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§ 464
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirka
Vainikan ja Arja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen
ja Veronika Honkasalon.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjan varatarkastajaksi Lasse Männistön sijasta Arja Karhuvaaran puheenjohtajan ehdotuksesta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirka
Vainikan ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja
Veronika Honkasalon.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 465
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen
toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 466
V 25.5.2016, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin
kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä
HEL 2015-013624 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa kokoomuksen valtuustoryhmän
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Palautusehdotus:
Laura Rissanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
käynnistetään Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen.
Kannattaja: Arja Karhuvaara
Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys:
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Laura Rissasen palautusehdotuksen mukaan
Jaa-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas
Rantanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka
Ei-äänet: 3
Arja Karhuvaara, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 3 (1 poissa).
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Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 9.12.2015 asia 14

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessa esitetyillä perusteilla, että Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminta
yhtiöitetään vuoden 2016 aikana.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, §
322 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämisestä.
Kaupunginvaltuusto päätti muun muassa:
 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoiminnan (pois
lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamisen liikelaitosmuodossa kilpailuneutraliteettisäännösten
edellytykset täyttävällä tavalla
 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan osakeyhtiön
(palveluyhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen
 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen palveluyhtiölle
31.12.2014 mennessä
 kehottaa opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan noin
30 prosenttiin opetusviraston tarvitsemista ruokahuoltopalveluista
siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja tarkoitukPostiosoite
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senmukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus
siitä, että kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan
palvelukseensa liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun
kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön
 kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä varhaiskasvatus-lautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden vuoden kuluessa
suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan noin 20 prosenttiin niiden
alaisten virastojen tarvitsemista ruokahuoltopalveluista siten, että
kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että
kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön
 kehottaa opetuslautakuntaa, sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä
varhaiskasvatuslautakuntaa huolellisesti seuraamaan ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämisen vaikutuksia erityisesti palvelujen hintaan ja laatuun sekä henkilöstön asemaan ja tekemään saatavien kokemusten pohjalta tarvittaessa esityksiä kilpailuttamisessa
tarvittaviksi muutoksiksi
 hyväksyä kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptia koskevan kokonaisselvityksen käynnistämisen ja toteuttamisen.
Palvelukeskus-liikelaitoksen strateginen merkitys
Kaupunginvaltuusto otti Palmia-liikelaitoksen osittaisesta yhtiöittämisestä päättäessään kantaa ruokahuoltopalvelujen sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelujen strategiseen merkitykseen kaupungin kannalta.
Kaupungilla todettiin olevan strateginen intressi palvelukeskus-liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoimintaan kuuluvissa oppilaitos-, päiväkotija sairaalaruokailussa sekä vanhusten ruokailussa. Strategisena intressinä oli ruokahuollon luotettavuuden ja toimintavarmuuden turvaaminen
sekä ruokahuollon toteuttaminen laadukkaasti. Muun muassa koulujen,
päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemien ateriapalvelujen tulee olla
laadukkaita ja niiden toimitusvarmuuden korkealla tasolla.
Sisäisenä toimijana liikelaitoksen toiminnan tulee tukea kaupungin
omaa toimintaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Palvelukeskuksen tuottamat palvelut ovat tärkeä osa kaupungin asukkailleen tuottamia palveluja. Kaupungilla oleva strateginen intressi tuki sitä, että
kaupungin tarvitsemia ruokahuoltopalveluja tuottaa pääosin oma sisäinen toimija liikelaitosmuodossa.
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Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin muun muassa,
että jatkamalla ruokahuoltopalvelutoimintaa liikelaitosmuodossa, on lisäksi mahdollista säilyttää oppilasruokailun arvonlisäverotukseen liittyvä taloudellinen etu, jonka määräksi arvioitiin yhtiöittämisselvitysten yhteydessä vuositasolla yli miljoona euroa. Oppilasruokailu on arvonlisäverotonta toimintaa, joten siihen liittyviin hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot eivät ole vähennyskelpoisia. Liike-laitosmuodossa oppilasruokailun raaka-aine- ym. hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot voidaan
kuitenkin käsitellä kuntapalautusjärjestelmässä, jolloin ne eivät jää kaupungille kustannukseksi.
Vastaava arvonlisäveroetu liittyy liikelaitosmuodossa myös ruokahuoltoinvestointeihin siltä osin, kuin ne kohdistuvat arvonlisäverottomaan
toimintaan (lähinnä oppilasruokailu). Investointeihin liittyvä arvonlisäveroetu on kertaluonteinen ja riippuu arvonlisäverottomaan toimintaan
kohdistuvan investointiosan suuruudesta.
Arvonlisäverottoman oppilasruokailutoiminnan siirtämisestä yhtiöön aiheutuisi myös kertaluonteinen arvonlisäverokustannus, koska siirtyvien
tavaroiden ja palvelujen siirtoa pidettäisiin arvonlisäverolain
(1501/1993) näkökulmasta myyntinä. Kaupunki joutuisi tilittämään valtiolle myyntiin sisältyvän arvonlisäveron määrän.
Kaupunginvaltuuston käsittelyn yhteydessä kaupungilla todettiin olevan
strateginen intressi ruokahuoltopalvelujen lisäksi myös puhelin- ja hyvinvointipalveluissa. Palvelukeskus-liikelaitos vastaa muun muassa koko kaupungin vaihdepalveluista strategisesti tärkeää Merex-tietokantaa
käyttäen. Lisäksi liikelaitos hoitaa matkapalvelukeskustoimintaa sosiaali- ja terveysviraston kustannustehokkaana strategisena kumppanina
sekä tarjoaa ympärivuorokautisia turvapuhelin- ja virtuaalihoitopalveluja
kaupungin Pegasos-järjestelmää käyttäen. Näiden strategisten intressien vuoksi puhelin- ja hyvinvointipalvelutoiminnan harjoittamista liikelaitosmuodossa pidettiin yhtiöittämiskäsittelyn yhteydessä lokakuussa
2014 perusteltuna.
Ruokahuolto-, puhelin- ja hyvinvointipalveluihin liittyvän kaupungin strategisen intressin osalta ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia kaupunginvaltuuston käsittelyn lokakuussa 2014 jälkeen.
Ruokahuollon kilpailutuksen lisääminen
Palmia-liikelaitoksen osittaisesta yhtiöittämisestä päätettäessä opetusviraston ruokahuollosta oli kilpailutettu noin 12,5 prosenttia ja sosiaalija terveysviraston ruokahuollosta noin 6 prosenttia. Osan näistä kilpailutuksista oli voittanut Palmia-liikelaitos. Kaupungin ruokahuoltopalvelujen kilpailutusta päätettiin osittaisesta yhtiöittämisestä päätettäessä liPostiosoite
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sätä ottaen huomioon keskeisimpien asiakasvirastojen tahtotila kilpailuttamisen maltillisesta lisäämisestä.
Opetusvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto sekä varhaiskasvatusvirasto,
esittivät silloisen Palmia-liikelaitoksen toiminnan ja hallinnon järjestämistä selvitettäessä pääasiallisina perusteluina kilpailutuksen laajentamiselle palvelutuotannon joustavuuden lisäämisen (asiakastarpeiden
huomioon ottaminen, sopeutuminen muutoksiin), kustannustehokkuuden sekä vertailuhintojen saamisen.
Opetuslautakunta totesi lausunnossaan 17.6.2014, § 118 muun muassa, että ruokapalvelut tukevat koulujen, toisen asteen oppilaitosten ja
päiväkotien opetus- ja kasvatustehtävää, ydintehtävää. Ruoan tuotanto- ja palveluprosessi muodostavat kokonaisuuden. Ruokapalvelun tuote- ja palveluvalikoimat, ruoan valmistus- ja palveluprosessi toteutetaan
tarvelähtöisesti, toimintavarmasti, asiakasta ja tilaajaa kuullen sekä
käyttäjäasiakassegmentin ruokapalvelujen edellyttämällä tavalla. Edelleen opetuslautakunta totesi, että opetustoimen kuumennuskeittiöiden
tueksi tarvitaan keskitettyä ruoan valmistusta.
Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajuudesta opetuslautakunta
totesi lausunnossaan muun muassa, että opetustoimen ruokapalvelujen kilpailutusta avataan vähitellen ja hallitusti siten, että opetusviraston
ruokapalveluista avataan kilpailutukselle vähintään 32,5 % (yhteensä
noin 60 kohdetta) nykyisen 12,5 % sijaan.
Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi lausunnossaan 17.6.2014, § 264,
että se kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta liikelaitosmuodossa ja kilpailutuksen lisäämistä
asteittain. Lautakunta totesi, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun
laatuun ja hintaan on seurattava. Lautakunta kannatti selvitystyöryhmän ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa
liikelaitosmuodossa, mutta piti ehdotettua 30 %:n kilpailutettua osuutta
liian korkeana. Lautakunnan näkemys oli, että ruokahuoltopalveluita
voidaan kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja
oman toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla
maksimissaan 10 %.
Varhaiskasvatuslautakunta totesi lausunnossaan 17.6.2014, § 144
muun muassa, että ruoan ravitsemuksellinen laatu on lasten hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Päivähoidossa ruokailu on osa lapsen varhaiskasvatusta. Edelleen varhaiskasvatuslautakunta totesi pitävänsä ehdotettua 30 %:n kilpailutettua osuutta varhaiskasvatusviraston
osalta liian korkeana. Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajentaminen noin 30 %:iin merkitsisi varhaiskasvatusviraston osalta yli 80 päiväkodin ruokapalvelun kilpailuttamista. Käytännössä näin laaja kilpailutPostiosoite
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taminen ei ole lyhyellä aikavälillä mahdollista. Päivähoidossa ruokahuoltopalvelun on oltava joustavaa, luotettavaa ja ydintoimintaa tukevaa. Ruokahuoltotoiminnan on oltava resurssit huomioiden kestävää ja
vastuullista toimintaa ja sen kilpailuttamista tulee harkita kohdekohtaisesti. Laadukkaan palvelun saatavuuden takaamiseksi kaupungin on
katsottava ruokahuollon kilpailuttamista yhtenä kokonaisuutena.
Kilpailutuksen lisäämisen avulla voidaan saavuttaa edellä mainittuja tilaajahallintokuntien esittämiä hyötyjä. Samalla liikelaitosmuotoiselle
kaupungin sisäiselle palveluntuottajalle jää kuitenkin riittävän suuri kokonaisuus tehokkaan ja toimintavarman ruokahuollon järjestämiseksi ja
toteuttamiseksi. Täysin kaupungin sisäisenä toimijana palvelukeskusliikelaitos voi toiminnassaan keskittyä yksinomaan sille kuuluvan kokonaisuuden hoitamiseen ja palvelujensa kehittämiseen kaupungin kokonaisedun kannalta parhaalla tavalla.
Kilpailutuksen lisäämisestä on tilaajahallintokunnissa tehty suunnitelmat syksyn 2015 aikana. Näiden suunnitelmien täytäntöönpano on
käynnistymässä.
Opetuslautakunta päätti 27.10.2015, § 195, että opetusviraston ruokapalvelujen kilpailutusta laajennetaan niin, että kilpailulle avattavien opetusviraston toimipisteiden kokonaismäärä vuonna 2020 on korkeintaan
28,8 prosenttia opetusviraston hallinnollisten koulujen, lukioiden, Stadin
ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston sekä niiden toimipisteiden kokonaismäärästä laskettuna. Kilpailutettavat kohteet määräytyvät alueellisen mallin mukaisesti niin, että opetuslautakunta oikeuttaa opetusviraston valitsemaan lopulliset kohteet alueellisesti kilpailutushetken tilanteen mukaan vuosina 2018 ja 2019 niin, että kilpailulle avattavien kohteiden oppilas-, opiskelija- ja lapsimäärä on korkeintaan 29,7 prosenttia
vuoden 2020 kokonaismäärästä laskettuna.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 24.11.2015, § 334 hyväksyä ruokahuoltopalvelujen kilpailutussuunnitelman, jolla lisätään viraston kilpailutettujen ruokahuoltopalvelujen määrä 20 prosenttiin viiden vuoden kuluessa. Lautakunta päätti myös, että sille raportoidaan kilpailutuksen
vaikutuksista vuosittain vuosi kilpailuttamisen aloittamisen jälkeen alkaen valtuuston asettamien kriteerien eli hinnan, laadun ja henkilöstön
aseman näkökulmasta. Tämän perusteella voidaan päättää muutoksista kilpailutussuunnitelmaan. Sosiaali- ja terveysviraston kilpailuttamissuunnitelma on laadittu vuosille 2016–2020. Muutoksia suunnitelmaan
voi aiheuttaa valtakunnallinen Sote-uudistus.
Varhaiskasvatuslautakunta päätti 27.10.2015, § 124 hyväksyä varhaiskasvatusviraston ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen suunnitelman
vuosille 2018–2022.
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Kaupungin ruokahuoltopalvelukonsepti ja keskitetyn tuotannon investointitarpeet
Kaupungin ruokahuollon nykyinen toimintamalli rakentuu erityisesti oppilas- ja päiväkotiruokailun osalta pitkälti Pakkalan vanhan ruokatehtaan varaan. Palvelukeskus-liikelaitoksen kehitystoiminnasta huolimatta
nykyinen ruokatehdas ei mahdollista riittävän modernia ja tehokasta
toiminta- ja tuotantotapaa.
Kaupungin on suunniteltava ja otettava käyttöön uusi ruokahuoltopalvelukonsepti, joka mahdollistaa sen, että liikelaitokseen jääneessä ruokahuoltopalvelutoiminnassa pystytään tulevaisuudessa paitsi toimimaan
tehokkaasti myös sopeutumaan nopeasti toimintaympäristössä ja
asiakkaiden sekä toimipaikkojen tarpeissa tapahtuviin muutoksiin. Ruokahuoltopalvelukonseptin päivittämisen tarpeeseen vaikuttaa myös se,
että kaupungin ruokahuoltoon liittyvä tulevien vuosien investointitarve
on merkittävä. Kaupungin ruokahuoltokonseptia suunniteltaessa on siten tarkasteltava mahdollisuuksia pienentää tarvittavia ruokahuoltopalveluinvestointeja.
Ruokahuoltopalvelun tarkoituksenmukaisimmasta toteutustavasta päättäminen edellyttää kokonaisselvitystä kaupungin nykyisen keittiöverkoston kunnosta ja mahdollisuuksista sen nykyistä tehokkaampaan
hyödyntämiseen. Ruokahuoltokonseptista tehtiin alustava selvitys vuoden 2015 aikana. Selvityksen pohjalta konseptityötä on jatkettu keväällä 2016 kaupunginkanslian johdolla yhteistyössä tilaajahallintokuntien
ja palvelukeskus-liikelaitoksen kanssa. Kaupungin ruokahuoltokonseptia koskevan suunnitelman on tarkoitus valmistua kesään 2016 mennessä.
Lopuksi
Kaupunginhallitus toteaa, että syksyllä 2014 tehdyn Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallia koskevan päätöksen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka puoltaisivat liikelaitosmuotoon jätettyjen
toimintojen yhtiöittämistä. Palvelukeskus-liikelaitoksen yhtiöittäminen ei
ole perusteltua vuoden 2016 aikana ottaen huomioon ruokahuollon ja
hyvinvointipalvelujen strateginen merkitys kaupungille, valmistelussa
oleva ruokahuoltopalvelukonseptin uudistaminen sekä jo päätetty ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisääminen. Lisäksi kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen ja valtakunnallisen SOTE-uudistuksen
valmistelu ovat parhaillaan käynnissä. Palvelukeskus-liikelaitoksen
asemaa on tarkoituksenmukaista tarkastella uudelleen kaupungin seuraavan strategiaohjelman yhteydessä.
Siirtymäaikajärjestelyn myötä vaiheittain kokonaan markkinoille siirtyvän Palmia Oy:n toimimisesta markkinoilla ei myöskään ole toistaiseksi
riittävästi kokemuksia, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä johtopääPostiosoite
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töksiä palvelukeskus-liikelaitoksen yhtiöittämisen tarkoituksenmukaisuudesta. Yhtiöittämiseen liittyvä siirtymäaika on meneillään, eivätkä
kaupungin yhtiöltä hankkimia palveluja koskevat kilpailutukset ole vielä
käynnistyneet.
Palvelukeskuksen johtokunnan 18.2.2016, § 10 käsittelemä tulos vuodelta 2015 oli noin 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja vertailukelpoinen tulos ennen yhtiöittämistä vuodelta 2014 oli noin 4,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2015 tuloksen perusteella liikelaitos on pystynyt sopeutumaan Palmia-liikelaitoksen osittaiseen yhtiöittämiseen
31.12.2014 ja toimimiseen kaupungin sisäisenä ruokahuolto-, puhelinja hyvinvointipalvelujen tuottajana.
Yksinomaan kaupungin sisäisenä toimijana palvelukeskus-liikelaitoksen on mahdollista harjoittaa ja kehittää toimintaansa niistä lähtökohdista, jotka ovat kaupunkikonsernin kokonaisuuden kannalta tärkeitä
(toimintavarmuus, laatu, kustannustehokas toiminta).
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 9.12.2015 asia 14

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 432
HEL 2015-013624 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
09.05.2016 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura
Rissasen ehdotuksesta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 467
V 25.5.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa
HEL 2014-010501 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Straniuksen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Vastaehdotus:
Hannu Oskala:
Poistetaan esittelijän perusteluista seuraava: "Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa vegaaniruokavaliota päiväkodeissa."
Lisätään vastaavaan kohtaan seuraava: "Vegaaniruokavaliota tarjotaan
kokeiluluonteisesti vuoden ajan kahdessakymmenessä varhaiskasvatusviraston valitsemassa päiväkodissa todellisten lisääntyvien kustannusten selvittämiseksi."
Kannattaja: Terhi Peltokorpi

Äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaan
Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki,
Laura Rissanen
Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Terhi
Peltokorpi, Tuomas Rantanen
Tyhjä: 3
Osku Pajamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka
Poissa: 1
Lasse Männistö
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Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaan
muutetun ehdotuksen äänin 5 - 6 (3 tyhjää, 1 poissa).
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite
Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille_THL ja VRN_2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Straniuksen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Leo Stranius ja 39 muuta valtuutettua ovat tehneet
27.8.2014 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Helsingin päiväkodeissa otetaan käyttöön mahdollisuus valita lapselle myös vegaaniruoka.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, kahdeksan kuukauden kuluessa.
Kaupunginhallitus palautti 16.2.2015 § 172 asian uudelleen valmisteluun siten, että sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 valmistuvat
ravitsemussuositukset lasten päivähoitoruokailun suhteen huomioidaan. Lisäksi esityksen kustannusvaikutuksista tulee saada kattavampi
arvio.
Valtuusto käsittelee aloitteita vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa.
Jos työjärjestyksessä määräaika ylittyy sen vuoksi että kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä
valtuuston kokouksessa.
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Kaupunginvaltuusto palautti asian 20.5.2015 §150 kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 valmistuvat ravitsemussuositukset lasten päivähoitoruokailun suhteen huomioidaan. Lisäksi esityksen kokonaisuuden kustannusvaikutuksista tulee saada kattavampi arvio, esim. kyselyllä kiinnostuneiden perheiden määrästä.
Jos työjärjestyksessä tarkoitettu määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi,
aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
julkaisivat uudet lapsiperheiden ruokasuositukset 22.1.2016. Koska nämä uudet suositukset valmistuivat vasta tammikuun lopussa 2016, on
niiden perusteella valmisteltu varhaiskasvatusvirastossa yhdessä palveluntuottajan uusi lausunto, jota varhaiskasvatuslautakunta käsitteli
8.3. hyväksyen sen 5.4.2016.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että lasten hyvän ravitsemuksen saavuttamiseksi valtakunnalliset uudet ravitsemussuositukset ohjaavat päiväkodin ruokalista- ja ateriasuunnittelua. Päivähoidon ateriat muodostavat 2/3 lapsen päivittäisestä ravinnontarpeesta
muodostaen yhdessä kotona nautittujen aterioiden kanssa lapsen ruokavalion kokonaisuuden.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
julkaisivat 22.1.2016 uudet kansalliset Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille, liite 2. Suosituksissa kuvataan terveyttä edistävän
monipuolisen ruokavalion periaatteet sekä keinoja sen toteuttamiseen
lapsiperheissä. Suositukset kattavat lapsiperheen ruokailun kokonaisuuden, johon kuulu myös lasten ruokailu päivähoidossa ja suositukset
vegaaniruokavaliosta.
Varhaiskasvatusvirastossa tilannetta on arvioitu uuden Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille pohjalta. Uuden suosituksen mukaan päiväkoti- ja kouluruokailussa kasvisruokavalio kannattaa toteuttaa lakto-ovo-vegetaarisena, jolloin ruokavalioon sisältyy kasvikunnan
tuotteiden lisäksi maitotaloustuotteita ja kananmunaa. Suosituksessa
todetaan lisäksi, että vegaaniruokavalio on monipuolisesti koottuna turvallinen ja riittävä myös päiväkoti-ikäisille lapsille, mutta vaatii ravitsemusosaamista. Suositukseen on kirjattu, että vegaaniperheiden tulee
saada neuvola- ja ravitsemusterapeutin ohjausta.
Helsingin kaupungin päiväkodeissa ei tällä hetkellä tarjota vegaaniruokaa. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan perheiden valintoja ja pyritään
ottamaan perheiden toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon. LapPostiosoite
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selle voidaan järjestää lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio, jossa käytetään monipuolisesti kasvikunnan tuotteita, maitotaloustuotteita ja kananmunaa tai vanhempien niin halutessa, lapselle voidaan tarjota vanhempien päiväkotiin toimittamaa vegaaniruokaa. Lapsi saa ruoan päiväkodista niinä päivinä, kun ruoka sopii vegaaneille. Muina päivinä vanhemmat tuovat pääruoan. Päiväkodin keittiö täydentää kokonaisuuden
energialisäkkeillä, salaatilla, leivällä ja ruokajuomalla. Aamu- ja välipalalla pyritään soveltuvasti tarjoamaan vegaanilapselle sopivaa ruokaa.
Vanhemmat sopivat ruoan toimituksista päiväkodin keittiö- ja hoitohenkilökunnan kanssa. Vanhemmat vastaavat vegaanilapsen kokonaisravitsemuksesta.
Helsingissä koulujen kasvisruokavalio sisältää maitotaloustuotteita ja
kananmunaa. Vegaaniruokavaliota noudattaville lapsille kouluateriat
järjestetään soveltuvista kasvisruokalistan ruokalajeista, joita täydennetään aterian lisäkkeillä. Kouluruokailu eroaa varhaiskasvatuksen ruokailusta kuitenkin siten, että kouluateria kattaa 1/3 oppilaan ravitsemuksesta, kun varhaiskasvatuksen ateriat kattavat 2/3 lapsen ravinnontarpeesta. Kun vanhemmat haluavat lapsensa noudattavan vegaaniruokavaliota koulussa, heidät ohjataan lapsen kanssa keskustelemaan ruokavaliosta kouluterveydenhoitajan kanssa.
Mikäli vegaaniruokavalio toteutettaisiin päiväkodeissa, tultaisiin se toteuttamaan uusien suositusten mukaisesti. Tällöin päiväkodin ruokalista suunnitellaan keskitetysti yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Päiväkodin ruokalistan rinnalle on suunniteltu vegaaniruokavaliolle soveltuva ravitsemussuositusten mukainen ruokalista, jossa on otettu huomioon toteuttamismahdollisuudet ja -kustannusvaikutukset. Ruokavalio
toteutetaan vähäsuolaisena ja -sokerisena käytettävissä olevista raakaaineista. Kaikkia perus- ruokalistalla olevia luomutuotteita ei voida korvata vastaavilla vegaaneille sopivilla luomutuotteilla. Ruoan annostelu
päiväkotiryhmissä toteutetaan lautasmallin mukaisesti.
Vegaaniruokavalion ravitsemusta ja monipuolisuutta ei pystytä takaamaan, jos lapsella on myös jokin terveydellisistä syistä johtuva erityisruokavalio. Vegaaniruokavalion toteuttaminen on haasteellista pienissä
päiväkodeissa ja erillisryhmissä. Ryhmäperhepäiväkodeissa ei ole
mahdollista toteuttaa vegaaniruokavaliota, koska kohteessa ei ole ammattitaitoista keittiöhenkilökuntaa. Vanhemmat vastaavat tällöin lapsen
tarvitsemista lisäravinteista ja lapsen kokonaisravitsemuksesta.
Tammikuussa 2016 päiväkodeille tehdyn kyselyn perusteella vegaaniruokavaliota noudatti noin 27 perhettä. Päiväkotien antaman arvion mukaan asiakkaita olisi noin 125, jos vegaaniruokavalio olisi vapaasti saatavilla.
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Tällä hetkellä päiväkotihoidossa keskimääräinen lapsikohtainen ateriakustannus on 7,26 euroa päivässä sisältäen aamupalan, lounaan ja välipalan. Palveluntuottaja on ilmoittanut, että suosituksen mukaisen vegaaniruokavalion toteuttaminen lisää kustannuksia 4,40 euroa / vegaaniruokailija / päivä. Lisätyön osuus kustannuksesta on 68,5 %, joka sisältää mm. suunnittelun, raaka-aineiden hallinnan ja ruoan tuottamisen
ja tarjoilun.
Raaka-aineen korvaaminen kalliimmalla raaka-aineella lisää kustannuksia 10,5 % ja muut kulut ovat 2 %. Hävikin määrä on arvioitu olevan
19 %. Hävikin määrään vaikuttavat tuotevalikoiman laajuus, pakkauskoot ja pieni asiakasmäärä/päiväkoti. Yhden lapsen vegaaniaterian lisäkustannukset vuodessa ovat 990 euroa (225 toimintapäivää).
Mikäli arviot 125 vegaaniruokaa syövän lapsen osalta toteutuisivat, olisi
kustannus vuositasolla 123 750 euroa. Ruotsinkielisen päivähoidon
osuus tästä olisi 10 890 euroa. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa
ja hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa
vegaaniruokavaliota päiväkodeissa.
Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite
Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille_THL ja VRN_2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 435
HEL 2014-010501 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely
09.05.2016 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.
11.05.2015 Ehdotuksen mukaan
04.05.2015 Pöydälle
16.02.2015 Palautettiin
09.02.2015 Pöydälle
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 05.04.2016 § 40
HEL 2014-010501 T 00 00 03

Lausunto
Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien
vegaaniruoan saamista kaupungin päiväkoteihin.
Päivähoidon ateriat kattavat 2/3 lapsen ravinnontarpeesta ja ne muodostavat yhdessä kotona nautittujen aterioiden kanssa lapsen ruokavalion kokonaisuuden.
Lasten hyvän ravitsemuksen saavuttamiseksi ravitsemussuositukset
ohjaavat päiväkodin ruokalista- ja ateriasuunnittelua. Koko väestölle
tarkoitetut yleiset suomalaisten ravitsemussuositukset on uusittu vuonna 2014. Tämän lisäksi tietyille väestöryhmille on annettu erillisiä ravitsemussuosituksia, joissa on otettu huomioon kyseisten väestöryhmien
ravitsemukselliset erityistarpeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja
Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisivat 22.1.2016 uuden kansallisen Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille. Suosituksissa
kuvataan terveyttä edistävän monipuolisen ruokavalion periaatteet sekä keinoja sen toteuttamiseen lapsiperheissä ja ne kattavat lapsiperheen ruokailun kokonaisuuden, johon kuulu myös lasten ruokailu päivähoidossa ja suositukset vegaaniruokavaliosta.
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Helsingin kaupungin päiväkodeissa ei tällä hetkellä tarjota vegaaniruokaa. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan perheiden valintoja ja pyritään
ottamaan perheiden toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon. Lapselle voidaan järjestää lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio, jossa käytetään monipuolisesti kasvikunnan tuotteita, maitotaloustuotteita ja kananmunaa tai vanhempien niin halutessa, lapselle voidaan tarjota vanhempien päiväkotiin toimittamaa vegaaniruokaa. Lapsi saa ruoan päiväkodista niinä päivinä, kun ruoka sopii vegaaneille. Muina päivinä vanhemmat tuovat pääruoan. Päiväkodin keittiö täydentää kokonaisuuden
energialisäkkeillä, salaatilla, leivällä ja ruokajuomalla. Aamu- ja välipalalla pyritään soveltuvasti tarjoamaan vegaanilapselle sopivaa ruokaa.
Vanhemmat sopivat ruoan toimituksista päiväkodin keittiö- ja hoitohenkilökunnan kanssa. Vanhemmat vastaavat vegaanilapsen kokonaisravitsemuksesta.
Helsingissä koulujen kasvisruokavalio sisältää maitotaloustuotteita ja
kananmunaa. Vegaaniruokavaliota noudattaville lapsille kouluateriat
järjestetään soveltuvista kasvisruokalistan ruokalajeista, joita täydennetään aterian lisäkkeillä. Kun vanhemmat haluavat lapsensa noudattavan vegaaniruokavaliota, ohjataan heidät lapsen kanssa keskustelemaan ruokavaliosta kouluterveydenhoitajan kanssa. Kouluruokailu eroaa varhaiskasvatuksen ruokailusta siten, että kouluateria kattaa 1/3 oppilaan ravitsemuksesta, kun varhaiskasvatuksen ateriat kattavat 2/3
lapsen ravinnontarpeesta.
Tilannetta on arvioitu uuden Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille pohjalta. Uuden suosituksen mukaan päiväkoti- ja kouluruokailussa kasvisruokavalio kannattaa toteuttaa lakto-ovo-vegetaarisena,
jolloin ruokavalioon sisältyy kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitotaloustuotteita ja kananmunaa. Suosituksessa todetaan lisäksi, että vegaaniruokavalio on monipuolisesti koottuna turvallinen ja riittävä myös päiväkoti-ikäisille lapsille, mutta vaatii ravitsemusosaamista.
Suositukseen on kirjattu, että vegaaniperheiden tulee saada neuvolaja ravitsemusterapeutin ohjausta.
Mikäli vegaaniruokavalio toteutetaan päiväkodeissa, tullaan se toteuttamaan suosituksen mukaisesti. Päiväkodin ruokalista suunnitellaan keskitetysti yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Päiväkodin ruokalistan
rinnalle on suunniteltu vegaaniruokavaliolle soveltuva ravitsemussuositusten mukainen ruokalista, jossa on otettu huomioon toteuttamismahdollisuudet ja -kustannusvaikutukset. Ruokavalio toteutetaan vähäsuolaisena ja -sokerisena käytettävissä olevista raaka-aineista. Kaikkia perus- ruokalistalla olevia luomutuotteita ei voida korvata vastaavilla vegaaneille sopivilla luomutuotteilla. Ruoan annostelu päiväkotiryhmissä
toteutetaan lautasmallin mukaisesti.
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Vegaaniruokavalion ravitsemusta ja monipuolisuutta ei pystytä takaamaan, jos lapsella on myös jokin terveydellisistä syistä johtuva erityisruokavalio. Vegaaniruokavalion toteuttaminen on haasteellista pienissä
päiväkodeissa ja erillisryhmissä. Ryhmäperhepäiväkodeissa ei ole
mahdollista toteuttaa vegaaniruokavaliota, koska kohteessa ei ole ammattitaitoista keittiöhenkilökuntaa. Vanhemmat vastaavat lapsen tarvitsemista lisäravinteista ja lapsen kokonaisravitsemuksesta.
Tammikuussa 2016 päiväkodeille tehdyn kyselyn pohjalta toimintamallia noudatti noin 27 perhettä. Päiväkotien antaman arvion mukaan
asiakkaita olisi noin 125, jos vegaaniruokavalio olisi vapaasti saatavilla.
Määrä voi tästä vielä muuttua. Päiväkotihoidossa keskimääräinen lapsikohtainen ateriakustannus on tällä hetkellä 7,26 euroa päivässä sisältäen aamupalan, lounaan ja välipalan.
Palveluntuottaja on ilmoittanut, että suosituksen mukaisen vegaaniruokavalion toteuttaminen lisää kustannuksia 4,40 euroa/vegaaniruokailija/päivä. Lisätyön osuus kustannuksesta on 68,5 %, joka sisältää mm.
suunnittelun, raaka-aineiden hallinnan ja ruoan tuottamisen ja tarjoilun.
Raaka-aineen korvaaminen kalliimmalla raaka-aineella lisää kustannuksia 10,5 % ja muut kulut ovat 2 %. Hävikin määrä on arvioitu olevan
19 %. Hävikin määrään vaikuttavat tuotevalikoiman laajuus, pakkauskoot ja pieni asiakasmäärä/päiväkoti. Yhden lapsen vegaaniaterian lisäkustannukset vuodessa ovat 990 euroa (225 toimintapäivää).
Mikäli arviot 125 vegaaniruokaa syövän lapsen osalta toteutuvat, on
kustannus vuositasolla 123 750 euroa. Ruotsinkielisen päivähoidon
osuus tästä on 10 890 euroa. Varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston talousarvioissa vuodelle 2016 ei ole varauduttu vegaaniruokavalion
aiheuttamiin lisäkustannuksiin.
Lausunnossa mainitut asiat huomion ottaen vegaaniruokaa voidaan
tarjota Helsingin kaupungin päiväkodeissa, edellyttäen, että talousarviossa varaudutaan tähän. Mikäli vegaaniruokaa aletaan tarjota, tulee
kustannuksia seurata säännöllisesti.
Varhaiskasvatuslautakunta ei pidä esittelijän lausuntoa/pohjaesitystä
tarpeeksi selkeänä liittyen vegaaniruokailuun Helsingin päiväkodeissa.
Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että Helsinkiläisillä veronmaksajilla
ei ole velvollisuutta kustantaa Helsinkiläisten päiväkotilasten vegaaniruokavaliota. Jos vanhemmat haluavat lapselleen vegaaniruokavalion
päiväkodissa, vanhempien tulee itse vastata vegaaniruokavalion tuottamisesta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Mikäli vegaaniruokaa aletaan tarjota Helsingin kaupungin päiväkodeissa, monipuolistaa se tarjottavia palveluita, mutta lisää samalla kustannuksia. Vegaaniruokavalion mahdollistaminen vastaa perheiden toiveisiin ja vaikuttaa lapsen kokonaisravitsemukseen. Vegaaniruokaa ei
pystytä tarjoamaan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä eikä silloin, jos
lapsella on myös jokin terveydellisistä syistä johtuva erityisruokavalio.
Vegaaniruokavalion ruokalista- ja ateriasuunnittelua tulee ohjaamaan
valtakunnalliset ravitsemussuositukset vegaaniruokavaliota noudattavien lasten hyvän ravitsemuksen saavuttamiseksi. Vanhemmille jää
kuitenkin vastuu lapsen kokonaisravitsemuksesta.
Käsittely
05.04.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Esittelijä muutti lausuntoehdotustaan niin, että lausunnon loppuun lisätään seuraavat virkkeet: Lausunnossa mainitut asiat huomion ottaen
vegaaniruokaa voidaan tarjota Helsingin kaupungin päiväkodeissa,
edellyttäen, että talousarviossa varaudutaan tähän. Mikäli vegaaniruokaa aletaan tarjota, tulee kustannuksia seurata säännöllisesti.
Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Vastaehdotus: Varhaiskasvatuslautakunta ei pidä
esittelijän lausuntoa/pohjaesitystä tarpeeksi selkeänä liittyen vegaaniruokailuun Helsingin päiväkodeissa. Varhaiskasvatuslautakunta katsoo,
että Helsinkiläisillä veronmaksajilla ei ole velvollisuutta kustantaa Helsinkiläisten päiväkotilasten vegaaniruokavaliota. Jos vanhemmat haluavat lapselleen vegaaniruokavalion päiväkodissa, vanhempien tulee itse
vastata vegaaniruokavalion tuottamisesta.
Kannattaja: Mukhtar Abib
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: Varhaiskasvatuslautakunta ei pidä esittelijän lausuntoa/pohjaesitystä tarpeeksi selkeänä liittyen vegaaniruokailuun Helsingin päiväkodeissa. Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että
Helsinkiläisillä veronmaksajilla ei ole velvollisuutta kustantaa Helsinkiläisten päiväkotilasten vegaaniruokavaliota. Jos vanhemmat haluavat
lapselleen vegaaniruokavalion päiväkodissa, vanhempien tulee itse
vastata vegaaniruokavalion tuottamisesta.
Jaa-äänet: 4
Emma Kari, Petra Malin, Terhi Mäki, Martti Tulenheimo
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Ei-äänet: 5
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Juha Levo, Aleksi Niskanen, Laura Simik
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Suoritetussa äänestyksessä Aleksi Niskasen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 5–4.
Emma Kari, Martti Tulenheimo, Petra Malin ja Terhi Mäki ilmoittivat
seuraavan yhteisen eriävän mielipiteen:
Jätämme eriävän mielipiteen päätökseen. Olimme esittelijän muutetun
esityksen kannalla. Ravintosuositusten muutokset mahdollistavat vegaaniruokavalion tarjoamisen myös päiväkodeissa, kun siihen varataan
tarvittavat määrärahat. Perheitä tulisi kohdella yhdenvertaisesti myös
ruokavalion osalta, kun kyseessä ovat painavat eettiset syyt. Opetusviraston palveluissa kyetään tarjoamaan myös vegaaniruokaa, ja varhaiskasvatusviraston olisi hyvä noudattaa samoja käytäntöjä.
08.03.2016 Pöydälle
07.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
25.11.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
11.11.2014 Pöydälle
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Erja Suokas, ruokapalveluvastaava, puhelin: 310 43246
erja.suokas(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 20.05.2015 § 150
HEL 2014-010501 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.
Käsittely
20.05.2015 Palautettiin
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Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi
merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja
kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen
asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle.
Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Hannu Oskala valtuutettu Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että sosiaali- ja terveysministeriön vuonna
2015 valmistuvat ravitsemussuositukset lasten päivähoitoruokailun
suhteen huomioidaan. Lisäksi esityksen kokonaisuuden kustannusvaikutuksista tulee saada kattavampi arvio, esim. kyselyllä kiinnostuneiden perheiden määrästä.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
7 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei
voittaa, on valtuutettu Hannu Oskalan palautusehdotus hyväksytty.
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 valmistuvat ravitsemussuositukset lasten päivähoitoruokailun suhteen huomioidaan. Lisäksi esityksen kokonaisuuden
kustannusvaikutuksista tulee saada kattavampi arvio, esim. kyselyllä
kiinnostuneiden perheiden määrästä.
Jaa-äänet: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth,
Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara,
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Tuomas Nurmela, Tom Packalén, Timo
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen
Ei-äänet: 45
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi,
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen,
Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara,
Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Katri
Korolainen, Tuuli Kousa, Meeri Kuikka, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi
Mäki, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara PaavolaiPostiosoite
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nen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala,
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Osmo Soininvaara, Päivi
Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure,
Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri
Tyhjä: 11
Hennariikka Andersson, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Laura Kolbe,
Kauko Koskinen, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Terhi
Peltokorpi, Lea Saukkonen, Tomi Sevander
Poissa: 6
Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Helena Kantola, Otto
Lehtipuu, Wille Rydman
Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Palmia-liikelaitoksen jk 19.03.2015 § 7
HEL 2014-010501 T 00 00 03

Lausunto
Palmia-liikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon
20.11.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
Paul-Erik Sultsi, puhelin: 310 32996
paul-erik.sultsi(a)palmia.fi
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§ 468
V 25.5.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa
asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista
HEL 2015-011010 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Käsittely
Palautusehdotus:
Mika Raatikainen:
Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin tulee selvittää kuinka moni erityiskuljetuksen piirissä olevista lapsista asuu kahdessa osoitteessa ja kuinka koulupäivät jakautuvat eri osoitteiden kesken. Samalla tulee selvittää, kuinka paljon lisäkustannuksia erityiskuljetuksen laajentaminen maksaisi kaupungille.
Kannattaja: Laura Rissanen
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta koulukuljetuksiin oikeutetuille erityislapsille, jotka asuvat osan ajasta toisen vanhemman luona, järjestettäisiin koulukuljetus myös etävanhemman luota.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
perusopetuslaissa kunnan opetuksen järjestämisvelvollisuus on sidottu
asumiseen. Opetus on järjestettävä siten, että oppilaiden matkat ovat
asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti
sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Oppilaan lähikoulu osoitetaan asuinosoitteen perusteella, jonka
mukaan määräytyy myös oikeus perusopetuslain 32 §:n mukaiseen
koulumatkaetuuteen.
Yhteishuoltajuudessa lapsen asuminen määräytyy lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta annetun lain nojalla. Kuten aloitteen tekijä toteaa,
nykytilanne ei mahdollista lapsen olemista kirjoilla molempien vanhempien osoitteissa. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu laki
lähtee siitä, että lapsi asuu aina toisen vanhemman luona, vaikka käytännössä oleskelu- ja tapaamisoikeusjärjestelyt voivat olla niin laajoja,
että lapsi todellisuudessa asuu kahdessa paikassa.
Helsingissä taksikuljetus voidaan myöntää niille oppilaille, jotka eivät
selviydy koulumatkastaan julkisilla liikennevälineillä psykologin, koulukuraattorin tai lääkärin lausunnon perusteella. Henkilökohtainen koulukuljetus voidaan myöntää vain lääkärin lausunnon perusteella. Se, että
oppilas on erityisopetuksessa, ei siten pelkästään oikeuta taksikuljetukseen.
Erityiskuljetuksen piirissä on tällä hetkellä 1 100 oppilasta. Opetusvirasto on kilpailuttanut kuljetukset, ja yhden koulun oppilaita voi kuljettaa
useampi yrittäjä. Sopimuksen mukaan kuljetusyritys vastaa kuljetusten
reitittämisestä, ja reittien suunnittelussa huomioidaan oppilaiden kuljetustarpeet, turvallisuus ja koulujen lukujärjestykset.
Opetusvirasto ei saa rekistereistä tietoa, kuinka moni erityiskuljetuksen
piirissä olevista lapsista asuu kahdessa osoitteessa, joten ehdotuksen
mahdollisia kustannusvaikutuksia on vaikea tarkkaan arvioida. Kuljetusta tarvitsevien lasten perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia: lapsi voi
asua etävanhemman luona harvemmin kuin vuoroviikoin mutta kuitenkin useita arkipäiviä kuukaudessa, lapsen asuminen toisen vanhemPostiosoite
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man luona voi vaihdella kuukausittain, tai toinen vanhemmista voi asua
toisessa kaupungissa.
Kuljetusten kokonaiskustannus on kahtena edellisenä vuonna ollut noin
5 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteiskuljetuksen keskimääräinen hinta
oppilasta kohden on n. 30 euroa päivässä ja henkilökohtaisen kuljetuksen n. 70 euroa päivässä. Kuljetusten tarjoajien arvion mukaan kuljetuksen laajentaminen kahteen osoitteeseen lisäisi kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia 10−30 prosenttia. Opetusviraston vuoden 2016 tulosbudjetissa eikä voimassa olevissa sopimuksissa ole varauduttu kuljetusten laajentamiseen.
Korkein hallinto-oikeus on aiemmassa ratkaisussaan todennut, ettei
kunnalla ollut lapsen oleskellessa sen vanhemman luona, jonka luona
ei asu, velvollisuutta järjestää hänelle maksutonta koulukuljetusta tai
myöntää hänen kuljettamistaan tai saattamistaan varten riittävää avustusta asuinosoitteen perusteella osoitettuun koulupaikkaan. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan tämä ei loukannut perustuslain 16 §:n mukaista oikeutta maksuttomaan perusopetukseen eikä lapsen oikeutta tavata sitä vanhempaansa, jonka luona ei asu.
Opetuslautakunta on lausunnossaan arvioinut, ettei kuljetusten laajentaminen oppilaan toiseen osoitteeseen ole tässä taloudellisessa tilanteessa mahdollista. Ehdotus on noussut esille aiemminkin ja mahdollisuutta kuljetusten laajentamiseen on opetusvirastossa selvitetty. Tilanne on erityisen haasteellinen juuri erityislasten perheille, mutta koska
lakisääteistä velvoitetta kuljetuksiin etävanhemman luota ei ole ja kuljetusten laajentaminen kahteen osoitteeseen lisäisi kuljetuksista aiheutuneita kustannuksia, kaupunginhallitus katsoo, ettei aloitteessa ehdotettu muutos ole tällä hetkellä mahdollinen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 437
HEL 2015-011010 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
09.05.2016 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Opetuslautakunta 02.02.2016 § 11
HEL 2015-011010 T 00 00 03

Lausunto
Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Valtuustoaloitteessa esitetään, että erityislapsille, jotka asuvat osan
ajasta toisen vanhemman luona, järjestettäisiin koulukuljetus myös etävanhemman luota. Tilanne on haasteellinen näille perheille ja asia on
noussut esille aikaisemminkin.
Koulukuljetusta tarvitsevien lasten perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. Myös lapsen asuminen toisen vanhemman luona voi kuukaudessa
vaihdella, joka hankaloittaisi kuljetusjärjestelyjä. Eroperheistä toinen
vanhempi voi asua myös Helsingin ulkopuolella.
Opetusvirasto ei saa rekistereistä tietoa, kuinka moni erityisluokalla ja
erityiskuljetuksessa oleva asuu tällaisissa perheissä, joten mahdollisia
kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida.
Erityiskuljetusten piirissä on tällä hetkellä 1 100 oppilasta, joita hoitaa 7
eri kuljetusyritystä. Kuljetukset on kilpailutettu ja sopimuksen mukaan
kuljetusyritys vastaa kuljetusten reitittämisestä. Koulun oppilaita voi kulPostiosoite
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jettaa useampi yrittäjä. Koulukuljetusten reititysten suunnittelussa joudutaan ottamaan huomioon oppilaiden kuljetustarpeet sekä koulujen lukujärjestykset ja niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi oppilaiden koulukuljetusten reititys on toteutettava aina ottamalla huomioon mm. turvallisuusnäkökohdat.
Mahdollisuus hakea oppilasta myös toisesta osoitteesta lisää entisestään kuljetuksissa huomioon otettavien muuttujien määrää ja tämä voi
edelleen venyttää kuljetusaikaa, heikentää kuljetusten laatua ja mahdollisuutta esim. vakiokuljettajiin. Kuljetusten tarjoajat arvioivat mahdollisen muutoksen lisäävän koulukuljetuksista aiheutuvia kustannuksia 10
prosentista jopa 30 prosenttiin. Vuoden 2016 tulosbudjetissa eikä voimassa olevissa sopimuksissa ole varauduttu koulukuljetusten laajentamiseen.
Koulukuljetusten kokonaiskustannus oli vuonna 2014 n. 5 miljoonaa
euroa. Alustavan tiedon mukaan vuonna 2015 taksikuljetusten kustannuksiin käytettiin arvioilta noin 5 miljoonaa euroa. Yhteiskuljetuksen
keskimääräinen hinta oppilasta kohden on n. 30 euroa päivässä. Henkilökohtaisen kuljetuksen hinta puolestaan on n. 70 euroa päivässä oppilasta kohden.
Perusopetuslaissa kunnan opetuksen järjestämisvelvollisuus on sidottu
asumiseen (4 §). Opetus on järjestettävä siten, että oppilaiden matkat
ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia
ja lyhyitä. Oppilaan lähikoulu osoitetaan asuinosoitteen perusteella (6
§), jonka mukaan määräytyy myös oikeus 32 §:n mukaiseen koulumatkaetuuteen. Yhteishuoltajuudessa lapsen asuminen määräytyy lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain nojalla. Mainittu laki lähtee siitä, että lapsi asuu aina toisen vanhemman luona, vaikka käytännössä oleskelu/tapaamisoikeusjärjestelyt voivat olla niin laajoja, että
vaikuttaa siltä, että lapsi asuu kahdessa paikassa. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 7 § ja 9 §)
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan kunnalla ei ollut lapsenoleskellessa sen vanhemman luona, jonka luona ei asu, velvollisuutta perusopetuslain 32 §:n nojalla järjestää hänelle maksutonta koulukuljetusta tai myöntää hänen kuljettamistaan tai saattamistaan varten
riittävää avustusta kunnan lapsen asuinosoitteen perusteella osoittamaan koulupaikkaan. Edelleen KHO:n ratkaisun mukaan tämä, ei loukannut perustuslain 16 §:n 1 momentin mukaista oikeutta maksuttomaan perusopetukseen eikä lapsen oikeutta tavata sitä vanhempaansa, jonka luona ei asu.
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Edellä todetun perusteella kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää oppilaidenkuljetuksia sen vanhemman luota, jossa lapsi ei asu. Taksikuljetus voidaan Helsingissä myöntää niille oppilaille, jotka eivät selviydy
koulumatkastaan julkisilla liikennevälineillä psykologin, koulukuraattorin
tai lääkärinlausunnon perusteella. Henkilökohtainen koulukuljetus voidaan myöntää vain lääkärinlausunnon perusteella. Se, että oppilas on
erityisopetuksessa, ei pelkästään oikeuta esim. taksikuljetukseen.
Edellä todetun perusteella opetuslautakunta katsoo, että tässä taloudellisessa tilanteessa koulukuljetusten laajentaminen oppilaan toiseen
osoitteeseen ei ole mahdollista.
Käsittely
02.02.2016 Ehdotuksen mukaan
Keskustelu.
Jäsen Jalovaara ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Kannattajat jäsenet Hertzberg, Nyman
1 äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jäsen Jalovaaran palautusehdotus
Jaa-äänet: 6
jäsenet Korolainen, Nordman, Palm, Raittinen, Sazonov, puheenjohtaja
Krohn
Ei-äänet: 4
jäsenet Hertzberg, Jalovaara, Nyman, Rode
Tyhjä: 1
jäsen Leoni
Opetuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 6-4 (1 tyhjä).
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Ulla-Maija Vähäsarja, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764
ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi
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§ 469
V 25.5.2016, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite työryhmästä
nuorten radikalisoinnin ennaltaehkäisemiseksi
HEL 2015-012973 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään esittelijän perusteluihin seuraava kappale:
"Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikkö valmistelee kaupunginhallitukselle selvityksen, jossa tuodaan esille mm. väkivaltaisen
radikalisoitumisen riskit nuorten keskuudessa Helsingissä ja ne konkreettiset ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimet, joilla ilmiöön tällä hetkellä puututaan."
Kannattaja: Silvia Modig

Äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan
Jaa-äänet: 3
Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki
Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura
Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan muuten ehdotuksen äänin 11 - 3 (1 poissa).
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. valtuustoaloite Kvsto 25.11.2015
asia 29
Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnanLausunto
16.2.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 43 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinkiin perustettaisiin esimerkiksi nuorisoasiainkeskuksen johdolla moniammatillinen työryhmä, joka suunnittelee, miten
nuorten radikalisoitumiseen tulisi Helsingin tasolla puuttua, ja miten ilmiötä ehkäistäisiin ennalta. Työryhmän tekemä selvitys tulisi tuoda tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Aloitteesta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, nuorisolautakunnan ja opetuslautakunnan lausunnot. Lisäksi Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta on antanut asiasta lausunnon
16.2.2016.Lausunnoista ilmenee, että riski nuorten radikalisoitumisesta
on kaupungilla laajasti tunnistettu ilmiö, ja sen ehkäisemiseksi tehdään
paljon työtä. Yksi keskeisistä toimijoista on Helsingin poliisilaitoksen
vuonna 2013 asettama työryhmä, yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen aloitteessakin mainitut toimijat. Työryhmässä käsitellään tapoja
puuttua väkivaltaiseen ääriajatteluun. Verkosto on vuonna 2016 laajentanut toimintaansa yksityisten riskinuorten tunnistamisesta myös väkivaltaista ektremismiä synnyttäviin syihin kuten vihapuheeseen ja rasisPostiosoite
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miin. Kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikön tehtävänä on
ylläpitää kokonaiskuvaa ilmiöstä kaupunkitasolla.
Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (NOP-verkosto) on valinnut vuoden 2016 yhdeksi painopisteekseen rasisminvastaisuuden.
Opetusviraston johtamassa Maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumis- ja palveluverkostossa on mukana laaja joukko järjestöjä ja hallintokuntia kehittämässä palvelujärjestelmää nuorille. Opetusvirasto ottaa
myös meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä huomioon radikalisoitumiseen liittyvät asiat ja niiden käsittelemisen. Sosiaalitoimen yhteistyökumppanina on Ankkuritiimi, johon kuuluu poliiseja ja Helsingin
kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisia. Ankkurin tavoitteena on estää lasten ja nuorten syrjäytymistä puuttumalla varhaisessa
vaiheessa alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen. Syrjäytymisen ehkäisyn teema nousee esille myös Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa, joka toteutetaan Me-säätiön tuella. Hankkeen tavoitteena on
tasa-arvoistaa maahanmuuttajanuorten asemaa Helsingissä.
Kuten lausunnoissakin todetaan, tehokkaimmat tavat torjua väkivaltaista eksteremismiä ovat osallisuuden ja mielekkyyden kokemukset sekä
epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän kokemusten käsittely. Kaupungilla työskennellään ekstremismin ehkäisemiseksi laaja-alaisesti ja
useissa moniammatillisissa verkostoissa toimien. Kaupunginhallitus
viittaa lausunnoissa oleviin seikkaperäisiin selvityksiin ja katsoo, että
tarvetta uuden työryhmän perustamiselle ei ole.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. valtuustoaloite Kvsto 25.11.2015
asia 29
Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnanLausunto
16.2.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 439
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HEL 2015-012973 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
09.05.2016 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika
Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 46
HEL 2015-012973 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
"Sisäasiainministeriö julkaisi vuonna 2012 kansallisen toimenpideohjelman väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä väkivaltaisia tekoja, joiden
motiivina on edistää radikaaleja aatteita, oppeja tai ideologioita. Toimenpideohjelmassa on erityisesti huomioitu nuorten radikalisoitumisen
ja väkivaltaiseen ääriliikkeeseen ajautumisen ennaltaehkäisy sekä paikallisten viranomaisten välinen yhteistyö. Ennaltaehkäisy edellyttää radikalisoitumisen varhaisten merkkien tunnistamista sekä puuttumista ilmiön varsinaisiin syihin.
Osana kansallista toimenpideohjelmaa Helsingin poliisilaitos asetti
1.4.2013 pysyvän paikallisten viranomaisten yhteistyöryhmän, jonka
tehtävänä on seurata väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä ilmiöitä ja
niiden kehitystä Helsingissä sekä valmistella tarvittaessa toimenpiteitä
havaittuihin ilmiöihin puuttumiseksi. Yhteistyöryhmä levittää tietoa ja
osaamista ilmiöstä myös muille viranomaisille ja sidosryhmille. Työryhmään on nimetty edustajat Helsingin poliisilaitoksen lisäksi muun
muassa sosiaali- ja terveysvirastosta, kaupunginkansliasta, nuorisoaPostiosoite
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siankeskuksesta, opetusvirastosta, Puolustusvoimista ja suojelupoliisista.
Sisäasiainministeriön mukaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää vähentää erityisesti nuorten syrjäytymistä
yhteiskunnasta, yhteiskunnan jakaantumista ja alueellista segregaatiota. Moniammatillinen viranomaistiimi Ankkuri, joka työskentelee Helsingin poliisilaitoksen tiloista käsin, pyrkii estämään lasten ja nuorten syrjäytymistä muun muassa jalkautumalla nuorten pariin ja puuttumalla
varhaisessa vaiheessa alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen. Tiimiin
kuuluu poliisien lisäksi Helsingin kaupungin palveluksessa olevia sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisia. Toiminnan piirissä oleville henkilöille etsitään ja tarjotaan heidän tarpeittensa mukaisia palveluja ja hoitopolkuja. Ankkuritiimin yhteistyötahoja ovat eri viranomaiset ja apua
tarjoavat järjestöt. Ankkuritiimi käsittelee vuodessa noin tuhat asiakasta, joista suurin osa on rikoksilla oireilevia nuoria. Lisäksi tiimin asiakkaina on läheisväkivallantekijöitä ja ekstremistejä. Ankkuritiimin asiakkaina on ollut myös Syyrian ja Irakin taistelualueille lähtöä harkinneita
ja sieltä palaavia henkilöitä.
Sosiaali- ja terveysvirasto ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä monin
tavoin osana perustyötään. Nuorille tarjolla olevia palveluja ovat muun
muassa nuorten alueelliset sosiaalityön palvelupisteet, opiskeluterveydenhuolto, nuorisoasematoiminta, nuorten työhönohjaus, sähköisen
työnhaun Talent Studio sekä moniammatillisella työotteella toimiva
Nuorten Ohjaamo Helsinki. Sosiaali- ja terveysvirasto osallistuu yhteistyökumppanina Me-säätiön taloudellisesti tukemaan viisivuotiseen
(2016-2020) hankkeeseen, jossa haetaan uudenlaisia ratkaisumalleja
maahanmuuttajanuorten aseman parantamiseksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että nuorten radikalisoitumista jo
ehkäistään useiden moniammatillisten verkostojen avulla. Tästä syystä
sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe tarvetta uuden työryhmän perustamiselle.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Nuorten radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyllä on merkittäviä sekä nuoriin itseensä että yleisimmin väestöön liittyviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia."
Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Anne Kuvaja, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43444
anne.kuvaja(a)hel.fi
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Maarit Sulavuori, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Sari Tuominen, nuorten palvelujen päällikkö, puhelin: 310 46700
sari.tuominen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 18.02.2016 § 22
HEL 2015-012973 T 00 00 03

Lausunto
Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Nuorisoasiainkeskuksen strateginen tavoite on lisätä helsinkiläisten
nuorten kykyä nähdä maailma toisten silmin. Kun Helsinki muuttuu yhä
monikulttuurisemmaksi, sovittelun ja empatian taidot korostuvat. Nuorisolautakunta katsoo, että tehokkaimmat tavat torjua väkivaltaista ekstremismiä ovat osallisuuden ja mielekkyyden kokemukset sekä epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän kokemusten käsittely. Juuri tästä
syystä helsinkiläisessä nuorisotyössä on merkittävästi lisätty maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan mahdollisuuksia, vahvistettu tukea ja yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa, koulutettu
henkilöstöä monimuotoisuudesta sekä kehitetty uusia malleja vanhempien kanssa tehtävään työhön. Yhdessä järjestöjen ja poliisin kanssa
on mm. järjestetty iltoja, joissa vanhempien ja nuorten kanssa keskustellaan ääriajattelusta ja neuvotaan miten tulee toimia epäillessä radikalisoitumista.
Väkivaltaisen ekstremismin ja laajemmin väkivallan kohdalla uhrius ja
tekijyys eivät ole toisistaan irrallisia asioita. Monen rikoksen taustalla on
syvä osattomuuden, kiusaamisen ja ulossulkemisen, jopa väkivallan
kokemus. Vaikka se ei oikeuta väkivaltaan turvautumista, tämän yhteyden ymmärtäminen auttaa löytämään tehokkaita tapoja estää väkivaltaa ja puuttua ajoissa. Kaikista ryhmistä ulossuljettu, kielteisen palautteen kierteeseen joutunut nuori on helppo rekrytoinnin kohde väkivaltaisille jengeille kotimaassa tai sota-alueilla. Olennaista on auttaa kielteiseen kääntynyttä identiteettiä kääntymään kohti myönteistä. Tämän
vuoksi esimerkiksi oikeiden harrastusporukoiden löytäminen tässä vaiheessa on kriittistä.
Aloite osuu oikeaan siinä, että Helsingissä ei kaupungin toimesta nyt
tehdä kohdennettua nuorisotyötä radikalisoituneiden nuorten kanssa.
Väkivallan estämiseksi sekä väkivaltaan syyllistyneiden kanssa työskentelemiseksi tehdään kuitenkin kohdennettua työtä useissa nuorisotai sosiaalialan järjestöissä, näistä tunnetuimpina Helsinki Missio ja
Aseman Lapset.
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Nuorisoasiainkeskus on viime vuosina aloittanut yhteistyön Wienin kaupungin nuorisotoimen kanssa. Wienissä aloitteessa kuvattua toimintaa
toteutetaan jalkautuvana työnä, joka keskittyy erityisesti äärioikeistoon.
Sellaisenaan mallia ei ole ainakaan vielä kyetty mm. taloudellisista
syistä siirtämään Helsinkiin. Nuorisoasiainkeskus on tunnistanut rasistisesti ajattelevien ja toimivien nuorten kanssa työskentelyn yhdeksi kehittämisalueeksi, jota tullaan katsomaan nuorisotoimenjohtajan vetämässä nuorisoasiainkeskuksen maahanmuuttajatyön kehittämisryhmässä vuoden 2016 aikana. Arviointi- ja kehittämistyössä tullaan hyödyntämään olemassa olevia verkostoja muihin ammattikuntiin sekä selvittämään, millä ehdoin järjestöjen roolia kaikille turvallisen ja tasavertaisen yhteiskunnan rakentamisessa voitaisiin entisestään vahvistaa.
Tässä yhteydessä nuorisoasiainkeskus arvioi myös, tulisiko Helsingin
poliisilaitoksen Ankkuri-ryhmässä olla poliisin ja sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten lisäksi myös nuorisotyöntekijä. Ankkuri-ryhmä on nuoriin
ensimmäisten rikoksen tekijöihin keskittyvä ammattilaistiimi.
Nuorisolautakunta katsoo, että aloitteessa nostetaan esille merkittävä
asia. Nuorisolautakunta katsoo kuitenkin, että aiheen tiimoilta tehdään
jo nyt laajamittaista, moniammatillista yhteistyötä ainakin neljän moniammatillisen verkoston avulla. Sen vuoksi nuorisolautakunta ei näe
tarvetta uuden työryhmän perustamiselle.
Verkostoista merkittävin aloitteen näkökulmasta on väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn Helsingin yhteistyöverkosto. Helsingin poliisilaitoksen johdolla yhteistyöverkosto kokoaa aloitteessa mainitut toimijat jo nyt käsittelemään tapoja puuttua väkivaltaiseen ääriajatteluun ja
siitä seuraavaan, yhteiskuntakehityksen kannalta vaaralliseen toimintaan. Verkoston kautta ammattilaiset jakavat kokemuksiaan ja tietojaan
ääriajattelusta ja -toiminnasta. Verkostossa ovat mukana aloitteessa
mainitut toimijat. Verkosto on laajentanut toimialaansa vuonna 2016 yksittäisten riskinuorten tunnistamisesta myös väkivaltaisen ekstremismin
syntysyihin eli mm. vihapuheen ja rasismiin käsittelyyn. Aloitteeseen
liittyvä valmistelu voidaan hyvin toteuttaa ko. verkoston puitteissa.
Tämän lisäksi nuorisolain edellyttämä moniammatillinen Helsingin
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on valinnut 9.2.2016 yhdeksi kolmesta painopisteestään rasisminvastaisuuden, johon liittyen ryhdytään
valmistelemaan yhteistä toimintasuunnitelmaa mm. nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston, Helsingin seurakuntayhtymän, Helsingin poliisilaitoksen ja Kaartin jääkärirykmentin yhteistyönä. Suunnittelutyötä
johtaa nuorisoasiainkeskus. Myös tässä työssä on tunnistettu, että
pelkkä yhdenvertaisuuden edistäminen ei riitä vaan tarvitaan tapoja
puuttua vihapuheeseen ja yhteiskuntarauhan kannalta vaarallisiin mielipiteisiin. Yhteinen työskentely tulee käsittelemään mm. henkilökunnan
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koulutusta vihapuheen käsittelyyn. Alustava suunnitelma käsitellään
nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokouksessa 12.4.2016.
Kolmanneksi opetusviraston johtamassa Maahanmuuttajataustaisten
nuorten kotoutumis- ja palveluverkostossa on mukana laaja joukko sekä järjestöjä että Helsingin hallintokuntia kehittämässä palvelujärjestelmää nuorille.
Näiden lisäksi aihe nousee esille myös Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa, jota toteutetaan Me-säätiön tuella. Hankkeen tavoitteena on tasa-arvoistaa maahanmuuttajanuorten asemaa Helsingissä.
Hankkeessa tullaan toteuttamaan viiden vuoden mittaisia, uusien työmallien kokeiluja yhteensä 500 000 eurolla vuodessa. Hankkeen tämänhetkisessä palvelumuotoiluvaiheessa on mukana noin kaksikymmentä suoraan nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista kehittämässä ja testaamassa ratkaisuja maahanmuuttajanuorten aseman tasa-arvoistamiseksi. Lisäksi hankkeeseen rekrytoidut nuoret kokemussuunnittelijat kartoittavat syrjinnän kokemuksia ikäisiltään nuorilta.
Hankkeen alustaviksi teemoiksi on jo tunnistettu mm. uudet tavat käsitellä epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän kokemuksia, suomalaisten
kaverien puute, vanhempien järjestelmätuntemus sekä alkaneen rikoskierteen katkaisu. Hankkeessa oleva rahoitus voi tarjota mahdollisuuksia myös tähän teemaan.
Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045
tommi.laitio(a)hel.fi

Opetuslautakunta 02.02.2016 § 10
HEL 2015-012973 T 00 00 03

Lausunto
Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Helsinki on asettanut 1.4.2013 paikallisen viranomaisten työryhmän, joka seuraa sisäministeriön 2012 julkaisemaa kansallista toimenpideohjelmaa väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Helsingissä
väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyä toteutetaan laajassa yhteistyössä eri viranomaisten välillä keskustellen ja sopien parhaista menettelytavoista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Helsingin yhteistyöryhmää johtaa Helsingin poliisilaitoksen ennalta ehkäisevän toimintalinjan johtaja, ja sen jäseninä on edustajia mm. Helsingin kaupungin
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sosiaali- ja terveysvirastosta, nuorisoasiainkeskuksesta ja opetusvirastosta sekä valtion edustajia mm. rikosseuraamuslaitokselta, puolustusvoimista ja suojelupoliisista sekä kolmannen sektorin toimijoita. Kansallisen tason väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn työryhmää johdetaan sisäministeriössä.
Yhteistyöryhmän tehtävänä on seurata väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä ilmiöitä ja niiden kehitystä Helsingissä sekä valmistella tarvittavia
toimenpiteitä havaittuihin ilmiöihin puuttumiseksi. Yhteistyöryhmä levittää tietoa ja osaamista ilmiöstä myös muille viranomaisille ja sidosryhmille.
Opetusvirasto on mukana kehittämässä ICthinking-interventiotapaan
perustuvaa menetelmää, joka kohdentuu identiteettityöskentelyyn ja
toimii suvaitsevaisuutta ja kriittistä ajattelua edistävänä työkaluna. Sen
tavoitteena on ennalta ehkäistä ulkopuolisuuden kokemusta, joka saattaa kehittyä identiteettikriisin myötä. Helsingin opetusvirasto ottaa myös
meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä huomioon radikalisoitumisen ehkäisemiseen liittyvät asiat ja niiden käsitteleminen kirjataan
opetussuunnitelmiin. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat
tuoreen oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämiä asioita ja opetusviraston ohjeistuksissa on otettu huomioon radikalisoitumiseen ja vihapuheisiin liittyvät asiat ja niihin liittyviä toimia tehdään yhteistyössä eri viranomaisten sekä lasten ja nuorten huoltajien kanssa. Opiskeluhuoltohenkilöstö toimii kouluissa ja oppilaitoksissa asiantuntijoina ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen liittyvissä asioissa ja toimii opetushenkilöstön ja nuorten tukena tässä työssä.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Crister Nyberg, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659
crister.nyberg(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219
niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 470
V 25.5.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Pukinmäen Taidetalon toiminnan turvaamisesta
HEL 2015-013625 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Kauko Koskinen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Pukinmäen Taidetalon toiminta turvataan. Taidetalolla ei
avustusten nykytasolla ole varaa maksaa vuokria tiloista, joita taidekoulut tarvitsevat toimintaansa.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Aloitteen johdosta on saatu kiinteistölautakunnan ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnot. Kiinteistölautakunnan lausunnossa on käyty
läpi Pukinmäen Taidetalon ja kaupungin välistä vuokrasopimusta koskien Erkki Melartintiellä sijaitsevaa tilaa. Lausunnossa todetaan, että
Taidetalon ja kaupungin välisen sopimuksen perusteella Taidekoulu on
saanut käyttää Erkki Melartintie 2 D:ssä sijaitsevaa, päiväkodilta tyhjäkPostiosoite
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si jäänyttä liikuntasalia ensin jonkin aikaa vuokratta, syyskauden 2015
alennetulla vuokralla, ja vuoden 2016 alusta alkaen tavanomaista vuokraa maksaen. Tilakeskus ei voi ryhtyä tukemaan Taidetalon toimintaa,
vaan toiminnan rahoitus on järjestettävä muuta kautta.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnossa todetaan puolestaan, että
Pukinmäen Taidetaloon liittyviä aloitteita ja toivomusponsia on käsitelty
lautakunnassa useita kertoja. Niistä merkittävä osa on käsitellyt Taidetalon avustustason korottamista taloudellisten haasteiden voittamiseksi.
Lautakunnan lausunnosta ilmenee, että oppilaitosten saaman julkisen
tuen tasossa on suuria eroja, mikä johtuu ennen kaikkea valtionosuuksien vaikutuksesta. Pukinmäen Taidetalo ei kuulu valtionosuuden saajien piiriin, joten sen saaman julkisen tuen taso on matalampi kuin toimijoiden, jotka saavat myös valtionosuutta. Kaupungin tuki kattaa 24
prosenttia Pukinmäen Taidetalon menoista ja on linjassa vastaavien
taidelajien avustustasojen kanssa. Lausunnossa todetaan vielä, että
Taidetalo on voinut poikkeuksellisesti toimia Erkki Melartinintien tiloissa
ilman vuokrakustannuksia usean vuoden ajan. Oppilaitoksella olisi ollut
aikaa varautua tuleviin vuokrakustannuksiin, jotka olivat ennakoitavissa. Oppilaitos ei myöskään voi lähteä siitä, että sen kaupungilta saama
avustus jatkuvasti nousisi.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnossa todetaan edelleen, että
oppilaitos on alueella merkittävä taidekasvatuspalveluiden tuottaja.
Kulttuurikeskuksen näkökulmasta oppilaitoksen taloudellisia haasteita
vähentäisi, jos oppilaitos vähentäisi sirpaleisuutta ja keskittyisi ydinopetusalueisiin. Opetustarjonnan keskittämisellä, lukukausimaksujen tasoa
tarkistamalla ja ryhmämuotoista opetusta painottamalla oppilaitoksella
olisi mahdollista tasapainottaa taloutensa.
Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 440
HEL 2015-013625 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
09.05.2016 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura
Rissasen ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 01.03.2016 § 20
HEL 2015-013625 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:
Pukinmäen alueen kulttuuripalvelujen sekä Pukinmäen taidetalon asioita koskevia toivomusponsia, valtuustoaloitteita sekä lausuntopyyntöjä
on käsitelty kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksissa vuosina 2006–
2012 ainakin kahdeksan kertaa. Viimeksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta
käsitteli Pukinmäen taidetalon oikaisuvaatimusta toiminta-avustukseen
13.3.2012 § 45. Lautakunnalle osoitetuista lausuntopyynnöistä merkittävä osa on käsitellyt Pukinmäen taidetalon avustustason korottamista
taloudellisten haasteiden voittamiseksi.
Nyt käsillä olevassa Koskisen aloitteessa todetaan, että kiinteistöviraston Tilakeskus on ryhtynyt vaatimaan taidetalon toimitiloista osoitteessa
Erkki Melartinintie 2 D vuokraa 26 000 euroa, jota taidetalo ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kykene maksamaan. Lisäksi aloitteessa
todetaan, että taidetalon vuoden 2016 talousarvio on 47 000 euroa alijäämäinen, josta 26 000 euroa johtuu em. vuokrasta.
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Pukinmäen Taidetalo-Yhdistys ry:n toiminta-avustushakemuksessa
vuodelle 2016 on liitteenä 7.4.2015 päivätty vuoden 2015 tarkastettu ja
vuoden 2016 alustava talousarvio. Talousarvion tulot ja menot vuodelle
2016 ovat 448 000 euroa. Talousarvio on tehty oletukselle, että yhdistyksen avustus vuodelle 2016 on 140 000 euroa. Talousarviossa on
huomioitu menoissa Erkki Melartinin tien vuokra 26 000 euroa (vuonna
2015 vuokra oli 4 300 euroa). Lisäksi talousarviossa on menoihin varattu 15 000 euroa johtuen vuosien 2011–2013 alijäämästä.
Avustusta ei voi käyttää aiempien tappioiden kattamiseen, joten valmistelussa ei voida huomioida kyseistä menoerää budjetissa. Kulttuurikeskukselle toimitettu talousarvio on laadittu epärealistisesti oletukselle, että toiminta-avustus kasvaisi 44 800 euroa (47,1 %), 99 200 eurosta 140
000 euroon.
Pukinmäen taidetalon avustus on kasvanut viime vuosina huomattavasti enemmän kuin vastaavien toimijoiden. Alla olevasta taulukosta
voidaan todeta, että Pukinmäen taidetalon avustus on vuosina 2009–
2016 kasvanut enemmän kuin kolmen vastaavan toimijan euromääräiset avustukset yhteensä.
Toimija

2009 2010

2011

2012 2013

2014

2015 2016

Muutos0916, eur
55 000 78 000 78 000 85 000 90 200 90 200 95 200 99 200 44 200
20 000 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 35 000 15 000

Pukinmäen taidetalo
Toimintakeskus Semja
(Musikantit)
Circus Helsinki
32 000 32 000 32 000 32 000 37 200 37 200 37 200 37 200 5 200
Nukketeatterikeskus Poiju 30 000 30 000 30 000 40 000 41 000 41 000 41 000 41 000 11 000

Muutos0916, %
80,4 %
75,0 %
16,3 %
36,7 %

Lautakunnan myöntämä toiminta-avustus ole sidoksissa vuokrien tai
palkkojen muutoksiin, vaan perustuu aina kokonaisharkintaan. Toiminnan oma-aloitteinen laajentaminen ei myöskään ole peruste avustuksen korottamiselle vaan toiminnan laajuus on suhteutettava käytössä
oleviin resursseihin ja toimija toteuttaa mahdolliset toimintansa laajennukset omavastuisesti.
Viime vuosina Pukinmäen taidetalon toiminta on huippuvuosiinsa nähden supistunut. Oppilasmäärien vähenemisestä huolimatta taidetalon
avustustasoa on tarkistettu lähes vuosittain ylöspäin.
Oppilaat

2000
444

2002
634

2004
658

2006
750

2008
813

2010
676

2012
477

2014
515

Kulttuurikeskuksen kevään 2016 aikana valmistuvan taiteen perusopetuksen tilaa ja kehitystä Helsingissä käsittelevän selvityksen perusteella
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kaupungin avustuksen osuus kokonaistuloista on taiteen perusopetuksen oppilaitoksilla yhteensä 16 %. Kaupungin tuki on merkittävä tulolähde erityisesti teatterin opetukselle, jossa kaupungin tuki muodosti 33
% tuloista. Kaupungin tuki visuaalisten taiteiden opetukselle oli 27 % ja
valtionosuuden piiriin kuulumattomille musiikkioppilaitoksille 18 % tuloista. Sirkuksen tuloista kaupungin avustus muodosti 12 % ja tanssin
avustuksista 3 %.

vos-musiikkioppilaitokset
visuaalisten taiteiden
oppilaitokset
teatterioppilaitokset
vain kaupungin avustamat musiikkioppilaitokset
sirkusoppilaitokset
tanssioppilaitokset
TPO-yht.

kaupungin
avustus, %
18
27

valtion avustukset %
54
24

julkinen tuki
yht. %
72
51

33
18

1

33
19

12
3
16

15
33

27
3
49

Valtuustoaloitteessa mainittu lakisääteisten taidekoulujen julkisen tuen
osuus, 75 %, viitannee erityisesti tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin
kuuluviin musiikkioppilaitoksiin. Näissä oppilaitoksissa julkisen tuen
osuus oli viimeisen selvityksen mukaan yli 72 % tuloista.
Muiden taiteenlajien osalta julkisen tuen osuudet eivät kuitenkaan ole
vastaavalla tasolla (ks. taulukko). Tämä verrokkiryhmä on oikeampi arvioitaessa Pukinmäen taidetalon toimintaa.
Helsingissä ja valtakunnallisestikin musiikkiopistoille on kohdistettu valtionosuuksia pisimmän aikaa, aina 1960–70-luvulta saakka, eikä myöhemmin valtionosuuden piiriin hyväksytyt taiteenlajit ole päässeet tukitasoissaan vastaavalle tasolle. Valtionosuutta saavissa musiikkiopistoissa opetuksen pääpaino on solistisessa yksityisopetuksessa, jonka
toteuttaminen on oppilaitokselle kallista. Ryhmäopetukseen perustavassa opetuksessa on myös yksityisopetusta paremmat mahdollisuudet koota lukukausimaksutuottoa opetuksen kulujen kattamiseksi.
Lautakunta myöntää, että oppilaitosten julkisen tuen määrissä on suuria eroja, mikä johtuu ennen kaikkea valtionosuuden epätasapainosta.
Pukinmäen taidetalo ja muut ainoastaan kaupungin tuen varassa toimivat musiikin yleistä oppimäärää antavat oppilaitokset eivät nykysäädöksin voi saada valtionosuuksia. Lautakunnan on mahdollista vaikuttaa
asiaan, kun opetushallitus on valtakunnallisella tasolla uudistamassa
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opetussuunnitelmien perusteita syksyn 2016 aikana. Edellä mainittu
selvitys valmistuu, ja lautakunta voi tehdä suosituksia asiassa oppilaitosten välisten rakenteellisten erojen lieventämiseksi.
Kaupungin tuki muodostaa valtuustoalueessa mainitun 24 % tason Pukinmäen taidetalon menoista. Näin ollen Pukinmäen taidetalon tukitaso
on linjassa vastaavien taidelajien avustustasojen kanssa. Yksin kaupungin tuella ei voida saavuttaa sellaista julkisen tuen kattavuutta toimintamenoista, joka valtionosuutta saavissa oppilaitoksissa saavutetaan valtion ja kaupungin yhteistuella.
Myös mikäli Pukinmäen taidetalon toimintaa 2014 verrataan kahteen
taidetalon kanssa samanlaista toimintaa järjestävään tahoon, Toimintakeskus Semjaan ja Circus Helsinki –sirkuskouluun, on huomattavissa,
että oppilaitokselle suunnattu kaupungin tuki on vastaavalla tasolla verrokkiryhmään nähden. Lukukausimaksujensa osalta Pukinmäki on verrokkeihin nähden osin kalliimpi, osin halvempi.

Lukukausimaksu,
sirkus

Lukukausimaksu,
musiikki
Kaupungin avustus € ja %

Pukinmäen
Circus Helsinki Toimintakeskus
taidetalo
Semja
Perusopetus 1 45-60 min = 170
h-1,5h/vk =
€ / lukukausi 90
--290 € / luku- min = 253 € /
kausi
lukukausi
Pari-/yhtyeopePariopetuksena
tuksena = 267
--45 min = 425 € /
€ / lukukausi
lukukausi
90 200 €, 24 % 65 071 €, 8 % 56 250 € / 14 %,
josta kklk:n osuus
30 000 € / 7 %
0 €, 0 %
119 169 €, 14 % 0 €, 0%
90 200 €, 24 % 184 240 €, 22 % 56 250 €, 14 %

VOS € ja %
Julkinen tuki yht.
€ ja %
Menot €
372 144 €

831 609 €

409 671 €

Oppilaitos on voinut toimia Erkki Melartinin tien tiloissa poikkeuksellisesti ilman vuokrakustannuksia usean vuoden ajan. Voidaan arvioida,
että oppilaitoksella on ollut koko ajan tiedossa, että tilojen vuokranmaksu käynnistyy, kunhan tilan vuokraussuhteet ovat selvinneet. Oppilaitoksella olisi ollut taloushallinnon näkökulmasta aikaa varmistaa vuokramaksukykynsä oman taloussuunnittelunsa puitteissa. Oppilaitos ei
myöskään voi edellyttää kaupungin avustusten jatkuvaa kasvamista
oppilaitoksen toiminnallisten muutosten toteuttamiseksi ja toimintansa
sopeuttamisen keskeiseksi keinoksi.
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Lautakunta pitää aloitteen tavoin tärkeänä sitä, että Pukinmäen taidetalon talous on saatava tasapainoon. Oppilaitos on alueellaan merkittävä
taidekasvatuspalveluiden tuottaja. Pukinmäen taidetalon tarjoaa opetusta kaikissa taiteen perusopetuksen taiteenlajeissa. Taidetalon alla
toimii erillisinä kuvataide-, musiikki-, sanataide-, sirkus-, teatteri- ja
tanssikoulu.
Kulttuurikeskuksen näkökulmasta oppilaitoksen talouden haasteellisuutta vähentäisi opetuksen sirpaleisuuden karsiminen ja keskittyminen
koulun ydinopetusalueisiin. Huomattavaa on, että mm. musiikin ja kuvataiteen opetuksen osalta Pohjois-Helsingin alueella toimii useita palveluntarjoajia, joiden opetuksen piiriin alueen lapset ja nuoret voivat hakeutua. Keskittämällä opetustarjontaansa, tarkastamalla osin lukukausimaksujensa tasoa sekä painottamalla ryhmämuotoista opetusta oppilaitoksella on mahdollisuus tasapainottaa taloutensa.
Käsittely
01.03.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Risto Kolanen: Lisäysehdotus vastaukseen 12. ja 13. kappaleen väliin
uutena 13. kappaleena:
Lautakunta myöntää, että oppilaitosten julkisen tuen määrissä on suuria eroja, mikä johtuu ennen kaikkea valtionosuuden epätasapainosta.
Pukinmäen taidetalo ja muut ainoastaan kaupungin tuen varassa toimivat musiikin yleistä oppimäärää antavat oppilaitokset eivät nykysäädöksin voi saada valtionosuuksia. Lautakunnan on mahdollista vaikuttaa
asiaan, kun opetushallitus on valtakunnallisella tasolla uudistamassa
opetussuunnitelmien perusteita syksyn 2016 aikana. Edellä mainittu
selvitys valmistuu, ja lautakunta voi tehdä suosituksia asiassa oppilaitosten välisten rakenteellisten erojen lieventämiseksi.
Kannattaja: Sami Muttilainen
Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988
petri.rostedt(a)hel.fi
Reetta Sariola, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32987
reetta.sariola(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 11.02.2016 § 51
HEL 2015-013625 T 00 00 03

Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen ym. valtuustoaloitteesta koskien
Pukinmäen taidekoulun toiminnan turvaamista:
Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistajahallinnassa on Pukinmäessä
osoitteessa Erkki Melartinintie 2D sijaitseva yhteensä 216 m² suuruinen
liikuntasalirakennus. Rakennuksessa on liikuntasali sekä liikuntatilan
vaatimat pukuhuone- ja suihkutilat yms. aputilat. Rakennus on ollut lähellä toimivan päiväkodin käytössä, mutta päiväkoti on luopunut rakennuksen käytöstä vuoden 2015 alusta lukien. Varhaiskasvatusvirasto
maksoi rakennuksesta vuokraa 2014 loppuun saakka ja antoi myös Pukinmäen taidekoulun käyttää liikuntasalitilaa silloin, kun päiväkoti ei tarvinnut tilaa käyttöönsä.
Kun päiväkodin toiminta rakennuksessa loppui, Pukinmäen taidekoulu
halusi kuitenkin jatkaa toimintaansa rakennuksessa, vaikka se ilmoitti,
ettei pysty maksamaan täyttä vuokraa vielä vuonna 2015. Asiasta käytiin tilakeskuksen ja taidekoulun edustajien kanssa neuvottelu, jossa
sovittiin, että taidekoulu käyttää tiloja ilman vuokraa kevään 2015 ja
vuokra ajalla 1.9.2015 - 31.12.2015 on 5 euroa/m²/kk, mutta normaali
vuokranmaksu 10 euroa/m²/kk tilasta alkaa vuoden 2016 alusta lukien.
Taidekoulu ilmoitti, että se hakee vuokria ja toimintaansa varten avustukset ja järjestää muun tarvittavan rahoituksen. Nyt taidekoulu on ilmoittanut, ettei se pysty maksamaan sovittua vuokraa eikä halua tehdä
vuokrasopimusta.
Sen sijaan taidekoulu on ilmoittanut haluavansa ostaa rakennuksen. Tilakeskus ei tässä vaiheessa voi myydä rakennusta, koska alueen kehittäminen on kesken ja päiväkodin mahdollisia tulevia tilatarpeita vielä
kartoitetaan. Rakennus sijaitsee puistossa ja samassa puistossa on viisi muuta kaupungin omistamaa päiväkodin käytössä olevaa rakennusta.
Tilakeskus voi vuokrata kaupungin omasta käytöstä vapautuneita tiloja
markkinavuokralla eri ulkopuolisille tahoille yrityksille, järjestöille, seuroille yms. Sen sijaan tilakeskus ei voi tukea mitään toimintaa antamalla huonetiloja vuokrasubvention muodossa ilmaiseksi käyttöön tai vuokraamalla huonetiloja alle markkinahinnan. Tuet tulevat muuta kautta yhdistyksille ja järjestöille ja tilakeskuksen toiminnan tulee olla tasapuolista ja läpinäkyvää kaikkia ulkopuolisia tahoja kohtaan.
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Hakijan tulee kääntyä kulttuurilautakunnan puoleen toimintansa rahoittamiseksi myös tilasta aiheutuvan kustannuksen kattamiseksi muiden
toimintakulujen lisäksi.
Eräs urheiluseura on jättänyt nyt kysymyksessä olevasta rakennuksesta markkinavuokraisen vuokratarjouksen. Tarjouksen tekijän toiminta
vaatii liikuntasalin ja koko rakennus aputiloineen soveltuisi erinomaisesti ko. toimintaan ja näin ollen rakennus ei tulisi jäämään tyhjilleen
vaan tulisi käyttötarkoituksensa mukaiseen liikuntakäyttöön markkinavuokralla, mikäli Pukinmäen taidetalo ei pysty maksamaan rakennuksesta sovittua vuokraa ja luopuu rakennuksen käytöstä.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366
sisko.von.behr(a)hel.fi
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§ 471
V 25.5.2016, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite
asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle
HEL 2015-011528 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:
Muutetaan päätösesitykseen kohdan (18) ensimmäinen virke kuulumaan:
Kaupunginhallitus katsoo, että asuntotuotantotavoitetta tulee nostaa
aloitteen mukaisesti tulevan am-kauden aikana 7000:een asuntoon
vuodessa Helsinkiin kohdistuvan suuren asuntokysynnän sekä asuntojen hintojen ja vuokrien kohoamisen vuoksi. Toimet asuntotuotannon
nopeuttamiseksi tulee käynnistää pikaisesti.
Kannattaja: Mirka Vainikka

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:
Muutetaan päätösehdotukseen kohta (18) kolme viimeistä virkettä kuulumaan:
Tämän vuoksi ara-vuokra-asuntotuotannon osuus nostetaan 30:n prosentin osuuteen kokonaistuotannosta. Välimuodon asuntotuotanto on
tärkeä asuinalueiden kestävän sosiaalisen rakenteen ja asumisen vaihtoehtojen monipuolisuuden kannalta. Valtion asuntopolitiikkaan pyritään edelleen vaikuttamaan, jotta mm. ARA-ehdot säilyvät Helsingin
kannalta myönteisinä.
Kannattaja: Mirka Vainikka
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pilvin Torstin ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti
muutettuna (kohdan 18 ensimmäinen virke)
Jaa-äänet: 6
Arja Karhuvaara, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala,
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen
Ei-äänet: 3
Osku Pajamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka
Tyhjä: 5
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Tuomas Rantanen
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 3 (5 tyjää, 1
poissa).

2. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pilvi Torstin toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
(kohdan 18 kolme viimeistä virkettä )
Jaa-äänet: 6
Arja Karhuvaara, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala,
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen
Ei-äänet: 3
Osku Pajamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka
Tyhjä: 5
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Tuomas Rantanen
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 3 (5 tyjää, 1
poissa).

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysten jälkeen esittelijän ehdotuksen.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi

Liitteet
1

SDPn valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 21.10.2015 asia 9

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Aloitteen tekijä

Kiinteistölautakunta

Asuntolautakunta

Asuntotuotantotoimikunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

19/2016

51 (148)

Kaj/1
16.05.2016

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää 12 valtuutetun allekirjoittamassa ryhmäaloitteessa, että Helsingin ja koko seudun asuntotuotantotavoitetta nostettaisiin 25 %:lla vuodesta 2016 alkaen, mikä tarkoittaisi Helsingin osalta asuntotuotantotavoitteen nostamista 7 000 asuntoon
vuodessa. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistamiseksi aloitteessa esitetään, että ARA-tuotannon osuus nostettaisiin 30 %:iin nykyisestä 20 %:sta. Lisäksi valtuutetut esittävät, että kaupungin tulisi kaikin keinoin pyrkiä vaikuttamaan valtion asuntopolitikkaan ja ARA-ehtoihin.
Valtuustoryhmä esittää, että asuntopolitiikassa painotettaisiin valtion ja
seudun välistä yhteistyötä mm. MAL-sopimuksia uudistamalla. Lisäksi
ryhmä esittää, ettei kohtuuhintaisen asuntotuotannon kannalta välttämättömän ARA-tuotannon ehtoja kavenneta.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 §:ssä tarkoitettu valtuustoryhmä
voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.
Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä,
jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Muuten ryhmäaloitteeseen sovelletaan, mitä 22 §:ssä on määrätty valtuutetun aloitteesta.
Esittelijä toteaa, että Kotikaupunkina Helsinki - asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AM-ohjelma) luonnos on ollut
lausunnoilla joulukuussa 2015–helmikuussa 2016. AM-ohjelmaehdotus
tuodaan kaupunginvaltuuston päätöksentekokäsittelyyn keväällä 2016.
Samanaikaisesti valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan välillä on käyty
maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat sopimusneuvottelut. Uudesta maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos huhtikuussa 2016, ja myös MAL-sopimus tuodaan päätöksentekokäsittelyyn keväällä 2016.
MAL-sopimuksessa asuntotuotannon kokonaistavoite on asetettu niin,
että Helsingin osuus neljän vuoden sopimusaikana on 24 000 asuntoa.
AM-ohjelmavalmistelussa on päädytty esittämään 6 000 asunnon vuositavoitetta nykyisen 5 500 asunnon sijaan. Pitkällä aikavälillä Helsingin
asuntotuotannon kokonaismäärä on ollut keskimäärin 3 900 asuntoa
vuodessa (kuva 1).
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Kuva 1. Valmistuneiden asuntojen määrä, niistä laskettu liukuva keskiarvo sekä asuntotuotantotavoite vuosina 1972-2015. Lähde: Factakuntarekisteri ja asuntotuotantorekisteri.
MAL-sopimuksessa esitetään, että pääkaupunkiseudun kuntien vuosittaisesta kokonaistuotannosta 30 % olisi valtion tukemaa asuntotuotantoa. Kokonaistuotannosta valtion tukemaa tavallista 40-vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja eritysryhmien vuokra-asuntotuotantoa
olisi 20 % ja muuta valtion tukemaa asuntotuotantoa kuten asumisoikeusasuntotuotantoa ja uutta lyhyen korkotuen vuokra-asuntotuotantoa
olisi 10 %. AM-ohjelmassa tullaan esittämään, että Helsingissä valtion
tukemaa tavallista 40-vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja eritysryhmien vuokra-asuntotuotantoa (ml. opiskelija- ja nuorisoasunnot)
olisi 25 %.
Helsinki on pyrkinyt osaltaan vaikuttamaan valtion asuntopolitiikkaan ja
ARA-ehtoihin mm. osallistumalla MAL-sopimusneuvotteluihin ja lausumalla valtion lakimuutosehdotuksista koskien mm. asukasvalintaa ja tulorajoja sekä uutta lyhyttä korkotukea vuokra-asuntojen rakentamiseen.
Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vuosittaisen asuntotuotantotavoitteen nostamista 7 000 asuntoon pidetään periaatteen
tasolla kannatettavana, sillä asuntojen kysynnästä johtuva tarve uusille
asunnoille tunnustetaan yleisesti. Viime aikoina vasta nostetun tuotanPostiosoite
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totavoitteen nostamista edelleen 7 000 asuntoon vuodessa ei kuitenkaan pidetä tällä hetkellä realistisena. Tuotantotavoitteen nostoa rajoittavat Helsingissä asuntolautakunnan, asuntotuotantotoimikunnan ja
kiinteistölautakunnan mukaan esimerkiksi toteutuskelpoisten tonttien
puute. Tavoitteen nostaminen 7 000 asuntoon edellyttäisi lisäksi kaupungilta mittavia investointeja infraan, rakentamiskelpoiseksi saattamiseen ja palveluihin. Myös rakennusalalta 7 000 asunnon vuositavoite
edellyttäisi kiinteistölautakunnan lausunnon mukaan merkittäviä muutoksia ja nykyisen rakentamisprosessin tehostamista. Riskinä voisi
myös olla määrällisten tavoitteiden liiallinen korostuminen laadullisten
tavoitteiden kustannuksella.
Vaikka tavoitteen nosto 7 000 asuntoon vuodessa nähdään lausunnoissa haastavana, voidaan kaupunkisuunnittelulautakunnan mukaan Helsingin varautumista nykyisten tavoitteiden mukaiseen kasvuun pitää
kaavavarannon ja valmisteilla olevien kaavahankkeiden osalta kohtuullisen hyvänä. Myös keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvuun varautuminen nähdään olevan hyvissä kantimissa, erityisesti mikäli suunnitelmat
Malmin lentokentän aluekokonaisuuden rakentamisesta saadaan toteuttamiskelpoisiksi, täydennysrakentamisprosesseja tehostettua sekä
uuden yleiskaavan mahdollistamat uudet alueet saadaan asemakaavoitukseen ja asuntotuotantoon.
Myös ara-vuokra-asuntotuotannon osuuden nostamiseen 30 %:iin nykyisestä 20 %:sta suhtaudutaan lautakuntien lausunnoissa periaatteen
tasolla myönteisesti. Asuntolautakunta toteaa, että sekä kaupungin
vuokra-asuntojen että muiden ara-vuokra-asuntojen kovaan kysyntään
ei ole pystytty vastamaan, minkä vuoksi esitystä ara-vuokratuotannon
osuuden nostamisesta voidaan pitää myönteisenä. Kiinteistölautakunta
toteaa, että erityisesti yksityiselle ja valtion maalle säänneltyä tuotantoa
on toteutunut vain marginaalisesti.
Kuten koko asuntotuotantotavoitteen nostamisessa, myös ara-vuokraasuntotuotannon osuuden nostamisessa toteuttamismahdollisuuksia
rajoittaa asuntolautakunnan mukaan tonttien riittämätön määrä. Myös
kiinteistölautakunta toteaa ara-tuotannolle olevan jo nykyiselläänkin
vaikea löytää tontteja niihin liittyvien rakennusteknisten ja kustannushaasteiden vuoksi. Asuntolautakunta nostaa esille, että ara-tuotanto on
nykyisin jäänyt miltei pelkästään asuntotuotantotoimiston varaan, johtuen rakennuttajien hiipuneesta kiinnostuksesta pitkään korkotukeen.
Yksi merkittävästi ara-tuotannon lisäämisen mahdollisuutta rajoittava
tekijä on lausuntojen mukaan hallintomuotojakaumille asetetun tavoitteen noudattaminen eri alueilla. Sekä asuntotuotantotoimikunta että
kiinteistölautakunta toteavat, että ara-tavoitteen nostaminen aloitteessa
esitetyllä tavalla tarkoittaisi ara-vuokra-asuntojen kohdentamista merPostiosoite
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kittävissä määrin uusille projektialueille. Monilla mahdollisilla täydennysrakentamisalueilla ara-tuotannon osuus on jo ennestään niin korkea, että osuuden nosto toisi mukanaan riskin alueiden eriytymisestä.
Valtion asuntopolitiikkaan ja ARA-ehtoihin vaikuttamiseen liittyen asuntotuotantotoimikunta toi esille lausunnossaan, että kohtuuhintaisen
asuntotuotannon edellytysten turvaamiseksi valtion on parannettava
pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotannon ehtoja vastaamaan rahoitusmuotoon liittyviä käyttö-, luovutus- ja asukasvalintarajoituksia. Sekä
asuntolautakunta että kiinteistölautakunta kiinnittävät lausunnoissaan
huomiota hallituksen suunnitelmiin asettaa tulorajat osaksi ara-vuokraasuntojen asukasvalinnan sosiaalista tarveharkintaa sekä toimeentulotukiasiakkaiden, asumistukiasiakkaiden sekä vaikeasti työllistettävien
erityisestä suosimisesta asukasvalinnassa. Lausunnoissa painotetaan,
että kyseiset uudistukset eivät edistä tavoitetta ara-vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta ja sosiaalisesti tasapainoisista asuinalueista.
Asuntolautakunta toteaa, että koska hallitusohjelman linjaukset ja järjestelmän muutokset tulevat nopeasti muuttamaan aravavuokra-asuntojen asukasrakennetta ja rajaamaan asuntokannan käyttöä on Helsingin pyrittävä voimakkaasti vaikuttamaan sosiaalisen asuntotuotantojärjestelmän ehtoihin. Kiinteistölautakunta katsoo, että mikäli hallitusohjelman linjaukset toteutuvat julkisuudessa esitetyn kaltaisina, on kaupungin tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuudet oman, valtion sääntelystä riippumattoman, järkiperäisemmän järjestelmän luomiseksi kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon toteuttamiselle.
Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että valmistelussa olevassa
AM-ohjelmassa esitetty 6 000 asunnon kokonaistuotantotavoite voidaan nähdä pitkällä aikavälillä toteutuneeseen asuntotuotantoon, resursseihin sekä asuntomarkkinatilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisena. Helsinki on lisäksi pitkään pyrkinyt asumisen hallinta- ja rahoitusmuotojen suhteen sekoittuneeseen kaupunkirakenteeseen. Jotta
pystytään varmistamaan asuinalueiden kestävä sosiaalinen rakenne ja
asukkaiden riittävän monipuoliset liikkumismahdollisuudet asuntomarkkinoilla jatkossakin, on tärkeää huolehtia, että säännellyn tuotannon
osuus kokonaistuotannosta on riittävä. Tämän vuoksi AM-ohjelmassa
esitetty ara-vuokra-asuntotuotannon 25 % osuus kokonaistuotannosta
on tarkoituksenmukainen. Välimuodon asuntotuotanto on tärkeä asuinalueiden kestävän sosiaalisen rakenteen ja asumisen vaihtoehtojen
monipuolisuuden kannalta. Valtion asuntopolitiikkaan pyritään edelleen
vaikuttamaan, jotta mm. ARA-ehdot säilyvät Helsingin kannalta myönteisinä.
Esittelijä
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

19/2016

55 (148)

Kaj/1
16.05.2016

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi

Liitteet
1

SDPn valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 21.10.2015 asia 9

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Aloitteen tekijä

Kiinteistölautakunta

Asuntolautakunta

Asuntotuotantotoimikunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

19/2016

56 (148)

Kaj/1
16.05.2016

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 441
HEL 2015-011528 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
09.05.2016 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Torstin ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 80
HEL 2015-011528 T 00 00 03

Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Sdp:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta "Lisää koteja Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle!"
seuraavan lausunnon:
Yleistä
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin strategiaohjelmassa
vuosille 2013 - 2016 asuntotuotannon määrä nostettiin 5 500 asuntoon.
Sama kokonaistavoite on myös nyt valmisteilla olevassa AM-ohjelmassa 2016. Sdp:n valtuustoryhmä esittää asuntotuotannon nostoa 25 prosentilla, mikä tarkoittaa noin 6 900 asuntoa vuodessa. Lisäksi valtuustoryhmä esittää ara-tuotannon osuuden nostamista kyseisestä kokonaistuotantomäärästä 30 prosenttiin, mikä puolestaan tarkoittaa yli
2 000 asuntoa vuokra-asuntotuotantoon.
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Kaupungin maalta on tällä hetkellä varattuna tontteja eri rakennuttajille,
rakentajille ja kilpailuihin yhteensä noin 20 500 asunnon rakentamista
varten, eli noin 1,7 milj. k-m². Varauskanta vastaa näin ollen laskennallisesti yli viiden vuoden kaupungin maalle toteutettavaa asuntotuotantotavoitetta (noin 4 000 as/vuosi valmisteilla olevan toteutusohjelman tavoitteiden mukaisesti) ja asuntoja yli 40 000 asukkaalle. Koko varauskannasta noin 22 % on varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 36 % ns. välimuodon tuotantoon ja noin 42 % sääntelemättömään tuotantoon.
Määrälliset tavoitteet
Valtuustoaloitteen mukaan asuntojen kokonaistuotantomäärä tulisi nostaa Helsingissä 5 500 asunnosta noin 7 000 asuntoon. Kiinteistölautakunta suhtautuu määrän nostoon myönteisesti, sillä Helsingissä on selvästi kysyntää asunnoille ja tarvetta asuntotuotannon lisäämiseen.
Tavoite tuotantomäärien nostamiseen ei ole kuitenkaan helposti saavutettavissa, vaikka yksittäisenä vuonna saatettaisiinkin päästä tavoitteeseen tai lähelle sitä. Tavoite on varsin haasteellinen, koska se edellyttäisi kaupungilta muun muassa erittäin mittavia vuotuisia investointeja
infraan, rakentamiskelpoiseksi saattamiseen sekä palveluihin.
Toisaalta tavoitteeseen pääsemistä vaikeuttaa toteutuskelpoisten tonttien puute. Käytännössä tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi myös uusien projektialueiden löytämistä. Määrällisesti 7 000 asuntoa tarkoittaisi
lähes Jätkäsaaren kokoista projektialuetta vastaavan asuntotuotannon
toteuttamista vuosittain. Tavoitteet edellyttävät käytännössä keskittymistä ammattimaiseen kerrostalotyyppiseen tuotantoon.
Edelleen tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi merkittäviä muutoksia
ja tehostamista nykyiseen rakentamisprosessiin, etteivät urakkahinnat
nousisi ja rakentamisen laatu säilyy korkeana.
Asuntotuotannon kokonaistuotantotavoitteen nostaminen 7 000 asuntoon tarkoittaa, että kaupungin maalle tulisi toteuttaa vuosittain noin
5 000 asuntoa. Nykyinen varauskanta riittäisi tämän tavoitteen mukaiseen asuntotuotantoon laskennallisesti noin neljäksi vuodeksi. Ehdotettu tuotantomäärän nostaminen vaatii kaavoituksen, rakentamiskelpoiseksi saattamisen ja varausprosessien tehostamista.
Ara-tuotannon lisääminen
Valmisteilla olevan AM-ohjelmaluonnoksen mukaan kaupungin asuntotuotannosta edelleen yhteensä 60 % on säänneltyä kohtuuhintaista
asuntotuotantoa. Säännellyn (yleensä omakustannusperusteisen)
asuntotuotannon osuuden pitämistä korkealla tasolla voidaan pitää pePostiosoite
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rusteltuna ja kannatettavana. Riittävä kohtuuhintainen vuokra-asuntotarjonta on välttämätöntä työvoiman liikkuvuuden turvaamiseksi. Näissä
tavoitteissa on kuitenkin jo nykyisinkin jääty jälkeen, koska yksityiselle
ja valtion maalle ei ole toteutunut säänneltyä tuotantoa kuin marginaalisesti.
Tavallisen ara-vuokra-asuntotuotannon osalta huomion arvoista on, että ara-tuotannolle on jo nykyisellään vaikea löytää tontteja niihin liittyvien rakennusteknisten ja kustannushaasteiden vuoksi. Lisäksi Helsingissä on runsaasti alueita, joilla ara-tuotannon merkittävä lisääminen ei
ole segregaatiosyistä enää perusteltua. Tällaisia alueita ovat useat täydennysrakentamisalueet, mikä rajoittaa huomattavasti mahdollisuuksia
osoittaa tontteja ara-vuokratuotantoon. Käytännössä siis lisääminen
voisi merkitä sitä, että ara-hankkeita pitäisi keskittää merkittävästi projektialueille, joka puolestaan voi johtaa näiden alueiden asuntokannan
yksipuolistumiseen.
Sipilän hallitusohjelmassa on esitetty tulorajojen liittämistä ara-vuokraasuntojen asukasvalintaan sekä toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden
ja vaikeasti työllistyvien erityistä suosimista asukasvalinnassa. Kiinteistölautakunnan, kuten myös asuntolautakunnan näkemyksen mukaisesti, tämä ei edistä tavoitetta vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta eikä sosiaalisesti tasapainoisista asuinalueista. Huono-osaisuuden keskittyminen aiheuttaa vakavan segregaatiouhan ara-vuokrataloihin ja ara-vuokratalovaltaisille alueille. Edelleen tulorajajärjestelmä
muodostaisi asukkaille todennäköisesti merkittävän kannustinloukun.
Mikäli hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset toteutuvat nyt julkisuudessa
esitetyn kaltaisina, kiinteistölautakunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi
selvittää kaupungin mahdollisuudet oman, valtion sääntelystä riippumattoman, järkiperäisemmän järjestelmän luomiseksi kohtuuhintaisen
vuokra-asuntotuotannon toteuttamiselle. Tämä tuotanto tulisi tällöin lukea ara-vuokra-asuntotuotannolle asetettuun hallinta- ja rahoitusmuotoosuuteen kuuluvaksi.
Käsittely
25.02.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Sami Haapanen: Muutan lausuntoehdotustani Jaana Aaltosen tekemän
vastaehdotuksen mukaisesti.
Vastaehdotus:
Jaana Aaltonen: Esitän lausuntoehdotukseen tehtäväksi seuraavat
muutokset:
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Lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen lause: "Yleisellä tasolla suhtautuminen määrän nostoon on myönteinen, sillä…" korvataan lauseella: "Kiinteistölautakunta suhtautuu määrän nostoon myönteisesti, sillä…"
Lausuntoehdotuksen kuudennesta kappaleesta poistetaan lause: "...,
koska pelkästään nykyisillä projektialueilla ja täydennysrakentamalla
tämä tuskin on mahdollista."
Lausuntoehdotuksen seitsemännestä kappaleesta poistetaan: "… ja tehostamista nykyiseen rakentamisprosessiin. On epävarmaa, olisiko rakennusalalla ylipäänsä kapasiteettia toteuttaa vuosittain esitettyä määrää asuntoja, jolloin riskinä olisi tilanteesta seuraava urakkahintojen
nousu. Riskinä on myös se, että määrälliset tavoitteet alkavat ohjata rakennustoimintaa liikaa laadullisten tavoitteiden kustannuksella."
Lausuntoehdotuksen seitsemänteen kappaleeseen lisätään: "... ja tehostamista nykyiseen rakentamisprosessiin, etteivät urakkahinnat nousisi ja rakentamisen laatu säilyisi korkeana."
Lausuntoehdotuksen kahdeksannen kappaleen lause: "Tällä hetkellä
kaupungilla ei ole riittävästi resursseja vastata esitetyn tavoitteen mukaiseen tuotantomäärän merkittävään nostamiseen." korvataan lauseella: "Ehdotettu tuotantomäärän nostaminen vaatii kaavoituksen, rakentamiskelpoiseksi saattamisen ja varausprosessien tehostamista."
Kannattaja: Antti Hytti
11.02.2016 Pöydälle
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 34439
miia.pasuri(a)hel.fi
Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 64182
pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 74
HEL 2015-011528 T 00 00 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
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Helsinki on sitoutunut 5 500 uuden asunnon vuotuiseen rakentamiseen
osana kasvutavoitetta. Aloitteen mukainen asuntotuotannon kasvun
nostaminen 25 prosentilla tarkoittaa noin 1 500 uutta omistus-, vuokraja arava-asuntoa vuodessa.
Rakennusvirasto osallistuu aktiivisesti kaavayhteistyöhön ja huolehtii
oikea-aikaisesta infra-, katu- ja viherrakentamisesta sekä esirakentamista kaupunginkanslian koordinoidessa kaupungin omaa asuntotuotantoa.
Asuntotuotannon kasvu lisää merkittävästi infra- ja esirakentamista sekä niiden rahoitustarvetta. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että rakennusviraston henkilöresursseja tulee jatkossa lisätä, jotta ehdotettu
7000 uuden asunnon vuositavoite voidaan saavuttaa.
Asuntotuotannon kasvu lisää paineita yleisten alueiden ja virkistysalueiden saavutettavuudelle ja käytölle. Erityisesti virkistysalueita tulee olla
riittävästi, niiden tulee olla saavutettavissa ja niiden kulutuskestävyys
tulee huomioida kaikessa maankäytön suunnittelussa. Lisääntyvä asukasmäärä nostaa myös yleisten alueiden ylläpidon rahoitustarvetta.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812
pia.rantanen(a)hel.fi
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626
jussi.luomanen(a)hel.fi
Jarmo Ahonen, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 310 38624
jarmo.ahonen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 10.02.2016 § 19
HEL 2015-011528 T 00 00 03

Lausunto
Asuntotuotantotoimikunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Sdp:n valtuustoryhmän aloitteeseen Lisää koteja Helsinkiin ja
pääkaupunkiseudulle.
Lausunto
Asuntotuotantotavoitteen nostaminen 25 %:lla
Helsingin oman asuntotavoitteen nosto olisi perusteltu kaupungin asuntotarjontaan kohdistuvan kysynnän ja asuntotarjonnan tasapainottamiPostiosoite
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seksi. Tällä hetkellä voimassa olevan valtuustostrategian mukainen
asuntotuotantotavoite on 5500 asuntoa vuodessa. Tuotantotavoitteen
nostaminen 25 %:lla tarkoittaisi vuosittaisen tavoitteen nostamista noin
7000 asuntoon (6875 asuntoa).
Asuntotuotantotoimikunta pitää periaatteessa hyvänä koko kaupungissa toteutettavalle tuotannolle asetettavien tavoitteiden nostamista ja kysyntään vastaamista .
Kaupungin oman tuotannon eli asuntotuotantotoimikunnan viimeisten
kymmenen vuoden aikana saamien tontinvarausten yhteenlaskettu
vuosikeskiarvo on noin 1100 asuntoa. Tontinvarausten asuntomäärät
ovat vuonna 2014 nousseet uudelle tasolle ja ovat kolmen vuoden takautuvina keskiarvoina noin 1550 asuntoa.
Asuntotuotantotoimikunnan tontinvarausten kasvu on kuitenkin osittain
saatu aikaan siirtymällä varaamaan tontit kumppanuuskaavoitukseen,
siis prosessissa aiempaa aikaisemmassa vaiheessa. Varausvaiheessa
on aivan normaalia että tonttien kunnallistekninen toteutusvalmius on
vielä kesken. Kumppanuuskaavoituksen tavoitteena on tonttien rakentamiskelpoisuuden paraneminen ja mm. kaavamääräysten yksityiskohtaisuuden väheneminen. Tonttien rakentamiskelpoisiksi saattaminen
kuitenkin vaatii aiempaa enemmän aikaa, hyvää hallintokuntien välistä
yhteistyötä.
Asuntotuotantotoimikunta haluaakin huomauttaa, että koko kaupungissa tuotantotavoitteiden kasvattaminen tulisi turvata pitkällä aikavälillä,
jotta tavoitteeseen pääsy olisi realistisella pohjalla. Se tarkoittaisi asemakaavoituksen ja tontinluovutusten nostamista pysyvästi uudelle tavoitetasolle.
ARA-vuokratuotannon osuuden kasvattaminen
Aloitteessa esitetystä 7000 asunnon nostetusta määrästä 30 % merkitsisi yli 2000 ARA-vuokra-asunnon tuotantoa vuosittain. Aloitteessa esitetty ARA-vuokra-asuntokannan osuuden nostaminen nykyisestä valtuustostrategian mukaisesta 30 %:iin tarkoittaisi ARA-vuokratuotannoksi 1063 asunnon lisäystä.
Asuntotuotantotoimikunta pitää tärkeänä, että kaupungin vuokra-asuntokanta säilyy nykyisessä noin 20 %:ssa. Nyt lausuntovaiheessa olevassa asumisen ja maankäytön toteutusohjelma Kotikaupunkina Helsinki 2016 -luonnoksessa (AM-ohjelma 2016) esitetään ARA-tuotantotavoitteen nostamista 25 %:iin. Samalla on kuitenkin siirretty ARAosuuteen nuoriso- ja opiskelija-asuntojen 300 asunnon tavoite. On perusteltua huolestua ARA-kannan osuuden säilymisestä, kun lähivuosiPostiosoite
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na ARA-vuokrakannasta vapautuu asuntoja käyttö- ja luovutusrajoituksista.
ARA-vuokratuotannon merkittävä toteuttaja Helsingissä on ollut asuntotuotantotoimisto. Viimeisen kymmenen vuoden aikana asuntotuotantotoimikunnalle ARA-vuokra-asuntoon varattujen tonttien vuosikeskiarvo
on ollut noin 490 asuntoa vuosittain. Vuonna 2014 keskiarvoissa näkyy
selvä hyppäys ja ARA-tuotantoon varattujen tonttien määrä on vihdoin
yltänyt tuotantotavoitteen (750) tasolle.
Asuntotuotantotoimikunta pitää periaatteessa hyvänä ARA-vuoratuotantotavoitteen nostamista. Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että ARAtonttien löytymistä voi vaikeuttaa hallintamuotojakaumille asetettu tavoite ja sen noudattaminen eri alueilla. Erityisesti vuokratalovaltaisia täydennysrakentamisalueita olisi luonteva täydentää muulla kuin ARAvuokratuotannolla. Aloitteessa esitettyihin tavoitteisiin pääseminen
edellyttäisi, että ARA-tuotantoa tulisi voida toteuttaa enemmän projektialueille ja muille alueille, joilla ARA-vuokra-asuntokantaa on vähän.
Käytännössä ARA-tavoitteen nostaminen aloitteessa esitetyllä tavalla
tarkoittaisi sitä, että ainakin aluekohtaisesti ARA-vuokra-asuntokannan
osalla voitaisiin joustavasti noudattaa 30 %:n rajaa erityisesti vetovoimaisilla alueilla, joilla ei ole segregaatioriskiä.
MAL-neuvottelut ja valtion tukitoimet asuntotuotantoon
Asuntotuotantotoimikunta pitää tärkeänä, että valtio saadaan mukaan
turvaamaan tavoitteita. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset
tulee turvata parantamalla pitkän korkotuen ehtoja vastaamaan rahoitusmuotoon liittyviä käyttö-, luovutus- ja asukasvalintarajoituksia.
Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan valtion kanssa solmittavaan MAL-sopimukseen tulisi liittää valtion pitkän korkotukijärjestelmän lainaehtojen parantaminen muun muassa pienentämällä omavastuukorko nykyisestä 3,4 %:sta pysyvästi 1 %:iin. ARA-tuotannon
osalta tulisi myös siirtyä tuotannon rakennussuunnitelmia ja -kustannuksia koskevassa hintahyväksynnässä käyttämään hyväksymiskriteerinä rakennuskustannusten sijaan kohteen alkuvuokraa.
Korkotukilainojen ehtoja parantamalla mahdollistettaisiin myös täydennysrakentamisen edellytyksiä. Sen lisäksi asuntotuotantotoimikunta pitää tarpeellisena aloitteessa esitettyä jatkoa lähiöohjelmalle ja avustustoiminnalle. Erityisen tarpeellisena asuntotuotantotoimikunta pitää nykyisen asuinalueiden kehittämisavustuksesta myönnettävän suoraan
hankkeiden rakentamiskustannuksia alentavan esirakentamisavustusmuodon jatkamista ja kehittämistä edelleen.
Esittelijä
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toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisätiedot
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293
ifa.kytosaho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.02.2016 § 48
HEL 2015-011528 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:
Sdp:n valtuustoryhmän Lisää koteja -aloite esittää, että Helsinki nostaa
asuntotuotantotavoitettaan noin 7 000 asuntoon vuodessa. Kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi Sdp:n valtuustoryhmä esittää, että nostetun asuntotavoitteen sisällä ARA-tuotannon osuus nostetaan 30 prosenttiin nykyisestä 20 prosentista.
Kotikaupunkina Helsinki - asumisen ja maankäytön toteutusohjelmassa
2012 (AM-ohjelman) tavoitteeksi asetettiin 5 000 asuntoa vuodessa.
Valmisteilla olevassa uudessa Kotikaupunkina Helsinki 2016 - asumisen ja maankäytön toteutusohjelman luonnoksessa esitetään asuntotuotantotavoitetta nostettavaksi valtuuston strategiaohjelman mukaisesti 5 500 asuntoon vuodessa. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena
on vastaavasti mahdollistaa tavoitteiden mukainen asuntorakentaminen
laatimalla asemakaavoja vuositasolla 5 500 asunnon rakentamiseksi.
Asuntopolitiikassa on tärkeää huomioida pääkaupunkiseudun asumisen kalleus suhteessa muuhun maahan. Makrotalouden näkökulmasta
asumisen hintojen nousua voidaan hillitä vain lisäämällä tarjontaa. On
tärkeää, että myös pieni- ja keskituloisten sekä erityisryhmien asuminen Helsingissä on mahdollista. Lisäksi on tärkeää, että Helsinki jatkaa
seudullista yhteistyötä ja osallistuu sekä seudun liikennejärjestelmän
kehittämiseen (HLJ) että MAL-sopimusten uudistamiseen.
Vuodenvaihteessa 2015-2016 Helsingin väkiluku oli 628 200 henkilöä.
Helsingin uuden yleiskaavan lähtökohdaksi laaditun ns. nopean kasvun
vaihtoehdon mukaan Helsingissä tulee varautua siihen, että Helsingissä asuisi vuonna 2050 n. 860 000 asukasta. Kasvuprojektion toteutuessa Helsingin kasvu jatkuisi vuositasolla keskimäärin 6 700 henkilön
suuruisena vuoteen 2050 asti.
Viime vuosien aikana Helsingin kasvu on ollut vuositasolla yleiskaavan
nopean kasvun projektiotakin nopeampaa. Helsingin yleiskaavaehdotuksessa on sinänsä edellytyksiä myös nopeammalle kasvulle. On kuiPostiosoite
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tenkin varauduttava myös siihen, että kaikkea yleiskaavavarantoa ei
saada täysimääräisesti käyttöön.
Tällä hetkellä Helsingissä on kaavavarannon ja valmisteilla olevien
kaavahankkeiden osalta kohtuullisen hyvät edellytykset nykyisten ohjelmien mukaisesti tavoitellulle asuntorakentamiselle lähivuosien aikana.
Suurten projektialueiden tuottamaa kaavavarantoa on saatu toteuttamiskelpoiseksi ja myös täydennysrakentamiskaavoja on saatu toteuttamisvaiheeseen. Esimerkiksi viime vuonna eli vuonna 2015 kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistui lopulliseen hyväksymismenettelyyn 555
112 kerrosneliötä asuntokaavoja. Näiden kaavojen saadessaan lainvoiman mahdollistaisivat ne yli 6 000 asunnon rakentamisen.
Keskipitkällä aikavälillä eli noin 10-15 vuoden aikatähtäimellä on erittäin
tärkeää, että mm. Malmin lentokentän alueen suunnitteilla oleva aluekokonaisuus kyetään saattamaan toteuttamiskelpoiseksi ja että täydennysrakentamiseen tähtääviä prosesseja saadaan tehostettua. Yleiskaavaehdotus mahdollistaa uusien alueiden asemakaavoittamisen ja asuntotuotannon jatkumisen pidemmällä aikavälillä. Uudet bulevardikaupunginosat tulevat olemaan asuntotuotannon kannalta seudullisesti erittäin
merkittäviä alueita. Lisäksi täydennysrakentaminen jatkuu kaikkialla
Helsingissä ja sen oletetaan kattavan uuden yleiskaavan varannosta
noin kolmannes.
Pitkän tähtäimen asuntotuotantoon liittyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä. Uusien asuntorakentamisalueiden käyttöönotto edellyttää kynnysinvestointeja ja asuntotuotantoa tukevia tavoitteellisia investointeja
esimerkiksi raideliikenteeseen. Mikäli kaupungin kasvuvauhti kiihtyy nopeasti, voi kuntatalous joutua koetukselle palvelutuotannon ja liikennejärjestelyjen takia. Haasteeksi saattaa muodostua myös investointien
tekeminen oikea-aikaisesti sekä toisaalta riski kaupungin velkaantumisesta mikäli investoinnit kohdennetaan väärin.
Asuntotuotantoon vaikuttavat osaltaan myös suhdannevaihtelut. Rakentamisen määrä voi vaihdella yksittäisinä vuosina suurestikin mm.
asuntomarkkinoiden sekä rahoitustilanteen mukaan. Väestönkasvu on
ollut viime vuosikymmeninä suhteellisesti suurempaa naapurikunnissa
kuin Helsingissä. Muutaman viime vuoden aikana kehitys on kuitenkin
kääntynyt ja seudun ydinalue on kasvanut kehysaluetta nopeammin.
Asuntojen lukumäärä Helsingissä on nykyisellään hieman yli 340 000,
ja asuntokuntien keskikoko on hieman alle 1,8 henkilöä/asunto. Mikäli
asuntokuntien keskikoon oletetaan pysyvän nykyisen kaltaisena, tarkoittaisi se Helsingin asuntokannaksi vuonna 2050 hieman yli 480 000
asuntoa. Helsinki profiloituu yksinasuvien ja pienten asuntokuntien kaupunkina. Väestön ikääntyminen tulee todennäköisesti pienentämään
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asuntokuntien keskikokoa. Toisaalta, vaikka asumisväljyyden kasvu
onkin nyt pysähtynyt, asumisväljyyden ennakoidaan pitkällä tähtäimellä
edelleen kasvavan, mikä tulee osaltaan kasvattamaan asuntotuotannon tarvetta. Lisäksi nettomaahanmuuton lisääntyessä on oletettavaa,
että asuntorakentamisen tarve ei tule olemaan ainakaan vähenevä.
Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ei ole tavoiteltavaa liikenteen,
ajankäytön ja päästöjen kannalta. Rakenteen tiivistäminen on järkevintä tehdä siellä, missä on jo olemassa valmista infrastruktuuria sekä
suuri työpaikkatiheys. Myös kaupunkitaloudellisesti on järkevää lisätä
asuntotuotantoa seudun keskeisimmillä paikoilla, missä sekä kysyntä
että tuottavuus ovat korkeita. Keskittyminen tuottaa myös ns. kasautumisetuja ja helpottaa raideliikenteen saamista kannattavaksi. Siksi on
tärkeää, että asuntorakentamista suunnataan määrätietoisesti nimenomaan ydinalueelle. Tämä perustelee asuntorakentamista nimenomaan
Helsinkiin, vaikka asuntotuotannon toteuttaminen saattaakin olla mainituista syistä Helsingissä haastavampaa kuin kehyskunnissa.
Ottaen huomioon väestöennusteiden eri skenaariot, kaavavaranto sekä
yleiskaavaehdotuksessa esitetty asuntorakentamispotentiaali voidaan
todeta, että Helsinki on kaavojen valmistelussa varautunut asuntorakentamisen määrälliseen tarpeeseen ja eri hallintamuotojen toteuttamisedellytyksiin pitkällä aikavälillä hyvin.
02.02.2016 Pöydälle
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164
satu.tarula(a)hel.fi

Asuntolautakunta 21.01.2016 § 5
HEL 2015-011528 T 00 00 03

Lausunto
Asuntolautakunta antoi Sdp:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:
Tuotantomäärän nostaminen on haasteellista
Vuoden 2013 huhtikuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategiaohjelman vuosille 2013-2016 ja sen yhteydessä asuntotuotannon vuotuinen kokonaistavoite nostettiin 5 000 asunnosta 5 500 asunPostiosoite
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toon. Näistä asunnoista 25 prosenttia on aravavuokra-asuntoja, 35 prosenttia välimuodon asuntoja ja 40 prosenttia sääntelemättömiä vuokraja omistusasuntoja.
Nykyisessä AM-ohjelmassa aravavuokra-asuntotuotannon tavoite on
siis 1375 asuntoa, joista 750 asuntoa rakennetaan kaupungin omana
asuntotuotantona. Opiskelija- ja nuorisoasuntojen tavoite on 300 asuntoa. Erityisryhmille ja muille rakennuttajille jää näin 325 asuntoa.
Sdp:n valtuustoryhmä esittää asuntotuotannon nostoa 25 prosentilla
nykyisestä 5500 asunnosta. Se tarkoittaa noin 6 900 asunnon kokonaistuotantoa vuositasolla. Kun tämän tavoitteen sisällä aravatuotannon osuus nostetaan 30 prosenttiin, tulee aravavuokra-asuntojen määräksi reilut 2 000.
Kaupungin vuokra-asuntojen ja muiden aravavuokra-asuntojen kysyntä
on jatkuvasti ollut korkealla tasolla, eikä kaupungin tarjonta ole pystynyt
vastaamaan kysyntään. Sen vuoksi esitys tämän hallintamuodon tuotantotavoitteen kasvattamisesta on myönteinen. Tavoitetta nostettaessa on kuitenkin syytä tutkia sen realistisia toteuttamismahdollisuuksia.
Tonttiosaston näkemyksen mukaan tuotannon kasvulle ei ole edellytyksiä, koska tontteja ei pystytä pitkällä aikavälillä järjestämään tämän tavoitteen mukaisesti. Aravavuokra-asuntojen tuotannon määrää ei
myöskään pystytä helposti nostamaan, koska rakennuttajien kiinnostus
pitkään korkotukeen on ollut hiipumassa, ja viime aikoina normaalien
arava-asuntojen tuotanto on jäänyt miltei pelkästään asuntotuotantotoimiston varaan. Jos aravatuotannon tavoitetta halutaan nostaa, täytyy
hallintamuotoon tarkoitettua tonttivarantoa kasvattaa ja samalla lisätä
asuntotuotantotoimiston resursseja.
Valtion asuntopolitiikka tiukentaa aravaehtoja
Omakustannusvuokra
Valtioneuvoston asetuksen muutos vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta on hyväksytty 7.1.2016. Valtion tukemien
vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrissa ja käyttövastikkeissa perittävälle tuleviin korjauksiin varautumiselle asetetaan euromääräinen
enimmäisraja ja omarahoitusosuuden koron enimmäismäärä alennetaan kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin. Lisäksi lainanlyhennysten määrää uusissa korkotukilainoissa lisätään lainan alkuvuosina
korkotukilainajärjestelmän houkuttelevuuden parantamiseksi. Asetusmuutoksella pyritään poistamaan eroja eri yhteisöjen omistamien valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokra- ja käyttövastiketasoissa ja hillitsemään asumiskustannusten nousua. Omarahoituskoron enimmäismäärän vähentäminen on selkeä heikennys omistajalle.
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Tulorajat
Hallitusohjelmassa esitetään, että ”Ara-vuokra-asuntojen asukasvalintoja kehitetään paremman kohtaannon saavuttamiseksi liittämällä asukasvalinnan sosiaaliseen tarveharkintaan tulorajat. Asukkaan tulot tarkistetaan ara-vuokra-asuntoon muuton ja asunnon vaihdon yhteydessä
sekä uusissa sopimuksissa viiden vuoden välein. Siirtymäaika asunnosta on kaksi vuotta. Ara-asuntojen asukasvalinnasta voidaan poiketa
tapauksissa, joissa julkinen tuki ei johda epäterveeseen asukaskilpailuun yksityisten vuokra-asuntomarkkinoiden kanssa.” Lisäksi hallitusohjelmassa linjataan toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden ja vaikeasti
työllistyvien erityisestä suosimisesta asukasvalinnassa.
Tulorajojen palauttaminen valtion tukemien asuntojen asukasvalintaan
ja toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden sekä vaikeasti työllistyvien erityinen suosiminen eivät edistä tavoitetta vuokratalojen monipuolisesta
asukasrakenteesta ja sosiaalisesti tasapainoisista asuinalueista. Huono-osaisuuden keskittymisen kasvaminen aiheuttaa vakavan segregaatiouhan aravavuokrataloihin ja aravavuokratalovaltaisille alueille. Vuokrataloalueiden slummiutuminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti kun tulorajat tarkistetaan asunnonvaihtojen yhteydessä. Se aiheuttaa myös
asumista väärän kokoisissa asunnoissa kun tarvittavasta vaihdosta pidättäydytään.
Tulorajoja koskeva valtioneuvoston päätös on valmisteltu. Asia hyväksyttäneen tammikuussa, ja asetuksen muutos on tulossa voimaan
1.4.2016.
Uusi lyhyen korkotuen (10-vuotinen) tuotantomalli on valmisteltu
Hallituksen asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti on valmisteltu uutta
lyhyen korkotuen mallia, jonka tavoitteena on houkutella uusia toimijoita mukaan vuokra-asuntotuotantoon. Uudessa mallissa on vähemmän
sääntelyä kuin perinteisessä aravatuotannossa. Aika näyttää lähteekö
uutta tuotantoa tällä mallilla liikkeelle. Joka tapauksessa kaupunki ratkaisee mallin käynnistymisen kaavoituksen ja tontinluovutuksen kautta.
Mihin hallintamuotoon se sijoitetaan kaupungin asunto-ohjelmassa?
Lakia tästä mallista ei ole vielä valmistunut.
Kaupungin intressit sosiaalisessa asuntotuotannossa
Aravavuokra-asunnot ovat merkittävässä roolissa Helsingin asuntomarkkinoilla ja tarjoavat matalapalkka-alojen, lähinnä palvelusektorin,
työntekijöille mahdollisuuden järjestää asumisensa kaupungissa, työpaikkojen läheisyydessä. Hallitusohjelman linjaukset ja järjestelmän
muutokset tulevat nopeasti muuttamaan asukasrakenteen ja rajaamaan asuntokannan käyttöä. Siksi Helsingin tulee pyrkiä voimakkaasti
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vaikuttamaan järjestelmän ehtoihin. Asuntolautakunta ja kaupunginhallitus ovat lausunnoillaan vastustaneet aravaehtojen tiukennuksia. Tätä
asiaa kannattaa pitää esillä vielä MAL-neuvotteluissa yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa.
Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo
Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222
marjo.tapana(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159
markku.leijo(a)hel.fi
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§ 472
V 25.5.2016, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
1.
2.

3.

myöntää Johanna Sumuvuorelle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta
todeta, että kuntalain (365/1995) 11 §:n 2 momentin mukaisesti
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi
kaupunginvaltuutetuksi tulee Sanna Vesikansa toukokuun 2017
lopussa päättyväksi toimikaudeksi
todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet
1

Johanna Sumuvuoren eronpyyntö

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus toteaa, että Johanna Sumuvuori (Vihr.) on 29.4.2016
pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Vihreän liiton valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Sanna Vesikansa.
Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.
Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 2.5.2016 pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun. Keskusvaalilautakunta nimeää varavaltuutetun 7.6.2016 pidettävässä kokouksessaan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet
1

Johanna Sumuvuoren eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 473
V 25.5.2016, Eron myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan virasta
HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Laura Rädylle eron sosiaali- ja
terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virasta 31.5.2016 alkaen.
Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965
marju.pohjaniemi(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Sosiaali- ja terveystointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty
on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. Laura Räty
on 12.5.2016 pyytänyt eroa sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virasta 31.5.2016 alkaen.
Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 18 §:n mukaan apulaiskaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Hallintosäännön 16 §:n
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mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 40 §:n mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään
kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa tarkoitettua lyhyempää irtisanomisaikaa.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 16 §:n mukaan kaupunginjohtajan
tai apulaiskaupunginjohtajan ollessa estyneenä taikka viran ollessa
avoinna hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä virantoimituksessa olevat johtajat kaupunginhallituksen määräämällä tavalla, ellei kaupunginvaltuusto viran ollessa avoinna tai poissaolon kestäessä kahta kuukautta pitemmän ajan määrää siihen sijaista virkaa hoitamaan.
Kaupunginhallituksen on tarkoitus kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä tarkastaa pöytäkirja eron myöntämisen osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965
marju.pohjaniemi(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Sosiaali- ja terveystointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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§ 474
V 25.5.2016, Eräiden Pitäjänmäen, Tapaninkylän ja Torpparinmäen
asuntotonttien vuokrausperusteet
HEL 2016-004979 T 10 01 01 02

Esitys
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
A
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan (Torpparinmäki) asemakaavan muutokseen nro 12093 merkityn korttelin nro 35172 tontin nro 1
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Asuntotontin (AO) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 29 euroa.
Asunnon ulkopuolisista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei peritä
vuokraa.
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.
2
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokraehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-ehdoin
toteutettavassa tuotannossa noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston
ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
B
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) asemakaavan muutoksen nro 11954 mukaisen korttelin nro 39235 tontin nro
12 sekä korttelin nro 39246 tontin nro 10 lautakunnan määräämästä
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:
1
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Asuntotonttien (A) vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 31 euroa.
Asunnon ulkopuolisista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei peritä
vuokraa.
2
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokraehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
C
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) asemakaavan muutokseen nro 12067 merkityn korttelin nro 46154 tontin nro
10 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Asuntotontin (AP) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 29 euroa.
Asunnon ulkopuolisista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei peritä
vuokraa.
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.
2
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokraehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-ehdoin
toteutettavassa tuotannossa noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston
ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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Liitteet
1
2
3
4

Tontti- ja asemakaavatiedot
Ote ajantasaisesta asemakaavasta nro 12093
Ote ajantasaisesta asemakaavasta nro 11954
Ote ajantasaisesta asemakaavasta nro 12067

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kiinteistölautakunta päätti 1.10.2015 (426 §) ratkaista keväällä 2015
järjestetyn ja 30.4.2015 päättyneen Ryhmärakennuttaminen 2015 -hakumenettelyn (Klk 21.1.2015, 43 §) varaamalla tontit 35172/1 ja
46154/10 yksityishenkilöiden muodostamille ryhmille ryhmärakennuttamistarkoituksiin Hitas II -ehdoin. Kiinteistölautakunta on myöhemmin
varannut myös tontit 39235/12 ja 39246/10 yksityishenkilöille ryhmärakennuttamistarkoituksiin vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten.
Edellä mainituille tonteille ehdotetaan vahvistettavaksi vuokrausperusteet. Ehdotettujen vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on Hitas II -ehdoin toteutettavilla
tonteilla noin 2,21 euroa/m²/kk ja sääntelemättömänä tuotantona toteutettavilla tonteilla noin 2,36 euroa/m²/kk.
Esittelijän perustelut
Varauspäätökset
Kiinteistölautakunta päätti 1.10.2015 (426 §) varata tontit 35172/1 ja
46154/10 Hitas II -ehdoin ryhmärakennuttamista varten yksityishenkilöiden muodostamille ryhmille 31.12.2017 saakka.
Samalla lautakunta päätti, että tontit, joihin ei ryhmärakentamista koskevassa hakumenettelyssä kohdistunut hakemuksia tai jotka eivät tulleet valituiksi (tontit 39235/12 ja 39246/10), siirretään jatkuvaan tonttihakuun haettaviksi ryhmärakennuttamistarkoituksiin tähän soveltuvin
ehdoin.
Lautakunta päätti 7.4.2016 (148 §) tontin 39235/12 ja 21.4.2016 (169 §)
tontin 39246/10 varaamisesta yksityishenkilöille vapaarahoitteista
sääntelemätöntä ryhmärakennuttamista varten.
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Tonttien tiedot
Tonttien pinta-alat, osoitteet, rakennusoikeudet ja asemakaavatiedot ilmenevät liitteestä 1 ja niitä koskevat asemakaavat liitteistä 2, 3 ja 4.
Vertailutiedot
Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto päätti 7.5.2014 (145
§) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin
39. kaupunginosan (Tapanila) korttelin nro 39234 tontit nro 22 ja 26 (A)
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa. Tonteille
rakennetaan välimuodon asuntotuotantoa.
Vastaavasti kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2015 (130 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) tontin 35170/3 (AO) lautakunnan määräämästä
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 34 euroa. Tontti luovutetaan omatoimiseen
pientalorakentamiseen.
Ehdotetut vuokrausperusteet
Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet, tonttien sijoittuminen alueelle sekä rahoitus- ja hallintamuodot pyrkien yhdenmukaiseen
ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.
Ehdotettujen vuokrausperusteiden mukaan Hitas II -ehdoin varattujen
asuntotonttien 35172/1 ja 46154/10 vuosivuokrat määräytyvät pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 29 euroa. Tällöin tonttien laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa 3/2016 (ind. 1907) on noin
534 euroa/k-m².
Vapaarahoitteiseen ja sääntelemättömään tuotantoon varattujen asuntotonttien 39235/12 ja 39246/10 vuosivuokrat määräytyvät pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 31 euroa. Tällöin tonttien
laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa 3/2016 (ind. 1907) on noin
591 euroa.
Asunnon ulkopuolisista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei perittäisi
vuokraa.
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Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin
tonttien 35172/1 ja 46154/10 osalta noin 2,21 euroa/as-m²/kk. Tonttien
39235/12 ja 39246/10 kohdalla teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi noin 2,36 euroa/as-m²/kk.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta.
Vuokra-ajaksi esitetään noin 65 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi
31.12.2080.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Tontti- ja asemakaavatiedot
Ote ajantasaisesta asemakaavasta nro 12093
Ote ajantasaisesta asemakaavasta nro 11954
Ote ajantasaisesta asemakaavasta nro 12067

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 03.05.2016 § 194
HEL 2016-004979 T 10 01 01 02

Esitys
A
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan (Torpparinmäki) asemakaavan muutokseen nro 12093 merkityn korttelin 35172
tontin 1 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080
saakka seuraavin ehdoin:
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1
Asuntotontin (AO) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 29 euroa.
Asunnon ulkopuolisista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei peritä
vuokraa.
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.
2
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokraehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-ehdoin
toteutettavassa tuotannossa noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston
ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
B
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) asemakaavan muutoksen nro 11954 mukaisen korttelin 39235
tontin 12 sekä korttelin 39246 tontin 10 lautakunnan määräämästä
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:
1
Asuntotonttien (A) vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 31 euroa.
Asunnon ulkopuolisista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei peritä
vuokraa.
2
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokraehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
C
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) asemakaavan muutokseen nro 12067 merkityn korttelin 46154
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tontin 10 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080
saakka seuraavin ehdoin:
1
Asuntotontin (AP) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 29 euroa.
Asunnon ulkopuolisista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei peritä
vuokraa.
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.
2
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokraehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-ehdoin
toteutettavassa tuotannossa noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston
ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34244
tuukka.toropainen(a)hel.fi
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§ 475
V 25.5.2016, Suutarilan Siltalanpuiston eräiden asuntotonttien vuokrausperusteet
HEL 2016-003911 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin 40. kaupunginosan (Suutarila) asemakaavan muutokseen nro 12243 sisältyvät jäljempänä mainitut asuinkerrostalotontit
(AK), asuinrakennusten tontit (A), rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten tontit (AR), asuinpientalojen tontit (AP), erillispientalojen tontit (AO) sekä asuin- ja julkisten palvelurakennusten tontit (AYS)
tai niistä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta
alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:
1
Asuinkerrostalotontin (AK) 40175/4, asuinrakennusten tontin (A)
40092/2 sekä asuin- ja julkisten palvelurakennusten tontin (AYS)
40177/5 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta
24 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien
osalta 27 euroa.
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttien (AR)
40089/2 ja 40178/5 asuinpientalotonttien (AP) 40090/7, 40090/8,
40091/2, 40225/1 ja erillispientalojen tontin (AO) 40170/7 vuosivuokra
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitasehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 26 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 29 euroa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuntotontilta.
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Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim.
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra
määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951 = 100” pistelukua vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.
2
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason
sääntelyä koskevia ehtoja.
3
Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi varauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voidaan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille
merkittyä hintaa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Asemakaavan muutos nro 12243
Tonttimuistio

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Siltalanpuiston alueelle on vahvistettu uusi asemakaavan muutos nro
12243. Mainitussa kaavassa Siltalanpuiston reunoille ja sitä ympäröiviin kortteleihin on suunniteltu uusia asuinkerros-, rivi- ja pientalotontteja. Alueella asuntotuotannolla on hyvät edellytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun katuympäristön, palveluverkon että rakentamisvalPostiosoite
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miuden osalta. Alueelta on varattu tontteja ja niille tulisi nyt vahvistaa
vuokrausperusteet.
Siltalanpuiston alueen asuntotonteille (AK, A ja AYS), jotka toteutetaan
Hitas-, valtion korkotuki- ja asumisoikeusasuntotuotantona, esitettävät
vuokrausperusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1900)
noin 456 e/k-m² . Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 1,82 e/kk/m² (ns. ARA-alennuksen aikana noin 1,46 e/kk/m²). Asuntotonteille (AK, A, AYS), jotka
toteutetaan sääntelemättömänä asuntotuotantona, esitettävät vuokrausperusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1900) noin
513 e/k-m². Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran
vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,05 e/kk/m².
Edelleen asuntonteille (AR, AP, AO), jotka toteutetaan Hitas-, valtion
korkotuki- ja asumisoikeusasuntotuotantona, esitettävät vuokrausperusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1900) noin
494 e/k-m². Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran
vaikutus asumiskustannuksiin on noin 1,98 e/kk/m² (ns. ARA-alennuksen aikana noin 1,58 e/kk/m²). Asuntotonteille (AR, AP, AO), jotka toteutetaan sääntelemättömänä asuntotuotantona, esitettävät vuokrausperusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1908) noin
551 e/k-m². Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran
vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,20 e/kk/m².
Esittelijän perustelut
Varauspäätös
Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 (1141 §) Siltalanpuiston asemakaava-alueeseen kuuluvat asuntotontit 40089/2 (AR), 40090/7-8 (AP),
40091/2 (AP), 40092/2 (A), 40170/7 (AO), 40175/4 (AK), 40177/5
(AYS), 40178/5 (AR) ja 40225/1 (AP) 31.12.2017 saakka seuraavasti:
- tontti 40089/2 Jyränoja Oy:lle (Y-tunnus 2502286-3) hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua varten,
- tontit 40090/7 ja 8 luovutettavaksi erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä omatoimista ja/tai ryhmärakennuttamishanketta varten
noudattaen kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä valintakriteereitä ja varausehtoja,
- tontti 40091/2 Skanska Talonrakennus Oy:lle (Y-tunnus 1772433-9)
hintakontrolloituja omistusasuntoja varten,
- tontti 40092/2 JAJA-asunnot Oy:lle (Y-tunnus 0934279-5) valtion tukemien (pitkä korkotuki) opiskelija-asuntojen suunnittelua varten,
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- tontti 40170/7 luovutettavaksi erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä omatoimista ja/tai ryhmärakennuttamishanketta varten
noudattaen kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä valintakriteereitä ja varausehtoja,
- tontti 40175/4 Rakennuskartio Oy:lle (Y-tunnus 0189229-0) ja Avain
Asumisoikeus Oy:lle (Y-tunnus 1951766-7) asuntohankkeiden suunnittelua varten,
- tontti 40177/5 luovutettavaksi erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä vapaarahoitteisten sääntelemättömien erityisryhmille suunnattujen palvelu- ja hoiva-asuntojen toteuttamista varten kiinteistölautakunnan päättämin ehdoin,
- tontti 40178/5 OptimiKodit Oy:lle (Y-tunnus 2405433-7) hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua varten sekä
- tontti 40225/1 Kastelli-talot Oy:lle (Y-tunnus 0745637-7) hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua varten.
Asemakaavatiedot
Kaupunginvaltuuston hyväksyi 14.1.2015 Siltalanpuiston asemakaavan
muutoksen nro 12243. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 6.3.2015.
Asemakaava on liitteenä 1.
Tonttien tiedot
Tonttien pinta-alat, osoitteet, rakennusoikeudet ja asemakaavatiedot ilmenevät liitteestä 2.
Maaperä
Kaava-alueella ei tiettävästi ole sijainnut sellaisia toimintoja, jotka olisivat saattaneet aiheuttaa maaperän pilaantumista. Maaperän pilaantuneisuutta ei ole tutkittu.
Pinnanmuodoiltaan Siltamäenpuiston alue on pääosin tasaista. Maaperäolosuhteet alueella vaihtelevat.
Ehdotetut vuokrausperusteet
Vertailutiedot
Vertailutietona voidaan todeta, että kaupunginvaltuusto päätti
28.1.2015 (33 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Tapaninkyläntien eteläpuolella sijaitsevan Hiirakonkujan tontin 39062/20 (A)
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 =
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

19/2016

84 (148)

Kaj/3
16.05.2016

Tontti 39062/20 oli varattu hintakontrolloitujen asuntojen suunnittelua
varten.
Vastaavasti kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2014 (354 §) oikeuttaa
kiinteistölautakunnan vuokraamaan Tapulikaupungin Sikalanmäen
asuntotontit 40122/2 (AKS) ja 40122/4 (AK) pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 24 euroa sekä asuntotontit 40120/3
(AR) ja 40123 /4 (AR) vastaavasti pitäen perusteena 26 euron kerrosneliömetrihintaa. Tontit oli varattu korkotuettujen asumisoikeus- ja
vuokra-asuntojen rakentamiseen.
Asuntotonttien vuokra
Siltalanpuiston alueen asuinkerrostalotontin (AK) 40175/4, asuinrakennusten tontin (A) 40092/2 sekä asuin- ja julkisten palvelurakennusten
tontin (AYS) 40177/5 vuosivuokra ehdotetaan nyt määrättäväksi pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion
korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona
toteuttavien tonttien osalta 24 euroa. Tämä vastaa nykyarvoltaan (helmikuu 2016) noin 456 euron kerrosneliömetrihintaa sekä sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 27 euroa, joka
vastaa nykyarvoltaan noin 513 euron kerrosneliömetrihintaa.
Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien (AK, A, AYS) osalta maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 1,82 e/kk/m² ja
arava-alennus huomioon ottaen noin 1,46 e/kk/m². Sääntelemättömänä
asuntotuotantona toteuttavien tonttien (AK, A, AYS) osalta maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,05 e/kk/m².
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttien (AR)
40089/2, 40178/5, asuinpientalotonttien (AP) 40090/7, 40090/8,
40091/2, 40225/1 ja erillispientalojen tontin (AO) 40170/7 vuosivuokra
ehdotetaan määrättäväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai
asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 26 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan noin 494 euron kerrosneliömetrihintaa sekä
sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 29
euroa, joka vastaa nykyarvoltaan noin 551 euron kerrosneliömetrihintaa.
Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien (AR, AP, AO) osalta maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 1,98 e/kk/m² ja
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arava-alennus huomioon ottaen noin 1,58 e/kk/m². Sääntelemättömänä
asuntotuotantona toteuttavien tonttien (AR, AP, AO) osalta maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,20 e/kk/m².
Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.
Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim.
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra
voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua vastaavana kerrosneliömetrihintana
16 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan noin 304 euron kerrosneliömetrihintaa.
Vuokraushinnan määrittelyssä on otettu huomioon alueelta nyt vuokrattujen asuntotonttien vuokraushinnat, tonttien sijoittuminen alueelle sekä
rahoitus- ja hallintamuodot.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaisesti asuntotontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta.
Vuokra-ajaksi ehdotetaan noin 65 vuotta, eli 31.12.2080 päättyvää
vuokrakautta.
Lopuksi
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Asemakaavan muutos nro 12243
Tonttimuistio

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kiinteistölautakunta
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Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 21.04.2016 § 167
HEL 2016-003911 T 10 01 01 02

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin 40. kaupunginosan (Suutarila) asemakaavan muutokseen nro 12243 sisältyvät jäljempänä mainitut asuinkerrostalotontit (AK), asuinrakennusten tontit (A), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tontit (AR), asuinpienrakennusten tontit
(AP), erillispientalojen tontit (AO) sekä asuin- ja julkisten palvelurakennusten tontit (AYS) tai niistä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:
1
Asuinkerrostalotontin (AK) 40175/4, asuinrakennusten tontin (A)
40092/2 sekä asuin- ja julkisten palvelurakennusten tontin (AYS)
40177/5 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta
24 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien
osalta 27 euroa.
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttien (AR)
40089/2 ja 40178/5 asuinpientalotonttien (AP) 40090/7, 40090/8,
40091/2, 40225/1 ja erillispientalojen tontin (AO) 40170/7 vuosivuokra
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitasehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 26 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 29 euroa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuntotontilta.
Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim.
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra
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määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951 = 100” pistelukua vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 euroa.
2
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason
sääntelyä koskevia ehtoja.
3
Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi varauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voidaan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille
merkittyä hintaa.
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 310 74463
jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 476
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta
HEL 2016-004628 T 03 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon sisäministeriölle
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain
muuttamisesta:
Keskeinen muutosehdotus koskee uuden turvaamistoimenpiteen ottamista käyttöön ulkomaalaislaissa: asumisvelvollisuus (ulkomaalaislain
uusi 118 a §) voidaan määrätä henkilölle, jonka turvapaikkaprosessi on
kesken tai joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Asumisvelvollisuudesta päättää poliisi tai rajaviranomainen. Kansainvälistä suojelua hakenut ulkomaalainen voidaan määrätä asumaan nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautumaan vastaanottokeskuksessa yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa. Velvollisuuden tahallisesta rikkomisesta saisi sakkoa. Asumisvelvollisuuteen määrätyn ei olisi mahdollista järjestää yksityismajoitusta itselleen. Ilmoittautumisvelvollisuuden
vastaanottamisen hoitaisi vastaanottokeskusten henkilökunta. Valvova
taho ilmoittaa ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnistä velvollisuuden määränneelle viranomaiselle, joka ryhtyisi sen johdosta tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin.
Lapsen asumisvelvollisuutta (ulkomaalaislain uusi 122 a §) esitetään
vaihtoehtona alaikäisen säilöönotolle. Lapsen asumisvelvollisuuteen
määrätyn olisi oleskeltava vastaanottokeskuksen alueella, mutta keskuksen johtaja voisi antaa lapselle luvan poistua tilapäisesti vastaanottokeskuksen alueelta erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. Asumisvelvollisuuden edellytyksenä olisi se, että yksin tullut 15 -vuotta täyttänyt lapsi on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja häntä koskeva
maastapoistamispäätös on täytäntöönpanokelpoinen ja etteivät muut
lievemmät turvaamistoimet ole riittäviä, ja että säilöönoton edellytykset
täyttyvät hänen kohdallaan yksilöllisesti arvioiden. Lapsen asumisvelvollisuuden kesto olisi kaksi viikkoa, mutta aikaa voitaisiin pidentää
kahdella viikolla, jos se olisi välttämätöntä maastapoistamisen turvaamiseksi.
Helsingin kaupunki pitää luonnosta hallituksen esitykseksi oikeasuuntaisena ja kannatettavana: uuden turvaamistoimenpiteen käyttöönotolla
Suomi edistää kansainvälisten sopimusvelvoitteiden toteuttamista ja
säilöä lievempänä turvaamistoimena yksilön hyvinvointia. Asumisvelvoitteen käyttöönotto myös edistää hallitumpaa turvapaikka- ja palautPostiosoite
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tamisprosessia. Helsingin kaupunki kuitenkin toteaa, että lasten säilöönotto pitäisi kieltää kokonaan ja luopua. Lapsia ei tule missään olosuhteissa tai missään vaiheessa turvapaikkaprosessia ottaa säilöön, ei
myöskään maastapoistamispäätöksen jälkeen. Tämä koskee myös
huoltajiensa kanssa turvapaikkaa hakevia lapsia. Myös perheiden säilöönotosta tulee luopua. Lapsen oikeuksien komitea on todennut, että
lasten säilöönotto loukkaa lasten oikeuksia ja että kaikkien valtioiden
tulisi siksi luopua käytännöstä. Säilöönotto ei koskaan ole lapsen edun
mukaista, eikä lapsen paikan tulisi koskaan olla säilöönottokeskuksessa. Aikuisten osalta kynnys vaihtoehtoisiin turvaamistoimiin on oltava
yhtä korkea kuin säilöönotossakin: mikäli turvaamistoimia tarvitaan, ilmoittautumisvelvollisuuden tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Asumisvelvollisuuteen tulisi turvautua vasta siinä vaiheessa, jos ilmoittautumisvelvollisuutta laiminlyödään.
Helsingin kaupunki toteaa, että uuden turvaamistoimenpiteen käyttöönotossa olisi pyrittävä siihen, että turvapaikanhakijat pystyvät tosiasiallisesti liikkumaan ja elämään suhteellisen normaalia elämää ja saamaan
esimerkiksi tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Lapsille tulee
taata niin oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja vapaa-aikaan kuin
myös sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vastaanottokeskusten henkilöstö
tulee kouluttaa asumisvelvollisuuteen kuuluvan ilmoittautumisvelvollisuuden valvontatehtävään.
Lapsia ja heidän perheitään ei tule sijoittaa mihin tahansa, vaan heidät
täytyy ohjata vastaanottokeskuksiin, jotka on tarkoitettu erityisesti lapsiperheille. Mikäli asumisvelvollisuus määrätään johonkin toiseen vastaanottokeskukseen kuin missä turvapaikanhakija on aiemmin asunut, tulee lapsen tapauksessa huolehtia, että koulunkäynti ei keskeydy. Lapsille pysyvyys on muutenkin epävarmassa elämäntilanteessa tärkeää,
ja asumisvelvollisuus olisi tärkeä määrätä jo tuttuun ympäristöön ja
huolehtia lapsen ja perheen pysyvyydestä hyvinvoinnista koko prosessin ajan.
Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, ettei uuden turvaamistoimen käyttöönoton prosesseissa ole vaihtelevuutta poliisilaitosten tai poliisin ja
rajavartioston välillä eri puolilla Suomea. Toisin sanoen, turvapaikanhakijoita ei saisi asettaa eriarvoiseen asemaan sen mukaan millä paikkakunnalla viranomaisen päätöksenteon kohteena kulloinkin ovat. Asumisvelvoitteen toimeenpanon tulee olla mahdollisimman yhdenmukainen Suomessa.
Esitysluonnoksesta jää epäselväksi, millaisia suunnitelmia valtiolla on
palautettavien ryhmien alueellisesta keskittämisestä. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että asumisvelvolliset sijoitetaan tasapuolisesti eri
puolille Suomea vastaanotto- ja palauttamiskeskuksiin.
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Asumisvelvollisuuden käyttö nimetyissä vastaanottokeskuksissa saattaa aiheuttaa järjestyshäiriöitä, etenkin jos vastaanottokeskuksessa tai
palautuskeskuksessa on sijoitettu huomattava määrä henkilöitä, joille
on määrätty asumisvelvollisuus. Mahdollisiin häiriöihin voidaan varautua asianmukaisilla turvallisuusjärjestelyillä sekä vastaanottokeskusten
maantieteellisellä sijoittelulla. Ilmoittautumisvelvoitteen laiminlyönti voi
myös merkitä lisääntynyttä määrää kadonneita turvapaikanhakijoita.
Laittomasti maassa olevilla on riski syrjäytyä ja ajautua tekemään rikoksia elääkseen sekä joutua rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi. Maassa
laittomasti oleskelevista tai maan alla piileskelevistä voi aiheutua riskejä sisäiselle turvallisuudelle. Vastaanottokeskuksissa tulee tiedottaa aktiivisesti ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyöntiin ja maan alle menemisen riskeistä.
Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti ja maan alle meneminen voivat lisätä ns. paperittomien ilmiön kasvua Suomessa. Paperittomat
henkilöt ovat oikeutettuja vain kiireelliseen sairaanhoitoon Suomessa.
Helsinki ja pääkaupunkiseutu joutuvat tulevaisuudessa varautumaan
paperittomien henkilöiden määrän kasvuun.
Helsingin kaupunki toteaa, ettei esitysluonnoksessa ole pohdintaa
asiasta, joka liittyy turvapaikanhakijoiden todenmukaisen iän määrittämisen vaikeuteen ja houkutukseen todeta ikä alhaisemmaksi kuin 17 –
vuotta, jos riskinä on palautus.
Esityksen keskeisenä tavoitteena on vähentää alaikäisten säilöönottoa.
Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa lasta ei voimassaolevan lain
mukaan saa ottaa säilöön. Ilman huoltajaa olevaa 15 -vuotta täyttänyttä
kansainvälistä suojelua hakevaa lasta ei saa ottaa säilöön ennen kuin
häntä koskeva maastapoistamispäätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Helsingin kaupunki toteaa, että säilöönotolle olisi kehitettävä toimivia vaihtoehtoisia turvaamistoimenpiteitä, jotta lasten säilöönotosta
voitaisiin luopua Suomessa. Säilöönotto on voimakas perusoikeuksiin
puuttuva toimenpide, joka voi olla lapselle traumaattinen kokemus
myös silloin, kun lapsi otetaan säilöön yhdessä huoltajansa kanssa. Lakiluonnoksessa mainitaan, ettei lapsen säilöönotosta voi kokonaan luopua, sillä lapsi on saattanut syyllistyä toistuvasti rikoksiin. Rikoksista
tuomituille on kuitenkin jo olemassa erilliset seuraamusmenettelyt, eikä
perusteita ulkomaalaislakiin liittämiselle ole.
Palautukset tulisi tehdä inhimilliset tekijät huomioon ottaen mahdollisimman toimiviksi ja asianmukaisiksi yksilön kannalta. Ilman huoltajaa
olevan alaikäisen maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanossa on huolehdittava, että lapsi otetaan kohdemaassa asianmukaisesti vastaan. Tämä on korostetun tärkeä asia, sillä itsensä irralli-
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seksi kokeva nuori on helppo rekrytoida kyseenalaisiin toimiin tai hän
saattaa lähteä uudestaan hakemaan turvapaikkaa.
Suomi tukee tietyin edellytyksin vapaaehtoista paluuta. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että vapaaehtoista paluuta tarjotaan vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoille aidosti vapaaehtoisena vaihtoehtona
pakotetulla maastapoistamiselle aina kun se yksilön kokonaistilanne ja
lähtömaatilanne arvioiden on mahdollista.
Käsittely
Vastaehdotus:
Hannu Oskala:
Lisätään kappaleen 4 loppuun seuraava:
Helsingin kaupunki kuitenkin toteaa, että lasten säilöönotto pitäisi kieltää kokonaan ja luopua. Lapsia ei tule missään olosuhteissa tai missään vaiheessa turvapaikkaprosessia ottaa säilöön, ei myöskään
maastapoistamispäätöksen jälkeen. Tämä koskee myös huoltajiensa
kanssa turvapaikkaa hakevia lapsia. Myös perheiden säilöönotosta tulee luopua. Lapsen oikeuksien komitea on todennut, että lasten säilöönotto loukkaa lasten oikeuksia ja että kaikkien valtioiden tulisi siksi luopua käytännöstä. Säilöönotto ei koskaan ole lapsen edun mukaista, eikä lapsen paikan tulisi koskaan olla säilöönottokeskuksessa. Aikuisten
osalta kynnys vaihtoehtoisiin turvaamistoimiin on oltava yhtä korkea
kuin säilöönotossakin: mikäli turvaamistoimia tarvitaan, ilmoittautumisvelvollisuuden tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Asumisvelvollisuuteen
tulisi turvautua vasta siinä vaiheessa, jos ilmoittautumisvelvollisuutta
laiminlyödään.
Lisäkään kappaleen 5 jälkeen seuraava kappale:
Lapsia ja heidän perheitään ei tule sijoittaa mihin tahansa, vaan heidät
täytyy ohjata vastaanottokeskuksiin, jotka on tarkoitettu erityisesti lapsiperheille. Mikäli asumisvelvollisuus määrätään johonkin toiseen vastaanottokeskukseen kuin missä turvapaikanhakija on aiemmin asunut, tulee lapsen tapauksessa huolehtia, että koulunkäynti ei keskeydy. Lapsille pysyvyys on muutenkin epävarmassa elämäntilanteessa tärkeää,
ja asumisvelvollisuus olisi tärkeä määrätä jo tuttuun ympäristöön ja
huolehtia lapsen ja perheen pysyvyydestä hyvinvoinnista koko prosessin ajan.
Lisätään kappaleeseen 11 seuraava:
Lakiluonnoksessa mainitaan, ettei lapsen säilöönotosta voi kokonaan
luopua, sillä lapsi on saattanut syyllistyä toistuvasti rikoksiin. Rikoksista
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tuomituille on kuitenkin jo olemassa erilliset seuraamusmenettelyt, eikä
perusteita ulkomaalaislakiin liittämiselle ole.
Muutetaan kappale 13 kuulumaan seuraavasti:
Suomi tukee tietyin edellytyksin vapaaehtoista paluuta. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että vapaaehtoista paluuta tarjotaan vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoille aidosti vapaaehtoisena vaihtoehtona
pakotetulla maastapoistamiselle aina kun se yksilön kokonaistilanne ja
lähtömaatilanne arvioiden on mahdollista.
Kannattaja: Pilvi Torsti

Äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 3
Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki
Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura
Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen äänin 3 11 (1 poissa).
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565
ilkka.haahtela(a)hel.fi
Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495
anu.riila(a)hel.fi
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Ote
Sisäministeriö
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon sisäministeriölle
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain
muuttamisesta:
Keskeinen muutosehdotus koskee uuden turvaamistoimenpiteen ottamista käyttöön ulkomaalaislaissa: asumisvelvollisuus (ulkomaalaislain
uusi 118 a §) voidaan määrätä henkilölle, jonka turvapaikkaprosessi on
kesken tai joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Asumisvelvollisuudesta päättää poliisi tai rajaviranomainen. Kansainvälistä suojelua hakenut ulkomaalainen voidaan määrätä asumaan nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautumaan vastaanottokeskuksessa yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa. Velvollisuuden tahallisesta rikkomisesta saisi sakkoa. Asumisvelvollisuuteen määrätyn ei olisi mahdollista järjestää yksityismajoitusta itselleen. Ilmoittautumisvelvollisuuden
vastaanottamisen hoitaisi vastaanottokeskusten henkilökunta. Valvova
taho ilmoittaa ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnistä velvollisuuden määränneelle viranomaiselle, joka ryhtyisi sen johdosta tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin.
Lapsen asumisvelvollisuutta (ulkomaalaislain uusi 122 a §) esitetään
vaihtoehtona alaikäisen säilöönotolle. Lapsen asumisvelvollisuuteen
määrätyn olisi oleskeltava vastaanottokeskuksen alueella, mutta keskuksen johtaja voisi antaa lapselle luvan poistua tilapäisesti vastaanottokeskuksen alueelta erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. Asumisvelvollisuuden edellytyksenä olisi se, että yksin tullut 15 -vuotta täyttänyt lapsi on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja häntä koskeva
maastapoistamispäätös on täytäntöönpanokelpoinen ja etteivät muut
lievemmät turvaamistoimet ole riittäviä, ja että säilöönoton edellytykset
täyttyvät hänen kohdallaan yksilöllisesti arvioiden. Lapsen asumisvelvollisuuden kesto olisi kaksi viikkoa, mutta aikaa voitaisiin pidentää
kahdella viikolla, jos se olisi välttämätöntä maastapoistamisen turvaamiseksi.
Helsingin kaupunki pitää luonnosta hallituksen esitykseksi oikeasuuntaisena ja kannatettavana: uuden turvaamistoimenpiteen käyttöönotolla
Suomi edistää kansainvälisten sopimusvelvoitteiden toteuttamista ja
säilöä lievempänä turvaamistoimena yksilön hyvinvointia. Asumisvelvoitteen käyttöönotto myös edistää hallitumpaa turvapaikka- ja palauttamisprosessia.
Helsingin kaupunki toteaa, että uuden turvaamistoimenpiteen käyttöönotossa olisi pyrittävä siihen, että turvapaikanhakijat pystyvät tosiasialliPostiosoite
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sesti liikkumaan ja elämään suhteellisen normaalia elämää ja saamaan
esimerkiksi tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Lapsille tulee
taata niin oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja vapaa-aikaan kuin
myös sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vastaanottokeskusten henkilöstö
tulee kouluttaa asumisvelvollisuuteen kuuluvan ilmoittautumisvelvollisuuden valvontatehtävään.
Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, ettei uuden turvaamistoimen käyttöönoton prosesseissa ole vaihtelevuutta poliisilaitosten tai poliisin ja
rajavartioston välillä eri puolilla Suomea. Toisin sanoen, turvapaikanhakijoita ei saisi asettaa eriarvoiseen asemaan sen mukaan millä paikkakunnalla viranomaisen päätöksenteon kohteena kulloinkin ovat. Asumisvelvoitteen toimeenpanon tulee olla mahdollisimman yhdenmukainen Suomessa.
Esitysluonnoksesta jää epäselväksi, millaisia suunnitelmia valtiolla on
palautettavien ryhmien alueellisesta keskittämisestä. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että asumisvelvolliset sijoitetaan tasapuolisesti eri
puolille Suomea vastaanotto- ja palauttamiskeskuksiin.
Asumisvelvollisuuden käyttö nimetyissä vastaanottokeskuksissa saattaa aiheuttaa järjestyshäiriöitä, etenkin jos vastaanottokeskuksessa tai
palautuskeskuksessa on sijoitettu huomattava määrä henkilöitä, joille
on määrätty asumisvelvollisuus. Mahdollisiin häiriöihin voidaan varautua asianmukaisilla turvallisuusjärjestelyillä sekä vastaanottokeskusten
maantieteellisellä sijoittelulla. Ilmoittautumisvelvoitteen laiminlyönti voi
myös merkitä lisääntynyttä määrää kadonneita turvapaikanhakijoita.
Laittomasti maassa olevilla on riski syrjäytyä ja ajautua tekemään rikoksia elääkseen sekä joutua rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi. Maassa
laittomasti oleskelevista tai maan alla piileskelevistä voi aiheutua riskejä sisäiselle turvallisuudelle. Vastaanottokeskuksissa tulee tiedottaa aktiivisesti ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyöntiin ja maan alle menemisen riskeistä.
Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti ja maan alle meneminen voivat lisätä ns. paperittomien ilmiön kasvua Suomessa. Paperittomat
henkilöt ovat oikeutettuja vain kiireelliseen sairaanhoitoon Suomessa.
Helsinki ja pääkaupunkiseutu joutuvat tulevaisuudessa varautumaan
paperittomien henkilöiden määrän kasvuun.
Helsingin kaupunki toteaa, ettei esitysluonnoksessa ole pohdintaa
asiasta, joka liittyy turvapaikanhakijoiden todenmukaisen iän määrittämisen vaikeuteen ja houkutukseen todeta ikä alhaisemmaksi kuin 17 –
vuotta, jos riskinä on palautus.
Esityksen keskeisenä tavoitteena on vähentää alaikäisten säilöönottoa.
Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa lasta ei voimassaolevan lain
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

19/2016

95 (148)

Kj/3
16.05.2016

mukaan saa ottaa säilöön. Ilman huoltajaa olevaa 15 -vuotta täyttänyttä
kansainvälistä suojelua hakevaa lasta ei saa ottaa säilöön ennen kuin
häntä koskeva maastapoistamispäätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Helsingin kaupunki toteaa, että säilöönotolle olisi kehitettävä toimivia vaihtoehtoisia turvaamistoimenpiteitä, jotta lasten säilöönotosta
voitaisiin luopua Suomessa. Säilöönotto on voimakas perusoikeuksiin
puuttuva toimenpide, joka voi olla lapselle traumaattinen kokemus
myös silloin, kun lapsi otetaan säilöön yhdessä huoltajansa kanssa.
Palautukset tulisi tehdä inhimilliset tekijät huomioon ottaen mahdollisimman toimiviksi ja asianmukaisiksi yksilön kannalta. Ilman huoltajaa
olevan alaikäisen maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanossa on huolehdittava, että lapsi otetaan kohdemaassa asianmukaisesti vastaan. Tämä on korostetun tärkeä asia, sillä itsensä irralliseksi kokeva nuori on helppo rekrytoida kyseenalaisiin toimiin tai hän
saattaa lähteä uudestaan hakemaan turvapaikkaa.
Suomi tukee tietyin edellytyksin vapaaehtoista paluuta. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että vapaaehtoista paluuta tarjotaan vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoille vaihtoehtona pakotetulla maastapoistamiselle aina kun se yksilön kokonaistilanne ja lähtömaatilanne arvioiden on mahdollista.
Esittelijän perustelut
Sisäministeriö pyytää Helsingin kaupungilta lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esityksesi ulkomaalaislain muuttamisesta SMDno-2015422. Lausunnon alkuperäinen määräaika on 13.5.2016. Lisäaikaa lausunnon jättämiselle on saatu 20.5.2016 asti.
Lausunto on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja turvallisuusyksikön yhteistyönä.
Esitysluonnoksen esitetään ulkomaalaislakiin kahta uutta turvaamistoimenpidettä: asumisvelvollisuus (uusi 118 a §) sekä lapsen asumisvelvollisuus (uusi 122 a §).
Suomeen on vuosien 2015 - 2016 aikana saapunut yhteensä 34 748
turvapaikanhakijaa (lähde: Uudenmaan ELY-keskus, 5.4.2016 tilanne),
joista 2164 hakijaa on ilman huoltajaa yksintullutta alaikäistä. Kaiken
kaikkiaan Uudellamaalla on vastaanottokeskuksissa majoitettuna 6143
henkilöä, joista 637 on alaikäistä lasta. Vuoden 2016 alusta turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on vaihdellut viikoittain 20 – 250:n
henkilön välillä. Suomessa on tällä hetkellä 141 vastaanottokeskusta
aikuisille ja perheille, joita ylläpitävät valtio, kunnat, Suomen Punainen
Risti, yksityiset toimijat ja seurakunnat. Yksintulleille alaikäisille on 82
vastaanottokeskusta. Alaikäisinä maahan tulleet sijoitetaan pääsääntöiPostiosoite
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sesti perheryhmäkoteihin tai muuhun asumisyksikköön. Suomessa on
kaksi säilöönottoyksikköä, Metsälän säilöönottoyksikkö Helsingissä sekä lapsia ja perheitä vastaanottava säilöönottoyksikkö Joutsenossa.
Maahanmuuttovirasto on kiihdyttänyt turvapaikkahakemusten käsittelytahtia ja hakijoista arviolta 35 % odotetaan saavan oleskeluluvan. Uudenmaan ELY-keskuksen arvion mukaan alaikäisistä lähes kaikkien
odotetaan saavan oleskeluluvan.
Maahanmuuttovirasto on lakkauttamassa arviolta 40 vastaanottokeskusta koko maassa syyskuuhun 2016 mennessä. Lakkauttamisista johtuvista asiakassiirroissa otetaan huomioon mm. lasten koulunkäynti,
hakijoiden mahdolliset työpaikat sekä turvapaikkaprosessien etenemistilanne.
Lausunto pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen sisäministeriö,
PL 26, 00023 Valtioneuvosto ja sähköisesti osoitteeseen hare@intermin.fi ja maahanmuutto-osasto@intermin.fi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565
ilkka.haahtela(a)hel.fi
Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495
anu.riila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Sisäministeriö
Tiedoksi
Kaupunginkansllia
Sosiaali- ja terveysvirasto
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§ 477
Lähiörahastosta vuonna 2016 rahoitettavat hankkeet
HEL 2016-002806 T 02 05 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 4 379 000 euroa vuoden
2016 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi seuraaville hallintokunnille:
- kirjastolle
- kulttuurikeskukselle
- nuorisoasiainkeskukselle
- opetusvirastolle
- sosiaali- ja terveysvirastolle
- rakennusvirastolle

150 000 euroa
1 100 000 euroa
230 000 euroa
750 000 euroa
179 000 euroa
1 970 000 euroa

Rahoitusta hakeneet hankkeet on esitelty liitteenä olevassa perustelumuistossa. Muistio sisältää perustelut kunkin hankkeen rahoituspäätökselle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet
1

Lähiörahasto 2016 perustelumuistio

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 lähiörahaston
perustamisesta ja hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpääPostiosoite
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töksessä kaupunginvaltuusto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 miljoonaa euroa (500 miljoonaa markkaa) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 miljoonaa euroa (300 miljoonaa markkaa).
Vuoden 2016 alussa rahaston pääoma oli 60,9 miljoonaa euroa.
Lähiörahaston tarkoituksena on lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien
kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Vuoden 2016 talousarviossa
lähiörahaston käyttöön on varattu viisi miljoonaa euroa.
Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 7.12.2015. Noudattamisohjeissa määriteltiin, että lähiörahaston hanke-ehdotukset tulee toimittaa kaupunginkanslialle 29.2.2016
mennessä. Noudattamisohjeiden mukaan hanke-ehdotuksien tulee toteuttaa rahaston tarkoitusta sekä pyrkiä samansuuntaisiin tavoitteisiin
Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 sekä valtion asuinalueiden kehittämisohjelman 2013–2015 kanssa, jotka tähtäävät asuinalueiden kehittämiskokonaisuuksiin, joissa yhdistetään poikkihallinnollisesti eri kehittämishankkeita.
Vuoden 2016 hakukierroksella jätettiin 23 hanke-ehdotusta kuudesta
virastosta. Hankkeiden yhteiskustannukset ovat noin 4,5 miljoonaa euroa. Rahoitettavaksi esitetään 20 hanketta, joiden määrärahatarve on
yhteensä 4,38 miljoonaa euroa.
Esitys lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista on valmisteltu kaupunginkansliassa yhteistyössä lähiöprojektin kanssa. Lähiöprojektin tehtävänä on määritellä lähiöiden yleisiä kehittämislinjoja ja organisoida alueellisia kehittämistoimia. Projektin tavoitteena on esikaupunkialueiden
kehittäminen laadukkaina hyvän arjen ympäristöinä. Lähiöprojekti kokoaa yhteen eri virastojen tarpeita, edesauttaa yhteistä suunnittelua sekä
kehittää ja jalkauttaa toimintamalleja. Projektin johtoryhmän puheenjohtaja on kaupunkisuunnitteluvirastosta, johtoryhmän muut edustajat kaupunginkansliasta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, rakennusvalvontavirastosta, rakennusvirastosta, sosiaali- ja terveysvirastosta, kulttuurikeskuksesta, kaupunginkirjastosta, liikuntavirastosta,
nuorisoasiainkeskuksesta, opetusvirastosta ja varhaiskasvatusvirastosta.
Perustelumuistiossa esiteltyjen rahoitettavien hankkeiden arvioitiin toteuttavan parhaiten lähiörahaston tarkoitusta ja olevan tarkoituksenmukaisia lähiöiden kokonaiskehittämisen kannalta. Osa hanke-ehdotuksista ei täyttänyt lähiörahaston tarkoitusta ja osan ei katsottu hyödyttävän
koko lähiötä.
Hyväksyessään talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen
2017−2019 laatimisohjeet 4.4.2016 kaupunginhallitus päätti, että tiukPostiosoite
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kenevassa taloustilanteessa innovaatiotoiminta ja kehittämishankkeet
kohdistetaan olemassa olevien palvelujen ja erityisesti käyttäjien kannalta tärkeimpien sekä hallintokuntien toiminnan ja taloudelliselta volyymilta suurimpien peruspalvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseen palveluiden laajentamisen sijaan. Lisäksi päätöksessä todettiin, että tulee selvittää mahdollisuus tuoda innovaatiorahaston ja lähiörahaston kautta tapahtuva toiminta tavanomaisen budjettiohjauksen
piiriin. Kaupunginhallitus päätti vuoden 2016 lähiörahastohankkeiden
hausta joulukuussa 2015 päättäessään talousarvion noudattamisohjeista. Em. vuoksi linjauksia kehittämistoiminnasta ja po. selvitystä lähiörahaston tuomisesta tavanomaisen budjettiohjauksen piiriin ei ole
vielä tätä päätöstä valmisteltaessa voitu ottaa huomioon. Selvitys tullaan laatimaan kaupunginhallitukselle kuluvan vuoden aikana ja sen
perusteella tehdyt päätökset tullaan ottamaan huomioon jatkossa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet
1

Lähiörahasto 2016 perustelumuistio

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kaupunginkirjasto
Kulttuurikeskus
Lähiöprojekti
Nuorisoasiainkeskus
Opetusvirasto
Rakennusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelu
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§ 478
Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016 – 2018
HEL 2015-012823 T 02 05 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä Lahden kaupungin välisen kasvusopimuksen vuosille
2016 – 2018.
Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että Helsingin kaupungin osalta sopimusta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016-2018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan hallitus ja pääkaupunkiseudun kunnat tekevät sopimuksen siitä, miten edistetään
metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa, aluekehitystä ja yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa sekä segregaation ehkäisyä. Sopimusneuvotteluja on käyty työja elinkeinoministeriön ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa sekä
sittemmin myös neuvotteluihin myöhemmässä vaiheessa osallistuneen
Lahden kaupungin kanssa.
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Kasvusopimuksen tavoitteena on luoda sopimuksessa mukana olevista
kaupungeista älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäalue.
Kasvusopimuksen toteuttamisen tavoitteita ovat:
 yksityisten työpaikkojen määrän kasvu älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen alalla
 älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja tarjoavien yritysten tuotekehityksen
ja innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen sekä viennin ja liikevaihdon kasvu
 alueelle suuntautuvien investointien lisääntyminen
 kaupunkien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutuminen, erityisesti hiilidioksidipäästöjen pieneneminen
 innovatiivisten julkisten hankintojen edistäminen älykkäissä ja puhtaissa ratkaisuissa–tavoitteena tehdä julkisia hankintoja jatkossa
uudella tavalla ja luoda yrityksille kannusteita kehittää uusia ratkaisuja
 kaupunkien ja koko Suomen kansainvälisen maineen ja mielikuvan
vahvistuminen älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen huippualueena.
Sopimusehdotuksen Smart & Clean hanketta toteuttamaan perustetaan
keväällä 2016 määräaikainen säätiö viideksi vuodeksi. Säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa ja vastaa
hankkeessa toteutettavien kehittämiskokonaisuuksien koordinoinnista.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.3.2016 (§ 278 ) konsernijaoston
esityksestä kaupungin osallistumisen Pääkaupunkiseudun Smart &
Clean -säätiön toimintaan ja rahoitukseen. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on vastannut säätiön perustamisesta. Toimenpiteitä toteutetaan ja rahoitetaan kolmikantaperiaatteella osallistuvien kaupunkien, valtion ja yritysten kesken. Ensin mainittujen osalta se tehdään
valtiontalouden ja kaupunkien kehysten ja talousarvioiden puitteissa.
Käytännössä säätiön toiminta kohdistuu liikenteeseen ja liikkumiseen,
rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin. Näillä painopistealueilla on tarkoitus aikaansaada
kaupunkien ja muiden yhteistyötahojen kanssa useampia kehittämis- ja
kaupallistamishankekokonaisuuksia.
Kasvusopimusehdotuksen mukaan sopimus voimassa vuoden 2018
loppuun asti ja se on tarkoitus uudistaa vuonna 2018. Kyseessä on kolmas metropolipolitiikan kilpailukyky- ja kasvusopimus.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
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Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016-2018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunginkanslia

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

19/2016

103 (148)

Kj/6
16.05.2016

§ 479
Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun
määrärahan käyttö
HEL 2016-004838 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen vuoden 2016 talousarvion kohdalle 1 0402 varatun
määrärahan 1 999 880 euron käyttösuunnitelman.
Määrärahasta esitetään kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi yhteensä 1 449 780 euroa maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen ja työllistymistä edistävien lyhyt- ja täydennyskoulutuksen
hankintaan, tutkintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kielikoulutuspalveluihin ja kielitaidon testauksiin työmarkkinavalmiuksien
parantamiseksi palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa oleville.
Opetusvirastolle esitetään käytettäväksi yhteensä 356 720 euroa Stadin aikuisopiston maahanmuuttajakotivanhempien suomen kielen opetuksen järjestämiseen ja ostopalveluihin järjestöiltä sekä Helsingin aikuislukion aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen järjestämiseen.
Ruotsinkieliselle työväenopistolle esitetään käytettäväksi 20 080 euroa
ruotsi toisena kielenä opetukseen. Varhaiskasvatusvirastolle esitetään
käytettäväksi 173 300 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.
Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että kotona lasta hoitavien
vanhempien mahdollisuus oppia suomen kieltä on olennaista maahanmuuttajanaisten työmarkkina-aseman paranemiselle. Kotihoidon tuen
käyttö on Helsingissä painottunut alueille, joilla asuu paljon maahanmuuttajia. Tiedottamista saatavilla olevasta kieliopetuksesta tulee vahvistaa kaupungin toiminnoissa kuten sosiaali- ja terveysviraston palveluissa. Samalla tulee selvittää paikkojen riittävyys ja alueellinen kattavuus sekä tarvittaessa mahdollisuudet nostaa paikkojen määrää nykyisestä.
Käsittely
Vastaehdotus:
Silvia Modig:
Lisätään seuraava kappale kohdan 4 jälkeen:
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Kotona lasta hoitavien vanhempien mahdollisuus oppia suomen kieltä
on olennaista maahanmuuttajanaisten työmarkkina-aseman paranemiselle. Kotihoidon tuen käyttö on Helsingissä painottunut alueille, joilla
asuu paljon maahanmuuttajia. Tiedottamista saatavilla olevasta kieliopetuksesta tulee vahvistaa kaupungin toiminnoissa kuten sosiaali- ja
terveysviraston palveluissa. Samalla tulee selvittää paikkojen riittävyys
ja alueellinen kattavuus sekä tarvittaessa mahdollisuudet nostaa paikkojen määrää nykyisestä.
Kannattaja: Laura Rissanen
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksy Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565
ilkka.haahtela(a)hel.fi
Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495
anu.riila(a)hel.fi

Liitteet
1

Liite-määrärahan käyttö esitys2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä maahanmuuttajien työmarkkinaaseman parantamiseen vuoden 2016 talousarvion kohdalle 1 0402 varatun määrärahan 1 999 880 euron käyttösuunnitelman.
Määrärahasta esitetään kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi yhteensä 1 449 780 euroa maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen ja työllistymistä edistävien lyhyt- ja täydennyskoulutuksen
hankintaan, tutkintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kielikoulutuspalveluihin ja kielitaidon testauksiin työmarkkinavalmiuksien
parantamiseksi palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa oleville.
Opetusvirastolle esitetään käytettäväksi yhteensä 356 720 euroa Stadin aikuisopiston maahanmuuttajakotivanhempien suomen kielen opetuksen järjestämiseen ja ostopalveluihin järjestöiltä sekä Helsingin aikuislukion aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen järjestämiseen.
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Ruotsinkieliselle työväenopistolle esitetään käytettäväksi 20 080 euroa
ruotsi toisena kielenä opetukseen. Varhaiskasvatusvirastolle esitetään
käytettäväksi 173 300 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.
Esittelijän perustelut
Valtiolla, pääkaupunkiseudun kaupungeilla, pääkaupunkiseudun yrittäjillä ja Keskuskauppakamarilla on vuodesta 2012 lähtien ollut voimassa
sopimus maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi ja työmarkkina-aseman parantamiseksi. Sopimuksen uusimisesta käytiin neuvotteluja vielä loppuvuodesta 2015, mikä hidasti määrärahan käyttöesityksen valmistelua. Työ-ja elinkeinoministeriö päätti lopulta olla uusimaatta aiesopimusta vuodelle 2016. Tarve vuoden 2016 varatun määrärahan käytölle on kuitenkin edelleen suuri, ottaen huomioon vieraskielisen väestön työttömyysasteen, joka oli vuoden 2015 lopussa noin 29 %
kun koko väestön työttömyysaste oli noin 10 %. Yli 300 päivää työttömänä olevia on tällä hetkellä Helsingissä yhteensä noin 11 000 henkilöä, joista maahanmuuttajien osuus on n. 40 %. Helsingin TE-toimiston
kanssa on tarkasteltu maahanmuuttajataustaisten työttömien tilannetta
ja todettu määrärahan käytön tarve myös vuonna 2016.
Rinnakkain tämän määrärahaesityksen valmistelun kanssa on valmisteltu kaupunginhallituksen esitystä menovarauksesta vuoden 2016 talousarvion kohdalle 1 1403, joka käytettäisiin turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi. Asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 21.3.2014. Määräraha esitettiin käytettäväksi osaamiskeskuksen käynnistämiseen, lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä vuoropuhelun lisäämiseen turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välillä monikulttuurisen jalkautuvan työn keinoin.
Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varattu määräraha käytetään niihin helsinkiläisiin maahanmuuttajiin, jotka ovat asuneet pidempään Helsingissä, mutta jotka eivät ole olleet lakisääteisten
kotoutumistoimien piirissä, tai joilla lakisääteiset palveluprosessit läpikäytyään on edelleen vaikeuksia kotoutua ja työllistyä. Määräraha kohdentuu niille pidempään Helsingissä asuneille maahanmuuttajille, joiden kotoutumisprosessia ja työmarkkina-asemaa voidaan nopeilla, räätälöidyillä toimilla edistää, ja näin ehkäistä syrjäytymisriskiä.
Helsingin kaupunki on jo vuodesta 2010 alkaen toteuttanut maahanmuuttajien varhaisen työllistymisen edistämiseksi mallia, johon sisältyy
työkokeilua, kielikoulutusta ja palkkatukityötä (TKP-malli) sekä muita
jatkotyöllistymistä tukevia palveluja, kuten lyhytkursseja, täydennysPostiosoite
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koulutusta ja tutkintojen tunnistamista. Ennen työkokeilun ja kielikoulutuksen aloittamista asiakas käy kielitaitotasotestissä, jonka perusteella
arvioidaan kielikoulutuksen tarve ja tasoryhmä. Työkokeilun aikana
opiskellaan suomea 1-2 päivää viikossa. Työkokeilua seuraa palkkatukityö, jonka aikana on mahdollista jatkaa kielen opiskelua muutama
tunti viikossa. Asiakkailla on mahdollisuus lisätä valmiuksia erilaisten
lyhytkurssien, täydennyskoulutusten sekä uravalmennuksien avulla.
Vuoden 2015 aikana kehitettiin maahanmuuttajien työllistymisen alkuvaiheen ohjautumisen prosessia, näyttötutkintoja ja näyttökokeita ym.
monipuolisin toimenpitein vastaamaan suomalaisen työelämän osaamisvaatimuksia. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto jatkaa tätä työtä
vuonna 2016. TKP -palveluun esitetään käytettäväksi 856 780 euroa
palkkatuettuun työhön sekä 70 000 euroa työllistymistä edistävien lyhyt- ja täydennyskoulutusten hankintaan sekä tutkintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
Valtion tarjoama kotoutumiskoulutus on tarkoitettu alle kolme vuotta
maassa olleille maahanmuuttajille. Osa Suomessa pitkään asuneista
maahanmuuttajista ei ole aikanaan päässyt kotoutumiskoulutukseen joko sen vuoksi, että on suoraan aloittanut työt esimerkiksi englanninkielisessä työpaikassa tai on jäänyt kotiin hoitamaan lapsia niin, että kotoutumisesta annetun lain kolmen vuoden määräaika on kulunut umpeen ennen pääsyä kielikoulutukseen. Joidenkin maahanmuuttajien
osalta kotoutumiskoulutuksen kesto on ollut liian lyhyt jotta henkilö on
voinut rekrytoitua tai päästä jatkokoulutukseen. Tarjoamalla tälle kohderyhmälle kieli- ja työllistymiskoulutusta parannetaan pidempään
maassa olleiden maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa ja heidän kotoutumistaan. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto esittää kokeiltavaksi
palvelumallia, jolla voidaan tarjota kielikoulutuspalvelua 2500:lle maahanmuuttaja-asiakkaalle työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi sekä
jatkotyöllistymisen helpottamiseksi. Palvelumallin kokeilun aikana selvitetään mahdollisuus järjestää palvelua TE-hallinnon aktivointipalveluna.
Näihin toimenpiteisiin esitetään käytettäväksi yhteensä 523 330 euroa.
Opetusviraston Helsingin aikuislukiolle esitetään käytettäväksi 143 220
euroa maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjauksen tehostamiseen sekä
syyslukukaudella 2016 toteutettavien luku- ja kirjoitustaidottomien suomi toisena kielenä -kurssien sekä edistyneempien kurssien järjestämiseen.
Vuonna 2011 alkanut kotona lapsia hoitavien maahanmuuttajien suomen- ja ruotsinkielen opetus samanaikaisella lapsille suunnatulla toiminnalla jatkuu virastojen ja järjestöjen yhteistoimintana vuonna 2016.
Opetusryhmiä järjestetään yhteensä 14. Opetuksesta vastaa opetusviraston Stadin aikuisopisto ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis. Järjestöt täydentävät maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetukPostiosoite
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sen tarjontaa. Lastenhoitovastuu on varhaiskasvatusvirastolla, järjestöillä ja Arbiksella. Kyseessä on ainutlaatuinen monitoimijainen lähipalvelumalli nuorten, myöhemmin työmarkkinoille pyrkivien vanhempien
kotoutumisen tueksi. Vuositasolla noin kaksisataa kotona lastaan hoitavaa vanhempaa saa tämän toiminnan kautta kielen alkeet, opastusta
lasten kasvuun liittyvissä asioissa ja kotoutumisessa tarvittavaa ohjausta.
Opetusviraston Stadin aikuisopistolle esitetään käytettäväksi yhteensä
213 500 euroa suomen kielen opetuksen järjestämiseen ja ostopalveluihin järjestöiltä.
Ruotsinkieliselle työväenopisto Arbikselle esitetään käytettäväksi
20 080 euroa kotivanhempien ruotsi toisena kielenä opetuksen järjestämiseen.
Varhaiskasvatusvirastolle esitetään käytettäväksi 173 300 euroa lastenhoitopalveluun suomi tai ruotsi toisena kielen opetuksessa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565
ilkka.haahtela(a)hel.fi
Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495
anu.riila(a)hel.fi

Liitteet
1

Liite-määrärahan käyttö esitys2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Opetusvirasto
Varhaiskasvatusvirasto
Arbis
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
09.05.2016 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus
Rantalan ehdotuksesta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565
ilkka.haahtela(a)hel.fi
Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495
anu.riila(a)hel.fi
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§ 480
Kaupunginvaltuuston 11.5.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.5.2016 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET
Kaupunginjohtajan toimiala
1-3

Ei toimenpidettä.

8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginorkesterin johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
Tiedoksi kaupunginorkesterin johtokunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille
sekä Poliisin neuvottelukunnalle.
Tiedoksi kaupunginkanslialle.

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille
sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
11

Tiedoksi ympäristökeskukselle.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
16

Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
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4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote SRV Rakennus Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.
Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ostajalle.
Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

6

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten
töiden lautakunnalle ja rakentamispalveluille (Stara).

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Lemminkäinen Talo
Oy:lle, Rakennusliike Lapti Oy:lle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle.
Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle
sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja
ympäristökeskukselle.
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15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote aloitteen ensimmäiselle
allekirjoittajalle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja yleisten töiden
lautakunnalle

17

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET
7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote KPMG Julkishallinnon
Palvelut Oy:lle.
Tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 481
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Khn puheenjohtaja

13.5.2016

jaostot
- konserni
- johtamisen
- tietotekniikka

9.5.2016

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
johtokunnat
- Taloushallintopalvelu
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
vs. kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat
apulaiskaupunginjohtajat
- rakennus- ja ympäristötointa johtava
- sosiaali- ja terveystointa johtava
- sivistystointa johtava
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
kaupunginkanslia
- kansliapäällikkö
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
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- viestintäpäällikkö
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
- toimitusjohtaja
henkilöstökassatoimikunta

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 482
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
kaupunginjohtaja
- muut asiat
vs. kaupunginjohtaja
- muut asiat, 13.5.2016

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 483
Ympäristökeskuksen kahden viran nimikkeen muuttaminen
HEL 2016-004443 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti muuttaa ympäristökeskuksen eläinsuojelueläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin virkojen nimikkeet 1.6.2016 alkaen
seuraavasti:
Eläinsuojelueläinlääkäri (vakanssi 022919), uusi nimike valvontaeläinlääkäri, ei muutosta palkkaukseen.
Valvontaeläinlääkäri (vakanssi 023100), uusi nimike hygieenikkoeläinlääkäri, uusi tehtäväkohtainen palkka 4664,54.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Henkilöstökeskuksen 16.1.2012 antaman ohjeen mukaisesti viran nimikkeen voi muuttaa vain kaupunginhallitus tai -valtuusto. Esityksen viran nimikkeen muuttamisesta tekee lauta- tai johtokunta taikka viraston
tai liikelaitoksen päällikkö.
Ympäristölautakunta esittää, että ympäristökeskuksen eläinsuojelueläinlääkärin ja valvonta eläinlääkärin virkojen nimikkeen muutetaan
päätösesityksessä esitetyllä tavoin.
Virat ovat täytetty ja viranhaltijat ovat antaneet suostumuksensa nimikemuutoksiin. Molemmat virat sijoittuvat ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston elintarvikevalmistus- ja eläinsuojeluyksikköön.
Eläinsuojelueläinlääkärin virka sisältää kokonaisuudessaan valtion korvaamia eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtäviä. EläinlääkintähuolPostiosoite
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tolain uudistuksen myötä vuodesta 2009 lähtien on Suomeen perustettu n. 60 valtion korvaamaa valvontaeläinlääkärin virkaa. Valvontaeläinlääkäri on nykyisin yleisesti vakiintunut nimike kuvaamaan eläinsuojeluja eläintautivalvontaa tekevän eläinlääkärin virkaa. Muutoksen jälkeen
ympäristökeskuksessa olisi kaksi valvontaeläinlääkärinimikkeistä viranhaltijaa, joilla on toisiaan vastaavat, valtion korvaamat tehtävät.
Valvontaeläinlääkärin virka muutetaan sisältämään vain elintarvikevalvonnan tehtäviä, ja eläintautitehtävät siirretään valtion korvaamaan valvontaeläinlääkärin virkaan. Tehtävä muuttuu nykyistä vaativammaksi ja
vastaavaksi kuin saman yksikön hygieenikkoeläinlääkärin tehtävä eikä
nykyinen valvontaeläinlääkäri-nimike kuvaa tehtävän sisältöä ja vaativuutta. Viranhaltija on suorittanut hygieenikkokuulustelun 22.1.2013,
mikä on hygieenikkoeläinlääkärin tehtävässä lisävaatimuksena eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon ohella. Hygieenikkoeläinlääkäri kuvastaa tehtävän sisältöä paremmin kuin nykyinen nimike, joka on vakiintunut eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa tekevien eläinlääkäreiden
virkanimikkeeksi.
Tehtäväkohtaisen palkan muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia ympäristökeskuksen budjettiin, koska muutos rahoitetaan lääkärisopimuksen piirissä olleelta viranhaltijalta vapautuneesta henkilökohtaisesta lisästä hänen siirryttyään toisen työnantajan palvelukseen.
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto ja talous- ja suunnitteluosasto
puoltavat nimekemuutoksia ja tehtäväkohtaisen palkan muuttamista.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Ympäristökeskus

Päätöshistoria
Ympäristölautakunta 19.04.2016 § 168
HEL 2016-004443 T 01 01 00
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Päätös
Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että ympäristökeskuksen eläinsuojelueläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin virkojen
nimikkeet muutetaan seuraavasti.
Eläinsuojelueläinlääkäri (vakanssi 022919), uusi nimike valvontaeläinlääkäri, ei muutosta palkkaukseen.
Valvontaeläinlääkäri (vakanssi 023100), uusi nimike hygieenikkoeläinlääkäri, uusi tehtäväkohtainen palkka 4664,54.
Ympäristölautakunta toteaa, että kaupunginkanslia on antanut
31.3.2016 puoltavan lausunnon esityksen johdosta.
Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen
Lisätiedot
Riikka Åberg, elintarviketurvallisuuspäällikkö, puhelin: +358 9 310 32010
riikka.aberg(a)hel.fi

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

19/2016

118 (148)

Ryj/2
16.05.2016

§ 484
Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 20162021
HEL 2016-003710 T 08 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja
palvelutasomäärittelystä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle
seuraavan lausunnon:
Joukkoliikenteen suunnitteluohjeeseen ja palvelutasoon ehdotetut muutokset ovat pääosin hyviä. Ohjeen sisältöä on myös yksinkertaistettu ja
sen luettavuus on parantunut. Ohje antaa joukkoliikenteen suunnittelijoille hyvät työkalut ja ohjaa suunnittelua tehokkaaseen, linjastoa kokonaisuutena tarkastelevaan sekä matkustajalähtöiseen suunnitteluun.
Suunnitteluohjeen periaatteet toteuttavat Helsingin kaupungin strategisia tavoitteita, joissa seudun yhdyskuntarakenne on tiivis ja toimii hyviin
joukkoliikenneyhteyksiin perustuvan liikennejärjestelmän, erityisesti raideliikenteen tukemana. Suunnitteluohjeen kehitys kohti selkeää verkostomaista runkolinjastoa vastaa myös liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteita ja joukkoliikenteen runkoverkkoa koskevia toimintalinjauksia.
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Esitetty palvelutasoluokitus Helsingin osalta perustuu vanhentuneeseen osa-alueiden ja pienalueiden jakoon. Lopulliseen luokitukseen tulee päivittää ajantasainen aluejako.
Matkustajapaikkamäärien ja kuormitusasteiden laskentatavan muutos
on perusteltu. Uusi laskentatapa huomioi nykyistä paremmin raideliikenteen seisomakapasiteetin erityisesti metro- ja raitiovaunuliikenteessä. Suunnittelussa on kuitenkin syytä varmistaa, ettei seisoen jouduta
matkustamaan kohtuuttoman pitkiä matkoja. Metron osalta olisi perusteltua esittää eri kalustotyyppien kapasiteetin keskenään helposti vertailtavalla tavalla esimerkiksi kokonaisina neljän vaunun junina.
Eri joukkoliikennemuotojen vuorovälitavoitteiden yhdistäminen yhtenäistää palvelutason määrittelyä ja samalla yksinkertaistaa ohjetta.
Tavoite aikataulujen tahdistamisesta keskenään tasaisen vuorovälin
saavuttamiseksi on hyvä liikenteen sujumisen kannalta. Suunnitteluohjeessa on mainittu ajantasauspysäkkien sijoittamisesta linjoille vähentämään ajoajan vaihtelusta matkustajille koituvaa haittaa. Periaate ajantasauspysäkkien sijoittamisesta on kannatettava. Suunniteltaessa ajantasauspysäkkien sijainteja tulee huomioida pysäkkitilojen riittävyys.
Ohjeessa on mainittu esteettömän matkaketjun toimivuus ja tavoitteena
on, että kaikilla linjoilla liikennöidään matalalattiakalustolla. Tavoite on
hyvä ajatellen kaupungin strategisia tavoitteita eli esteettömyyden lisäämistä julkisessa kaupunkitilassa. Erityistä huomiota on kuitenkin
kiinnitettävä siihen, että esteettömyys toteutuu myös kaluston ja infrastruktuurin rajapinnassa.
Matkustusväljyyttä käsittelevässä luvussa 5, taulukossa 10 on virheellisesti esitetty M300 – metrojunayksikön seisomapaikkojen matkustajamääräksi 240. Kyseinen junayksikkö sisältää yhteensä neljä vaunua ja
siten seisomapaikkojen lukumäärä junayksikössä on 480.
Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että seuraavalla kerralla suunnitteluohjeen päivitys tehdään tiiviimmässä yhteistyössä kuntien kanssa.
Työlle on myös varattava enemmän aikaa.
Joukkoliikenteen palvelutaso on määritelty vuosille 2016 – 2021. Tehdyt palvelutasoparannukset eivät HSL:n mukaan edellytä uutta lisärahoitusta joukkoliikenteeseen, mikä on hyvä asia huomioon ottaen nykyisen taloudellisen tilanteen sekä tulossa olevat suuret infrainvestoinnit.
Lausuntopyynnössä todetaan mm., että muutoksissa alueiden palvelutasoja on päivitetty vastaamaan alueille tavoiteltavaa ja niillä pääosin jo
toteutuvaa palvelua. Alueellisen palvelutason luokan nostaminen pelPostiosoite
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kästään sillä perusteella, että nykyinen joukkoliikennetarjonta täyttää
hyvän palvelutason vaatimukset, ei esimerkiksi Maunulassa vaikuta perustellulta.
Alueiden sijoittelun eri palvelutasoluokkiin tulisi perustua tavoiteltavaan
joukkoliikenteen laatuun eikä nykyiseen tarjontaan. Tavoitteet riippuvat
mm. alueen asukas- ja työpaikkamääristä, palveluista, seudullisesta
merkittävyydestä ja kehittämissuunnitelmista. Palvelutasomuutoksia
harkittaessa on lisäksi otettava huomioon muutoksen vaikutukset kustannuksiin ja asianomaisen kunnan mahdollisuudet panostaa esitettävään korkeampaan palvelutasoon.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä pyytää lausuntoa joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016 –
2021. Lausuntopyyntö on liitteenä 1, suunnitteluohje HSL-liikenteessä
liitteenä 2, palvelutaso 2016 - 2021 liitteenä 3 ja palvelutasomuutokset
HSL-alueella 15.8.2016 on liitteenä 4.
HSL on tehnyt nykyisin käytössä olevaan suunnitteluohjeeseen muutoksia, jotka perustuvat HSL:n vuonna 2014 hyväksytyn strategian sekä
HLJ 2015 mukaisiin tavoitteisiin.
Joukkoliikenteen suunnitteluohje on tehty palvelutason määrittämiseen
erityyppisten alueiden ja aluekeskusten sekä Helsingin keskustanvälisille yhteyksille HSL-alueella. Suunnitteluohjeessa määritetään eri palvelutasoluokkien ohjearvot vuorovälien, kävelyetäisyyksien sekä yhteysvälivaatimusten suhteen seitsemäntasoisella luokittelulla. Luokittelulla määritetään kullekin alueelle vaadittu minimipalvelutaso.
Suunnitteluohjeen merkittävimmät muutokset koskevat suunnitteluperiaatteita sekä alempien palvelutasoluokkien yhteysvälivaatimuksia. Uusitun ohjeen mukaan HSL-alueella tavoitellaan mahdollisimman selkeää ja houkuttelevaa joukkoliikennelinjastoa, jossa tarjontaa pyritään
keskittämään tiheän palvelun joukkoliikennekäytäviin. Tällä edistetään
verkostomaisen runkolinjoihin tukeutuvan joukkoliikennejärjestelmän
muodostumista. Keskitetty linjasto pidentää paikoittain kävelymatkoja,
mutta tätä kompensoivat tiheämmät vuorovälit. Kävelyetäisyyksien tulee silti pysyä jo voimassaolevan suunnitteluohjeen mukaisissa rajoissa, eikä näihin ole tehty muutoksia.
Asuinalueilta on jatkossakin oltava pääsääntöisesti vaihdoton joukkoliikenneyhteys ensisijaisesti omaan alue- tai paikalliskeskukseen. Mikäli
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alueen asukkaiden pääasiallinen asiointi kohdistuu muualle kuin omaan
keskukseen voidaan yhteys järjestää myös vaihdollisena.
Vuorovälivaatimuksia on yhdenmukaistettu ja kapasiteettimitoituksen
periaatteita tarkistettu. Nykyisin käytössä olevassa suunnitteluohjeessa
vuorovälivaatimukset on luokiteltu liikennöintimuodoittain, mutta jatkossa tätä erittelyä ei tehdä.
Seudullisesti merkittävien työpaikka- liikenne- ja palvelukeskittymien
luokittelusta on luovuttu. Nämä alueet luokitellaan uudessa ohjeessa
normaalin palvelutasomäärittelyn yhteydessä.
Joukkoliikennelaki velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason määräajaksi.
Liikenneviraston ohjeen mukainen voimassaoloaika palvelutason määrittelylle on 3 - 8 vuotta. Tarve palvelutason määrittelyn tarkistamiselle
voi syntyä maankäyttöön ja/tai joukkoliikennejärjestelmään merkittävästi vaikuttavasta muutoksesta. HSL:n toimivalta-alueen palvelutaso on
vahvistettu vuosille 2012 – 2015. Ohjeen voimassaoloa on jatkettu
14.8.2016 asti.
HSL:n uusi palvelutasomäärittely on voimassa 15.8.2016 alkaen vuoteen 2021. Palvelutasoparannuksia on tehty alueilla, joihin on rakentunut tai rakentumassa uutta ja tehokkaampaa maankäyttöä. Tehdyt palvelutasoparannukset eivät edellytä uutta lisärahoitusta joukkoliikenteeseen, sillä ne toteutuvat Länsimetron ja Kehäradan sekä näiden liityntälinjastojen käyttöönoton yhteydessä, tai muissa jo budjetoiduissa liikennöintimuutoksissa.
Saadut lausunnot
Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää uusittua suunnitteluohjetta pääosin hyvänä. Lautakunnan lausunnossa on nostettu esiin vuorovälitavoitteet, joita lautakunta pitää viiden ja neljän tähden palvelutasoluokissa liian vaatimattomina.
Liikennelaitos –liikelaitoksen mukaan suunnitteluohjeen periaatteet toteuttavat kaupungin strategisia tavoitteita.
Esittelijän kannanotot
Esittelijä toteaa, että suunnitteluohje on lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan
hyvä ja kannatettava. Sen linjaukset ovat kaupungin strategisten linjausten mukaisia erityisesti siinä suhteessa, että alueella tavoitellaan
mahdollisimman selkeää ja houkuttelevaa joukkoliikennettä, jossa tarjontaa pyritään keskittämään tiheän palvelun joukkoliikennekäytäviin.
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Esittelijä ei pidä tässä vaiheessa perusteltuna kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa esille nostettua vuorovälivaatimusten tiukentamista neljän ja viiden tähden palvelutasoluokissa. Vuorovälien riittävyyttä tulee seurata nyt hyväksyttävän suunnitteluohjeen voimassaoloaikana ja tehdä perustellut muutokset ohjeen seuraavan päivityksen
yhteydessä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

HSL:n lausuntopyyntö 22.3.2016
Helsingin seudun liikenne, joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä
Helsingin seudun liikenne, liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso 20162021
Helsingin seudun liikenne, palvelutasomuutokset HSL-alueella
15.8.2016

3
4

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Ksv
HKL

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.04.2016 § 136
HEL 2016-003710 T 08 02 00

Lausunto
Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Joukkoliikenteen suunnitteluohjeeseen ja palvelutasoon ehdotetut muutokset ovat pääosin hyviä ja tukevat kaupunkisuunnittelulle asetettujen
tavoitteiden toteutumista. Ohjeen sisältöä on myös yksinkertaistettu ja
sen luettavuus on parantunut. Ohje antaa joukkoliikenteen suunnitteliPostiosoite
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joille hyvät työkalut ja ohjaa suunnittelua tehokkaaseen, linjastoa kokonaisuutena tarkastelevaan sekä matkustajalähtöiseen suunnitteluun.
Suunnitteluohjeen kehitys kohti selkeää verkostomaista runkolinjastoa
vastaa liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteita ja joukkoliikenteen
runkoverkkoa koskevia toimintalinjauksia. Eri joukkoliikennemuotojen
vuorovälitavoitteiden yhdistäminen yhtenäistää palvelutason määrittelyä ja samalla yksinkertaistaa ohjetta.
Helsingin näkökulmasta erityisesti neljän ja viiden tähden palvelutasomitoitusten tulisi olla vaativampia. Kun käytettävissä on yhteensä seitsemän palvelutasoluokkaa, kahden ylimmän luokan tulisi kuvata aidosti
korkeatasoista joukkoliikennetarjontaa. Koska palvelutaso-ohje määrittää vähimmäistarjontaa, ruuhka-aikojen ulkopuolisen vuorotarjonnan
merkitys korostuu. Ruuhka-aikoina kysyntä johtaa joka tapauksessa tiheisiin vuoroväleihin suurilla asuin- ja työpaikka-alueilla.
Viiden tähden luokan tulisi edustaa joukkoliikenteen huipputasoa ja taata sellainen palvelutaso, jolla joukkoliikenne voi olla aidosti ensisijainen
kulkumuoto. Tässä luokassa lähtökohtana tulee olla tarjota liikkumisen
vapautta. Vuorovälitavoitteen tulisi siten vähintään olla 15 minuuttia riittävän laajasti ja kaikkina viikonpäivinä. Esitetty 20 minuutin vuorovälitavoite sunnuntaisin koko päivän, lauantaisin aamupäivällä ja illalla ja arkisin myöhäisillassa on vaatimaton. Kilpailukykyisen joukkoliikenteen
tulee tarjota kohtuullista liikkumisen vapautta kaikkina viikonpäivinä ja
riittävän hyvä palvelutaso.
Myös neljän tähden palvelutasoluokassa arkipäivien päiväliikenteen 20
minuutin vuorovälitavoite ja sunnuntain koko päivän 30 minuutin vuorovälitavoite ovat vaatimattomia. Arjen päiväliikenteessä tulisi pyrkiä 15
minuutin vuoroväliin ja sunnuntaisinkin mieluiten 15 minuutin, mutta vähintään 20 minuutin vuoroväliin.
Matkustajapaikkamäärien ja kuormitusasteiden laskentatavan muutos
on perusteltu. Uusi laskentatapa huomioi nykyistä paremmin raideliikenteen seisomakapasiteetin erityisesti metro- ja raitiovaunuliikenteessä. Suunnittelussa on kuitenkin syytä varmistaa, ettei seisoen jouduta
matkustamaan kohtuuttoman pitkiä matkoja.
Metron osalta olisi perusteltua esittää eri kalustotyyppien kapasiteetin
keskenään helposti vertailtavalla tavalla esimerkiksi kokonaisina neljän
vaunun junina. Uuden M300-metrokaluston seisomapaikkamäärässä
on lisäksi virhe.
Alueellisen palvelutason luokan nostaminen sillä perusteella, että nykyinen joukkoliikennetarjonta täyttää hyvän palvelutason vaatimukset
esimerkiksi Maunulassa, ei vaikuta perustellulta. Alueiden sijoittelun eri
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palvelutasoluokkiin tulisi perustua tavoiteltavaan joukkoliikenteen laatuun, eikä nykyiseen tarjontaan. Tavoitteet riippuvat mm. alueen asukas- ja työpaikkamääristä, palveluista, seudullisesta merkittävyydestä
ja kehittämissuunnitelmista.
Esitetty palvelutasoluokitus perustuu Helsingin osalta vanhentuneeseen osa-alueiden ja pienalueiden jakoon. Lopulliseen luokitukseen tulee päivittää ajantasainen aluejako.
Seuraavan kerran suunnitteluohjetta päivitettäessä HSL:n tulee tehdä
tiiviimpää yhteistyössä kuntien kanssa. Työlle on myös varattava
enemmän aikaa.
Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen
Lisätiedot
Lauri Kangas, projektipäällikkö, puhelin: 310 37455
lauri.kangas(a)hel.fi
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121
markku.granholm(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 14.04.2016 § 78
HEL 2016-003710 T 08 02 00

Lausunto
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle koskien HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjetta ja palvelutasomäärittelyä vuosille 2016-2021.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n tekemä joukkoliikenteen
suunnitteluohje on tehty palvelutaso-, linjasto- ja aikataulusuunnittelun
tarpeisiin. Suunnitteluohjeessa joukkoliikennejärjestelmän perustan
muodostavat tiheästi liikennöitävät raide- ja bussiliikenteen runkoyhteydet sekä näitä syöttävät liityntäliikenteen linjat. Linjastoa tarkastellaan
kokonaisuutena, jolloin matkustajien kokeman palvelutason voidaan
olettaa parantuvan ja joukkoliikenteen kilpailukyvyn henkilöautoliikenteeseen nähden kohentuvan.
Suunnitteluohjeen periaatteet toteuttavat Helsingin kaupungin strategisia tavoitteita, joissa seudun yhdyskuntarakenne on tiivis ja toimii hyviin
joukkoliikenneyhteyksiin perustuvan liikennejärjestelmän, erityisesti raideliikenteen tukemana.
Ohjeeseen sisältyy seitsemän (7) palvelutasoluokkaa. Näistä parhaan,
viiden tähden palvelutason mukaan liikennöidään mm. Helsingin ydinPostiosoite
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keskustassa, jossa joukkoliikenne on määritetty ensisijaiseksi kulkumuodoksi.
Aikataulujen suunnittelussa on tavoitteena tunneittain toistuvat vakiominuuttiaikataulut. Lisäksi tavoitteena on, että aikataulut tahdistetaan keskenään tasaisen vuorovälin saavuttamiseksi, mikä nähdään hyvänä liikenteen sujumisen kannalta.
Linjastosuunnittelussa pyritään luomaan mahdollisimman houkutteleva
linjasto mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Houkuttelevan linjaston
muodostaminen edellyttää liikenteen keskittämistä suuren kysynnän ja
tiheän palvelun joukkoliikennekäytäviin, mikä voi merkitä pitkähköjä kävelyetäisyyksiä kauempana asuville. Pitkää kävelymatkaa kuitenkin
kompensoi joukkoliikennekäytävän tiheä tarjonta, mikä mahdollistaa
spontaanin liikkumisen joukkoliikenteellä.
Suunnitteluohjeessa on mainittu ajantasauspysäkkien sijoittamisesta
linjoille vähentämään ajoajan vaihtelusta matkustajille koituvaa haittaa.
Periaate ajantasauspysäkkien sijoittamisesta on kannatettava. Suunniteltaessa ajantasauspysäkkien sijainteja tulee huomioida pysäkkitilojen
riittävyys.
Ohjeessa on asetettu suhteelliseksi matka-aikatavoitteeksi joukkoliikenteessä ruuhka-aikoina ja alueiden ja Helsingin keskustan välisillä yhteyksillä sekä runkoyhteyksillä korkeintaan kaksi (2) kertaa pidempi aika kuin vastaavalla henkilöautomatkalla.
Ohjeessa on mainittu esteettömän matkaketjun toimivuus ja tavoitteena
on, että kaikilla linjoilla liikennöidään matalalattiakalustolla. Tavoite on
hyvä ja toteuttaa kaupungin strategista tavoitetta esteettömyyden lisäämisestä julkisessa kaupunkitilassa.
Matkustusväljyyttä käsittelevässä luvussa 5, taulukossa 10 on virheellisesti esitetty M300 – metrojunayksikön seisomapaikkojen matkustajamääräksi 240. Kyseinen junayksikkö sisältää yhteensä neljä vaunua ja
siten seisomapaikkojen lukumäärä junayksikössä on 480.
Suunnitteluohjeen päivitys vuoden 2012 versioon on suhteellisen pieni.
Päivitettyjä asioita ovat mm. palvelutasoluokkien yhteysvälivaatimukset
sekä liikennekaluston kapasiteettimitoituksen periaatteiden tarkastukset. Alempien palvelutasomuutoksien päivitykset eivät käytännössä
kosketa Helsinkiä.
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
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Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838
markus.keisala(a)hel.fi
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§ 485
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
yleisten töiden lautakunta

10.5.2016

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 486
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
sosiaali- ja terveyslautakunta
- ensimmäinen jaosto
- toinen jaosto

12.5.2016
12.5.2016

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 487
Liikuntajohtajan avoimen viran hoito
HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti määrätä liikuntaviraston sisäliikuntapalvelujen
osastopäällikkö Petteri Huurteen hoitamaan liikuntaviraston liikuntajohtajan avointa virkaa 7 736,19 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 1.8.2016 alkaen, tällä päätöksellä kauintaan 27.1.2017 asti.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto on 27.4.2016 § 109 myöntänyt Anssi Rauramolle
eron liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.
Kaupunginhallitus on meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Liikuntajohtajan virkaa ei ole julistettu haettavaksi, vaan kaupunginhallitus
on liikuntajohtajan eron myöntämistä koskevan esityksen perusteluissa
todennut, että sen tarkoituksena on määrätä liikuntajohtajan avoimen
viran hoitaja erikseen.
Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
Valtuuston täyttämien virkojen osalta kaupunginhallitus voi määrätä
avoimen viran hoitajan enintään 180 päivän ajaksi.
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus määräisi osastopäällikkö Petteri Huurteen hoitamaan liikuntajohtajan avointa virkaa 1.8.2016−27.1.2017. Huurre johtaa tällä hetkellä
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osastopäällikkönä liikuntaviraston sisäliikuntapalveluja ja toimii liikuntajohtajan ensimmäisenä sijaisena. Esitetty palkka vastaa liikuntajohtajan
nykyistä palkkaa. Jos avoimen viran hoitoa on tarpeen jatkaa yli 180
päivän ajan, asia viedään valtuuston päätettäväksi ennen kaupunginhallituksen nyt antaman määräyksen päättymistä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Osastopäällikkö Petteri Huurre
Liikuntavirasto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 27.04.2016 § 109
HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaistesti myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 352
HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 488
Eron myöntäminen opetusviraston kehittämisjohtajan virasta ja
avoimen viran hoito
HEL 2016-005279 T 01 01 04 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää Pia Setälälle eron opetusviraston kehittämisjohtajan virasta 1.6.2016 alkaen.
Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä opetusviraston perusopetuslinjan linjanjohtaja Outi Salon hoitamaan kehittämisjohtajan avointa virkaa 7 195,55 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 1.6.2016
alkaen 31.5.2017 asti.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 29.4.2016

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Pia Setälä on 29.4.2016 ilmoittanut eroavansa opetusviraston kehittämisjohtajan virasta 1.6.2016 alkaen.
Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää
virkasuhteeseen ottava viranomainen. Kehittämisjohtaja toimii osastopäällikkönä opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksessa, ja opetustoimen johtosäännön 20 §:n mukaan osaston päällikön ottaa virkaan
kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus on meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. KePostiosoite
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hittämisjohtajan virkaa ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa julistaa haettavaksi.
Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus määräisi linjanjohtaja Outi Salon hoitamaan kehittämisjohtajan
avointa virkaa 1.6.2016−31.5.2017. Salo johtaa tällä hetkellä osastopäällikkötasoisena linjanjohtajana opetusviraston perusopetuslinjaa.
Esitetty palkka vastaa hänen nykyisessä virassaan saamaansa palkkaa. Sinä aikana kun Salo hoitaa kehittämisjohtajan avointa virkaa,
opetuspäällikkö Marjo Kyllönen toimii perusopetuslinjan vs. linjanjohtajana.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 29.4.2016

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kehittämisjohtaja Pia Setälä
Linjanjohtaja Outi Salo
Opetusvirasto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

19/2016

134 (148)

Sj/3
16.05.2016

§ 489
Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi Helsingin strategisen työllisyysohjelman hyväksymisestä
HEL 2015-010973 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2015 hyväksymän toivomusponnen (Pilvi Torsti) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461
ilkka.oksman(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Ote
Otteen liitteet
Toivomusponnen ehdottaja
Esitysteksti
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Päättäessään 23.9.2015 sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta kaupungin työllisyysohjelman laatimisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
"Vastauksen hyväksyessään valtuusto edellyttää, että kohdassa 11 todettua työllisyyden toimeenpano-ohjelmaa ohjaamaan selvitetään mahdollisuutta hyväksyä samassa yhteydessä strateginen Helsingin työllisyysohjelma, jossa linjataan sitovat määrälliset ja laadulliset tavoitteet
ja periaatteet, jotka toimeenpano-ohjelma yksilöi vuosittaisiksi toimenpiteiksi ja painopisteiksi." (Pilvi Torsti)
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi
myös muille valtuutetuille.
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Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteeseen 23.9.2015
antamassaan vastauksessa kaupunginhallitus totesi, että työllisyydenhoito on saatettava kaupungin strategian keskiöön ja että työllisyydenhoidon on näyttävä vahvemmin osana kaupunkitasoista strategiaa yhdessä elinkeinoasioiden kanssa.
Kaupunginhallitus viittasi vastauksessaan myös tuolloin käynnistyneeseen työllisyydenhoidon uudistamisen valmisteluun. Valmistelutyötä
tehdään tällä hetkellä useilla tahoilla. Työ tähtää siihen, että työllisyydenhoidon palvelut toimisivat jatkossa kokonaisuuksina, joiden tavoitteet ja visio on määritelty selkeästi. Tavoitteena on toiminnallisesti saumaton kokonaisuus, joka linkittyy vahvasti kaupungin elinkeinostrategiaan ja on nykyistä paremmin ohjattavissa. Osana uudistusta selkiytetään kaupungin työllisyydenhoidon rajapinnat koulutukseen, sosiaaliseen kuntoutukseen ja TE-hallintoon. Käynnissä oleva työ muodostaa
jatkossa hyvän pohjan entistä täsmällisempien tavoitteiden ja linjausten
asettamiselle. Uudistus kytkeytyy myös osaksi käynnissä olevaan johtamisjärjestelmän uudistamista. Johtamisjärjestelmän uudistuksessa
ohjausta tehostetaan ottamalla käyttöön toimialamalli, joka parantaa
myös työllisyydenhoidon johtamista kokonaisuutena.
Samanaikaisesti on meneillään valmistelu työllisyys-, yrittäjyys-, ja
maahanmuuttoasioiden erillisratkaisusta metropolialueella sekä neuvottelut valtion kanssa työllisyyspalveluiden järjestämisestä.
Kaupungin työllisyyspalveluiden uudistamisen valmistelutyön tavoitteet
ovat samansuuntaisia kuin toivomusponnessa esitetyt linjaukset. Useiden yhtäaikaisten muutosten keskellä työllisyydenhoidon kokonaisuuden parempi strateginen hallittavuus voidaan saavuttaa ensisijaisesti
toteuttamalla kokonaisuudistus, jolloin palvelukokonaisuus on selkeämpi. Yhtenäinen kokonaisuus huomioidaan osana ensi vuonna valmistuvaa uutta valtuustostrategiaa. Tarkemmat työllisyydenhoidon tavoitteet
suunnitellaan strategian toimeenpano-ohjelmassa. Erillistä strategian
toimeenpano-ohjelman ulkopuolista työllisyysohjelmaa ei katsota tarkoituksenmukaiseksi useita laajoja muutoksia käsittävässä toimintaympäristössä.
Työllistämistoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.2.2016. Työllistämistoimikunta totesi tuolloin kannanottonaan, että toimikunta pitää
ensiarvoisen tärkeänä, että työllisyyspalveluiden kokonaisuudistus saatetaan loppuun esitetyssä aikataulussa ja että työllisyyden toimenpideohjelma konkretisoidaan vuoden 2018 talousarvion yhteydessä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
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Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461
ilkka.oksman(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Ote
Otteen liitteet
Toivomusponnen ehdottaja
Esitysteksti
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 460
HEL 2015-010973 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
09.05.2016 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Torstin ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461
ilkka.oksman(a)hel.fi
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§ 490
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
17 ja 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
eläintarhan johtokunta
kaupunginmuseon johtokunta
kaupunginorkesterin johtokunta
kulttuuri- ja kirjastolautakunta
liikuntalautakunta
nuorisolautakunta
opetuslautakunta
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta
suomenkielisen työväenopiston johtokunta
taidemuseon johtokunta
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta
Helsingin kaupungin työterveys -johtokunta
eläintarhan johtaja
museojohtaja
kaupunginorkesterin intendentti
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori
suomenkielinen työväenopisto:
- rehtori
- apulaisrehtori
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspäällikkö
- tietohuoltopäällikkö
- kehittämispäällikkö
työterveysjohtaja
Henkilöstön kehittämispalvelut
- toimitusjohtaja
Työterveys Helsinki
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- toimitusjohtaja

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 491
Asuinkerrostalotontin myynti Samfundet Folkhälsan i svenska r.f.:n
omistamalle Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors:lle osana vaihdon
kaltaista kiinteistöjärjestelyä
HEL 2016-003664 T 10 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f:n täysin omistamalle Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors:lle 18 kaupunginosan korttelin nro
18627 asuinkerrostalotontin nro 1 (p-a noin 2 114 m², os. Tilkanvierto
4) 6,4 miljoonan euron kauppahinnalla liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
Kauppahinnasta 1,7 miljoona euroa maksetaan kaupantekohetkellä ja
4,7 miljoonaa euroa 31.12.2017 mennessä. Loppukauppahinnalle ei
makseta korkoa.
Kaupunki ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista haitoista, vahingoista eikä kustannuksista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, jotka
ostajalle saattavat aiheutua siitä, että päätös kiinteistön myynnistä oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieliminen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu tai sen lainvoimaisuus viivästyy.
Käsittely
Esteelliset: Marcus Rantala
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Kauppakirjaluonnos Laakso
Kartta Laakso
Kartta Östersundom
Kartta Östersundom

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
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Ote
Folkhälsan

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Varauspäätös
Kaupunginhallitus päätti 6.8.2012 (826 §) varata myytäväksi esitetyn
tontin 18627/1 hakijoille 31.12.2014 asti. Varauspäätöksessä todetaan,
että tuleva tontti tullaan luovuttamaan omistusoikeudella varauksensaajalle tai tämän määräämälle luovutusajankohdan käyvästä hinnasta siten, kun siitä erikseen myöhemmin päätetään. Varauspäätöksen mukaan tarkoitus on suorittaa luovutus vaihtona siten, että varauksensaajan Östersundomissa sijaitsevat rantakiinteistöt siirtyvät kaupungille.
Varausta on sittemmin jatkettu niin, että nyt voimassa oleva varaus on
voimassa kuluvan vuoden loppuun asti.
Varauspäätöksen mukaisen kiinteistöjärjestelyn toteuttaminen
Varauspäätöksen perusteella varauksensaajan kanssa on neuvoteltu
kiinteistöjärjestely, jossa kaupunki myy varatun tontin varauksensaajan
omistamalle yhtiölle Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors:lle 6,4 miljoonan euron kauppahinnasta ja varauksensaaja puolestaan myy kaupungille Östersundomissa sijaitsevat yhteispinta-alaltaan noin 1,9 ha:n
suuruiset kolme kiinteistöä 1,7 miljoonan euron kauppahinnasta.
Kiinteistölautakunta päätti 21.4.2016 (171 §) neuvottelutuloksen mukaisesti ostaa varauksensaajalta mainitut Östersundomin tilat, ja esitti samalla, että Laaksosta varattu asuinkerrostalotontti myytäisiin vastaavasti varauksensaajalle.
Laaksosta myytäväksi ehdotettavan tontin myynti ja kiinteistölautakunnan päätöksen mukainen osto muodostavat kokonaisuuden, jossa nettotulos on kaupungin kannalta 4,7 miljoonaa euroa positiivinen.
Järjestelyn toteutuminen edellyttää, että kiinteistölautakunnalle osoitetaan kiinteistölautakunnan ehdollisesti hyväksymän kaupan toteuttamiseksi tarvittava 1,7 miljoonan euron määräraha kaupunginhallituksen
käyttöön talousarviossa osoitetuista maanhankintamäärärahoista.
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Määrärahasta on tarkoitus tehdä eri esitys kaupunginvaltuustolle muiden määrärahaesitysten osana.
Laaksosta myytäväksi esitetty tontti
Tontti 18627/1 sijaitsee Folkhälsanin nykyisen, osoitteessa Mannerheimintie 97 sijaitsevan, senioritalon eteläpuolella, Tilkanvierron ja Mannerheimintien varrella. Tontille rakennettava asuinkerrostalo on tarkoitus yhdistää nykyiseen senioritaloon siltamuotoisella yhdyskäytävällä.
Talo rakennetaan yhdessä kaupungin kanssa pidetyn arkkitehtikilpailun
voittajaehdotuksen pohjalta. Kohdekartta on liitteenä 3.
Tontin pinta-ala on noin 2 114 m² ja rakennusoikeus 7 500 k-m². Asemakaavamääräysten mukaan tontille saa rakentaa asuinkerrostalon, johon tulee senioriasuntoja. Mannerheimintien puolelle katutasoon tulee
sijoittaa kahvila- sekä liike- tai muita asiakaspalvelutiloja.
Tontilla sijaitsee tällä hetkellä koirapuisto joka siirretään Ratsastien varren puistoalueelle.
Vilkasliikenteiseen Mannerheimintiehen rajoittuvan Laakson tontin hinnoittelussa on otettu huomioon meluisa sijainti ja tavanomaista kalliimmat meluntorjuntarakenteet. Kauppahinta vastaa noin 850 euroa/k-m².
Kartta Laaksosta myytävästä tontista on liitteenä 2.
Lopuksi
Neuvottelutuloksen mukaisia kauppahintoja voidaan kiinteistöjen sijainnit ja luonteet huomioon ottaen pitää kaupungin kannalta hyväksyttävinä ja käypiä arvoja vastaavina. Järjestely on kaupunginhallituksen aiemman varauspäätöksen mukainen. Määrärahan osoittaminen kiinteistölautakunnalle on järjestelyn toteuttamiseksi tarpeen ja tarkoituksenmukaista. Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Folkhälsan

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 21.04.2016 § 171
HEL 2016-003664 T 10 01 00

Tilkanvierto 4 ja Korsnäsintie 17 - 19

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kohdan A mukaisesti ja
päätti kohdan B:n mukaisesti, että Helsingin kaupunki toteuttaa kyseiset kiinteistökaupat, jotka käytännössä vastaavat maanvaihtoa mutta
toteutetaan kahtena toisistaan riippuvaisena saantona.
A
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki myy Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f:n täysin omistamalle
Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors:lle (2536763-4) Laaksossa sijaitsevan pinta-alaltaan noin 2 114 m² kokoisen asuinkerrostalotontin 9118-627-1, 6,4 miljoonan euron kauppahinnalla liitteenä nro 1 olevan
kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
Kauppahinnasta 1,7 miljoona euroa maksetaan kaupantekohetkellä ja
4,7 miljoonaa euroa 31.12.2017 mennessä. Loppukauppahinnalle ei
makseta korkoa.
Kaupunki ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista haitoista, vahingoista eikä kustannuksista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, jotka
ostajalle saattavat aiheutua siitä, että päätös kiinteistön myynnistä oiPostiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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kaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieliminen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu tai sen lainvoimaisuus viivästyy.
B
Kiinteistölautakunta päätti, että Helsingin kaupunki ostaa Samfundet
Folkhälsan i svenska Finland r.f:ltä (0213681-7) rasituksista vapaana
1,7 miljoonan euron kauppahinnasta Östersundomissa sijaitsevat yhteispinta-alaltaan noin 1,9 ha:n suuruiset kiinteistöt Brantudd 91-442-457, Branten 91-442-2-10 ja Branten 91-442-6-37 rakennuksineen sähkö- ja muine liittymineen liitteenä nro 2 olevan kauppakirjaluonnoksen
mukaisin ehdoin.
C
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunnalle
osoitetaan kaupan toteuttamiseksi tarvittava 1,7 miljoonan euron määräraha.
Kaupat voidaan toteuttaa kun kiinteistölautakunnan käyttöön on osoitettu kohdan B maanostoon tarvittava määräraha.
Maanvaihtoon tarvittavat määrärahat
Maanvaihdosta saadaan myyntituloja 6,4 miljoonaa euroa. Vaihdosta
koituu maanoston vuoksi menoja 1,7 miljoonaa euroa. Kiinteistölautakunta päättää alle 2 miljoonan euron maanhankinnoista ja käyttää hankintoihin talousarvion alakohdalle 8 01 03 01 Pienehköjen kiinteistöjen
ostot ja lunastukset, Klkn käytettäväksi osoitettuja määrärahoja. Tällä
hetkellä em. talousarvion alakohdalla olevat määrärahat on sidottu muihin maanhankintoihin. Kiinteistövirasto on arvioinut, että kaupunginhallituksen käyttöön osoitettuja yli 2 miljoonan euron kiinteistöjen ostoihin
tarkoitettuja talousarviokohdan 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi kohdalla olevia määrärahoja jäisi käyttämättä ja
määrärahoja voitaisiin siten osoittaa kiinteistölautakunnan käyttöön.
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201
tom.qvisen(a)hel.fi
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864
peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 492
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
18 ja 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
asuntotuotantotoimikunta
kaupunkisuunnittelulautakunta
kiinteistölautakunta
rakennuslautakunta
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

4.5.2016
10.5.2016
3.5. ja 12.5.2016
10.5.2016
9.5. - 12.5.2016

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313
suvi.ramo(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313
suvi.ramo(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

19/2016

146 (148)

16.05.2016

MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 489, 490 ja 492 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 478, 483, 487, 488 ja 491 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mirka Vainikka

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.05.2016.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

