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Åhlgren, Harry
Kari, Tapio
Teppo, Tiina
Andersson, Victor
Hyttinen, Hannu
Härmälä, Timo
Matikainen, Kristiina
Rautanen, Marja-Liisa
Tapiolinna, Hilkka
Thodén, Annikki
Vallittu, Anja
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Lindén, Timo
Menna, Lauri
Karvinen, Marko

Saarikoski, Juha
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johtava asiantuntija
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§

Asia

909

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

910

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

911

Kj/1

V 2.11.2016, Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2017

912

Kj/2

V 2.11.2016, Asuntolautakunnan jäsenen valinta

913

Kj/3

V 9.11.2016, Hallintosäännön hyväksyminen

914

Kj/4

V 2.11.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

915

Kaj/1

V 2.11.2016, Vuokraus- ja myyntiperusteiden vahvistaminen asuinkerrostalotonteille Roihuvuoressa (tontit 43233/6 ja 7)

916

Kaj/2

V 2.11.2016, Vuokrausperusteet yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen tontille (Laajasalo, tontti 49320/5)

917

Kj/3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Helen Oy:n palvelukokonaisuuksien kehittämismahdollisuuksien selvittämiseen liittyen

918

Kj/4

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi koskien biomassan kestävyyskriteerejä kaupungin energiantuotannossa

919

Kj/5

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi koskien mahdollisuuksia
luopua kivihiilestä Helsingin energiankäytössä

920

Kj/6

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien EKOenergiasertifioitua sähkövaihtoehtoa

921

Kj/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

922

Kj/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

923

Kj/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

924

Ryj/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Stansvikinrannan ruoppaukseen ja täyttöön

925

Ryj/2

Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä

926

Ryj/3

Espoon ja Helsingin yhteistyösopimus Raide-Jokerin suunnittelusta ja
toteutuksesta
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927

Ryj/4

Ympäristökeskuksen eräiden virkojen nimikkeiden muuttaminen

928

Ryj/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

929

Sj/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

930

Kaj/1

Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen julkisivuremontin ja sisäpuolisten korjausten hankesuunnitelma

931

Kaj/2

Rakennuskiellon määrääminen osoitteessa Pohjolankatu 47/Käpyläntie 12 (nro 12419, Käpylä)

932

Kaj/3

Kallion ja Alppiharjun eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen
(nro 12424)

933

Kaj/4

Haagan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12426)

934

Kaj/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

935

Stj/1

Muutos vanhusneuvoston kokoonpanossa

936

Stj/2

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

937

Stj/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 909
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 Marcus Rantalan
ja Sanna Vesikansan.
Käsittely
Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
pöytäkirjantarkastajaksi Pilvi Torstin sijasta Mirka Vainikan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pilvi
Torstin ja Arja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan ja
Sanna Vesikansan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 910
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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§ 911
V 2.11.2016, Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2017
HEL 2016-010846 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2017 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:
nro

viikko

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3
5
7
9
11
13
16
18
20
23
25
26
35
37
39
41
43
45
46
48
50

päivä

klo

18.1.2017
1.2.2017
15.2.2017
1.3.2017
15.3.2017
29.3.2017
19.4.2017
3.5.2017
17.5.2017
7.6.2017
21.6.2017
28.6.2017
30.8.2017
13.9.2017
27.9.2017
11.10.2017
25.10.2017
8.11.2017
15.11.2017
29.11.2017
13.12.2017

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
16
18
18
18
18
18
18
16
18
16

kyselytunti
aloitekäsittely
kyselytunti
kyselytunti
aloitekäsittely

tilinpäätös

kyselytunti
aloitekäsittely
kyselytunti
kyselytunti
talousarvio
talousarvio, aloitekäsittely

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että puheenjohtaja voi samassa
järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että
 pöytäkirja kaupunginvaltuuston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavan viikon
perjantaina tai mikäli kirjaamo on kiinni sitä seuraavana aukiolopäivänä ja
 kaupunginvaltuuston kokousajoista ja pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävänä kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla,
kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kuntalain (365/1995) 54 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu
päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto
on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten,
kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on kaupunginhallituksen määräämällä tavalla ilmoitettu.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Virastot ja liikelaitokset
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§ 912
V 2.11.2016, Asuntolautakunnan jäsenen valinta
HEL 2016-011039 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
1.
2.

myöntää Zahra Abdullalle eron asuntolautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
valita ____________ jäseneksi asuntolautakuntaan vuoden
2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä lautakunnassa on Sonja Alanko.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Zahra Abdullan eronpyyntö

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut

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

37/2016

7 (302)

Kj/2
24.10.2016

Kaupunginvaltuusto valitsi Zahra Abdullan (Vihr.) 16.1.2013 (§ 5) asuntolautakunnan jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Zahra Abdulla (Vas.) pyytää 10.10.2016 eroa asuntolautakunnan
jäsenen luottamustoimesta.
Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n
(365/1995) mukaisesti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Zahra Abdullan eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Asuntolautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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§ 913
V 9.11.2016, Hallintosäännön hyväksyminen
HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli Marko Karvinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.
Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupunginvaltuuston 22.6.2016
tekemän päätöksen Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen mukaisesti:
 hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin
voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa
 kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön
toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen
hallintosäännön voimaantuloa
 kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.
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Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että myös muut hallintosäännössä mainitut johtavat viranhaltijat voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.
Vielä kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö voi tehdä toimialajohtajien toimivaltaan kuuluvia hallintosäännön toimeenpanoon
liittyviä päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa ja toimialajohtajien virkasuhteen alkamista.
Tiivistelmä
Kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaohjelmaan sisältyy, että
kaupungin johtamisjärjestelmä uudistetaan.
Vuoden 2015 kuntalain mukaan kunnassa tulee olla yksi hallintosääntö,
joka korvaa nykyiset johtosäännöt. Näitä ovat mm. kaupunginvaltuuston työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintokuntien johtosäännöt (lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden alaiset virastot ja liikelaitokset), nykyinen hallintosääntö ja taloussääntö.
Kaupunginvaltuusto on 16.3.2016 tehnyt periaatepäätöksen johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Kaupunginvaltuusto on 22.6.2016 päättänyt uudistaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien
ja hyväksynyt Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat.
Nyt päätettäväksi esitetään hallintosääntö kokonaisuudessaan. Hallintosääntö sisältää uudet nyt päätettävät hallintosäännön osat IV-XI, kesäkuun päätöksessä auki jääneet kohdat osista II ja III sekä syksyn
2016 valmistelussa havaittuja muutoksia kesäkuussa päätettyihin hallintosäännön osiin.
Lisäksi on valmisteltu ehdotus toimikuntien ja neuvottelukuntien kokonaisuudesta.
Esittelijän perustelut
Päätettäväksi esitetään Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 alkaen kokonaisuudessaan.
Kaupunginjohtaja teki 10.10.2016 kaupunginhallituksen johtamisen
jaostolle esityksen hallintosäännön hyväksymiseksi.
Johtamisen jaosto päätti 17.10.2016 esityksestä kaupunginhallitukselle.
Tätä esitystä ja sen perusteluja on muutettu johtamisen jaoston päätöksen mukaiseksi seuraavasti.
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Johtamisen jaosto päätti 17.10.2016, että
 lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan tehtävät
asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista ja antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta
 Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosäännön
puitteissa.
Tavoitteiden asettaminen osaltaan ja lausunnon antaminen tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta on lisätty liitteenä olevaan hallintosääntöön (liite 1) ja muutosversioon (liite 2) jaostojen tehtäviksi 1 ja 2. Lisäksi esittelijän perusteluihin on tehty tarvittavat muutokset. Lautakunnan
delegointimahdollisuus ei edellytä muutoksia hallintosääntöön.
Johtamisen jaosto päätti 17.10.2016 lisäksi, että
 Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organisoidaan kasvatus- ja sivistys toiminta-alan hallinto- ja tukitehtävistä ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät sekä
yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta.
 Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle kaupunkikuvaneuvottelukunnalle ja kaupunkikuvakysymysten valmistelu ja päätöksentekoprosessi
 Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle esteettömyysasioiden neuvottelukunnalle
 Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle historiatoimikunnalle ja keskustelupöytäkirjojen pitämiselle
Päätökset eivät edellytä muutosta hallintosääntöön ja ovat jatkovalmisteluun liittyviä linjauksia. Ruotsinkielisistä palveluista on esittelijän perusteluihin lisätty kaupunginhallituksen jatkovalmistelukehotus. Neuvottelu- ja toimikuntia koskevien päätösten sisältö on lisätty esityksen liitteeseen 6 toimikuntien- ja neuvottelukuntien muutokset sekä lisätty
maininta toimikuntia ja neuvottelukuntia käsittelevään kohtaan esittelijän perusteluihin. Lisäksi kaupunginhallituksen kehotusta on täydennetty.
Lisäksi hallintosääntöön on tehty joukko kirjoitusvirheiden tarkistuksia
ja muita teknisiä tarkistuksia.
Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 uudistaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat.
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Nyt päätettäväksi esitetään hallintosääntö kokonaisuudessaan. Hallintosääntö sisältää uudet nyt päätettävät hallintosäännön osat IV-XI, kesäkuun päätöksessä auki jääneet kohdat osista II ja III sekä syksyn
2016 valmistelussa havaittuja muutoksia kesäkuussa päätettyihin hallintosäännön osiin.
Seuraavassa on kuvattu em. kolmen osuuden kokonaisuudet yleisellä
tasolla. Tarkemmin uudet päätettävät kohdat, täydennykset ja muutokset on esitetty yksityiskohtaisissa perusteluissa.
Esitys hallintosäännöksi on valtuuston periaatepäätöksen 16.3.2016
mukainen.
Tarkastuslautakunta on 19.10.2016 esittänyt kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi hallintosäännön hallinnon
ja talouden tarkastuksen järjestämistä koskevat määräykset ja merkinnyt tiedoksi määräyksiä koskevat tarkastuslautakunnan perustelut. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaisesti valmistella
kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi.
Tarkastuslautakunnan esitys on sisällytetty esitettävään hallintosääntöön kokonaisuuteen soveltuviin kohtiin. Tarkastuslautakunnan esityksen tekstisisältöön ei ole puututtu lukuun ottamatta kohtia, jota on jäljempänä eritelty kohdassa hallinnon ja talouden tarkastusta koskeva
tarkastuslautakunnan osuus.
Tarkastuslautakunnan perustelut käyvät ilmi liitteestä 7.
Uusi hallintosääntö on esityslistan liitteenä 1.
Liitteessä 2 on esitetty kaikki tehdyt muutokset ja lisäykset valtuuston
22.6.2016 päättämään hallintosääntöön verrattuna.
Päätettäväksi esitettävät hallintosäännön uudet osuudet
Uusia nyt päätettäviä hallintosäännön osuuksia ovat osien IV-XI luvut
20–34. Osat koskevat taloutta ja valvontaa, henkilöstöä, hallintoa, osallistumista ja viestintää, kokousmenettelyä, valtuustoa, luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteita ja muita määräyksiä.
Nämä uuden hallintosäännön osat perustuvat nykyisistä johtosäännöistä mm. hallintosääntöön ja taloussääntöön. Näihin sisältyviä määräyksiä on pääosin siirretty uuteen hallintosääntöön.
Kesäkuun hallintosääntöpäätöksessä auki jääneet osien II ja III osuudet
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Kesäkuussa hyväksytyn hallintosäännön osuuden keskeinen sisältö oli
II osa Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestäminen, jossa määriteltiin toimielimet, pormestarit ja apulaispormestarit, keskushallinto, tarkastusvirasto ja toimialat, johtavat viranhaltijat ja kaupunkikonserni. Lisäksi kesäkuussa hyväksyttiin pääosa III osasta toimielinten, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden toimivalta.
Kesäkuussa aukijääneet osuudet olivat:
 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla lukio- ja ammatillisen koulutuksen palvelukokonaisuuden nimi ja johtavan virnahaltijan nimike
 Kaupunkiympäristön toimialalla kaupunkiympäristölautakunnan erityinen toimivalta, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaoston tehtävät ja toimivalta sekä kaupunkiympäristölautakunnan jaostojen esittelijät
 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston, liikuntajaoston ja nuorisojaoston tehtävät sekä
kulttuuripalvelukokonaisuuden tehtävät ja erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla
 neljän toimialan johtavien viranhaltijoiden erityinen toimivalta
 III osa 19 luku Päätöksentekoa ja toimivallan jakoa koskevat määräykset 2§, 4§ ja 5§.
Johtamisjärjestelmän kokonaisuus, toimielinten kokonaisuus ja toimialarakenteen ratkaisut kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 hallintosäännössä. Aukijääneet osuudet ovat pääsääntöisesti toimialakohtaista johtamisjärjestelmän yksityiskohtaisempien osien tarkentamista.
Muutokset 22.6.2016 hyväksyttyyn hallintosääntöön
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymiin osiin on tehty valtuuston
päätöksen jälkeen tehdyssä valmistelussa esiin tulleita muutoksia.
Näistä pääosa on teknisiä tarkistuksia ja kirjoitusasun korjauksia.
Sisällölliset muutokset jo päätettyihin osiin ovat syksyn valmistelussa
tarkennettuja toimivaltoihin liittyviä tarkennuksia. Näistä merkittävimmät
sisällölliset muutokset kesäkuussa hyväksyttyyn hallintosääntöön on
selostettu toimialakohtaisissa yksityiskohtaisissa perusteluissa.
Hallinnon ja talouden tarkastusta koskeva tarkastuslautakunnan osuus
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaisesti valmistella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.
Hallintosäännön osaan IV sisältyy luku hallinnon ja talouden tarkastus,
johon tarkastuslautakunta esittää ehdotukset tarvittavista määräyksistä.
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Tarkastuslautakunta on 19.10.2016 esittänyt kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi hallintosäännön hallinnon
ja talouden tarkastuksen järjestämistä koskevat määräykset ja merkinnyt tiedoksi määräyksiä koskevat tarkastuslautakunnan perustelut.
Tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti on lisätty ja muutettu tekstimuotoiluja muuttamatta hallintosääntöön tarkastuslautakunnan esittämät kohdat:
 8 luku 1 § 1 momenttiin 11 lisätty, että kaupunginhallitus ei päätä
tarkastusjohtajan palkasta
 poistettu tarkastusjohtajan virkasuhteeseen liittyvä kansliapäällikön
ja henkilöstöjohtajan toimivalta (12 luku 1 § 1 momentti 11 kohta ja
3 § 1 momentti 3 kohta).
 tarkastuslautakunnan tehtäviin 13 luku 1 §:
o lisätty 2 momentti kohdat 2-5 talouden ja toiminnan tehtävistä, tilinpäätöksestä, poistoista ja sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan kuvauksesta.
o poistettu 4 momentti kohta 2 poistettu maininta työohjelmasta
o lisätty 4 momentin 7 ja 8 kohdat tarkastusjohtajan virkasuhteen asioista
 lisätty tarkastusjohtajan toimivaltaan 13 luku 2 § henkilöstöasioita,
talousasioita ja varautumista koskevat toimivaltamääräykset
 lisätty 19 luku 3 § tarkastuslautakunnan ja sen puheenjohtajan ottooikeutta koskeva määräys.
 lisätty 20 luku 7 § tarkastusviraston toimiminen hankintayksikkönä
ja 9 § tilintarkastuspalvelujen hankinta.
 lisätty 21 luku hallinnon ja talouden tarkastus 1-3§
 lisätty 22 luku 4 § maininta tarkastusjohtajasta
 lisätty 23 luku 1 § arviointipäällikön ja tarkastuspäällikön kelpoisuus
vaatimuksista
 lisätty 29 luku 7 § tarkastuslautakunnan kokouksen läsnäolo- ja puheoikeudesta
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan
hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä
perustellusta syystä.
Tarkastusjohtajan palkasta päättäminen oli 22.6.2016 hallintosääntöpäätöksessä määrätty kaupunginhallituksen toimivaltaan.
Tarkastuslautakunta esittää, että tarkastuslautakunta ”päättää tarkastusjohtajan palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä palkan
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harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta ellei se
ole antanut päättämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle.”
Palkasta päättämisen siirtyessä tarkastuslautakunnan toimivaltaan on
kuitenkin perusteltua, että tarkastusjohtajan palkkauksessa noudatetaan kaupungin yleisiä palkanmääräytymisperiaatteita. Palkkausta koskeva toimivalta ei myöskään hallintosäännön muissa kohdissa ole siirrettävissä. Näillä perusteilla hallintosäännön yhteensovittamisen vuoksi
esitys on lisätty tarkastuslautakunnan toimivaltaan hallintosääntöön 13
luku 1 § 4 momentin 6 kohta muotoon ”päättää tarkastusjohtajan palkasta kaupungin yleisten palkanmääräytymisperusteiden mukaisesti
sekä palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta”.
Edellisen lisäksi tarkastuslautakunnan esityksen sisältöön ei ole puututtu lukuun ottamatta seuraavia kohtia, jotka on kaupungin hallinnollisen
yhdenmukaisuuden ja hallintosäännön yhteensovittamisen perusteella
jätetty lisäämättä hallintosääntöön.
Kaupunginhallituksen toimivaltaan III osaan 8 luku 1 § 1 momenttiin ei
ole lisätty poissulkevaa lisämainintaa, että kaupunginhallitus ei aseta
tavoitteita tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnalla on kuntalain
mukainen asema kunnanhallinnossa, jonka puitteissa kaupunginhallituksen on toimittava.
Hallinnollisen yhdenmukaisuuden perusteella ei ole lisätty 13 lukuun 1
§ 4 virkojen perustamista koskeva kohtaa 7. Kaupunginhallitus perustaa kaikki virat.
13 luvun 1 §:n 4 momentin 8 kohdan lisäystä tarkastuslautakunta päättää tarkastusvirastossa olevan viran haettavaksi julistamisesta ei ole lisätty. Viran haettavaksi julistamisesta ei tarvita erillistä hallintosääntömääräystä, päätösvalta kuuluu virkaan ottavalle viranomaiselle, ellei
toisin ole määrätty. Toisin on määrätty ainoastaan niiden virkojen osalta, jotka kaupunginvaltuusto täyttää. Tällöin kaupunginhallitus julistaa
viran haettavaksi. Perusteluna lisäysehdotuksen poistamiselle on hallintosäännön sisäisen johdonmukaisuuden toteuttaminen. Esitetty määräys ei tuo lisäsisältöä hallintosääntöön.
Johtamisuudistuksen valmistelu ja ohjaus syyskaudella 2016
Johtamisuudistuksen valmistelua on toteutettu syyskaudella 2016 kaupunginhallituksen johtamisjärjestelmän uudistamista ja hallintosääntöä
koskevan täytäntöönpanopäätöksen 27.6.2016 § 639 kehotusten mukaisesti.
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Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto on syyskaudella 2016 jatkanut
johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistuksen ohjaamista ja seuraamista.
Kaupunginjohtaja asetti 23.6.2016 johtamisjärjestelmän uudistamisen
syksyn 2016 valmisteluvaiheen työryhmät.
Uudistusta on valmisteltu työryhmätyöskentelyyn perustuvana projektimaisena organisaationa niin, että valmistelu on tapahtunut olemassa
olevilla henkilöstöresursseilla suuntaamalla asiantuntijoiden ja johdon
työpanosta uudistuksen valmisteluun. Erillistä projektihenkilöstöä ei ole
palkattu. Johtamisjärjestelmän uudistamisen vuoksi muita kehittämishankkeita on käynnissä normaalia vähemmän.
Henkilöstötoimikunta on jatkanut uudistuksen yhteistoiminnan seurantaryhmänä.
Kaupunginkanslia on valmistellut tulevia täyttömenettelyjä ja virkajärjestelyjä syyskauden 2016 aikana. Palvelukokonaisuuksien johdon ja
seuraavien esimiestasojen täyttömenettelyjä tarkennetaan, kun tehtäväkokonaisuudet tarkentuvat toimialojen valmisteluryhmissä. Kaikille
toimialoille on laadittu YT-suunnitelmat.
Kaupunginkanslia on huolehtinut, että vapautuvia virastopäälliköiden ja
osastopäälliköiden virkoja ei täytetä toistaiseksi, vaan ne on hoidettu
määräaikaisjärjestelyin. Myös seuraavien organisaatiotasojen esimiestehtävien rekrytointeja on arvioitu erikseen. Muutostilanteesta johtuen
joidenkin tehtävien pysyvää täyttöä rajoitetaan jo tänä vuonna. Tehtävien täyttöön liittyvät periaatteet on tarkennettu uudessa täyttölupaohjeessa.
Kaupunginjohtaja on ilmoittanut valtuutettujen lukumäärää koskevasta
valtuuston päätöksestä oikeusministeriölle 17.8.2016.
Kaupunginhallitus on perustanut kansliapäällikön ja toimialajohtajien virat. Kaupunginvaltuusto on 28.9.2016 valinnut kansliapäällikön. Toimialajohtajien virkojen haku päättyi 12.9.2016. Toimialajohtajien valintaa
valmistellaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi syyskauden aikana.
Hallintosäännön ja muun organisaation valmistelu työryhmissä
Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 23.6.2016 § 43 asettaa
johtamisuudistuksen valmistelua varten yhdeksän työryhmää. Työryhmien toimikausi päättyy 31.12.2016, jonka jälkeen asetettuja valmisteluryhmiä tarkastellaan uudelleen. Työryhmien kokoamisessa oli periaatteena kaikkien virastojen ja liikelaitosten edustus sekä valmistelussa
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tarvittavan laajan osaamisen hyödyntäminen. Valmistelutyöryhmät
ovat:





Johtaminen ja koordinaatio
Osallisuus
Hallinto- ja tukipalvelut
Toimialaryhmät
o Keskushallinto
o Kasvatus ja koulutus
o Kaupunkiympäristö
o Kulttuuri ja vapaa-aika
o Sosiaali ja terveys
 Korkeasaaren eläintarha
Johtaminen ja koordinaatio -ryhmä toimii muutosprosessin johtoryhmänä. Ryhmä on koonnut ehdotuksen hallintosääntöön lisättävistä osista
ja tarvittavista muutoksista. Toimialoja koskevat hallintosäännön täydennykset on valmisteltu toimialaryhmissä ja koko kaupunkia koskevat
osat kaupunginkansliassa.
Osallisuus-työryhmä on jatkanut uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalautakuntarakenteeseen kytkeytyvän Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelua sekä valmistellut osallisuutta koskevia hallintosäännön täydennyksiä.
Hallinto- ja tukipalvelut -ryhmä on koordinoinut toimialojen hallinto- ja
tukipalveluiden järjestämistä ja organisoitumista, määritellyt kanslian ja
toimialojen hallinto- ja tukipalvelujen yhteistyötä, työnjakoa ja rooleja
sekä koordinoinut ICT-muutosta. Ryhmässä on valmisteltu hallintosäännön taloutta ja valvontaa sekä henkilöstöä koskevia täydennyksiä.
Toimialaryhmien tehtävinä on
 huolehtia muutosprosessin ohjauksesta
 laatia ehdotus hallintosääntöön lisättävistä osista ja tarvittavista
muutoksista
 laatia ehdotus palvelukokonaisuuksia alemmasta organisaatiosta ja
toimialan toimintasäännöstä sekä
 huolehtia henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntämisestä.
Toimialaryhmillä on muutosprosessin ohjausta varten omaan tehtäväalueeseen ja nykyiseen virastoryhmään perustuvat toimintasuunnitelmat, viestintäsuunnitelmat ja YT-suunnitelmat. Toimialaryhmien työn
rytmityksessä on ensin käynnistetty hallintosäännön täydennyksien valmistelu ja heti näiden rinnalla palvelukokonaisuuksia alemman organisaation valmistelu.
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Toimintasäännön valmisteluun edetään loppusyksystä organisaatiovalmistelun edetessä. Henkilöstön asiantuntemusta on hyödynnetty erilaisia menetelmin. Muutosvalmistelusta on suunnitelmien mukaisesti informoitu henkilöstöä ja keskusteltu henkilöstön kanssa vakiintuneissa
johtamiskäytännöissä kuten virasto-, osasto-, yksikkö- ja työyhteisökokouksissa.
Toimialaryhmät ovat järjestäneet tulevaa toimialaa kokoavia tutustumistilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja. Alkusyksystä järjestetyt tilaisuuden ovat olleet suunnattu lähinnä johdolle ja esimiehille. Muutosvalmistelu edetessä yksityiskohtaisemmalle tasolle tilaisuuksia järjestetään
ao. henkilöstölle.
Hallintosäännön toimialoja koskevat täydennykset on valmisteltu toimialaryhmissä. Hallintosäännön täydennyksiä on käsitelty ja yhteensovitettu sääntötoimikunnassa ja johtaminen ja koordinaatio – ryhmässä.
Korkeasaaren eläintarhan asemaa selvittävä ryhmä on tunnistannut
eläintarhan vaihtoehtoisia organisaatiomuotoja ja käynnistänyt ei vaihtoehtojen arvioinnin.
Johtamisen jaosto on syksyn 2016 kokouksissaan käsitellyt valmistelun
osa-alueiden etenemistä ja linjaustarpeita.
Osallisuusmalli
Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistamisen periaatepäätöksessä, että osana muutosta tehdään kaupunkilaisten osallistumisen linjaukset, joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä
osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja vakinaistetaan ja otetaan käyttöön, sisältäen ainakin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjäraadit sekä verkko-osallistumisen. Lisäksi mallissa tulee huomioida alueellinen osallistuminen.
Osallisuusryhmä on valmistellut asiaa osaltaan siten, että valmistelun
pohjana ovat olleet uuden kuntalain osallisuussäännökset. Lisäksi on
haettu Helsinkiin soveltuvaa, pidemmälle menevää mallia, joka kytkeytyy uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalautakuntarakenteeseen.
Mallia on valmisteltu aikataulun sallimissa rajoissa laaja-alaisessa yhteistyössä avoimesti ja monikanavaisesti asukkaiden, yhteisöjen, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Vuorovaikutusprosessi alkoi kesäkuussa 2016 verkkokyselyllä ja lomakekyselyllä kirjastoissa. Kaupungintalolla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestetyille yhteiskehittämispäiville kokoontui liki 200 henkeä kahdeksi
päiväksi hahmottamaan osallisuusmallin päälinjoja ja elementtejä.
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Syyskuussa järjestettiin osallisuusmalleista kaikille avoimet asukasillat
Kampissa, Kannelmäessä, Malmilla ja Myllypurossa.
Uuden osallisuusmallin valmistelussa käytettiin runsaasti internetin
suomia vuorovaikutusmahdollisuuksia. Perinteisen kyselyn ja kaupungin verkkosivujen tiedottamisen – hel.fi/osallisuusmalli - lisäksi Facebookiin perustettiin kaikille avoin Helsingin osallisuusmallin kehittäjäryhmä.
Lisäksi mallin valmisteluun haettiin näkökulmia Helsingin kaupungin
vaikuttamistoimielimiltä. Osallisuusmallista käytiin keskustelut vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, nuorten Ruuti- ydinryhmän ja kaksikielisyystoimikunnan kanssa. Käydystä vuorovaikutuksesta on raportti liitteenä 3.
Mallin valmistelun painopiste on ollut kaupunkitasoisten yhteisten periaatteiden laatimisessa ja kaupunginvaltuuston periaatepäätöksessä todettujen yksityiskohtien selvittämisessä ja niihin liittyvien esitysten laatimisessa. Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin ratkaisuja, jotka menevät
hallintosääntövaihetta pidemmälle toimialojen rakenteen ja palveluiden
kehittämiseen liittyen on kuvattu valmistelutyöryhmän muistiossa, joka
on esityslistan liitteessä 4.
Toimikunnat ja neuvottelukunnat
Toimi- ja neuvottelukuntien ja muiden ns. tilapäisten toimielinten kokonaisuus on arvioitu. Kokonaisuuden nykytila selviää liitteestä 5. Kokonaisuus on muodostunut useiden vuosikymmenten aikana, eikä muodosta selkeää ja koherenttia kokonaisuutta. Toimielimistä osa on lakisääteisiä tai liittyy lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Valtaosa on
kuitenkin kaupungin omin toimenpitein syntyneitä tehtävänään erityisteemojen tarkasteleminen poikkihallinnollisesti, toimiminen yhteistyöelimenä tai tietyn tarkasti määritellyn tehtävän toteuttaminen. Toimielinten
nimet eivät välttämättä vastaa niiden asettamistapaa, kokoonpanoa,
tehtäviä tai asemaa. Toimielinten kokoonpanoissa on sekä luottamushenkilöitä, kaupungin ulkopuolisten nimeämiä jäseniä että kaupungin
henkilöstöä.
Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin tullessa käyttöön on tarkoituksenmukaista yhtenäistää toimi- ja neuvottelukuntien roolia ja
asettamista. Toimialamalli vähentää merkittävästi hallintokuntien välisten toimielinten tarvetta, koska yhteistyö voidaan toteuttaa toimialan sisällä. Myöskään viranomaisyhteistyö kaupungin ulkopuolisten viranomaisten kanssa ei edellytä toimielinmuotoa, vaan voidaan toteuttaa
esimerkiksi työryhmissä. Osalla toimielimistä toimialat ovat päällekkäisiä, jolloin tehtäviä yhdistämällä voidaan saavuttaa mielekkäämpi toiPostiosoite
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mielinkokonaisuus. Liitteessä 6 on esitetty ehdotus uudeksi toimi- ja
neuvottelukuntakokonaisuudeksi.
Johtamisen jaosto päätti 17.10.2016, että selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle kaupunkikuvaneuvottelukunnalle ja kaupunkikuvakysymysten valmistelu ja päätöksentekoprosessi, selvitetään
erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle esteettömyysasioiden neuvottelukunnalle sekä selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle historiatoimikunnalle. Selvitystehtävät on lisätty liitteeseen 6
Hallintosääntöön ei ole tarvetta tai tarkoituksenmukaista ottaa toimi- ja
neuvottelukuntia koskevia määräyksiä lakisääteistenkään toimielinten
osalta. Toimielinkokonaisuus jää näin ollen kaupunginhallituksen harkittavaksi ja asetettavaksi. Tämä on perusteltua uudistuksen tavoitteena
olevan kaupunkikonsernin ohjattavuuden parantamisen näkökulmasta.
Lakisääteiset toimielimet kaupunginhallituksella on velvollisuus asettaa.
Myöskään nyt johtosääntötasolla mainittujen toimikuntien ja neuvottelukuntien asema on sellainen, että hallintosääntökirjaukset eivät ole tarpeen.
Ehdotuksessa uudeksi kokonaisuudeksi ehdotetaan hallintokuntien välisen yhteistyön tai muutoin vain viranhaltijajäsenistä koostuneiden toimielinten lakkauttamista. Tiettyjä teemoja käsitelleitä toimielimiä esitetään osin yhdistettäväksi. Lisäksi viranomaisyhteistyön toimielimiä voitaisiin tarvittaessa siirtää työryhmämuotoon. Ehdotuksessa esitetään lisäksi joidenkin toimielinten toiminnan uudelleenarviointia jatkovalmistelussa.
Ehdotukseen sisältyy toimielinten jaottelu nykyistä selvemmin toimikuntiin, jotka ovat luottamushenkilötoimielimiä, ja neuvottelukuntiin, jotka
ovat vaikuttaja- tai viranomaisyhteistyötoimielimiä.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päätöksen perusteluissa todetaan, että
johtamisen jaoston 30.5.2016 päätöksen mukaisesti perustetaan digitalisaationeuvottelukunta, joka muun muassa seuraa tietotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista, tekee ehdotuksia digitaalisten palveluiden periaatteista ja linjauksista ja antaa lausuntoja
hankkeista.
Digitalisaationeuvottelukunnan toimintamalliksi on hahmoteltu, että
neuvottelukunta voisi olla laaja-alainen digitalisaatiota käsittelevä vuorovaikutuselin, think-tank ja foorumi. Jäsenistö voisi koostua luottamushenkilöistä, kaupungin henkilökunnasta ja yhteistyökumppaneiden
edustajista.
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Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päätöksen perusteluissa todetaan, että
selvitetään mahdollisuus perustaa tutkimusneuvottelukunta, joka tukee
kaupungin tiedontuotantoa ja yliopistoyhteistyötä.
Tutkimusneuvottelukunnan perustamista on selvitetty syksyn 2016 aikana osana keskushallinnon työryhmän työtä. Neuvottelukunnan perustamisen etuna olisi nimetty toimielin, jolla olisi määritellyt tehtävät.
Toisaalta sekä kaupungin että yliopistojen toiminta-alueet ovat niin laajat, että myös moniulotteisuus yhteistyössä tulisi mahdollistaa. On syytä
arvioida, onko nimitetty neuvottelukunta liian jäykkä väline yhteistyön
muodoksi. Neuvottelukunta voisi olla tarpeen esimerkiksi kotimaisten ja
kansainvälisten tutkimusverkostojen laajentamiseksi sekä yliopistojen
kanssa tehtävän tutkimusyhteistyön vahvistamiseksi. Mahdollinen kokoonpano voisi koostua tärkeimpien yhteistyöyliopistojen ja korkeakoulujen tutkimustoiminnasta vastaavista henkilöistä; (Helsingin yliopisto,
Aalto-yliopisto, Hanken, Taideyliopisto); toimijoita, joilla on kokemusta
markkinatutkimuksesta ja toimintaympäristöanalyysista, esim. VATT ja
ETLA. Kaupungilta neuvottelukunnassa tulisi olla mukana ne henkilöt,
joiden työ liittyy kehittämistoimintaan ja tutkimustiedon hyödyntämiseen.
Tutkimusneuvottelukunnan perustamista on perusteltua arvioida tarkemmin sen jälkeen kun on valmisteltu sekä toimialojen että tulevan
kaupunginkanslian yksityiskohtaisempaa organisaatiota ja toimintamallia. Näin voidaan arvioida tarkemmin tietokeskuksen ja kaupunginkanslian yhdistämisestä ja toimialamallista kaupungin tutkimus- ja kehittämistoiminnalle aiheutuvat haasteet sekä neuvottelukunnan perustamisen mahdolliset hyödyt.
Hallintosäännön yksityiskohtaiset perustelut
Yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvataan nyt päätettäväksi esitettäviin
uusien osien määräysten perustelut, ja kesäkuussa aukijääneiden kohtien perustelut. Lisäksi esitetään 22.6.2016 tehtyyn hallintosääntöpäätökseen esitettävät muutokset.
22.6.2016 päätetyssä hallintosäännössä ennallaan jäävien osuuksien
perusteluja ei ole toistettu. Myöskään vähäisiä teknisiä korjauksia ei ole
perusteltu erikseen.
II osa Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestäminen
2 luku Toimielimet
9 § Kaupunkiympäristölautakunta
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Lautakunnan tehtävien sanamuotoa on muotoiltu siten, että siitä on rajattu pois ympäristö- ja lupajaostolle sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle kuuluvat tehtävät.
10 § Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Jaoston tehtäviä on tarkennettu ja tehtävien sanamuotoja täsmennetty.
11 § Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Jaoston tehtävät jäivät auki hallintosääntöpäätöksessä 22.6.2016. Tehtäväksi on määritelty huolehtiminen kaupungin toimitiloista, tilahankkeista, kadunpidosta sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta.
15–17 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto
Jaostojen tehtävät jäivät auki hallintosääntöpäätöksessä 22.6.2016.
Kaikkien kolme jaoston yhteisenä tehtävänä on avustusten jakamiseen
liittyvistä tehtävistä huolehtiminen. Lisäksi kulttuurijaosto huolehtii taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä. Nuorisojaosto lisäksi seuraa nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumista kaupungissa.
23 § Koulujen ja lukioiden johtokunnat
Syksyn valmistelussa on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tunnistettu tarve koulujen ja lukioiden johtokuntia koskevien määräysten lisäämiseksi hallintosääntöön. Johtokuntia koskevien määräysten on
kuntalain mukaan oltava hallintosäännössä.
Johtokuntien tehtävänä on huolehtia opetuksen ja kasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä koulun, lukion ja kodin yhteistyön edistämisestä.
4 luku Keskushallinto, tarkastusvirasto ja toimialat
5 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Muutoksena 22.6.2016 päätettyyn hallintosääntöön esitetään, että sana
opetus on muutettava toiminnaksi, koska perusopetuslaissa on säädetty myös muusta toiminnasta kuin opetuksesta, josta on huolehdittava.
Lisäksi rajataan, että perusopetuslaissa säädetyt esiopetus ja aamu- ja
iltapäivätoiminta kuuluvat kuitenkin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen.
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Kesäkuussa avoimeksi jätetty palvelukokonaisuus esitetään nimettäväksi: Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus.
7 § Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuuden tehtävät jäivät auki hallintosääntöpäätöksessä 22.6.2016. Palvelukokonaisuuden tehtäväksi esitetään vastaaminen kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kirjasto-, kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalvelukokonaisuus
vastaa sille kuuluvista valtakunnallisista ja alueellisista erityistehtävistä,
joista laeilla erikseen.
Palvelukokonaisuuden tehtävät vastaavat palvelukokonaisuuteen siirtyvien nykyisten kulttuurivirastojen tehtäviä.
Toimialan määrittelyyn on tehty aineistoihin ja taidekokoelmiin liittyvä
maininnan tarkentaminen.
Lisäksi kulttuuriympäristön suojelu esitetään muutettavaksi kulttuuriympäristön vaalimiseksi. Vaaliminen sisältää suojelun, tutkimus- ja selvitystoiminnan ja korjausrakentamisen ja restauroinnin neuvonnan ja
seurannan.
8 § Sosiaali- ja terveystoimiala
Toimialan kuvauksesta esitetään poistettavaksi ”sosiaalisen”, jolloin kuvaukseen jää vakiintunut ilmaisu terveys ja hyvinvointi.
5 luku Johtavat viranhaltijat
6 § Kasvatus- ja koulutustoimialan johtavat viranhaltijat
Palvelukokonaisuuden johtajan nimikkeeksi on tarkennettu lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja.
7 § Kaupunkiympäristön toimialan johtavat viranhaltijat
Kaupunkiympäristön toimialajohtajan tehtäviin on lisätty toimiminen ympäristö- ja lupajaoston esittelijänä muissa kuin rakennusvalvonta- ja rakennuslupa-asioissa sekä ympäristövalvonta- ja ympäristölupa-asioissa.
Palvelut ja luvat – palvelukokonaisuuden johtajan nimike on muutettu
muotoon asiakkuusjohtaja.
8 § Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtavat viranhaltijat
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Pykälään on täydennetty hallintosääntöpäätöksessä 22.6.2016 auki
jäänyt palvelukokonaisuuden johtajan tehtäväkuvaus. Kulttuurijohtaja
johtaa kulttuuripolitiikkaa ja kulttuuripalveluiden kehittämistä.
Nuorisojohtajan nimike esitetään muutettavaksi nuorisoasiainjohtajaksi.
III osa Toimielinten, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden toimivalta
7 luku
1 § Kaupunginvaltuuston toimivalta
Kaupunginvaltuuston toimivaltaan on lisätty taloudellisesti merkittävistä
ja pitkäaikaisista sitoumuksista päättäminen, kuten pitkäaikaiset tai kalliit vuokralle ottamiset (6 ja 8) sekä pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet (7).
Kaupunginvaltuuston henkilöstöasioissa on 1 momentti kohta 14 poistettu loppu: ” jos virantoimitusvelvollisuus ei muutu”. Tämä tulee suoraan laista ja tarkoittaa mm. sitä, että määräaikainen pysyy määräaikaisena ja vakinainen vakinaisena.
16 kohta avoimen viran määräaikaisen hoitajan ottaa pääsääntöisesti
virkasuhteeseen ottava viranomainen. Kaupunginhallituksella on kuitenkin poiketen pääsäännöstä oikeus ottaa kansliapäällikön, toimialajohtajan ja tarkastusjohtajan avoimen viran hoitaja enintään yhdeksän
kuukauden ajaksi. Määräaikaa on pidennetty nykyisestä 180 päivästä,
jotta viran täyttämisprosessiin on riittävästi aikaa.
Kaupunginvaltuuston toimivaltaan on talousasioista kohtiin 18–22 lisätty nykyisin taloussääntöön sisältyviä valtuuston tehtäviä talousarviosta,
poistosuunnitelmasta ja rahastoista.
Uutena asiana on lisätty osaksi kohta 17 tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille ja kaupungin määräysvallassa oleville säätiöille.
8 luku Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimivalta
1 § Kaupunginhallituksen toimivalta
1 momentti kohta 4 asiakirjahallinnosta on tarkistettu.
Kohta 6 päätöksentekorajoista on lisätty nykyisen käytännön mukaisesti muiden toimielinten päätöksentekoa koskevien rajojen vahvistaminen.
Kohta 7 lisätty nykyisen käytännön mukaisesti sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien ohjeiden antamisesta. Kohtaan on lisätty myös
sisäisen tarkastuksen toimintaohjeiden hyväksyminen, joka on uuden
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kuntalain hengen mukainen. Ohjeessa määritellään sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, toimivalta ja vastuu.
Kohta 8 lisätty asiakirjojen maksuista päättäminen,
Kohta 10 täydennetty teknisenä lisäyksenä aiemmasta päätöksestä
puuttunut pelastuskomentaja.
Kohta 13 kaupunginvaltuusto päättää nyt ylimpien virkojen perustamisesta. On katsottu tarkoituksenmukaiseksi siirtää päätösvaltaa alemmas.
Kohta 17 Tämän hetkisen käytännön mukaisesti kun viranhaltija on itse
irtisanoutunut virastaan, on virkaan ottava viranomainen myöntänyt hänelle eron. Eron myöntäminen antaa kuitenkin sen vaikutelman, että viranomaisella olisi oikeus kieltäytyä eron myöntämisestä. Tämä ei ole
mahdollista. Kyse onkin ainoastaan sen seikan toteamisesta, että virkasuhde päättyy viranhaltijan suorittaman irtisanomisen perusteella. Pääsääntöisesti virkasuhteen päättymisen toteaa virkaan ottava viranomainen. On kuitenkin tarpeetonta viedä virkasuhteen päättymisen toteamisasioita valtuustoon, joten kaupunginhallitus toteaa virkasuhteen päättymisen kansliapäällikön, toimialajohtajan ja tarkastusjohtajan osalta.
15, 16 ja 19 kohta
Valtuusto ottaa virkaan kansliapäällikön, tarkastusjohtajan ja toimialajohtajan. On kuitenkin tarpeetonta viedä valtuuston päätettäväksi kaikkia heidän virkasuhteeseen liittyviä yksittäisiä asioita. Päätösvalta näissä asioissa on siirretty osittain kaupunginhallitukselle ja osittain kansliapäällikölle (12 luku 1 § 9 kohta).
Kohdassa 19 tarkoitettuihin asioihin kuuluvat mm. sivutoimiluvan myöntäminen sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltäminen,
viranhaltijan määrääminen terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin sekä virkavapaan myöntäminen ja sijaisen
ottaminen alle yhdeksän kuukauden ajaksi sekä vuosiloman myöntäminen.
Kaupunginhallituksen toimivaltaan on delegoitavissa oleviin tehtäviin lisätty talousasioista (6-8 ja 10) taloussäännöstä nykyisen käytännön
mukaisesti.
Tehtävistä on poistettu 22.6.2016 päätettyyn hallintosääntöön kolmas
kohta, päättää ”rakennusluvan myöntämisen edellytyksistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella suunnittelutarvealueella ja saman lain
mukaisista, kunnan toimivaltaan kuuluvista poikkeamisista silloin, kun
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asiaan liittyy maankäyttösopimus”, koska oikeuskäytäntö on muuttunut
eikä kyseisiä asioita enää tule kaupunginhallituksen päätettäviksi.
Uutena asiana lisätty kohta 8 henkilöstökassan säännöistä päättäminen ja 10 päättäminen sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kaupunkia sitova eikä sitä ole mainittu talousarviossa.
10 luku Toimialalautakunnan yleinen toimivalta
1 § Toimialalautakunnan yleinen toimivalta
Toimialalautakunnan yleiseen toimivaltaan on lisätty tehtävät 4-6 talousasioista tulosbudjetista, toimintasuunnitelmasta, tilinpäätöstiedoista ja
poistoajoista. Nykyisin taloussäännössä on vastaavat tehtävät lautakunnilla.
Toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen (7) vastaa nykyistä käytäntöä.
11 luku Liikelaitoksen johtokunnan ja johtajan yleinen toimivalta
1 § Liikelaitoksen johtokunnan yleinen toimivalta
Toimivaltaan on lisätty nykyistä vastaavat tehtävät 3-5 talousasioista
tulosbudjetista, toimintasuunnitelmasta, tilinpäätöstiedoista ja poistoajoista.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen (6)
vastaa nykyistä käytäntöä.
2 § Liikelaitoksen johtajan yleinen toimivalta
1 momenttiin on teknisenä muutoksena muutettu momentin alun sanamuoto samanlaiseksi kuin muualla hallintosäännössä.
Henkilöstöasiat kohdissa 3-5 nykykäytännön mukaisesti.
Kohdassa 6 liikelaitoksen johtaja voi joko itse päättää tai delegoida viranhaltijalle päätettäväksi liikelaitoksen muiden viranhaltijoiden virkasuhteisiin liittyvät asiat, joihin kuuluvat mm. sivutoimiluvan myöntäminen sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltäminen, viranhaltijan määrääminen terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin sekä virkavapaan ja vuosiloman myöntäminen ja
sijaisen ottaminen. Liikelaitoksen johtaja ei kuitenkaan luonnollisesti voi
delegoida päätösvaltaansa edelleen omia suoria alaisiaan koskevissa
asioissa.
Kohdassa 7 liikelaitoksen johtaja voi itse päättää itse tai delegoida toiselle viranhaltijalle päätettäväksi muut liikelaitoksen henkilöstöasiat.
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Työntekijöitä koskevat henkilöstöasiat voi siirtää myös työntekijän päätettäväksi, koska tuolloin kyse on työnantajan päätösvallan, ei julkisen
vallan käyttämisestä.
Toimivaltaan on lisätty nykyisiä käytäntöjä vastaavat talousasiat kohtiin
8-10.
12 luku Toimivalta keskushallinnossa
1 § Kansliapäällikön toimivalta
Henkilöstöasioissa 1 momentti 9 kohta poistettu loppu, jos virantoimitusvelvollisuus ei muutu. Tämä tulee suoraan laista ja tarkoittaa mm. sitä, että määräaikainen pysyy määräaikaisena ja vakinainen vakinaisena. Ei ole tarpeen mainita hallintosäännössä.
Kohta 10 Valtuusto ottaa virkaan toimialajohtajat ja tarkastusjohtajan ja
kaupunginhallitus keskushallinnon liikelaitosten johtajat. On kuitenkin
tarpeetonta viedä toimielinten päätettäväksi kaikkia toimialajohtajien,
tarkastusjohtajan sekä keskushallinnon virkasuhteisiin liittyviä yksittäisiä asioita. Näiden virkojen osalta päätösvalta ko. asioissa kuuluu
kansliapäällikölle (11).
Näihin asioihin kuuluvat mm. sivutoimiluvan myöntäminen sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltäminen, viranhaltijan määrääminen terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin sekä virkavapaan ja vuosiloman myöntäminen ja sijaisen ottaminen.
Talousasioihin 1 momentti lisätty nykykäytännön mukaiset kohdat 12–
14.
Uutena asiana lisätty kohta 15 päättäminen mitkä hankinnat toteutetaan yhteishankintoina, kohta 16 päättäminen muiden hankintayksiköiden kuin kaupunginkanslian toimimisesta yhteishankintayksikkönä yksittäisissä hankinnoissa sekä kohta 17 päättäminen talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön annetun määrärahan käytöstä 500 000 euroon asti.
2 momenttiin henkilöstöasioissa lisätty nykykäytännön mukaiset kohdat
9-11.
Kohta 12 kansliapäällikkö voi joko itse päättää tai delegoida viranhaltijalle päätettäväksi kaupunginkanslian muiden viranhaltijoiden virkasuhteisiin liittyvät asiat, joihin kuuluvat mm. sivutoimiluvan myöntäminen
sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltäminen, viranhaltijan määrääminen terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin sekä virkavapaan ja vuosiloman myöntäminen ja siPostiosoite
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jaisen ottaminen. Kansliapäällikkö ei kuitenkaan luonnollisesti voi delegoida päätösvaltaansa edelleen omia suoria alaisiaan koskevissa
asioissa.
Kohta 13 kansliapäällikkö voi itse päättää itse tai delegoida toiselle viranhaltijalle päätettäväksi muut kaupunginkanslian henkilöstöasiat.
Työntekijöitä koskevat henkilöstöasiat voi siirtää myös työntekijän päätettäväksi, koska tuolloin kyse on työnantajan päätösvallan, ei julkisen
vallan käyttämisestä.
2 § Hallintojohtajan toimivalta
Lisätty uutena asiana hallintojohtajalle toimivalta antaa hallintoa, päätösvalmistelua ja asianhallintaa koskevia menettelyohjeita. Säädös on
todettu tarpeelliseksi yhtenäisen valmistelun ja asianhallinnan varmistamiseksi.
5 § Rahoitusjohtajan toimivalta
Lisätty kohta 8 laskutus- ja perintäohjeiden päättämisestä. Toimivalta
on aiemmin ollut kaupunginhallituksella ja nyt se on delegoitu hallinnollisena tehtävänä rahoitusjohtajalle.
Lisätty kohta 9 leasingrahoituksesta on nykyisin taloussäännön mukaan päättänyt kaupunginjohtaja, joka on kuitenkin delegoinut tämän
rahoitusjohtajalle. Määräyksellä vahvistetaan nykyinen käytäntö.
Lisätyissä kohdissa 10–12 tilien avaamisesta ja lopettamisesta, konsernitilijärjestelmään liittymisestä sekä käteisvarojen enimmäismäärästä
on päättänyt kansliapäällikkö, joka on kuitenkin delegoinut tehtävät rahoitusjohtajalle. Määräyksellä vahvistetaan nykyinen käytäntö.
13 luku Tarkastuslautakunnan ja -viraston johtajan toimivalta
2 § Tarkastusjohtajan toimivalta
1 momentti nykyiset 3 – 4 kohdat poistettu. Jo vahvistetussa osassa
hallintosääntöä on määräykset tarkastusviraston henkilöstön palkitsemisesta ja työ- ja virkaehtosopimusten määräysten panemisesta täytäntöön kaupungin päätösten mukaisesti. Henkilöstön palkitseminen ja
työ- ja virkaehtomääräysten täytäntöön paneminen kuuluvat kuitenkin
muihin virkasuhdetta koskeviin asioihin ja henkilöstöasioihin eikä niistä
ole tarpeen mainita erikseen.
7 ja 8 kohdissa koskien tarkastusviraston henkilöstöasioita vastaavat
perustelut kuin edellä kansliapäällikön osalta.
14 luku Toimialojen johtavien viranhaltijoiden yleinen toimivalta
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1 § Toimialajohtajan yleinen toimivalta
1 momentti lisätty talousasiat 4-6, jotka nykyisen taloussäännön käytännön mukaisesti kuuluvat virastopäällikölle.
Nykyiset 5 – 6 kohdat henkilöstöasioista poistettu vastaavilla perusteluilla kuin tarkastusjohtajan osalta edellä.
Lisätty 2 momentti 9 ja 10 kohdat vastaavilla perusteluilla kuin edellä
kansliapäällikön osalta.
Erityinen toimivalta toimialoilla
15 luku Erityinen toimivalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
Syksyn 2016 valmistelun pohjana on ollut keväällä 2016 toteutettu valmistelu.
Voimassa olevissa johtosäännöissä on johtavien viranhaltijoiden osalta
toimivaltamääräyksiä virastojen päälliköille sekä opetusviraston ja suomenkielisen työväenopiston osastopäälliköille.
Uudessa hallintosäännössä lähtökohtana on, että toimialajohtajan toimivaltaan määrätään vain ne tehtävät, jotka koskevat useaa palvelukokonaisuutta tai koko toimialaa. Palvelukokonaisuuksien johtajien toimivaltaan määrätään vain kyseistä palvelukokonaisuutta koskevat tehtävät.
Nykyisiin johtosääntöihin verrattuna hallintosääntöön esitetään useita
lähinnä teknisiä muutoksia. Tarpeettomaksi käyneitä toimivaltamääräyksiä esitetään poistettavaksi.
Johtavien viranhaltijoiden toimivaltamääräyksiin esitetään seuraavia sisällöllisiä muutoksia verrattuna voimassa oleviin johtosääntöihin.
Kaupunkitasoisten suunnitelmien hyväksyminen.
Nykyisen opetusviraston johtosäännön mukaan jaostot hyväksyvät sekä kaupungin että myös yksikkötason opetussuunnitelmat. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta lautakunta on hyväksynyt vastaavat
kaupunkitasoiset suunnitelmat. Suomenkielisen työväenopiston johtosäännön mukaan johtokunta on hyväksynyt opetussuunnitelman ja
päättänyt opetuksen painotukset. Rehtorille johtosääntö on määrännyt
opinto-ohjelman vahvistamisen johtokunnan päättämien opetuksen painotusten mukaisesti.
Uudessa toimialassa on tarkoituksenmukaista, että palvelukokonaisuuksissa on samanlaiset hyväksymismenettelyt. Muutoksena hallintosääntöön esitetään, että jaosto hyväksyy kaupunkitason suunnitelmat
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ja toimialajohtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy yksikkötason
suunnitelmat.
Yksikkötason varhaiskasvatussuunnitelma, opetussuunnitelma ja iltapäivätoiminnan suunnitelma laaditaan kaupunkitason suunnitelman
pohjalta. Kaupunkitason suunnitelma sisältää myös ohjeet yksikkötason suunnitelman laatimiseksi. Näin ollen edellä mainittujen suunnitelmien osalta strategisesti merkittävät asiat ovat edelleen jaostojen päätettävänä.
Yksikkötason varhaiskasvatussuunnitelma, opetussuunnitelma ja iltapäivätoiminnan suunnitelma ovat ns. ”eläviä asiakirjoja”, joita tarkennetaan tarvittaessa saadun kokemuksen ja arviointipalautteen pohjalta.
Päivitykset ja tarkennukset tehdään aina noudattaen kaupunkitason
suunnitelmia. Toiminnan joustavuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että yksikkökohtaiset suunnitelmat voidaan hyväksyä virkamiestasolla. Koulujen johtokunnat käsittelevät opetussuunnitelmat ja näin
huoltajien osallisuus ja lähidemokratia koulujen osalta toteutuu johtokuntakäsittelyssä. Päätöksenteko on kuitenkin syytä tehdä keskitetysti
palvelukokonaisuudessa, jotta varmistetaan, että yksikkötason suunnitelmat ovat valtakunnallisten normien ja jaoston päätösten mukaisia.
Peruskoulujen soveltuvuuskoeverkko, kieliohjelma, erityisluokkaverkko,
valmistavan ja lisäopetuksen verkko ovat edelleen erillisiä suunnitelmia, jotka jaosto hyväksyy.
Lisäksi esitetään eräitä muita muutoksia.
Varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen määrästä ja toimintayksiköiden aukiolo-ajoista sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista päättäminen ehdotetaan siirrettäväksi varhaiskasvatuslautakunnan tehtävistä varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan.
Varhaiskasvatuslautakunta on jo nykyisellään delegoinut varhaiskasvatusjohtajalle toimivallan päättää enintään 28 hoitopaikkaa koskevista
muutoksista, hoitopaikkojen siirtämisestä varhaiskasvatusalueelta toiselle ja päivähoitoyksiköstä toiseen sekä enintään kuukauden kestävästä toimipisteiden sulkemisesta. Toimintayksiköiden nimistä päättäminen jäisi varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan nykyisen käytännön
mukaisesti.
Ammatillisten oppilaitosten neuvottelukuntien asettaminen ehdotetaan
siirrettäväksi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston tehtävistä lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan toimivaltaan.
1 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan erityinen toimivalta
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Varhaiskasvatuslaissa on säädetty varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävistä. Muutoksena kesäkuun päätökseen asia on lisätty kohtaan 5.
Aikaisemmassa muodossaan hallintosäännön ko. kohta ei sisältänyt
varhaiskasvatusta.
Koulujen ja lukioiden johtokuntien ja yhteisten johtokuntien jäsenten
määrästä ja valintaperusteista sekä johtokunnan tehtävistä päättäminen esitetään lautakunnalle. Tarkoituksenmukaista on, että päätösvalta
johtokunnan jäsenten valintaperusteista ja tehtävistä siirretään valtuustolta lautakunnalle. Kyseessä ei ole merkitykseltään sellainen asia, josta valtuuston olisi päätettävä. Sama pätee ammattiosaamisen toimikuntaan ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaan.
Toimivalta määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta, on
nykyisin jaostolla. Tarkoituksenmukaista on päättää asiasta lautakunnassa, koska lautakunta päättää myös johtokunnan jäsenten valintaperusteista ja tehtävistä.
2 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja ruotsinkielisen jaoston toimivalta
Tehtäviin on lisätty koulujen ja lukioiden johtokunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta päättäminen.
22.6.2016 päätettyyn hallintosääntöön viides ja kuudes kohta on poistettu, koska kyseinen toimivalta sisältyy jo ensimmäiseen ja toiseen
kohtaan.
3 § Koulujen ja lukioiden johtokuntien erityinen toimivalta
Tehtävät on muotoiltu opetustoimen nykyisen johtosäännön johtokuntien tehtävistä.
16 luku Erityinen toimivalta kaupunkiympäristön toimialalla
Toimivaltamääräykset perustuvat kevään valmisteluun, jota on tarkennettu johtamisen jaoston 30.5. linjauksen johdosta, sekä kaupunginvaltuuston 22.6. tekemään päätökseen. Kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja asuntotuotantotoimikunnalle kuuluvaa toimivaltaa on ryhmitelty uudelleen erityisesti kaupunkiympäristölautakunnan sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaoston välillä. Lautakunnille aiemmin kuulunutta toimivaltaa on joiltakin osin kohdennettu
uudessa hallintosäännössä tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien perusteella myös viranhaltijoille.
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Kaupunkiympäristölautakunnalle osoitettu kaavamuutoksia koskeva
päätösvalta on uudessa hallintosäännössä hieman kaupunkisuunnittelulautakunnan aiempaan toimivaltaa laajempi. Lautakunnan päätösvallan lisääminen on tarkoituksenmukaista kaavaprosessin keventämiseksi ja täydennysrakentamisen sujuvoittamiseksi. Lautakunta ei kuitenkaan päättäisi kaavamuutoksesta, joka on vaikutukseltaan merkittävä
ja jonka hyväksyminen kuuluu valtuuston tehtäviin.
Asemakaavan ja yleiskaavan laatimista koskevista rakennuskielloista
päättäminen siirtyy kaupunginhallitukselta kaupunkiympäristölautakunnalle, jonka tehtäviin kuuluu maankäytön suunnittelun ohjaaminen ja
valvominen. Päätösvallan siirtäminen sujuvoittaa rakennuskieltomenettelyä ja mahdollistaa kieltojen nopean voimaansaattamisen.
Lautakunnan ja viranhaltijoiden tehtävät poikkeamisasioissa säilyvät
pääosin ennallaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätösvalta periaatteellisesti merkittävissä poikkeamisissa osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle. Lautakunta päättäisi myös uutena tehtävänä kunnan
toimivaltaan siirtyneistä alueellisista ja kaavoittamatonta ranta-aluetta
koskevista merkittävistä poikkeamisista. Maankäyttöjohtajan tehtäviin
siirtyvät pääosin poikkeamiset, jotka ovat tällä hetkellä delegoitu kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikölle. Maankäyttöjohtaja päättäisi
maankäytöllisten vaikutusten arviointia edellyttävistä muista kuin hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaatteellisesti merkittävistä poikkeamisista.
Rakennusvalvontajohtajan tehtäviin siirtyvät muut kuin maankäytöllistä
vaikutusten arviointia edellyttävät aikaisemmin rakennuslautakunnalle
kuuluneet rakennuslupamenettelyn yhteyteen sopivat teknisluonteisista
poikkeamiset sekä aikaisemmin kaupunkisuunnittelulautakunnalle kuuluneet poikkeamiset rakennuksen suojelua koskevista säännöksistä,
joiden arviointi painottuu tarkoitusmukaisuusharkintaa enemmän oikeudelliseen harkintaan.
Kaavoittamatonta aluetta koskevien suunnittelutarveratkaisujen osalta
kaupunkiympäristölautakunta päättäisi poikkeamisasioita vastaavasti
periaatteellisesti merkittävistä suunnittelutarveratkaisuista. Muilta osin
suunnittelutarveratkaisuista päättäminen siirtyy kaupunkisuunnittelulautakunnalta maankäyttöjohtajalle, mikä sujuvoittaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä.
Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluneet poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut, joihin liittyy maankäyttösopimus, siirtyvät edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti joko kaupunkiympäristölautakunnalle tai
maankäyttöjohtajalle. Poikkeamisesta päättäminen ei edellytä maankäyttösopimuksen hyväksymistä.
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Hallintosääntöön ei sisältyisi enää toimielimille ja viranhaltijoille päätösvaltaa hyväksyä erillisiä liikennesuunnitelmapäätöksiä. Liikennejärjestelyistä päätetään asemakaavassa ja katusuunnitelmassa. Tämä sujuvoittaa liikenne- ja katujärjestelyihin liittyvää päätöksentekoa ja vähentää toimielimissä käsiteltävien asioiden määrää. Päätösvalta katusuunnitelmien osalta osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle ja taloudellisesti ja periaatteellisesti vähäisten katusuunnitelmien osalta maankäyttöjohtajalle.
Toimielinten toimivalta kiinteistöasioissa pysyy pääosin ennallaan. Kaupunkiympäristölautakunnan toimivaltaan on siirretty jo kertaalleen varattujen pienten asuntotonttien varaukset sekä kaikkien varausten vähäiset muutokset.
Kiinteistölautakunnalle kuuluvasta toimivallasta siirretään viranhaltijatasolle vähäisiä, teknisluonteisia ja jo aiemmin viranhaltijatasolle delegoituja tehtäviä, kuten lunastuslupien, ennakkohaltuunottolupien ja lunastustoimituksien hakeminen lunastuslaissa tarkoitetun kiinteän omaisuuden ja erityisen oikeuden lunastamiseksi, määräaikaiset vuokranalennukset, rakennusten purkamistoimiin ryhtyminen, luvan myöntäminen
poikkeamisluvan hakemiseen sekä kiinteistörekisterinpitäjän määrääminen ja tämän toiminnan valvonta.
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää rakennusluvista, mikäli hakemuksen sisältämien uudisrakennusten yhteenlaskettu kerrosala on tai ylittää 3 000 kerrosneliömetriä. Kaikki muut rakennusluvat, toimenpideluvat, purkamisluvat, purkamisilmoitukset, maisematyöluvat, luvan voimassaoloajan pidentämisluvat ja aloittamisoikeudet osoitetaan rakennusvalvontajohtajan tai hänen määräämänsä
viranhaltijan päätettäväksi. Tämä mahdollistaa tehokkaan ja nopean
päätöksenteon. Rakennusvalvonnan nykyisen johtosäännön mukaan
osa purkamisluvista ja maisematyöluvat on päätetty rakennuslautakunnassa. Rakennusvalvontajohtajan tehtäviin on lisätty rakennuksen kuntotutkimusmääräyksen antaminen.
Muiden rakennusvalvonta-asioiden osalta hallintosääntöehdotuksessa
ehdotettu toimivalta noudattaa voimassa olevaa johtosääntöä eräin
säännösteknisin muutoksin.
Yleisten töiden lautakunnan kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisista
tehtävistä valvonta ja tiellä tehtävien töiden ohjaus sekä osa maksuasioista on osoitettu hallintosäännössä asiakkuusjohtajalle ja osa maksuasioista on osoitettu kaupungininsinöörille. Nämä tehtävät lautakunta
on nykyisinkin delegoinut viranhaltijoille.
Rakennustoimen johtosääntöön sisältyneet ylijäämämassojen ja lumen
yleisten vastaanottopaikkojen rakennuttamisesta ja ylläpidosta päättäPostiosoite
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minen sekä jätelaissa tai sen nojalla määrätyistä tehtävistä huolehtiminen ja yleisten käymälöiden perustamisesta päättäminen ja niiden hoidon valvonta sisältyvät yleisten alueiden rakentamis- ja ylläpitotehtävään, eikä niitä ole erikseen kirjattu hallintosääntöön.
Yleisten töiden lautakunnan toimivaltaan kuuluva rakennusten, rakennelmien ja laitteistojen purkamisesta päättäminen on hallintosäännössä
kirjattu kaupungininsinöörin toimivaltaan. Kyse on pääasiassa yleisten
alueiden rakentamisen tai peruskorjauksen yhteydessä tapahtuvista
purkamisista.
Asiakkuusjohtajan toimivaltaan yleisten töiden lautakunnan tehtävistä
on nykyisten delegointien mukaisesti kirjattu rakenteiden ja laitteiden
pysyväisluonteiseen sijoittamiseen liittyvistä sopimisesta päättäminen,
kaivuluvista päättäminen kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisesti, tieliikennelainsäädännön mukaisista tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja rajoituksista päättäminen ja ajoneuvon siirtämiseen liittyvistä viranomaistehtävistä päättäminen. Lisäksi asiakkuusjohtajan tehtäväksi on
hallintosäännössä osoitettu tapahtumalupien sekä erikoiskuljetuksia ja
erikoiskuljetusajoneuvoja koskevan asetuksen mukaisten suostumusten antaminen.
Maankäyttöjohtajalle yleisten töiden lautakunnan tehtävistä on nykyisen
delegoinnin mukaisesti osoitettu valtuus toimia maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena, joka valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut
ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset.
Yleisten töiden lautakunnan toimivaltaan kuuluvista tehtävistä kunnallisen pysäköinninvalvojan asettaminen on henkilövalintana osoitettu toimialajohtajalle. Muut rakennustoimen johtosäännössä lautakunnalle
osoitetut tehtävät on jaettu ympäristö- ja lupajaostolle, rakennusten ja
yleisten alueiden jaostolle sekä kaupunkiympäristölautakunnalle. Hallintosäännössä lautakunnan toimivaltaan on lisätty maaseutuelinkeinojen järjestämisestä kunnissa annetun lain mukaiset tehtävät.
Ympäristötoimen johtosäännön ympäristölautakunnan tehtävät on pitkälti siirretty sellaisenaan kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaoston tehtäviin ja ympäristöjohtajalle määrätyt tehtävät on lähes sellaisenaan siirretty uuteen hallintosääntöön ympäristövalvonnan tehtäviä johtavan viranhaltijan tehtäviksi. Tällä hetkellä kaupunginvaltuuston toimivallassa oleva kunnan ympäristönsuojelumääräysten antaminen on
hallintosäännössä osoitettu ympäristö- ja lupajaoston toimivaltaan. Ympäristönsuojelumääräykset tarkentavat ympäristönsuojelulakia ja ovat
pääosin teknisluonteisia määräyksiä.
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Asuntotuotantotoimikunnan ja asuntotuotantotoimiston johtosäännössä
toimikunnalle osoitettu erityinen toimivalta on kohdennettu uudessa hallintosäännössä viranhaltijalle, koska tehtävät eivät edellytä poliittista
harkintaa. Muut nykyisin asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle kuluvat tehtävät sisältyvät toimialan lautakunnan, jaostojen tai toimialajohtajan yleis- tai erityistoimivaltaan.
1 § Kaupunkiympäristölautakunnan erityinen toimivalta
Valtuuston 22.6.2016 päättämän hallintosäännön sanamuotoja on täsmennetty ja korjattu useissa kohdissa.
Sisällöllisenä muutoksena lautakunnan toimivalta hyväksyä asemakaavamuutoksia asetetaan vastaamaan lautakunnan toimivaltaa myöntää
poikkeamisia asemakaavasta. Vaikutukseltaan merkittävät asemakaavan muutokset ovat valtuuston toimivallassa.
Päätetyn hallintosäännön kohta 8, kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville, ehdotetaan poistettavaksi. Kaavan valmistelussa tulee
olla mahdollista asettaa kaava nähtäville tai uudelleen nähtäville ilman
toimielimen päätöstä.
Lautakunnan päätettäväksi kuuluvaa tai viranhaltijalle siirrettävää toimivalta on yhdenmukaistettu kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen
ja jaostojen toimivallan kanssa. Toimivaltaan on lisätty kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen sekä kiinteistöjen tai rakennusten luovuttaminen kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa,
katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä
päättäminen sekä maaseutuelinkeinojen järjestämisestä kunnissa annetun lain mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä päättäminen.
Toimitilojen hankkiminen kaupungin käyttöön sekä tilahankkeita koskevien suunnitelmien ja luonnospiirustusten hyväksyminen on siirretty rakennusten ja yleisten alueiden jaoston tehtäviin.
Asiakkuusjohtajalle on siirretty toimialan hallinnassa olevien maa-alueiden lyhytaikaista käyttämistä koskeva päätöksenteko ja kaupungin
asuntohallintoon kuuluvat tehtävät sekä asukasvalintojen vahvistaminen ja kaupungin vuokra-asuntojen osoittaminen muiden toimialojen
käyttöön.
Lisäksi toimivaltasäännöksiä on yleistetty siten, että lautakunta päättää
vain hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomion ottaen periaatteellisesti
merkittävistä MRL 171 §:n mukaisista poikkeamisista, jotka kuuluivat
johtosäännössä kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäviin. Toimivalta
maankäytöllisten vaikutusten arviointia edellyttävästä poikkeamisesta
on siirretty maankäyttöjohtajalle ja toimivalta merkitykseltään vähäisesPostiosoite
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tä poikkeamisesta ja rakennuksen suojelua koskevasta määräyksestä
poikkeamisesta on siirretty rakennusvalvontaa johtavalle viranhaltijalle.
Poikkeamisen merkittävyyden arviointi perustuisi tapauskohtaiseen kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon hankkeen koko ja käyttötarkoitus. Periaatteellisesti merkittäviä poikkeamisia olisivat esimerkiksi
huomattavat asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden- ja tehokkuuden nostamiset, kuten asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittäminen yli 20 %:lla, pientalotontin kaavan mukaisen tehokkuuden nostaminen enemmän kuin et= 0,5 vastaava määrä ja kaavan mukaisen
käyttötarkoituksen muuttaminen. Merkittävänä voidaan tapauskohtaisesti pitää myös rakentamisen ulottamista alueelle, jolle ei ole osoitettu
asemakaavassa rakennusoikeutta, mikäli rakentaminen ei ole kaavan
periaatteiden mukaista.
Maankäyttöjohtaja päättäisi poikkeamisesta, kun kaavan mukaista olemassa olevan rakennuksen rakennusoikeutta nostetaan noin yli 10
%:lla ja uudisrakennuksen rakennusoikeutta noin yli 5 %:lla. Tätä pienemmät rakennusoikeuden lisäykset päätettäisiin rakennusluvan yhteydessä MRL 175 §:n mukaisina vähäisinä poikkeamisina. Poikkeamiseen rakennusten suojelua koskevista säännöksistä liittyy muihin poikkeamisiin nähden enemmän oikeudellista harkintaa, jolloin on tarkoituksenmukaista, että näistä poikkeamisesta päättää rakennusvalvontatehtävistä huolehtiva viranhaltija.
2 § Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivalta
Jaoston toimivaltaa on yhdenmukaistettu rakennusten ja yleisten alueiden jaoston toimivallan kanssa mm. taksoista päättämisen ja jaoston
toimialaan liittyviä asioita koskevien esitysten tekemisen osalta. Tehtävien sanamuotoja on täsmennetty ja lisäksi yksittäisiä tehtäviä on siirretty toimivaltaan, joka on mahdollista delegoida viranhaltijoille.
Kaupunginvaltuustolta jaoston tehtäviin on lisätty kunnan ympäristönsuojelumääräysten antaminen. Ympäristö- ja lupajaosto toimii ympäristönsuojelulakia soveltavana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena,
joten toimivallan siirto jaostolle on sekä substanssin että käsittelyn tehokkuuden puolesta tarkoituksenmukaista.
Rakennustöiden keskeyttämisestä päättää lain mukaan rakennusvalvonnan viranhaltija, joten tehtävä on siirretty rakennusvalvontaa johtavan viranhaltijan toimivaltaan. Lisäksi jaoston tehtävistä on poistettu
muita nykyisessä johtosäännössä viranhaltijoille osoitettuja tai lautakunnan viranhaltijoille delegoimia tehtäviä.
3 § Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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Jaoston toimivaltaan on taksoista päättämisen ja jaoston toimialaan liittyviä asioita koskevien esitysten tekemisen lisäksi osoitettu kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa liikehuoneistojen ostaminen, myyminen, vuokraaminen ja vaihtaminen sekä tarveselvityksen perusteella tilahankkeita koskevien hanke- ja muiden suunnitelmien hyväksyminen.
Lisäksi jaosto päättää kadunpidosta ja kadunpidon lopettamisesta.
4 § Kaupunkiympäristön toimialajohtajan erityinen toimivalta
Toimialajohtajan tehtäviin on lisätty maanomistajan puhevallan käyttö
kaupungin puolesta.
Toimialajohtajan erityiseen toimivaltaan kuuluu aiemmin mainittujen
tehtävien lisäksi toimialan vuokraamilla alueilla sijaitsevien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden lunastamisesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista yleiskaavan ja asemakaavan toteuttamisesta
johtuvista korvauksista päättäminen. Nämä ovat kuuluneet viranhaltijan
toimivaltaan myös nykyisessä kiinteistötoimen johtosäännössä.
5 § Maankäyttöjohtajan toimivalta
Maankäyttöjohtajan toimivaltaan kuuluvat tehtävät, joita on mahdollista
delegoida edelleen muille viranhaltijoille, ovat edellä erikseen mainittuja
tehtäviä lukuun ottamatta joko osoitettu nykyisissä johtosäännöissä viranhaltijoille tai delegoitu heidän päätettävikseen.
6 § Kaupungininsinöörin toimivalta
Kaupungininsinöörille tai tämän edelleen delegoitavaksi on osoitettu
asuntotuotantotoimikunnalle nykyisessä johtosäännössä kuuluva erityinen toimivalta. Kaupungininsinöörin tehtävänä on päättää rakennutettavien yhtiöiden perustamisesta ja luovuttamisesta, yhtiöiden yhtiökokouksien edustajien, hallituksen jäsenien ja tilintarkastajien nimeämisestä, asuntojen rakennuttamista koskevista sopimuksista, lainojen hakemisesta, yleissuunnitelmien ja pääpiirustusten hyväksymisestä, rakennusluvan hakemisesta sekä asumiseen ja rakentamiseen liittyvien
avustusten hakemisesta.
Kaupungininsinöörin tehtäviin on siirretty myös aiemmin mainittu toimialan hallinnassa olevien rakennusten ja rakennelmien purkamisesta
päättäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu muita aiemmin viranhaltijoille
osoitettuja tehtäviä.
7 § Asiakkuusjohtajan toimivalta
Kiinteistölautakunnan tehtäviin kuuluva kiinteistörekisterin pitäjän määrääminen ja asuntolautakunnan tehtäviin kuuluva asukasvalinnoista
päättäminen on osoitettu hallintosäännössä asiakkuusjohtajan toimivalPostiosoite
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taan. Muu asiakkuusjohtajalle kuuluva toimivalta on osoitettu tai delegoitu nykyisissä johtosäännöissä pääsääntöisesti viranhaltijoille.
8 § Rakennusvalvontaa johtavan viranhaltijan toimivalta
Viranhaltija päättää toimivaltaansa kuuluvista maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisista tehtävistä, kuten luvista, työjohtajista, valvonnasta, suunnittelijoista, rasitteista, tarkastuksista ja tutkimuksista
sekä kokoontumistiloista. Lisäksi hänen tehtäviin kuuluu lupa- ja valvontamaksusta päättäminen.
Rakennuksen purkamisaikomuksesta tiedottaminen on tarkoituksenmukaista osoittaa rakennusvalvontaa johtavan viranhaltijan toimivaltaan,
koska lainsäädäntö asettaa tiedottamiselle 14 päivän määräajan, joten
sen kierrättäminen jaoston kautta on haasteellista. Tehtävä on osoitettu
myös voimassa olevassa rakennusvalvonnan johtosäännössä viranhaltijalle.
9 § Ympäristötointa johtavan viranhaltijan toimivalta
Viranhaltija päättää kaupungineläinlääkärien keskinäisestä tehtäväjaosta sekä tarpeellisiin toimiin ryhtymisestä ilmanlaadun heiketessä. Lisäksi viranhaltija tekee pormestarille esityksen ympäristönsuojelulain edellyttämiin ilmanlaadun turvaamista koskeviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi.
Ilmanlaadun turvaamiseen liittyvien ympäristönsuojelulain mukaisten
tehtävien työnjako viranhaltijan ja pormestarin välillä on sama kuin tällä
hetkellä ympäristöjohtajan ja kaupunginjohtajan välillä.
10 § Pelastuslautakunnan toimivalta
Lautakunnan toimivaltaan on lisätty muiden lautakuntien tapaan talouden hoitoa koskevat tehtävät tulosbudjetista, toimintasuunnitelmasta, tilinpäätöstiedoista ja poistoajoista.
11 § Pelastuskomentajan toimivalta
Hallintosäännössä määritelty toimivalta vastaa pelastustoimen nykyisessä johtosäännössä pelastuskomentajalle määriteltyä toimivaltaa.
Tämän lisäksi pelastuskomentaja toimivaltaan on lisätty laitoksen johtajan yleiseen toimivaltaan kuuluvat henkilöstöasiat, nykyisen taloussäännön käytännön mukaisesti virastopäällikölle kuuluvat talousasiat
sekä lautakunnalle johtosäännössä kuulunut vahingonkorvauksesta
päättäminen.
12 § Liikenneliikelaitoksen johtokunnan erityinen toimivalta
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Hallintosäännön mukaan johtokunta hyväksyy kaupungin metroliikennesäännön ja raitioliikennesäännön. Tästä ei ole aiemmin ollut määräystä HKL:n johtosäännössä, vaan kyseisiä sääntöjä hyväksytty vaihtelevasti kaupunginvaltuustossa ja liikelaitoksen johtokunnassa, joten lisäys selkiyttää toimivaltuuksia.
13 § Liikenneliikelaitoksen johtajan erityinen toimivalta
Hallintosääntöön on lisätty 1.3.2016 voimaan astuneen kaupunkiraideliikenteestä annetun lain mukaiset vastuut koskien toiminnanharjoittajan ilmoitusta liikenteen turvallisuusvirastolle sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän ylläpitoa. Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtaja hakee kaupungin puolesta liikelaitoksen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja –
avustukset.
Hallintosääntöön on sisällytetty selvyyden vuoksi HKL:n voimassa olevan johtosäännön määräykset puhevallan käytöstä. Kuntalain mukaan
liikelaitoksen johtaja käyttää liikelaitoksen johtokunnan puolesta puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.
17 luku Erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan erityinen toimivalta jäi auki hallintosääntöpäätöksessä 22.6.2016.
1 § - 4 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, sen kulttuurijaoston, liikuntajaoston ja
nuorisojaoston toimivalta
Lautakunnan ja jaostojen toimivallan jako on tarkennettu avustustoimintaan ja siihen liittyvään delegointiin. Lautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista. Jaostot päättävät käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta. Avustusten jakamiseen
liittyvät tehtävät ovat nykyisin kirjasto- ja kulttuurilautakunnalla, liikuntalautakunnalla ja nuorisolautakunnalla.
Johtamisen jaoston 17.10.2016 päätöksen mukaisesti on lisätty kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostojen toimivaltaan tehtävät asettaa osaltaan
palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seurata niiden toteutumista ja
antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta.
Kulttuurijaosto vahvistaa lisäksi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat.
5 § Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan erityinen toimivalta
Toimialan palvelukokonaisuuksien johtajien osalta valmistelussa ei ole
havaittu tarvetta kirjata erityistä toimivaltaa hallintosäännössä.
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18 luku Erityinen toimivalta sosiaali- ja terveystoimialalla
3 § Sosiaali- ja terveystoimialan johtajan erityinen toimivalta
Sosiaali- ja terveystoimialan johtajan toimivaltaan on siirretty nykyisen
viraston päällikön toimialakohtaiset tehtävät.
Toimialan palvelukokonaisuuksien johtajien osalta valmistelussa ei ole
havaittu tarvetta kirjata erityistä toimivaltaa hallintosäännössä.
19 Luku Päätöksentekoa ja toimivallan jakoa koskevat määräykset
1 § Esittely
Lisätty maininta, että kaupunginvaltuustossa ei ole esittelijää. Kaupunginvaltuustossa asiat käsitellään nykykäytännön mukaisesti kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan tekemän
esityksen pohjalta, eikä siellä ole henkilöesittelijää.
3 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi (otto-oikeus)
Ylempi viranomainen ei voi ilman nimenomaista säännöstä puuttua
alemman viranomaisen toimivaltaan. Otto-oikeus on tällainen poikkeussäännös. Otto-oikeus ei ole päätöksenteon alistamista. Eräät päätöstyypit on suoraan lain nojalla rajattu otto-oikeuden ulkopuolelle.
Nykykäytännössä kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja voi ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asian, josta sen alainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lautakunta tai lautakunnan puheenjohtaja voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, josta sen alainen viranomainen on tehnyt päätöksen, ellei sitä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
HKL:n johtokunta on samassa asemassa kuin lautakunta. Muilla johtokunnilla ei ole otto-oikeutta. Otto-oikeuden käyttöaika 14 päivää tai toimielimen päättämä lyhyempi aika.
Rajoituspäätöksenä on kaupunginhallituksen 1.12.2014 § 1261, jossa
otto-oikeuden käyttöaika 8 päivää ja että otto-oikeutta ei käytetä lautakuntien tai HKL:n johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin.
Myös lautakunnilla on rajoituspäätöksiä.
Esityksen mukaan kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta seuraaviin
päätöksiin: kaupunginhallituksen jaostot, keskushallinnon viranhaltijat,
keskushallinnon liikelaitosten johtokunnat, toimialalautakunnat, toimialalautakuntien jaostot, pelastuslautakunta ja liikenneliikelaitoksen johtokunta. Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus edelleen tekisi rajoituspäätöksen, jonka mukaan se ei käytä otto-oikeutta toimialojen viranhaltijoiden päätöksiin.
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Muilla toimielimillä on otto-oikeus omiin jaostoihin, alaisiin viranhaltijoihin, pelastuslautakunnalla pelastuslaitoksen viranhaltijoihin sekä liikenneliikelaitoksen johtokunnalla liikelaitoksensa viranhaltijoihin.
Jaostoilla ei ole otto-oikeutta. Kaupunkiympäristölautakunnalla ei ole
otto-oikeutta pelastus- tai liikenneasioihin. Keskushallinnon liikelaitosten johtokunnilla ei ole otto-oikeutta lainkaan.
Pormestarilla on esityksen mukaan päätösvalta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kaikki asiat, jotka kuuluvat kaupunginhallituksen
otto-oikeuden piiriin. Samoin oikeus on apulaispormestarilla toimialalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvissa asioissa ja pelastuslautakunnan ja liikenneliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajilla. Kansliapäälliköllä ja vastaavasti toimialajohtajalla on esityksen mukaan oikeus
päättää viranhaltijoiden, mutta ei toimielinten, tekemien päätösten ottamisesta kaupunginhallituksen tai toimialalautakunnan käsiteltäväksi.
4 § Hankintaoikaisun käsittelevä viranomainen
Lisätty uusi pykälä nykykäytännön mukaan taloussäännöstä. Uutena
asiana on määritelty kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn oikaisun
käsittely valtuustossa.
5 § Puhevallan käyttö ja lausunnot ulkopuolisille
Viranomainen tarkoittaa joko toimielimiä tai viranhaltijaa sen mukaan
kumman tehtäviin asia kuuluu.
IV osa Talous ja valvonta
20 luku Talouden hoito
Nykyisen taloussäännön määräykset on tuotu tarvittavin osin hallintosäännön lukuun 20. Kuntalaki sisältää useita pykäliä liittyen talouden
hoitoon, joita ei ole toistettu tässä yhteydessä toisin kuin aiemmin taloussäännössä.
Verrattuna nykyiseen taloussääntöön on yksityiskohtaista sääntelyä jätetty kaupunginhallituksen, rahoitusjohtajan sekä taloushallintoliikelaitoksen toimitusjohtajan antamien tarkempien ohjeiden piiriin.
Talousarvion ja -suunnitelman osalta on säädöksiin lisätty talousarvion
laatimisohjeet, joiden antaminen on myös sisällytetty kaupunginhallituksen toimivaltaan (edellä 8 luku).
Hankintayksiköiden määritelmä on tuotu uutena asiana sääntelyn piiriin.
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Yhteishankintojen osalta on kaupunginkanslia määritelty yhteishankintayksiköksi. Tämän lisäksi kansliapäällikön toimivaltaan on lisätty mahdollisuus päättää yksitäisten hankintojen osalta jokin muukin hankintayksikkö toimimaan yhteishankintayksikkönä.
Aiemmin teknisen palvelun lautakunnalle ja hankintajohtajalle määritelty toimivalta yhteishankinnoissa siirtyy hallintosääntöpäätöksen myötä
kansliapäällikölle osaksi kaikkia kaupunginkanslian hankintoja. Kansliapäällikkö voi halutessaan delegoida hankintojen ja yhteishankintojen
toimivaltaa.
21 luku Hallinnon ja talouden tarkastus
Täydennetään tarkastuslautakunnan ehdotuksen perusteella.
22 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Hallintosääntöön tulee sisällyttää sisäisen valvontaa ja riskienhallintaa
liittyvien tehtävien ja vastuunjako kunnassa. Nykyisin vastuut on määritelty valtuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteissa ja johtosäännöissä (mm. lauta- ja johtokuntien vastuut ja viranhaltijoiden vastuut) sekä myös kaupunginhallituksen antamissa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeissa. Vastuissa ja tehtävissä
ei ole muutosta.
V osa Henkilöstö
23 luku Henkilöstö
2 § Virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä
Samansisältöinen kuin nykyisessä hallintosäännössä. Viittaus lakitekstiin on poistettu.
3 § Virkasuhteeseen ottavan viranomaisentoimivalta
Koottu lyhyempään muotoon aiemminkin virkasuhteeseen ottavalla viranomaisella ollutta päätösvaltaa.
VI osa Hallinto
24 luku Hallintomenettely ja päätöksenteko
Hallintomenettelyä koskien on perusteltua tuoda hallintosääntöön määräykset asiakirjojen allekirjoittamisesta, tiedon antamisesta, ja asiakirjahallinnon järjestämisestä. Nämä määräykset ovat myös voimassa olevassa hallintosäännössä lukuun ottamatta asiakirjahallinnon järjestämistä.
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Kuntalain (410/2015) 90 §:n 1 momentin 2l-kohdan mukaan hallintosääntöön on nyt otettava määräyksiä asiakirjahallinnon järjestämisestä.
Koska arkistolain (831/1994) 9 §:n 1 momentin mukaan arkistotoimen
järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle, hallintosääntöön
on tarkoituksenmukaista ottaa vain viittaus tähän vastuuseen.
Määräysten kieliasua on muutoin parannettu ja selvennetty.
25 luku Kaksikielisyys
Kaksikielisyyttä koskevia määräyksiä on nykyisin eri puolilla johtosääntöjä. Hallintosääntöä uudistettaessa on tarkoituksenmukaista koota
määräykset yhteen sekä täydentää niitä tarvittavilta osin. Tarkentavia
määräyksiä esitetään muun muassa työkielestä ja kokouskielestä. Perusperiaate kaksikielisyydestä tai kielten käyttämisestä hallinnossa ei
muutu. Valmistelussa on otettu huomioon Helsingin kaupungin kaksikielisyystoimikunnan ehdotus.
VII osa Osallistuminen ja viestintä
26 luku Aloiteoikeus ja aloitteiden käsittely
Kunnan jäsenen aloitteiden käsittelyä valtuustossa esitetään tihennettäväksi kahteen kertaan vuodessa nykyisen yhden sijaan. Tämä parantaa luottamushenkilöiden tiedonsaantia valtuuston toimivaltaan kuuluvista kunnan jäsenten aloitteista. Sama koskee nuorten aloitteita.
27 luku Kaupunkilaisten ja palvelunkäyttäjien osallistumisoikeus
1 § Osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteet
Pohjana ovat olleet uuden kuntalain osallisuussäännökset. Lisäksi on
haettu Helsinkiin soveltuvaa, pidemmälle menevää mallia joka kytkeytyy uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalautakuntarakenteeseen.
Käyttäjälähtöisen kaupungin kehittämisen keskiössä on kuntalaisten
kokemustieto ja asiantuntemus. Osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa
yhteistyö kunnan jäsenten ja palvelujen käyttäjien kanssa nähdään
osana strategista tavoitetta kaupunginosien asukaslähtöisestä ja yhteisöllisestä kehittämisestä sekä osallisuuden edistämisestä. Helsingin tulee huolehtia yhdenvertaisista osallistumismahdollisuuksista ja tukea
erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten ja alueiden osallistumista.
Hallintosäännössä ei ole tarkoituksenmukaista säätää osallisuuden ja
vuorovaikutuksen yksityiskohdista. Periaatteita ja osatekijöitä kuvataan
tarkemmin liitteenä olevassa osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kuvauksessa.
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Asukas- ja käyttäjälähtöisen toimintakulttuurin ja sitä edistävien menettelytapojen ja prosessien kaupunkitasoinen toteutuminen ja kehittämistyö edellyttää osallisuus- ja vuorovaikutusmallin strategista ohjausta.
Osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumista, laatua, läpinäkyvyyttä,
vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita tulee myös seurata ja arvioida osana strategian toteutumisen seurantaa.
Kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaan 16.3.2016 osallisuus
ja – vuorovaikutusmallissa tulee huomioida alueellinen osallistuminen.
Tällä ei tarkoiteta kuntalain 36§ mukaista alueellisen toimielimen perustamista vaan toimintamallia, jolla kaupunki voi olla vuorovaikutuksessa
asukkaiden ja yhteisöjen kanssa alueellisesti suunnitelmallisemmin ja
yhtenäisemmin. Vaikka alueellisen osallistumisen periaatteiden hyväksyminen kuuluu kaupunginhallituksen yleiseen toimivaltaan, tuodaan
erillisellä hallintosääntökirjauksella esiin toimialarajat ylittävien menettelytapojen yhteensovittamisen tärkeys tässä asiassa.
2-4 § Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen, ikääntyneen väestön osallistuminen
ja vaikuttaminen sekä vammaisten henkilöiden osallistuminen ja vaikuttaminen
Kuntalakiin on siirretty nuorisolaista nuorten vaikuttajaryhmää koskeva
säädös, vanhuspalvelulaista vanhusneuvostoa ja vammaispalvelulaista
vammaisneuvostoa koskeva säädös. Hallintosäännössä määrätään, että kaupunginhallitus asettaa nämä toimielimet.
28 luku Kaupungin viestintä
Kuntalain (410/2015) 90 § 1 momentin 2o-kohdan mukaan hallintosääntöön on otettava määräykset viestinnän periaatteista. Koska viestinnästä säädetään myös lain 29 §:ssä, ja koska viestinnän yksityiskohdat on tarkoituksenmukaista jättää kaupunginhallituksen harkittavaksi,
esitetään hallintosääntöön kirjattavaksi vain viittaukset edellä mainittuihin ja lyhyt kirjaus kaupungin jo voimassa olevista viestinnän periaatteista.
VIII osa Kokousmenettely 29 luku ja VIII osa Valtuustoa koskevat määräykset 30 luku
Kokousmenettelyä koskevia määräyksiä on nykyisin sekä hallintosäännössä että kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä. Hallintosäännössä
on lisäksi määrätty, että työjärjestystä noudatetaan muissa toimielimissä määrätyiltä osin. Järjestely on epätyydyttävä, ja siksi on tarkoituksenmukaista koota määräykset siten, että kaikille toimielimille yhteiset
määräykset kootaan kokousmenettelyä koskevaan lukuun ja näitä täydentävät valtuuston toimintaa koskevat erityismääräykset valtuustoa
koskevaan lukuun.
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Asiallisia muutoksia kokousmenettelyyn ei esitetä tehtäväksi. Valtuutetun aloite voitaisiin kuitenkin jatkossa jättää ainoastaan kokousjärjestelmässä. Tämä on ollut vuoden 2016 alusta mahdollista, ja tehostaisi
merkittävästi sekä valtuutettujen että käsittelijöiden työtä. Lisäksi ehdotetaan, että keskustelupöytäkirjaa koskevat määräykset poistettaisiin,
jolloin voitaisiin harkita, tarvitaanko keskustelupöytäkirjaa enää, koska
kokoukset tallennetaan videoina. Valtuustossa olisivat puheoikeutettuja
pormestari, apulaispormestarit ja kansliapäällikkö, ja heidän puheenvuoronsa olisivat etusijalla nykyisen johtajiston puheenvuorojen tapaan.
Kyselytunnin kysymyksiin vastaisivat pormestari ja apulaispormestarit.
Määräyksiin esitetään koottavaksi sellaisia vakiintuneita käytäntöjä,
joista ei ole aiemmin määrätty, mutta joiden pohjalta on toimielimissä
toimittu. Näitä ovat kokouskutsun lähettämisen ajankohta, läsnäolo- ja
puheoikeutta koskevat määräykset, esityslistan lähettäminen kokouskutsun mukana, eri ehdotustyyppien määrittely sekä toimielinten hallintotehtävien hoitaminen. Valtuustoa koskevissa määräyksissä näitä ovat
puheenvuorotyyppien määrittely tarkemmin ja selkeämmin sekä lähetekeskustelun ottaminen yhdeksi asian käsittelyn mahdollisuudeksi.
Edellä esitetyn lisäksi määräyksissä on tehty useita kieliasun tarkistuksia, yhtenäistämisiä ja pykälöinnin uudelleenjakoa. Lisäksi on tehty johtamisjärjestelmän ja kuntalain muutoksesta johtuvat tekniset muutokset.
IX osa Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet
Nykyisin luottamushenkilöiden palkkioiden perusteista määrätään luottamushenkilöiden palkkiosäännössä. Säännössä ovat sekä periaatteet
että konkreettiset taloudellisten etujen määrät. Kuntalaissa (410/2015)
ei edellytetä, että hallintosäännössä olisi määräyksiä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista, vaikka lain 14 §:n 2 momentin 11 kohdan
mukaan luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättääkin valtuusto.
Tarkoituksenmukaista on, että periaatteet ja asiaa koskevan toimivallan
delegointi kirjataan hallintosääntöön. Palkkioiden ja korvausten määristä valtuusto päättäisi erikseen. Ehdotetut periaatteet perustuvat kuntalain 82 §:n 1 ja 2 momentteihin sekä voimassa olevassa palkkiosäännössä oleviin periaatteisiin. Kaupunginkanslialle ehdotetaan oikeutta
antaa teknisiä määräyksiä maksatuksesta ja korvausten hakemisesta
ja toisaalta ratkoa epäselviä tilanteita.
Johtamisjärjestelmän uudistamisen eteneminen ja jatkovalmistelu
Organisaation valmistelun vaiheet
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Johtaminen ja koordinaatio jatkaa muutosprosessin johtoryhmänä.
Ryhmä kokoaa toimialaryhmien valmistelun pohjalta ehdotuksen palvelukokonaisuuksia alemmasta organisaatiosta.
Osallisuus-työryhmä jatkaa osallisuus- ja vuorovaikutusmallin toimenpiteiden yksityiskohtaisempaa valmistelua yhteistyössä muiden työryhmien kanssa. Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin toteuttamistavoista
määritellään tarkemmin muussa johtamisjärjestelmätyössä kuin hallinto- ja toimintasäännössä.
Hallinto- ja tukipalvelut -ryhmä jatkaa toimialojen hallinto- ja tukipalveluiden järjestämisen ja organisoitumisen koordinoimista. Toimialojen
hallinnon organisaatio määritellään kunkin toimialan toimintasäännössä.
Toimialaryhmien työskentely jatkuu hallintosäännön täydennysten jälkeen palvelukokonaisuuksia alemman organisaation valmistelulla sekä
toimintasäännön valmistelulla.
Kunkin toimialan palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiosta päättää hallintosäännön mukaan toimialalautakunta (10 luku 1 § 2
mom). Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön
voimaantuloa. Tämän mukaisesti toimialojen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiosta tuodaan päätösesitys kaupunginhallituksen johtamisen jaostolle syyskaudella.
Kolmen toimialan osalta päätöksiä seuraavasta organisaatiotasosta on
mahdollista tehdä 22.6.2016 hyväksyttyyn hallintosääntöön perustuen.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan
organisaatiopäätöksiä valmistellaan tuotaviksi johtamisen jaostolle lokakuun puolivälin jälkeen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaatiopäätöstä valmistellaan tuotavaksi johtamisen jaostolle lokakuun lopussa.
Kaupunkiympäristön toimialaan liittyviin hallintosäännön osiin esitetään
nyt kaupunginvaltuuston päätettäväksi runsaasti tarkennuksia, joten toimialan seuraavasta organisaatiotasosta on mahdollista tehdä päätöksiä mikäli valtuusto hyväksyy nyt päätettäväksi esitettävä täydennykset.
Valmistelu on aikataulutettu siten, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuutta seuraavan organisaatiotason on mahdollista esitellä johtamisen jaostolle tämän hallintosäännön päätösesityksen tultua käsittelyksi kaupunginhallituksessa.
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Viimeisenä vaiheena syksyn 2016 valmistelussa on keskushallinnon ja
toimialojen toimintasääntöjen valmistelu ja päättäminen. Toimintasäännöt määrittelevät keskushallinnon ja toimialojen yksityiskohtaisen organisaation. Toimintasäännön perusteella voidaan sijoittaa henkilöstö uuteen organisaatioon sekä valmistella tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin. Näiden toimenpiteiden vaatiman ajan vuoksi tavoiteaikatauluna
on, että toimintasäännöistä voidaan tehdä päätöksen vuoden 2016 loppuun mennessä.
Hallintosäännön mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön (14 luku 1 § 1 mom). Kansliapäällikkö hyväksyy kaupunginkanslian toimintasäännön (12 luku 1 § 1 mom 5). Tarkastusjohtaja
päättä tarkastusviraston johtosäännöstä (13 luku 2 § 1 mom 1).
Toimialajohtajien valintaprosessia on valmisteltu siten, että toimialajohtajat voivat aloittaa virassaan ennen vuodenvaihdetta. Päätös organisaatiosta eli toimintasäännöstä on em. henkilöstö- ja tietojärjestelmämuutosten vuoksi tehtävä vuoden 2016 loppuun mennessä. Mikäli toimialajohtajien aloitus viivästyy, on uudistuksen toteuttamisen varmistamiseksi tarpeen esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö voi tehdä toimialajohtajien toimivaltaan kuuluvia hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa ja toimialajohtajien virkasuhteen alkamista.
Hallinto- ja tukipalvelut organisoidaan hallintosäännön (4 luku 9 §) mukaisesti niin, että jokaisella toimialalla on palvelukokonaisuuksien lisäksi toimialajohtajan alaisuudessa toimialan hallinto. Toimialan hallinto
huolehtii toimialan hallinto- ja tukipalveluista. Toimialojen hallinnon organisoinnista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimialan toimintasäännössä.
Korkeasaaren eläintarhan asemaa selvittävän työryhmän työ jatkuu, joten eläintarhan sijoittumista uuteen organisaatioon ei ole määrätty päätettäväksi esitettävässä hallintosäännössä. Eläintarhaa koskevien selvitysten valmistuttua on kaksi päävaihtoehtoa päätöksenteon etenemiselle selvitysten tuloksista riippuen. Mikäli muu organisaatiomalli kun kaupungin organisaatioon kuuluminen (esim. yhtiö tai säätiö) on toteuttamiskelpoinen, valmistellaan asiaa koskeva päätösehdotus.
Mikäli vaihtoehdoksi jää kaupungin organisaatioon kuuluminen tulee
valmisteltavaksi eläintarhan sijoittaminen kaupungin organisaatioon
kaupunginvaltuuston johtamisuudistuspäätösten 16.3.2016 ja
22.6.2016 linjausten mukaisesti niin että toimielin ja toimialarakennetta
ei muuteta.
Ensimmäisenä vaihtoehtona on mahdollista valmistella esitys hallintosäännön täydentämiseksi siten, että eläintarha sijoitetaan kaupungin
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organisaatioon hallintosäännön määräyksillä. Toisena vaihtoehtona on,
että eläintarha sijoitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kokonaisuuteen palvelukokonaisuutta alemman tason organisaation päätöksellä.
Johdon ja esimiesten valinnat sekä henkilöstön siirto uuteen organisaatioon
Uuteen organisaatioon perustettavat uudet virat ja tehtävät täytetään
pääsäännön mukaan sisäisesti, ellei valitseva viranomainen toisin päätä. Kun tehtävät täytetään sisäisesti, kohdennetaan ns. ilmoittautumismenettely aiemmin vastaavissa tehtävissä toimineille henkilöille.
Palvelukokonaisuuksien johdon valinnat tehdään hallintosäännössä
määrättyjen palvelukokonaisuuksien tehtävien ja johdon kelpoisuusvaatimuksien perusteella.
Palvelukokonaisuuksista seuraavan tason organisaation esimiesten valinnat tehdään kullakin toimialalla sen jälkeen kun kaupunginhallituksen
johtamisen jaosto on päättänyt toimialan organisaatiosta.
Muiden esimiesten ja henkilöstön siirrot keskushallinnossa ja toimialoilla voidaan tehdä, kun keskushallinnon ja toimialojen toimintasäännöt
on päätetty.
Yhteistoiminta
Johtamisjärjestelmäuudistukselle on laadittu kaupunkitasoinen yhteistoimintasuunnitelma, jota tarkennetaan valmistelun ja päätöksenteon
edetessä. Valmisteluvaiheen asiasisältö ratkaisee, missä yhteistoimintaa kulloinkin toteutetaan.
Syksyn 2016 aikana on valmisteltu kullekin uudelle toimialalla oma yhteistoimintasuunnitelma perustuen edellä esitettyyn toimialojen organisaation jatkovalmistelun suunnitelmaan.
Käytännesäännöt
Valtuuston 22.6.2016 päätöksen perustelujen mukaisesti uuteen johtamisjärjestelmään liittyvät luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijajohdon
käytännesäännöt on mahdollista valmistella, kun uuden johtamisjärjestelmän keskeiset ratkaisut on päätetty. Jatkovalmisteluna asiassa tuodaan kaupunginhallituksen johtamisen jaoston käsiteltäväksi talven
2016–17 aikana käytännesäännöt, jotka voidaan esimerkiksi merkitä
tiedoksi johtamisen jaostossa tai kaupunginhallituksessa.
Uudistuksen arviointi
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Johtamisuudistuksesta on tarkoitus tehdä kokonaisvaltainen arviointitutkimus vuosina 2017 - 2020. Arviointitutkimuksen tarkoituksena on
arvioida kokonaisvaltaisesti Helsingin johtamisuudistusta. Arvioinnin ja
sen tuottaman tiedon tarkoituksena on myös mm. tukea johtamista,
muutoksen johtamista ja hyödyntää päätöksentekoa. Arviointi on tarkoitus aloittaa keväällä 2017. Arviointi tapahtuu seuraavan valtuustokauden aikana 2017 – 2020 siten, että arviointitutkimuksen tulee olla valmis 30.9.2020.
Arvioinnin tavoitteena on mm.
 arvioida johtamisuudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista
 arvioida ja tuottaa systemaattista tutkimuksellista tietoa johtamisuudistuksen onnistumisesta ja etenemisestä haluttuun suuntaan
 tuottaa systemaattista ja tutkimuksellista tietoa sekä kehittämisehdotuksia johtamisuudistuksen suuntaamiseksi ja kehittämiseksi tavoitteiden mukaiseen suuntaan
 tuottaa arvioita ja näkemyksiä tulevaisuuden haasteista, kehittämiskohteista ja -tarpeista sekä näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia niiden ratkaisemiseksi
 tuottaa tietoa johtamisuudistuksen vaikutuksista (ml. ei-toivotut vaikutukset) ja vaikuttavuudesta.
Valtuuston päätöksen täytäntöönpano
Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä
1.

2.

3.

4.
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todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto jatkaa johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistuksen ohjaamista ja seuraamista
kehottaa kaupunginjohtajaa tarvittaessa täydentämään ja muuttamaan muutosprosessin johtoryhmää, toimialojen yksityiskohtaisen rakenteen valmistelun työryhmiä ja muita tarvittavia työryhmiä
kehottaa kaupunginjohtajaa tarvittaessa valmistelemaan hallintosääntöön mahdollisesti tarvittavat korjaukset tai tarkistukset siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa keväällä
2017
kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan toimi- ja neuvottelukuntien asettamispäätökset kesällä 2017 nimitettävälle kaupunginhallitukselle liitteen 6 mukaisten linjausten mukaisesti ja tekemään johtamisen jaoston 17.10.2016 päätöksen mukaiset selvitykset johtamisen jaostolle koskien kaupunkikuvaneuvottelukun-
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5.

taa, kaupunkikuvakysymysten valmistelua ja päätöksentekoprosessia, esteettömyysasioiden neuvottelukuntaa ja historiatoimikuntaa sekä keskustelupöytäkirjoja.
kehottaa ottamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jatkovalmistelussa huomioon johtamisen jaoston 17.10.2016 päätöksen, että kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi,
organisoidaan kasvatus- ja sivistys toiminta-alan hallinto- ja tukitehtävistä ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät sekä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Helsingin kaupungin hallintosääntö
Helsingin kaupungin hallintosääntö näkyvin muutoksin
Osallisuusmallin vuorovaikutusraportti
Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli muistio
Toimi- ja neuvottelukuntien nykytila
Toimi- ja neuvottelukuntien muutokset (17.10.2016 Jojan muutoksin)
Tarkastuslautakunnan esitys hallintosäännön tarkastustointa koskevista
kohdista (Talk 19.10.2016, § 84)

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 17.10.2016 § 72
HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti, että kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.
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Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupunginvaltuuston 22.6.2016
tekemän päätöksen Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen mukaisesti:
 hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin
voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa
 kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön
toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen
hallintosäännön voimaantuloa
 kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että myös muut hallintosäännössä
mainitut johtavat viranhaltijat voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön
voimaantuloa.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö voi tehdä toimialajohtajien toimivaltaan kuuluvia hallintosäännön toimeenpanoon
liittyviä päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa ja toimialajohtajien virkasuhteen alkamista.
Samalla johtamisen jaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa valmistelemaan esityksen kaupunginhallitukselle siten, että valmistelussa huomioidaan seuraavat muutokset ja täsmennykset:
1.

Lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan
- asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista
- antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta
Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosäännön puitteissa
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2.

Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organisoidaan kasvatus- ja sivistys toiminta-alan hallinto- ja tukitehtävistä ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät sekä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta

3.

Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle kaupunkikuvaneuvottelukunnalle ja kaupunkikuvakysymysten valmistelu
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ja päätöksentekoprosessi
4.

Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle esteettömyysasioiden neuvottelukunnalle

5.

Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle historiatoimikunnalle ja keskustelupöytäkirjojen pitämiselle.

Käsittely
17.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Lasse Männistö:
1.

Lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan
- asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista
- antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta
Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosäännön puitteissa

2.

Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organisoidaan kasvatus- ja sivistys toimialan hallinto- ja tukitehtävistä
ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät sekä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta

3.

Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle kaupunkikuvaneuvottelukunnalle ja kaupunkikuvakysymysten valmistelu
ja päätöksentekoprosessi

4.

Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle esteettömyysasioiden neuvottelukunnalle

5.

Selvitetään erikseen jatkovalmistelussa tarve erilliselle historiatoimikunnalle ja keskustelupöytäkirjojen pitämiselle.

Kannattaja: Otso Kivekäs
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Vastaehdotus:
Osku Pajamäki:
1.

Lisätään kulttuuri, liikunta ja nuorisojaostojen toimivaltaan
- asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista
- antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta
Lisäksi lautakunta voi delegoida muuta toimivaltaa hallintosäännön puitteissa

2.

Kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organisoidaan kasvatus- ja sivistys toimialan hallinto- ja tukitehtävistä
ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät sekä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta.

3.

Hallintosääntöön lisätään toimialalautakuntien tehtäviin maininta,
että ne voivat perustaa tarpeellisiksi katsomiaan neuvottelukuntia, joihin kutsutaan julkishallinnon viranhaltijoita ja ulkopuolisia
asiantuntijoita.

4.

Seuraavien neuvottelukuntien tulee jatkaa toimintaansa:
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan (KNK) tulee jatkaa toimintaansa
uudelleen järjestäytyneenä niin, että myös sen nimi (esimerkiksi
kaupunkiympäristön neuvottelukunta) heijastaa paremmin sen
monipuolisia tehtäviä.
Tekninen neuvottelukunta (TNK)
Mikäli energiansäästöneuvottelukunta lakkautetaan, TNK vastaa
joka tapauksessa rakennetun ympäristön energiakysymyksistä.
Historiatoimikunta jatkaa toimintaansa, sekä selvitetään tarve
keskustelupöytäkirjojen pitämiselle

Kannattaja: Pilvi Torsti

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Osku Pajamäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Erkki
Perälä, Laura Rissanen
Ei-äänet: 3
Harri Lindell, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti
Johtamisen jaosto hyväksyi Lasse Männistön vastaehdotuksen äänin 6
- 3.

Johtamisen jaosto hyväksyi yksimielisesti Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
10.10.2016 Pöydälle
30.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
16.05.2016 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874
sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965
marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 27.06.2016 § 639
HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna kaupunginvaltuuston päätöksen
22.6.2016 § 196 täytäntöön ja samalla
1.
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todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ohjaa ja
seuraa johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistusta
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2.

kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen jatkovalmistelun siten, että hallintosääntöön nyt auki jääneet
määräykset käsitellään kaupunginvaltuustossa syyskaudella
2016

3.

kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan muutosprosessin johtoryhmän, toimialojen yksityiskohtaisen rakenteen valmistelun työryhmät ja muut tarvittavat työryhmät

4.

kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan työryhmän selvittämään
Korkeasaaren asemaa

5.

todeta, että kaupungin henkilöstötoimikunta toimii uudistuksen
yhteistoiminnan seurantaryhmänä

6.

kehottaa kaupunginkansliaa tarkentamaan täyttömenettelyä ja
virkajärjestelyjä valmistelun edetessä syyskauden 2016 alussa

7.

kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan tarvittavan projektiorganisaation perustamisesta käytettävissä olevien määrärahojen
puitteissa

8.

kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan, että vapautuvia virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden virkoja ei täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Myös seuraavien organisaatiotasojen esimiestehtävien rekrytoinnit on arvioitava erikseen

9.

kehottaa kaupunginjohtajaa ilmoittamaan valtuutettujen lukumäärää koskevasta valtuuston päätöksestä oikeusministeriölle.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaupunginhallitus perustaa kansliapäällikön viran erillisenä päätöksenä tämän kokouksen asialistalla ja
toimialajohtajien virat kaupunginhallituksen elokuun kokouksessa sekä
em. päätösten yhteydessä kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan
kansliapäällikön ja toimialajohtajien virkojen laittamisesta julkiseen hakuun sekä huolehtimaan kansliapäällikön johtajasopimuksen valmistelusta.
Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
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13.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
06.06.2016 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.06.2016 § 196
HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
 uudistaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien
 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää
koskevat osat liitteen 1 mukaisesti
 että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa
 että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa
 että kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön
toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen
hallintosäännön voimaantuloa.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:
Hyväksyessään johtamisjärjestelmäuudistuksen KV edellyttää,
että selvitetään, miten arkistotoimi voidaan järjestää siten, että
kaupunki pystyy parhaalla mahdollisella tavalla siirtymään digitaaliseen asiakirjahallintoon uudessa organisaatiossa. (Laura
Kolbe)
Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen
liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että
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jatkovalmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen,
toiminnallisen ja hallinnollisen johtamisen saumaton yhteistyö
varmistetaan korkean taiteellisen ja toiminnallisen laadun turvaamiseksi. (Wille Rydman)
Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että
jatkovalmistelussa selvitetään apulaispormestarien tarvitsemien asiantuntijoiden ja valmisteluavun rooli mukaan lukien
kaupunginsihteerien asema ja mahdollisuudet toimia virkavastuullisina valmistelijoina. (Maija Anttila)
Käsittely
22.06.2016 Ehdotuksen mukaan
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 Yrjö
Hakanen valtuutettu Sirkku Ingervon kannattamana ehdottanut, että
kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että turvataan lautakuntien ja johtokuntien riittävä määrä, harkitaan uudelleen toimialojen ja yksiköiden määrittelyä, vahvistetaan asukkaiden ja henkilöstön osallistumista sekä selvitetään ennen päätöksentekoa valtioneuvoston valmisteleman sote- ja
aluehallinnon uudistuksen vaikutukset kunnan tehtäviin.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
22 äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun, jossa turvataan lautakuntien ja johtokuntien riittävä määrä, harkitaan uudelleen toimialojen ja yksiköiden määrittelyä, vahvistetaan asukkaiden ja henkilöstön osallistumista sekä selvitetään ennen päätöksentekoa valtioneuvoston valmisteleman sote- ja aluehallinnon uudistuksen vaikutukset
kunnan tehtäviin.
Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi
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Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin
Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara,
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria
Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen,
Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn
Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm,
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen,
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala,
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar,
Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 4
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Thomas Wallgren
Poissa: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Eero Heinäluoma, Tuomo Valokainen, Tuulikki
Vuorinen
Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen ehdottanut että kaupunginvaltuusto päättäsi hylätä esityksen ja velvoittaa
kaupunginhallitusta valmistelemaan uuden esityksen, jossa ei keskitetä
valtaa pieneen piiriin, turvataan lautakuntien ja yksiköiden riittävä määrä sekä laajennetaan asukkaiden ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia.
Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotusta
ollut kannatettu, joten se raukesi.
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet:
Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Rene Hurstin kannattamana
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat neljä toivomuspontta:
Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa kuullaan asukkaiPostiosoite
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ta ja täsmennetään lähidemokratiaa koskevia esityksiä mm.
osallistuvasta budjetoinnista.
Valtuusto edellyttää, että henkilöstöllä on mahdollisuus nimetä
edustajansa jatkovalmistelua varten muodostettaviin työryhmiin.
Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuus järjestää tietokeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta
omaksi yksiköksi.
Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuus järjestää kaupunginarkiston toiminta kaupunginkanslian hallinto-osastossa omaksi yksiköksi.
Valtuutettu Laura Kolbe oli valtuutettu Björn Månssonin kannattamana
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään johtamisjärjestelmäuudistuksen KV edellyttää,
että selvitetään, miten arkistotoimi voidaan järjestää siten, että
kaupunki pystyy parhaalla mahdollisella tavalla siirtymään digitaaliseen asiakirjahallintoon uudessa organisaatiossa.
Valtuutettu Pilvi Torsti oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään, miten
tietokeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta talous- ja suunnitteluosastossa voidaan järjestää omaksi yksiköksi ja voitaisiinko
tilasto- ja tutkimustoiminnan ohjausta varten asettaa neuvottelukunta.
Valtuutettu Wille Rydman oli valtuutettu Nina Hurun kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen
liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että
jatkovalmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen,
toiminnallisen ja hallinnollisen johtamisen saumaton yhteistyö
varmistetaan korkean taiteellisen ja toiminnallisen laadun turvaamiseksi.
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

37/2016

59 (302)

Kj/3
24.10.2016

Valtuutettu Maija Anttila oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että
jatkovalmistelussa selvitetään apulaispormestarien tarvitsemien asiantuntijoiden ja valmisteluavun rooli mukaan lukien
kaupunginsihteerien asema ja mahdollisuudet toimia virkavastuullisina valmistelijoina.
Valtuutettu Sirkku Ingervo oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:
Hyväksyessään johtamisjärjestelmän valtuusto edellyttää, että
selvitetään mahdollisuutta tarkistaa lautakuntien määrää ja
työnjakoa hyvissä ajoin ensimmäisen valtuustokauden aikana,
jotta voidaan arvioida mahdollisia muutostarpeita ennen seuraavaa valtuustokautta.
Selvitetään mahdollisuutta perustaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajaosto, jotta toimintaa järjestyisi tarpeenmukaisesti ja lain hengen mukaisesti.
Valtuutettu Helena Kantola oli valtuutettu Nina Hurun kannattamana
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen valtuusto
edellyttää, että selvitetään mahdollisuus säilyttää kulttuuri-,
liikunta- ja nuorisojaostolla riittävästi toimivaltaa ko. palvelukokonaisuuksia koskevissa asioissa niin, että kaupunki pystyy
tarjoamaan kaupunkilaisille vähintäänkin nykyisen tasoiset
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut myös myös jatkossa.
Valtuutettu Rene Hursti oli valtuutettu Henrik Nyholmin kannattamana
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että
jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuus nostaa kokouspalkkiot sellaiselle tasolle, että luottamushenkilöille varmistetaan mahdollisuus hoitaa luottamustoimensa kokopäivätoimisena.
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Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys
kuului seuraavasti: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.
23 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa kuullaan
asukkaita ja täsmennetään lähidemokratiaa koskevia esityksiä mm.
osallistuvasta budjetoinnista ;
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti,
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti
Arajärvi, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin
Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri,
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen,
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen,
Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas
Tuure, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo
Tyhjä: 21
Mukhtar Abib, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe,
Timo Laaninen, Hannele Luukkainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä,
Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander,
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sanna Vesikansa
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
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

37/2016

61 (302)

Kj/3
24.10.2016

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.
24 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että henkilöstöllä on mahdollisuus
nimetä edustajansa jatkovalmistelua varten muodostettaviin työryhmiin
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 15
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka,
Pertti Villo, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 41
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi,
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva,
Arja Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies,
Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija
Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D OkerBlom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara,
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho
Tyhjä: 26
Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika
Ebeling, Jasmin Hamid, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele
Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas
Wallgren, Sanna Vesikansa
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.
25 äänestys
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään
mahdollisuus järjestää tietokeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta omaksi yksiköksi.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 15
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin,
Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Pertti
Villo, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 38
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell,
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman,
Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja
Urho
Tyhjä: 29
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi,
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura FinneElonen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari
Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren,
Sanna Vesikansa
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.
26 äänestys
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään
mahdollisuus järjestää kaupunginarkiston toiminta kaupunginkanslian
hallinto-osastossa omaksi yksiköksi.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin,
Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, Anna
Vuorjoki
Ei-äänet: 41
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara,
Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri,
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana
Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho
Tyhjä: 27
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Jussi
Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Nuutti
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen,
Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala,
Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas
Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna
Sydänmaa, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.
27 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmäuudistuksen KV edellyttää, että selvitetään, miten arkistotoimi voidaan järjestää siten, että
kaupunki pystyy parhaalla mahdollisella tavalla siirtymään digitaaliseen
asiakirjahallintoon uudessa organisaatiossa.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 80
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen,
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo
Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen,
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén,
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka
Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson,
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä,
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar,
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara,
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna
Vuorjoki
Tyhjä: 2
Jukka Relander, Pertti Villo
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toivomusponnen.
28 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Pilvi Torstin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään, miten tietokeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta talous- ja suunnitteluosastossa
voidaan järjestää omaksi yksiköksi ja voitaisiinko tilasto- ja tutkimustoiPostiosoite
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minnan ohjausta varten asettaa neuvottelukunta.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 33
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso,
Laura Kolbe, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin,
Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Nasima
Razmyar, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 1
Helena Kantola
Tyhjä: 48
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Gunvor
Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen,
Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen,
Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso
Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen,
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna
Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Pilvi Torstin ehdottamaa toivomuspontta.
29 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Wille Rydmanin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen, toiminnallisen
ja hallinnollisen johtamisen saumaton yhteistyö varmistetaan korkean
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taiteellisen ja toiminnallisen laadun turvaamiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen,
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura
Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele
Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria
Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala,
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar,
Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna
Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 1
Sami Muttilainen
Tyhjä: 4
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Eija Loukoila, Jape Lovén
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Wille Rydmanin ehdottaman toivomusponnen.
30 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Maija Anttilan ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää,
että jatkovalmistelussa selvitetään apulaispormestarien tarvitsemien
asiantuntijoiden ja valmisteluavun rooli mukaan lukien kaupunginsihteerien asema ja mahdollisuudet toimia virkavastuullisina valmistelijoi-
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na.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 75
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo,
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija
Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen,
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen,
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 7
Jussi Chydenius, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Heimo
Laaksonen, Hannele Luukkainen, Terhi Peltokorpi
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Valtuutettu Terhi Peltokorpi ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää
jaa.
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Maija Anttilan ehdottaman toivomusponnen.
31 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sirkku Ingervon ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmän valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta tarkistaa lautakuntien määrää ja
työnjakoa hyvissä ajoin ensimmäisen valtuustokauden aikana, jotta voidaan arvioida mahdollisia muutostarpeita ennen seuraavaa valtuusto-
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kautta
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena
Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén,
Petra Malin, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Thomas
Wallgren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 29
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti,
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti
Tyhjä: 33
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi,
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura FinneElonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Seija Muurinen,
Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius,
Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sirkku Ingervon ehdottamaa toivomuspontta.
32 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sirkku Ingervon ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta perustaa koululaisten aamuja iltapäivätoimintajaosto, jotta toimintaa järjestyisi tarpeenmukaisesti ja
lain hengen mukaisesti.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 13
Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Petra Malin, Sami
Muttilainen, Henrik Nyholm, Thomas Wallgren, Pertti Villo
Ei-äänet: 20
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Katri Korolainen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen,
Lasse Männistö, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen,
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho
Tyhjä: 49
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling,
Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen,
Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura
Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Mäki,
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sirkku Ingervon ehdottamaa toivomuspontta.
33 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Helena Kantolan ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus säilyttää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostolla riittävästi toimivaltaa ko. palvelukokonaisuuksia koskevissa asioissa niin, että kaupunki pystyy tarjoamaan kaupunkilaisille vähintäänkin nykyisen tasoiset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut
myös myös jatkossa.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 12
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Pertti Villo, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 2
Seppo Kanerva, Harri Lindell
Tyhjä: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija
Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen,
Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele
Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen,
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander,
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara,
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, UllaMarja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa
Poissa: 6
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatbardhe Hetemaj, Tuomas
Tuure, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Helena Kantolan ehdottamaa toivomuspontta.
34 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Rene Hurstin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää,
että jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuus nostaa kokouspalkkiot
sellaiselle tasolle, että luottamushenkilöille varmistetaan mahdollisuus
hoitaa luottamustoimensa kokopäivätoimisena.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 8
Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jape Lovén, Henrik Nyholm, Thomas Wallgren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 21
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Fatbardhe Hetemaj, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Hannele
Luukkainen, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Lasse
Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Wille Rydman
Tyhjä: 53
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki,
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo
Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen,
Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin,
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka,
Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar,
Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, UllaMarja Urho, Sanna Vesikansa
Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Rene Hurstin ehdottamaa toivomuspontta.
Valtuutettu Yrjö Hakanen ilmoitti eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin:
Valtuuston enemmistön hyväksymä esitys johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja hallintosäännöstä keskittää johtamisen entistä pienempään piiriin ja lisää virkamiesten valtaa muun muassa lopettamalla suurin osa lautakunnista.
Päätöstä on perusteltu poliittisen päätöksenteon ja virkamiesvalmistelun erottamisella toisistaan. Käytännössä kansliapäällikön ja toimialajohtajien rooli esittelijöinä laajenee. Lisäksi toimialojen sisällä eri yksiköiden ja alojen johtavien virkamiesten asema vahvistuu kun suurin
osa lautakunnista ja johtokunnista lopetetaan.
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Jättikokoisten toimialojen sanotaan edistävän palvelukokonaisuuksien
kehittämistä. Se, miten sujuvasti ja yhtenäisesti palvelut toimivat, riippuu kuitenkin ennen muuta töiden organisoimisesta, toimintamalleista
ja resursseista ruohonjuuritasolla – eikä sitä ratkaista keskittämällä
päätöksenteko ylös, pieneen piiriin.
Esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, kiinteistötoimen, rakennus- ja ympäristötoimen yhdeksän viraston yhdistäminen keskittää valtaa tavalla, johon liittyy osaamisen ja asioiden hallinnan ohella valvonnan pettämisen
ja korruption riskejä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle puolestaan
kootaan yli 10 hyvin erilaista yksikköä, joiden johtamisessa tarvitaan
paljon erityisalojen asiantuntemusta ja jotka eivät muodosta yhtenäisiä
palvelukokonaisuuksia.
Kaikkein kyseenalaisinta on lautakuntien ja johtokuntienraju vähentäminen. Lautakuntajärjestelmä on valtuuston ohella aivan keskeinen osa
kunnallista demokratiaa. Yli 20 lautakunnan ja johtokunnan korvaaminen neljällä tarkoittaa luottamushenkilöiden roolin ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien heikentämistä.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan, asuntolautakunnan, ympäristölautakunnan, nuorisolautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan ja kulttuurija kirjastolautakunnan lopettamisella ei paranneta näiden alojen ohjaamista asukkaiden tarpeista lähtien, pikemminkin päinvastoin.
Samalla kun esitys keskittää valtaa pieneen piiriin, puuttuvat konkreettiset esitykset asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. Osallisuudetta kuvataan tavalla, jossa on kyse lähinnä vuorovaikutuksesta
eikä vallan ja resurssien uudelleenjaosta. Virkamiesvetoisen osallistamisen sijasta pitäisikin kehittää osallistuvaan budjetointia, aluefoorumeita ja aluelautakuntia, joille delegoidaan todellista päätösvaltaa.
Henkilöstöä on kuultu valmistelussa, mutta valmisteluryhmiin ei henkilöstön edustusta ole huolittu.
Kaiken kaikkiaan kaupunginhallituksen esittämä ja valtuuston enemmistön hyväksymä päätös sisältää paljon enemmän demokratiaa heikentäviä kuin sitä tukevia tekijöitä. Siksi SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmän mielestä esitys olisi pitänyt palauttaa uuteen valmisteluun, jossa
turvataan lautakuntien ja johtokuntien riittävä määrä, harkitaan uudelleen toimialojen ja yksiköiden määrittelyä, vahvistetaan asukkaiden ja
henkilöstön osallistumista sekä selvitetään ennen päätöksentekoa valtioneuvoston valmisteleman sote- ja aluehallinnon uudistuksen vaikutukset kunnan tehtäviin. Kun tätä esitystä ei hyväksytty, eikä esitykseen
tehty valtuustossa korjauksia, jätän eriävän mielipiteen päätöksen.
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

37/2016

73 (302)

Kj/3
24.10.2016

Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874
sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965
marju.pohjaniemi(a)hel.fi
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§ 914
V 2.11.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta
maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi
HEL 2016-009636 T 03 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto tekee seuraavan periaatepäätöksen sosiaali- ja
terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle annettavasta lausunnosta.
Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa
väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvia
kustannuksia 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.
1. Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaistasaatavuutta? Jos ei, niin miten ehdotusta tulisi siltä
osin muuttaa?
Esitykseen sisältyy terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista ja palvelujen yhdenvertaista saatavuutta edistäviä toimenpiteitä, jotka ovat toteutettavissa erityisesti suurimmissa maakunnissa. Tavoitteen toteuttamiseksi on tärkeää varmistua siitä, että järjestäjällä on riittävät keinot
huolehtia ohjauksesta ja palveluketjujen ja -kokonaisuuksien toimivuudesta. Palvelujen tuottajien ohjaaminen toteutuu parhaiten, kun terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee huomioitavaksi jo sopimuksissa.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuunjaon tulee olla selkeä ja
toimijoiden määrittelyn konkreettista erityisesti maakunnan ja kunnan
välisessä yhteistyössä.
Esityksessä mainitaan, että kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön
toteutumiseksi tarvitaan sitä tukevat yhteistyörakenteet ja –tavat.
Kunnan muiden toimijoiden rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kasvaa, mikä edistää kuntalaisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista. Kun sosiaali- ja terveyspalveluissa siirrytään kohti suurempia keskitetysti ohjattuja kokonaisuuksia, tulevat kunta- ja aluekohtaiset
erot mahdollisesti tasoittumaan. Vahvimmat edellytykset terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiselle on suurimmissa maakunnissa.
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Yleisesti ottaen kansanterveystyö on tehokkainta ja halvinta terveydenhuoltoa. Siksi toiminta on kunnan tasolla ja kansantaloudellisista syistä
suunnattava koko väestöön.
Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista on tarkoituksenmukaista
tarkastella asiakastarpeiden ja niihin perustuvan asiakassegmentoinnin
näkökulmasta. Tähän liittyvällä toiminnan suunnittelulla ja seurannalla
on mahdollista tarvittaessa kohdentaa ja priorisoida palveluita tavoitetta
edistävällä tavalla. Priorisoimalla oikein valittuja asiakassegmenttejä on
mahdollista paitsi kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja, myös lisätä palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen näkökulmasta on varmistuttava yhteistyövalmiuksista toimijoiden välillä ja palveluntuottajien sitouttamisesta asetettuihin tavoitteisiin. Keskeistä on, että lainsäädäntöä uudistetaan siten että tietoa voidaan saada, käyttää ja hyödyntää nykyistä
paremmin. Näistäkin syistä olisi säilytettävä mahdollisuus kuntien
omaan palvelutuotantoon.
Esityksessä palvelujen tasa-arvoinen tuottaminen on huomioitu. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää usein erityisen tuen tarpeessa
olevien asiakasryhmien kohtaamista yksilöivän tarpeen tunnistavasti.
Erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden palvelujen osalta tärkeää
on palveluneuvonnan ja -ohjauksen tai muun ohjaavan tuen tehostaminen siltä osin kuin tällä asiakasryhmällä on haasteita asioida itsenäisesti uudistetussa toimintaympäristössä.
Palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta Helsinki
ja pääkaupunkiseutu muodostavat luontevan palvelukokonaisuuden, eikä Uudenmaan maakunnan kokonaisuuteen kuuluminen tuo erityistä lisäarvoa ainakaan peruspalvelujen osalta.
Terveys ja hyvinvointierojen kaventuminen edellyttää että perustason
palvelut suunnitellaan ja organisoidaan tämän tavoitteen mukaisesti.
Perusterveydenhuollon siirtyessä ilmeisesti valinnavapauden piiriin, on
tärkeää luoda kansalliset seurantaindikaattorit sekä asiakaspalautejärjestelmä, joilla arvioidaan palvelun tuottama terveyshyöty ja edellyttää
palvelutuottajilta vaikuttavaa palvelua.
2. Antaako esitys riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kustannusten
kasvun hillinnän tavoite? Jos ei, miten tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä voitaisiin parantaa?
Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen palvelujärjestelmä, jossa on huomioitu myös työterveyshuolto. Aikuisikäisten työssä
käyvien palvelut on nähtävä osana samaa palvelukokonaisuutta sekä
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen että rahoituksen näkökulmasta.
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Kustannusten kasvuvauhdin tavoiteltu hidastuminen edellyttää rakenteiden uudistamisen lisäksi ennen kaikkea radikaaleja toimenpiteitä palvelujen ja toimintamallien uudistamiseksi. Kustannusten kasvun hallintaan on vahvemmat edellytykset pääkaupunkiseudulla ja suurissa maakunnissa. Esitetyt maakunnat ovat väestöpohjiltaan hyvin erikokoisia,
mikä vaikeuttaa kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämistä.
Esityksen arviointia vaikeuttaa lainvalmistelun eriaikaisuus valinnanvapauslainsäädännön sekä ns. monikanavarahoituksen yksinkertaistamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelun ja arvioinnin kanssa.
Ehdotettu malli, mm. alueellisen jaon sekä palvelukeskusten palvelujen
käyttövelvoitteen osalta, vaarantaa monen nykyisen kuntien keskinäisen yhteistyön pohjalta toimivan yhteistyömallin toimintaedellytykset
jatkossa. Ehdotettu alueellinen jako ei kaikilla alueilla perustu nykyisin
toimiviin ja kustannusten kasvua hillitseviin yhteistyöratkaisuihin ja siten
mm. Uudenmaan laajuinen alue rikkoisi monta pääkaupunkiseudulla
nykyisin toimivaa yhteistyöratkaisua. Näiden yhteistyöratkaisujen myötä
jo saavutettu tehokkuus ja kustannusten hidastaminen saatetaan menettää, jos uudistus toteutetaan tiukasti esitetyn mukaisena mm. valtakunnallisten palvelukeskusten käyttövelvoitteineen. Nykyiset toimivat
palveluiden tuotantoratkaisut saattavat rikkoontua.
Valtakunnallista kustannusten kasvun hillinnän tavoitetta saattaisi edistää esityksessä ehdotettua väljempi valtakunnallisten palvelukeskusten
käyttövelvoite ja siten nykyisten toimivien ja kustannustehokkaiden palveluntuotantomallien jatkamisen mahdollistaminen. Ns. väljemmän
käyttövelvoitteen tilanteessa maakunnalle, maakuntakonsernin tytäryhteisölle tai maakunnan palvelulaitokselle jäisi mahdollisuus valita palveluntuottajakseen kustannustehokkain ja laadultaan paras palvelunostoratkaisu eikä tuottajaksi olisi sidottu yhtä ainoaa julkisomisteista tuottajayhtiötä. Samoista syistä voimavaroiltaan kyllin vahvojen kuntien oman
palvelutuotannon tekeminen mahdolliseksi antaisi mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen ja vaikuttavaan palvelutuotantoon.
Esitetty maakuntaratkaisu heikentää pääkaupunkiseudun kasvun edellytyksiä ja vaikutukset heijastuvat koko maahan.
Pääkaupunkiseutu on asukasluvultaan, yritysten määrältään ja talouden kooltaan yksin suurempi kuin mikään maakunta Uudenmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Kasvuennusteiden mukaan ero muuhun maahan tulee kasvamaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Vertailua
tehdessä on myös huomioitava, että pääkaupunkiseutua ei tule verrata
kooltaan ja palveluiltaan vain muihin maakuntiin vaan myös sen kansainvälisiin kilpailijoihin.
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Suomen kasvusta merkittävä osuus tapahtuu pääkaupunkiseudulla.
Sen osuus koko maan BKT:sta on 36 % ja osuus koko maan yritysten
liikevaihdosta 44 %. Pääkaupunkiseudun tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat noin 44 % koko maan t&k-menoista (2013). Pääkaupunkiseudulla on poikkeava väestörakenne muuttovoiton vuoksi. Suomen vieraskielisistä lähes puolet asuu pääkaupunkiseudulla. Vieraskielisiä on noin 149 000 henkilöä. Pääkaupunkiseudun erillisratkaisun näkökulmasta on huomioitava, että vieraskielisten työttömyysaste on huomattavasti korkeampi kuin suomen- ja ruotsinkielisten. Pääkaupunkiseudun väestönkehitys korostaa maahanmuuttajien työllistymisen merkitystä. Vuoden 2016 alussa julkaistun väestöennusteen mukaan seudun työikäisestä (16-64 -vuotiaat) väestöstä on vuonna 2030 vieraskielisiä 28 prosenttia.
Pääkaupunkiseudulla on runsaasti avoimia työpaikkoja, mutta myös
paljon työttömiä. Pääkaupunkiseudun työvoimatarve on vuoteen 2030
mennessä 340 000 henkilöä (PKS ennakointi). Alueen osuus kaikista
Suomen työpaikoista on 32 % ja yksityisen sektorin työpaikoista 35 %
(2013). Työttömiä on 66 500 eli 19 % kaikista Suomen työttömistä.
Kohtaanto-ongelma on pääkaupunkiseudulla merkittävä.
Kaikkien kasvuennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun osuus Suomen bruttokansantuotteesta, työvoimasta ja maahanmuuttajista tulee
kasvamaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Pääkaupunkiseudun
toimivien kasvu- ja työvoimapalveluiden toiminnassa on kyse kansallisesta kasvusta. Kun samaan aikaan mm. automatisaation ja tekoälyn
aiheuttama työnmurros muuttaa työelämää ja yritysten vaatimuksia
osaavalle työvoimalle yhä kiihtyvään tahtiin, on osaavan työvoiman tarjonnasta pidettävä huoli.
3. Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla? Jos ei, miten esityksen
kansanvaltaisuutta voisi vahvistaa?
Maakunnista on tarkoitus tehdä toimialaltaan rajattuja, mutta kuitenkin
itsehallinnollisia yhteisöjä. Maakunnilla ei ole omaa verotusoikeutta. Lakiluonnoksen perusteella sääntely ja valtion ohjaus ja rahoitus ovat niin
pitkälle yksityiskohtiin menevää, että itsehallinnolliset elementit tosiasiassa puuttuvat. Tämä on ristiriidassa luotavan vaaleihin perustuvan
hallintoalueen kanssa.
Kansanvaltaisuus ja maakunnan asukkaiden osallisuusmahdollisuudet
eivät toteudu samalla tavalla kuin itsehallinnollisessa kuntahallinnossa.
Itsehallinnolliset organisaatiot ovat hallinnollisessa ajattelussa tähän
asti edustaneet päätösvallan hajauttamista. Nyt maakunnat tulevat olemaan työvälineitä vahvistettaessa valtion ohjausta. Itsehallinnon näkökulmasta keskeisiä ongelmakohtia ovat mm. erityisesti järjestämislakiin
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sisältyvät valtioneuvoston ja ministeriön laajat, avoimet ja tulkinnanvaraiset toimivaltuudet ohjata maakunnan operatiivista toimintaa ja päätöksentekoa sekä investointien ohjaus. Valtionohjauksen tulisi keskittyä
poliittisesti strategisiin kysymyksiin. Sen sijaan palveluita koskevat operatiiviset ammatillista ja alueellista asiantuntemusta edellyttävät asiat
tulisi jättää maakuntien päätösvaltaan.
Kansanvallan yksi ulottuvuus on suora valvonta, jonka julkisuus tekee
mahdolliseksi. Ajatus palvelutuotannon laajasta yksityistämisestä tekee
tämän tyhjäksi. Julkisuutta voidaan lisätä säätämällä yksityisille toimijoille sama julkisuusvelvoite kuin julkisen vallan toimielimillä on. Tällöin
julkisuutta ei voida rajata vain niihin yhteisöihin ja säätiöihin, jotka on
perustettu entisten julkisyhteisöjen toiminnan jatkamiseksi. Julkisuuden
on oltava yhtä laajaa myös kaikkiin julkisen vallan järjestämisvelvollisuutta toteuttaviin yhteisöihin ja säätiöihin. Tätä edellyttää jo kilpailuneutraalisuus.
Kysymyksiä maakuntalaista
4. Muodostaako maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien maakuntien
hallinnon ja talouden järjestämiselle?
c. ei pääosin
Maakuntalakiluonnos perustuu kuntalain sääntelylle. Se on siksi perusrakenteeltaan tuttu. Sääntelyn noudattaminen tulisi olemaan teknisesti
erityisen ongelmallista. Valmistelun aikataulun kannalta valmiin mallin
käyttäminen on ollut perusteltua.
Maakunnalle kaavailtu itsehallinnon malli tulee kuitenkin poikkeamaan
merkittävästi kunnallisesta itsehallinnosta sellaisena kuin se on vuosikymmenten aikana kehittynyt. Maakuntalakiluonnos olisi voinut olla
huomattavasti esitettyä yksinkertaisempi ottaen huomioon, ettei maakunnalla ole yleistä toimialaa ja että valtion monin eri keinoin toteuttama maakuntien ohjaus tulee olemaan erittäin tiukkaa. Itsehallinnollisen
yhteisön toimintaa sääntelevän lainsäädännön omaksuminen myös sellaisessa yhteisössä, jonka itsehallinto vaikuttaa jäävän näennäiseksi,
saattaa jopa johtaa väärinkäsityksiin. Maakunnan valtuustoon ja muihin
toimielimiin valittavat henkilöt eivät käytännössä tule olemaan samanlaisessa valta- ja vastuuasemassa kuin kunnalliset luottamushenkilöt.
Siksi maakuntalain ja kuntalain soveltamisympäristöt tulevat olemaan
erilaisia, vaikka säännökset ovat likimain identtisiä.
Valtion monin eri keinoin toteuttama maakuntien ohjaus, myös maakuntien talouden ja investointien järjestämisen kysymyksissä, tulisi olemaan erittäin tiukkaa esityksen mukaisesti toteutettuna.
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Yleisesti on arvioitavissa maakuntien talouden ohjauksen osalta, että
koska:
 (1) maakuntien rahoitus perustuu lähes pelkästään trendinomaisesti
kehittyvään valtionosuusrahoitukseen, ja
 (2) maakunnat eivät voi hakea talouteensa ajallista joustoa velanotosta, omaisuuden myynnistä tai säätämällä kertyvää verorahoitusta
omin päätöksin, ja
 (3) maakunnat eivät käytännössä voi itse suunnitella investointejaan, vaan investointisuunnitelmat (uudis- ja korjausinvestoinnit)
laaditaan ministeriöissä ja päätetään valtioneuvostossa
niin maakuntalain sekä maakuntien rahoituslain antamat mahdollisuudet maakunnan talouden ohjaukselle ja lähes minkäänlaiselle omalle
merkittävälle taloudelliselle päätöksenteolle ovat käytännössä olemattomat.
5. Maakuntalain 2 luvussa määritellään maakunnan tehtävät. Onko maakunnalle
esitetty tehtäväkokonaisuus uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
c. ei pääosin
Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta esitetty tehtäväkokonaisuus on pääosin tarkoituksenmukainen. Kunnan ja maakunnan välinen
vastuunjako kohdan 2 tehtävien osalta ei ole täysin yksiselitteinen. Ehkäisevien palveluiden käsitettä on syytä määritellä tarkemmin muun
muassa suhteessa lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden ehkäiseviin
terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin. Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta alueellisen alkoholihallinnon tehtävien sijoittaminen maakuntaan
edistänee lain tavoitteiden saavuttamista.
Maahanmuuton ja muun väestön kasvun lisäksi pääkaupunkiseutu kantaa vastuuta erityisistä sosiaalisista ongelmista kuten segregaatiosta ja
asunnottomuudesta. Vaikuttava terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen metropolialueella edellyttää muuta maata tiiviimpää yhteistyötä
muun muassa kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, työllisyyspalvelujen ja koulutuspalvelujen kanssa. Maakuntaratkaisu vaikeuttaa tätä
tehtävää, kun pääkaupunkiseudun haasteita on käsiteltävä osana maakuntaa pääkaupunkiseudun sijaan.
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteen tulisi olla
yhdenmukainen muualla esitetyssä lainsäädännössä käytettyihin termeihin nähden.
Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtäminen maakuntien järjestämisvastuulle on ristiriidassa oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteiPostiosoite
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den kanssa. Yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamiselle parhaat
edellytykset takaa se, että koulujen psykologi- ja kuraattoripalvelut säilyvät kuntien vastuulla.
Maakuntien liikuntaa koskevat tehtävät ovat lakiluonnoksessa kannatettavia. Helsinki kannattaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon kuntien
peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän liikuntaa koskevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen indikaattoreita.
Helsingin näkökulmasta pelastustoimi tulee säilyttää kaupungin omana
toimintana maan suurimman väestökeskittymän turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi on huomioitava metropolialueen erityispiirteet valtionhallinnon toimipisteiden, maanalaisen ja korkean rakentamisen sekä
lentoasema- ja satamatoiminnan vuoksi. Pelastustoimella on erityinen
rooli Helsingissä osana kunnan toimintaa liittyen mm. pääkaupunkiasemaan ja – instituutioihin ja niiden turvallisuuskysymyksiin. Kaupungissa
järjestettävät kansalliset ja kansainväliset tapahtumat edellyttävät tiivistä yhteistyötä pelastustoimen, kaupungin muiden toimintojen ja poliisin
kanssa.
Ympäristöterveydenhuolto tulee jatkossakin hoitaa Helsingin kaupungin
toimesta eikä siirtää maakuntaan. Kaupungilla on riittävä osaaminen ja
voimavarat tehtävään maan suurimpana ympäristöterveydenhuollon
valvontayksikkönä. Toiminta on mahdollista järjestää myös PKS-yhteistyönä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa. Kaupungeilla on säännöllistä yhteistyötä mm. valvontaprojekteihin liittyen sekä yhteiset toimintaohjeet talousveden valvontaan ja sitä koskevien erityistilanteisiin
varautumiseen.
Maakuntiin siirrettäviin tehtäviin kuuluvat löytöeläintoiminta ja nikotiinikorvausvalmisteiden lupamenettely ja valvonta olisi selkeää sisällyttää
osaksi ympäristöterveydenhuoltoa, jota Helsinki tai PKS-seutu voisi jatkossakin hoitaa itse.
Lakiluonnoksen mukaan valtion korvaamat valvontaeläinlääkäreiden
tehtävät siirtyisivät joka tapauksessa maakuntaan, vaikka Helsinki tai
PKS-kunnat yhdessä järjestäisivät ympäristöterveydenhuollon. Esitys ei
ole tältä osin tarkoituksenmukainen, koska valvontaeläinlääkäreiden tekemä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta on kiinteässä yhteydessä jokapäiväisissä työtehtävissä sekä eläinlääkintähuoltoon että löytöeläintoimintaan. Em. tehtäviä ei tulisi siirtää eläinlääkintähuollosta ja löytöeläintoiminnasta erillisenä tehtävänä maakuntaan.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ei ole esitetty siirrettäväksi maakuntaan eli jatkossakin kaupunki hoitaa koko kunnan ympäristönsuojelutehtävien kokonaisuuden. Yhteistyö eri tehtävien hoidossa
Helsingin kaupungin ja maakunnan kesken on ensiarvoisen tärkeää.
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Kaavoituksen ja maankäytön osalta maakunnalle osoitettu tehtäväkokonaisuus on pääpiirteittäin tarkoituksenmukainen. Maankäytön suunnittelujärjestelmä pysyy uudistuksessa samanlaisena eikä kuntien rooliin näiltä osin tule muutosta. ELY-keskusten ja maakuntien tehtävänjakoa ja toimivaltuuksia tulee kuitenkin selkeyttää. Maakuntien roolia kuntakaavoituksen edistämisessä tulisi täsmentää, jotta ei synny tilannetta,
jossa maakunnalla on maankäytön suunnittelussa kunnille kuuluvaa
toimivaltaa.
Liikennejärjestelmäsuunnittelu mainitaan perusteluissa, mutta ei lakiluonnoksessa. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu tulee
edelleen toteuttaa Helsingin seudun toimesta nykyisen alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaisesti. Nykyisiä rajauksia maakuntaliittojen tehtäviin ei tule muuttaa
siirryttäessä itsehallintoalueelle. Kunnille ja niiden yhteistyöelimille kuuluvia joukkoliikennetehtäviä ei tule tässä yhteydessä muuttaa. Myöskään raideliikenteen järjestämistä ei ole syytä lukea Helsingin seudulla
maakunnan tehtäväksi. Sen sijaan ELY-keskuksilta siirtyvät joukkoliikennetehtävät tulee kuvata lakiin selkeämmin.
Uudenmaan maakunnan tämänhetkinen kulttuurinen voimavara on Helsinki tai pääkaupunkiseutu, joten maakuntatason kulttuuristrategioille ei
ole tarvetta. Kulttuurin tehtävät tulisi poistaa ehdotuksesta kokonaan tai
vähintään siirtää maakuntien vapaaehtoisiin tehtäviin.
Lakiesityksessä maakunnan tehtävät ja toimiala on yksityiskohtaisesti
kirjattu 6 §:n yli 20-kohtaiseen luetteloon monessa kohdassa tulkinnanvaraiseen ja epämääräiseen muotoon. Erityisesti selvyyttä tarvitaan
niin kohtiin, jotka liittyvät läheisesti kunnan tehtäviin ja toimivaltaan
muun lainsäädännön nojalla. ( esim. ”kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen” tai ”alueen, sen
elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja kulttuurin ja osaamisen kehittäminen…” )
Kunnilla on elinvoima- ja kilpailukykypolitiikkaan liittyviin tehtäviin yleinen toimivalta eikä kuntien oikeutta kaavoitukseen tule heikentää. Maakunnat eivät voi tehdä kaavoitusta tai muita sitovia suunnitelmia siten,
että kunnat kantavat niiden taloudelliset seuraamukset. Maakuntien
kulttuuri- ja liikuntatoimialoihin liittyviä tehtäviä tai toimivaltaa ei tule laajentaa uudistuksessa, koska ne ovat merkittävässä osassa kuntien laajaa elinvoimapolitiikkaa sekä hyvinvoinnin laajaa ennaltaehkäisevää
palvelukokonaisuutta.
Lakiluonnoksen 6 §:n maakunnan hoidettavaksi ottamat tai sopimuksenvaraiset tehtävät kunnilta tulisivat olla kokonaan erillisessä pykälässä ja luettelon viimeinen kohta siirtää edellisen momentin viimeiseksi
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tehtäväksi muodossa ”hoitaa muita sille erikseen laissa säädettyjä tehtäviä”. Tämä ei ole maakunnan omassa harkinnassa (ei voi olla siis 2
momentissa, kohdassa jossa ”maakunta voi hoitaa..”)
Kohdat 24 (romaniasiat) ja 25 (yhteispalvelujen järjestäminen):
Näiden tehtävien osalta hoitamista koskevien säännösten tarpeellisuus
tulee uudelleen arvioida.
Viranomaiselle on hiljattain säädetty velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen suunnitelmallisesti ja kaikkien vähemmistöjen osalta tulisi olla
vastaavan tasoiset velvoitteet. Alueelliset romaniasioiden neuvottelut
ovat käsitelleet kotimaan romaniväestön asioita ja toimineet keskeisten
tahojen keskustelu- ja tiedonvaihtofoorumina.
Maakunta ja sen alueen kunnat voivat keskenään sopia tarvittaessa yhteispalvelujen järjestämisestä ilman maakunnalle erikseen osoitettua
tehtävää laissa. Jos säännös jää lakiin niin sitä tulee täydentää seuraavasti: ”… maakunnan järjestämisvastuulla olevien tehtävien osalta”.
Alkoholihallinnon tehtävät liittyvät elinkeinonäkökulmasta etenkin lupaja valvontatehtäviin. Yrittäjien, asukkaiden ja asiakkaiden kannalta keskeistä on yhdenmukainen linja soveltamisohjeiden käyttämisessä koko
maassa. Alkoholihallintoa on hyvä hoitaa maakunnallisessa kokonaisuudessa. Alkoholihallintoa tulee kuitenkin rajata nykyisestä siten, että
paikallinen viranomainen päättää yhteistyössä maakunnan kanssa esimerkiksi terassilupien mukaisista aukioloajoista. Tällä hetkellä Helsingissä terassien aukioloajoista päättää yhdessä poliisi ja AVI.
Tulevaisuudessa maakunnan ja poliisin tehtävä tulee rajata vain alkoholin anniskelun lainmukaisuuteen liittyviin lupa- ja valvontatehtäviin.
Esimerkiksi terasseista aiheutuva melu on paikallinen ilmiö, joten meluun liittyvistä rajoitteista on päätettävä paikallisen viranomaisen. Työnjaon tulee noudattaa samaa työnjakoa kuin esimerkiksi tapahtumien
osalta, joissa meluilmoitus tehdään paikalliselle viranomaiselle.
Esitetty malli ei luo selkeää työnjakoa eikä järjestelmää, joka pystyy nykyistä selkeämmin ja yksinkertaisemmin vastaamaan ihmisten ja yritysten palvelutarpeisiin kohdan 9 tehtävien osalta, joten tavoite ei täyty ja
maakuntien tehtäväkokonaisuus ei siten ole esityksen eli ”alueen ja
elinkeinojen kehittäminen” mukaisena tarkoituksenmukainen.
Käytännössä pääkaupunkiseudun kaupungit vastaavat jo tällä hetkellä
valtaosasta kilpailukykyyn ja elinkeinopolitiikkaan liittyvistä kehittämistehtävistä omilla vaikutusalueillaan. Ne kykenevät toteuttamaan merkittäviä kehittämistoimistoja, vahvaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa se-
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kä omia investointien houkuttelun (invest-in) ja viennin edistämisen (export-out) toimintoja.
Kansainvälinen kilpailukyky perustuu yhä enemmän toimiala- ja klusterirajat ylittävään kehittämiseen, käytäntölähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, vahvaan, paikkaan sitoutuneeseen innovaatio- ja yritysekosysteemiin sekä laajaan elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan. Laajassa elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa hyödynnetään laajasti kaupungin voimavaroja, kuten kaupunkien yhtiöiden konserniohjausta, julkisia
hankintoja ja syntyviä edelläkävijämarkkinoita, vetovoimaa ja kilpailukykyä tukevia investointeja, maapolitiikkaa, kaavoitusta sekä tiiviitä, kaupunkien välisiä kansainvälisiä suhteita.
Maakuntalaissa esitetty tehtävän jako on, varsinkin elinkeinoelämän ja
innovaatioympäristöjen kehittämiseen ja rahoittamiseen liittyvien tehtävien osalta epäselvä ja kilpailukyvyn kehittämisen kannalta epätarkoituksenmukainen. Maakunta- tai aluetasoinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka tarkoittaa käytännössä a) politiikan laatimista tasolla joka ei
ole toiminnan kannalta relevantti ja jossa strategisen tahdon löytäminen
on mahdotonta, b) luopumista laajasta elinkeinopolitiikasta sekä c) kilpailukyvyn kehittämiseen käytettävien resurssien ohentamista.
Tehtäväkohdan 9 tarkoittama kulttuurin edistäminen liittyy tiiviisti toteutettavaan yritys- ja elinkeinopolitiikkaan. Aineettoman tuotannon syntyminen, kasvu ja luovan työn tekemisen edellytysten ja kulttuurimatkailun edistäminen kuuluvat samoin kuin muutkin yritys- ja elinkeinopalvelut tällä hetkellä useammalle toimijalle ja esitetty malli vastaa käytännössä nykytilaa, jossa pääkaupunkiseudun kaupungit käytännössä toteuttaa ja rahoittaa näitä tehtäviä alueellaan.
Maakunnan tehtäväkokonaisuus ja työnjako kunnan kanssa yritys-, työja elinkeinopalvelujen järjestämisessä sekä kotoutumisen edistämisessä sisältää asiakkaiden ja palvelujärjestelmän kannalta samat ongelmat
kuin nykyinen malli, jossa toimijoina työllisyys-, yritys- ja kotoutumispalveluissa ovat kaupungit, TE-toimisto ja ELY-keskus. Nykymalliin parannuksena tulee maakuntaliittojen tehtävien yhdistäminen TE-toimiston ja
ELY:n tehtävien kanssa. Esitetyssä mallissa kuntien tehtävät säilyvät
yritys-, työllisyys- ja kotoutumistehtävissä samanlaisena kuin nykyisin.
Nykyiset ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtävät siirtyvät mallissa
maakunnille, joten toimijoita on esitetyssä mallissa edelleen useampi
kuin yksi. Malli vastaa hyvin pitkälle nykytilaa.
Työllisyys-, kotoutumis- ja elinkeinopalveluiden tulee muodostaa tiivis
kokonaisuus elinvoimaisuuden ja taloudellisen kasvun lisäämiseksi.
Yhden toimijan mallissa saavutetaan joustavuutta, nopeaa reagointikykyä ja palveluiden yhteensovittamista kasvupalveluiksi. Yhden toimijan
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mallissa byrokratian ja tiedonvaihdon määrä on nykyistä huomattavasti
vähäisempi ja palveluiden yhteenlaskettu kokonaisbudjetti saadaan
kohdennettua työmarkkinoiden ja yrittäjyyden tukemiseen tehokkaasti.
Palveluiden kehittämisen ja suuntaamisen tulee lähteä läheltä asiakastarpeita ja niihin liittyvät viranomaistehtävät tulee pystyä hoitamaan tehokkaasti asiakkaan lähellä.
Vaihtoehtona on, että sektorikohtaisessa erillislainsäädännössä säädetään järjestämisvastuu pääkaupunkiseudun kaupungeille yhdessä tai
erikseen, kuten maakuntalakiesityksen yleisperustelujen (s. 183) mukaan olisi mahdollista: ”Lisäksi joissakin tehtävissä kuten työ- ja elinkeinopalveluissa ja ympäristöterveydenhuollossa mahdollistettaisiin maakunnan järjestämisvastuun siirtäminen laissa edellytykset täyttävälle
kunnalle.”. Yleisperustelujen kirjauksen työ- ja elinkeinopalveluihin on
sisällytettävä myös muut tehtäväkohdan 9 tehtävät, koska ne muodostavat selkeän kokonaisuuden yhdelle toimijalle.
Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen näkemyksen mukaan Uudenmaan maakunta on liian suuri ja hajanainen varmistamaan kohdan
9 tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla, joten maakunta yhtenä toimijana on pääkaupunkiseudun kaupunkien esityksen mukaan poissuljettu
vaihtoehto.
Hallituksen esitys ei sisällä arvioita julkisten kasvupalveluiden osalta
erilaisista alueellisista vaihtoehdoista. Valmistelu on tältä osin ollut
puutteellista ja siinä ei ole huomioitu pääkaupunkiseudun erityispiirteitä
palvelutarpeissa, kasvupotentiaalia, merkitystä koko maan taloudelliselle kasvulle ja ennusteita, joiden mukaan pääkaupunkiseudun kasvu ja
siten kokoero verrattuna muihin maakuntiin tulee kasvamaan tulevina
vuosikymmeninä.
Maakuntalakiesityksen mukaan kuntien työllisyydenhoidon tehtävät säilyivät nykyisten periaatteiden mukaisena (s. 135 yleisperustelut). Kuntien rooli työllisyyspalveluiden palveluiden tuotannossa rinnastetaan
maakuntalakiesityksessä kuitenkin yrityksiin ja järjestöihin. Kuntien roolia työmarkkinatuen kuntaosuudessa on perusteltu myös kuntien järjestämisvastuulla sosiaali- ja terveyspalveluista. Nyt maakuntalaissa esitetynlaisena toteutuessaan kuntien rooli tulee rajoittumaan nykyisestä ja
työmarkkinatuen kuntaosuus tulee siirtää palveluista järjestämisvastuulliselle maakunnalle tai kokonaan valtion maksettavaksi.
Jos maakuntalakiesityksessä mainittu tuleva julkisia kasvupalveluita
(nykyiset ELY-keskuksen ja TE-toimiston tehtävät julkisen työvoima- ja
yrityspalvelulain, kotoutumislain ja valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi annetun lain mukaan) koskeva erillislaki mahdollistaa
Helsingin kaupungin laajan järjestämisvastuullisen roolin julkisissa kasPostiosoite
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vupalveluissa, on samalla arvioitava koko julkisten kasvupalveluiden
kokonaisuus mukaan lukien työmarkkinatuen kuntaosuus.
Helsingin lähtökohta erillislain valmistelulle on, että palveluiden järjestämisvastuu ja palveluiden toimintamenojen ja palveluostojen resurssit
siirretään Helsingin kaupungille tai pääkaupunkiseudun alueen kaupungeille yhteisesti.
Nykyisin Helsingin kaupunki käyttää pelkästään työllisyyspalveluihin 45
miljoonaa euroa vuodessa. Kunnan roolin kaventaminen järjestöjen ja
yritysten kaltaiseksi maakuntalakiesityksen mukaisena leikkaa myös
kunnan nykyisen osuuden käytettävissä olevista resursseista pois. Valtion resurssit julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisiin ja yritysten kehittämispalveluihin (TE-toimiston ja ELY:n toimintamenot, palveluostot ja tuet) arvioidaan koko pääkaupunkiseudulla olevan noin 130
miljoonaa euroa.
Maakuntalain ja siihen liittyvien erillislakien esityksestä on vaikeaa lausua kohdan 9 tehtävien osalta, koska aineisto on kokonaisuudessaan
puutteellista ja valmistelu on ollut epätasaista ja vaikeasti ennakoitavissa.
Lakiluonnoksen tausta-aineistosta ei selviä, mihin analyysiin valittu 18
alueen malli perustuu. Tausta-aineistossa on vain arvio sote-alueiden
määrästä, jossa päädytään 5-12 alueeseen. Tämän aluejakoselvityksen jälkeen uudistukseen on lisätty uusia tehtäviä, kuten julkiset kasvupalvelut, jotka muodostuvat TE-toimistoista ja ELY-keskuksista ja siihen on liitetty maakuntaliittojen nykyiset tehtävät. Valmistelu tulisi olla
johdonmukaista ja tehdyt ratkaisut perustuvat avoimesti arvioituun tietoon ja argumentteihin koko uudistuksen osalta.
Maakuntalain valmistelun epäjohdonmukaisuus ja valmistelun kiire ja
siitä johtuvat puutteet näkyvät myös siinä, että hallituksen esityksen
yleisperusteluissa sivulla 8 kohdassa Johdanto kerrotaan muiden maakuntien tehtävien tarkentuvan keväällä 2016. Kohdan Nykytila alakohdassa 2.6.2 Muut tehtävät on muiden tehtävien nykytilaa arvioitu lauseella ”(Tähän lisätään myöhemmin lyhyt kuvaus niistä niitä muista tehtävistä, jotka tulevat mukaan uudistukseen!)”.
Myös maakuntauudistuksen tavoitteet jäävät ylätasolle, mikä näkyy lain
yleisluontoisuudessa julkisten kasvupalveluiden tehtävien osalta. Tämä
vaikeuttaa laista lausumista, koska mitään tarkkaa suunnitelmaa saati
erillislakiesitystä ei toistaiseksi ole olemassa, mutta erillislain mahdollisuuksiin viitataan tehtävien järjestämisvastuun siirtämiseksi kaupungeille.
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Tehtävä 10 alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointia ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelua
koskeva tavoite toteutuu osin. Tehtävä sopii laajalle alueelliselle toimijalle paremmin kuin kohdan 9 tehtävät. Tehtävä on luonteeltaan täysin
erilainen, koska kyseessä on puhtaasti suunnittelu- ja ennakointitehtävä ja se ei sisällä asiakastyötä ja konkreettista palveluiden järjestämistä
ja tarjoamista ja siten sen yhteys paikalliseen elinvoimaisuuteen ei ole
yhtä suora kuin kohdan 9 tehtävissä.
Kohdan 10 tehtävät liittyvät oleellisesti kohdan 9 tehtäviin ja se on toteutettavaa yhteistyössä eri toimijoiden (maakunta, kunnat, yritykset,
yliopistot, ammattikorkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset, tutkimuslaitokset, etujärjestöt jne.) kesken, jotta koulutusjärjestelmä on tiiviissä
vuorovaikutuksessa työvoiman kysyntään ja tarjontaan etenkin pitkällä
aikavälillä. Koulutusjärjestelmän kautta vaikutetaan etenkin pidemmän
aikavälin työvoimatarjonnan laatuun ja hyvin toteutettuna sillä pystytään lisäämään myös työvoiman kysyntää.
Tehtävä 22 alueellinen varautuminen on käsitteenä huono. Maakunnan
tehtäviin kuuluu varautumista, mikäli näin laissa säädetään. Tämä varautuminen ei kuitenkaan liity maakunnan maantieteelliseen alueeseen,
vaan nimenomaan maakunnan tehtäviin. Kirjaus viittaa, että maakuntien muodostamisen yhteydessä syntyisi joku ”alue”, jonka varautumisesta maakunta vastaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Maakunta ei vastaa maantieteellisen toiminta-alueensa varautumisesta, vaan
tästä vastaavat kulloinkin kyseessä olevat viranomaiset ja muut organisaatiot niitä koskevan lainsäädännön määrittämällä tavalla. Kohtaa tulisi muuttaa seuraavaan muotoon: ”maakunnan tehtäviin liittyvä varautuminen”.
Vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat myös
maakuntauudistuksen jälkeen. Vesihuoltolain mukaan varautumisesta
huolehtii vesihuoltolaitos. Lisäksi vesihuoltolain mukaan kiinteistön
omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta.
Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.
Perustelujen mukaan kyseessä oleva tehtävä olisi Ely-keskukselta siirtyvä tehtävä. Nykyisellä Ely-keskuksella ei ole sellaista tehtävää, että
se huolehtisi ”vesihuollon turvaamisesta”.
Perusteluissa mainittu tulvariskien hallinta ei kuulu kokonaisuudessaan
maakunnan tehtäviin siirrettävän Ely-keskuksen vastuulle. Ely-keskukPostiosoite
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sessa on tulvariskeihin liittyviä tehtäviä, mutta tosiasiallinen hallinta ja
vastuu ovat kunnilla.
6. Maakuntalain 5 luvussa säädetään maakunnan asukkaiden osallistumisoikeuksista. Ovatko osallistumisoikeudet turvattu esityksessä riittävällä tavalla?
e. ei kantaa
Kysymys on muotoiltu siten, ettei mikään vastausvaihtoehdoista ole
mahdollinen.
Ks. vastaukset kysymyksiin 3 ja 4.
Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumissäännökset ovat yksityiskohtaisia. Erityisesti sote-palvelujen järjestämisen näkökulmasta ne
ovat tarpeellisia.
7. Maakuntalain 9 luvussa säädetään maakunnan palvelulaitoksesta. Onko siitä esitetty säädettäväksi tuottamisen organisoinnin näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti?
c. ei pääosin
Maakunnan järjestäjäroolin ja maakunnan palvelulaitoksen tuottajaroolien välinen työnjako ja vastuut on syytä kuvata mahdollisimman täsmällisesti ja myös kaikin keinoin välttää tarpeettomien hallinnollisten rakenteiden muodostuminen. Väestöpohjaltaan pienemmissä maakunnissa palvelulaitoksen ja sitä ohjaavan järjestäjän riittävää osaamista ja
resursointia on vaikeaa varmistaa, ja osa maakunnista jää siksi liian
pieniksi.
Järjestämisen ja palvelutuotannon eriyttämistä perustellaan johtamisen
paranemisella, kustannusten hallinnalla ja laadun kehittämisellä (järjestämislain 22 §:n yksityiskohtaiset perustelut). Perusteluja sille, miten
palvelulaitoksen perustaminen toteuttaa näitä tavoitteita, ei ole esitetty.
Johtaminen ja laadun parantaminen ei varsinaisesti ole organisaatiokysymys ja kaksiportaisen ja varsin raskaasti säännellyn maakunta/palvelulaitos -hallintokokonaisuuden riskinä on pikemminkin kustannusten
kasvaminen kuin niiden hallinnassa pysyminen.
Myönteisenä seikkana on pidettävä sitä, että palvelulaitoksen hallituksen osalta on asetettu osaamiseen/asiantuntemukseen perustuvat kriteerit, vaikka ne ovat käytännössä hyvin tulkinnanvaraiset.
Valvonta- ja riippumattomuusnäkökulmasta puolestaan on hyvä, ettei
palvelulaitoksen hallituksen jäsen tai johtaja voi olla laitoksen tytäryhteisön hallituksessa. Kielto voitaisiin perustellusti ulottaa myös tytäryhteisön palveluksessa oleviin henkilöihin. Valvonta- ja riippumattomuusnäPostiosoite
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kökulman kannalta on samaten hyvä, ettei maakunnan luottamushenkilö voi olla palvelulaitoksen hallituksen jäsen.
Maakuntalakiesityksen muutoksenhakua koskevassa luvussa palvelulaitoksessa tehtyihin päätöksiin kohdistuva muutoksenhaku on otettu
huomioon vain joissakin säännöksissä, muttei kaikissa tarpeellisissa.
Palvelulaitosten tulisi voida käyttää jatkossakin hyväkseen olemassa
olevia rakenteita kuten pääkaupunkiseudulla kaupunkien omistamaa
henkilöspalveluyritys Seurea.
Mikäli jokaisessa maakunnassa tulee olemaan lakiesityksen mukaan
vain yksi palvelulaitos, tulee palvelulaitoksessa varmistaa, etteivät muut
asiat jää sosiaali- ja terveyspalveluille alisteisiksi ja päinvastoin.
On ongelmallista, että järjestäjälle (maakuntavaltuusto) muodostunee
melko pieni organisaatio, kun tuotannon puolella (palvelulaitos) ovat
suuret volyymit ja valtaosa henkilöstöstä. Merkittävä määrä tosiasiallista päätösvaltaa valuu palvelulaitokselle, jossa esityksen mukaan on ainoastaan virkamiesjohto.
8. Maakunnan talouden ohjaus perustuu erityisesti maakuntalakiin ja maakuntien
rahoituslakiin. Ohjaavatko maakuntien rahoitusmalli ja maakuntalain mukainen taloudenohjausmekanismi maakuntien taloudenhoitoa tarkoituksenmukaisella tavalla?
c. ei pääosin
Maakuntien taloudenohjausmekanismin ja maakunnan oman talouden
päätäntävallan suurimpina rajoitteina ovat seuraavat tekijät:
 (1) maakuntien rahoitus perustuu lähes pelkästään trendinomaisesti
kehittyvään valtionosuusrahoitukseen, ja
 (2) maakunnat eivät voi hakea talouteensa ajallista joustoa velanotosta, omaisuuden myynnistä tai säätämällä kertyvää verorahoitusta
omin päätöksin, ja
 (3) maakunnat eivät käytännössä voi itse suunnitella investointejaan, vaan investointisuunnitelmat (uudis- ja korjausinvestoinnit)
laaditaan ministeriöissä ja päätetään valtioneuvostossa.
Maakunnan/palvelulaitoksen/maakuntakonsernin tytäryhteisön/yksityisen tuottajan -sopimus- ja hallintokokonaisuudesta seuraa tilanne, jossa sote-palveluntuotantoa tuotetaan kohtuullisen pitkiin sopimuksiin perustuen ja siten maakunnan vuosittaisia kustannuksia ei voida ohjata
vuosittaisen määrärahaohjauksen pohjalta. Pitkät sopimukset palveluntuottajien kanssa, mutta samanaikainen maakunnan oman talouden
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joustomahdollisuuksien lähes täydellinen puuttuminen tuottaa vaikeuksia talouden suunnittelulle.
Ehdotetussa mallissa investoinneista seuraavat vaikutukset käyttömenoihin pitäisi olla poikkeuksellisen hyvin arvioitu yksittäisistä investoinneista valtioneuvostossa päätettäessä, jotta maakunnilla on mahdollisuudet rahoittaa käyttömenot ajallisesti joustamattomista valtionosuusmäärärahoistaan. Kysymykseksi nousee, miten maakunta voi kattaa
menonsa, jos valtionosuusindeksin mukaan määräytyvä rahoitus pysyy
ennallaan tai jopa pienenee (vrt. indeksien kehitys mm. vuosina 20152017), mutta samaan aikaan aikaisemmin valtioneuvostossa päätettyjen investointien käyttökustannukset realisoituvat maakuntien maksettaviksi.
Kysymys ehdotetussa investointisuunnittelussa on myös päättääkö ministeriöt ja valtioneuvosto myös peruskuntien omistamien mutta maakunnille vuokraamien sote-kiinteistöjen korjaushankkeista. Vai katsotaanko peruskuntien omistuksessa, mutta sote-toimijoiden käytössä
olevien kiinteistöjen korjaamisen harkintavallan jäävän peruskuntiin.
Oma kysymyksensä on myös millaiset edellytykset ministeriöillä on tehdä koko valtakunnan kattavaa investointisuunnittelua. Tämä vaatisi ministeriöihin mittavaa ja hyvän paikallistuntemuksen omaavaa resurssia.
Nykyisin mm. suurissa kaupungeissa investointien ohjelmoinnissa nimenomaan yksittäisten hankkeiden tunteminen ja paikallistuntemus
koetaan erittäin tärkeäksi.
Valtionosuusindeksiin perustuvaa maakuntien valtionosuusrahoitusta
sovellettaessa (… rahoitusta tarkistetaan ottamalla huomioon toteutuneet nettokustannukset ...) tulisi varmistaa, että nettokustannuksiin sisällytetään kaikki maakuntien menoerät ja toteutuneen nettokustannustarkastelun ulkopuolelle ei saa jättää mitään maakunnan menoeriä.
9. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntalaista.
Lakiluonnos on syytä vielä käydä läpi sisäisen johdonmukaisuuden näkökulmasta. Se sisältää melko paljon viittaussäännöksiä, joiden kohde
puuttuu tai vaikuttaa olevan virheellinen. Esimerkiksi lakiluonnoksen 56
§:ssä viitataan 84 §:n 1 momentin 2 kohdan p alakohtaan. Kyseisen
lainkohdan viimeinen alakohta on kuitenkin o. Vastaavasti lakiluonnoksen 118 §:ssä olevan viittauksen 119 §:ään ilmeisesti tulisi kohdistua 6
§:ään.
Lakiluonnos ei ole johdonmukainen myöskään maakuntakonsernia koskevien säännösten osalta. Palvelulaitosta, tytäryhtiöitä, tytäryhteisöjä ja
määräysvallassa olevia säätiöitä koskevat maininnat tulisi tarkistaa ja
yhdenmukaistaa.
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Lakiluonnoksen mukaan perustetaan maakunnille ja sote-alueille valtakunnalliset palvelukeskukset mm. ICT-palveluihin. 125 §:ssä säädetään
palvelukeskuksen käyttövelvollisuudesta ja poikkeuksista, jolloin sitä ei
tarvitse käyttää. Apotti Oy:llä on pykälän mukaiset perusteet, sille että
Apotti Oy jatkaa itsenäisenä organisaationa. Näin voidaan riskittömimmin varmistaa sote-uudistuksen aikataulua vaarantamatta jo tehdyt investoinnit, potilasturvallisuus ja tavoitteen mukaisten vuotuisten 123
miljoonan euron hyötyjen saavuttaminen. Sekä sosiaali- että terveydenhuollon käyttäjät että kuntalaiset tarvitsevat parempia ja käytettävimpiä
palveluja myös sote-uudistuksen aikana ja Apotti pystyy tuottamaan
palvelut kattavasti koko Uudenmaan alueella - tarvittaessa laajemminkin.
Lakiehdotuksessa palvelujen tuottaminen jakaantuu maakunnan julkiseen, ei kilpailtuun palvelutuotantoon ja kilpailun alaiseen palvelutuotantoon. Jälkimmäisten tulee järjestää ICT-palvelunsa markkinaehtoisesti. Tämä saa aikaan sen, että tuottajilla on ja tulee olemaan eri järjestelmiä käytössään aiheuttaen ICT- palvelujen yhteensovittamiselle
merkittäviä haasteita. Tieto ei ole eri järjestelmissä yhteismitallista eikä
järjestelmien välillä ole tiedonsiirtoa. Tietoa voidaan välittää Kanta-palvelun kautta, mutta se ei sisällä kaikkea tarvittavaa tietoa eikä lähdeaineistonsa takia ole myöskään kattavasti rakenteisessa muodossa. On
olemassa riski, että tietointegraatio yhtenä Sote ICT-integraation lähtökohtana ei toteudu kaavaillussa tuote- ja kokonaisarkkitehtuuriympäristössä.
Maakunta on asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitäjä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan on järjestämislain mukaisessa palveluiden
tuottamisessa tallennettava asiakas- ja potilastiedot maakunnan asiakas- ja potilasrekisteriin.
Monituottajamalliin liittyviä ICT integraation haasteita voitaisiin lieventää maakuntatason yhtenäisillä ratkaisuilla. Yksi yhtenäinen kehittyneen toiminnanohjauksen sekä raportoinnin ja analytiikan omaava
asiakas- ja potilastietojärjestelmä ratkaisisi suuren osan haasteista.
Sen lisäksi joillekin alueellisille tai paikallisille järjestelmille voitaisiin antaa vastuu hoitaa valtakunnallisesti esim. raportointia tai analytiikkaa.
Kantapalvelua tulisi kehittää siten, että tieto on rakenteista ja yhteensopivaa ja että se kokonaisuus mahdollistaa toiminnanohjauksen
Esimerkiksi Apotin kyseinen järjestelmätoiminnallisuus voisi tällaisena
toimia keräten avointen rajapintojen kautta tiedon muista järjestelmistä.
Kyseinen toiminnallisuus on merkittävän kehittämisen kohteena Apotin
tiekartalla. Muiden järjestelmätoimittajien työpanokset voitaisiin näin
suunnata sellaisiin toiminnallisuuksiin, joita ei vielä ole lainkaan tarjolla.
Apotti-järjestelmä tukee valmiiksi kaikkia kansainvälisiä asiakas- ja potiPostiosoite
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lastiedon välitysstandardeja, laatumittausta ja vertaisarviointeja ja kykenee siten toteuttamaan tavoitteen mukaisen täydellisen SOTE-tietointegraation.
Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista:
10. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 4 §:ssä säädettäisiin palvelujen
saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava
väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita, mutta säännöksen mukaisten
edellytysten täyttyessä palveluja voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin. Onko
säännös palvelujen saatavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
a. kyllä
Suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet tehostavat toimintaa yhdenmukaistamalla toimintatapoja, keventämällä rakenteita ja edistämällä digitalisaatiota. Palvelujen saatavuuden aluekohtaisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuksissa tasoittaa.
Asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta palvelujen saavutettavuus voidaan nähdä palvelujen lähellä tuottamista keskeisempänä kysymyksenä. Digitalisaatio, etäpalvelut ja asiakkaiden lähelle jalkautuvat palvelut
ovat tehokkaimpia keinoja edistää palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
On syytä huomioida, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat jo nyt ylivoimaisesti maan suurimmat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Pääkaupunkiseutu muodostaa luontevan palvelukokonaisuuden, eikä Uudenmaan maakunnan kokonaisuuteen kuuluminen tuo erityistä lisäarvoa ainakaan peruspalvelujen saatavuuden tai saavutettavuuden osalta.
11. Maakunnat muodostavat 5 yhteistyöaluetta, joista kussakin on 3–4 maakuntaa.
Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat laativat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaisen yhteistyösopimuksen. Siinä maakunnat sopivat keskinäisestä yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja toteuttamisessa. Sopimus on oikeudellisesti maakuntia sitova. Onko sopimuksen sitovuus perusteltua?
a. kyllä
Ehdotetun lainsäädännön perustuessa useamman maakunnan malliin,
sitova sopimusrakenne on edellytys lain tavoitteiden saavuttamiselle.
Sitoutuminen alueellisen yhteistyöhön on ratkaisevaa paitsi kustannustehokkuuden, myös asiakkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Laadittavassa sopimuksessa on mahdollista huomioida alueiden erityistarpeita.
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12. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaan laadittavassa yhteistyösopimuksessa on sovittava toimenpiteet palvelujen integraation varmistamiseksi. 23 §:n mukaisesti palvelun tuottajan velvollisuutena on valmistaa palveluketjujen integraation toteutuminen ja toimittava integraation edellyttämässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ovatko säännökset riittäviä asiakaslähtöisen integraation toteutumiseksi?
d. ei
Laajasti toteutettuna laaja valinnanvapaus estää integraatiotavoitteiden
toteutumista. Asianmukaisten hoitopolkujen ja –kokonaisuuksien syntyminen että kustannusten hallinnan toteutuminen näyttävät hyvin epävarmoilta – sote-uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat vaarantumassa.
Valinnanvapaudessa tulisi edetä vaiheittain ja toteuttaa aluksi vain rajatuissa palveluissa.
13. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan valtion ohjausta vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa (19 §, 4 luku, 6 luku). Onko tämä uudistuksen
tavoitteiden näkökulmasta perusteltua?
c. ei pääosin
Maakuntien itsehallinnon ja valtion tiukan ohjauksen välinen suhde on
arvioitava uudelleen. Järjestämislain mukainen esitys rajoittaa käytännössä maakuntien itsehallinnon lähes tyystin ja luo epätarkoituksenmukaista byrokratiaa.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa nykyistä vahvempi valtionohjaus on perusteltua tilanteissa, joissa maakunnat eivät pääse yhteiseen ratkaisuun tehtäviinsä liittyvissä yhteistyökysymyksissä.
Valtion vahvempi talousohjaus asettaa erityisiä vaatimuksia rahoitusosuuksia säätelevien tarvetekijöiden määrittelylle. Helsingin ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet ja erityiset palvelutarpeet tulee huomioida
todellisina ja täysimääräisinä.
Sen sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluiden osalta nykyistä
vahvempaa valtionohjausta ei voida pitää perusteltuna ja se on ristiriidassa maakunnan itsehallinnon kanssa. Lainsäädäntöuudistuksen tulisi
mahdollistaa olemassa olevien, esimerkiksi jo alueellisesti keskitettyjen
tukipalveluratkaisujen hyödyntäminen silloin, kun niiden toiminnan siirtäminen yhtä tai useampaa maakuntaa palvelevaksi on tarkoituksenmukaista. Valtion määrittämä raamibudjetointi on riittävän vahva tukipalvelujen ohjauskeino, ja maakunnilla tulee olla mahdollisuus tukipalvelujen järjestämiseen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
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Kuntaliiton esityksen mukaisesti esitykset valtakunnallisista tukipalvelukeskuksista ja maakunnan palvelulaitoksesta tulee poistaa laista. Yhden valtakunnallisen toimitilayhtiön sijaan tulisi muodostaa useampia
aidosti maakuntien ohjauksessa olevia alueellisia toimitilayhtiöitä. Vaaleilla valitulla maakuntavaltuustolla tulee olla suorat vaikutusmahdollisuudet sen vastuulla olevien palveluiden strategisiin linjauksiin ja oman
palvelutuotannon kokonaisuuteen
14. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maakunnan on
omassa toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Onko järjestämisen ja tuottamisen erottaminen uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukaista?
a. kyllä
Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen mahdollistaa kustannusten
läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden lisääntymisen.
Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen on perusteltua. Erityisen tärkeää on täsmentää maakunnan järjestäjäroolin ja maakunnan palvelulaitoksen tuottajaroolien välinen työnjako ja vastuut, ja myös kaikin keinoin välttää tarpeettomien hallinnollisten rakenteiden muodostuminen.
Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen edellyttää maakunnilta hyvää
osaamista palveluiden sisällön, vaikuttavuuden ja laadun määrittämisessä. Maakunta järjestäjänä päättää mitä sisältyy julkiseen palvelulupaukseen ja varmistaa että tuottajat myös lunastavat tämän palvelulupauksen. Seuranta vaatii hyvin määritellyt indikaattorit joiden tulee palvelussa toteutua.
15. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maakunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus maakunnan hoitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä
kilpailutilanteessa markkinoilla tai jos palvelut ovat valinnanvapautta koskevissa
säännöksissä tarkoitetun laajan valinnanvapauden piirissä. Onko ratkaisu tarkoituksenmukainen?
b. kyllä pääosin
Ratkaisu on pääosin tarkoituksenmukainen. Pääkaupunkiseudulla on
parhaat edellytykset uudistuksen toteutumiseen tältä osin. Tuotanto on
tällä hetkellä monipuolista ja monitoimijaista, markkinat ovat toimivat, ja
palvelusetelikäytännöt ja ulkoistettujen palvelujen ohjausmallit ovat jo
vakiintuneita.
Markkinatilanteessa voi kuitenkin olla alueellisia eroja, mikä saattaa
vaikuttaa paitsi palvelujen saatavuuteen ja valinnanvapauden käyttö-
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mahdollisuuksien laajuuteen, myös yhtiöitetyn toiminnan edellytyksiin
toimia markkinaehtoisesti.
Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden näkökulmasta korostuvat palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä yhteisen asiakassuunnitelman merkitys.
Kilpailutilanteessa markkinoilla toimimisen osalta tilanne on selvä ja
vastaa kunnissa jo tällä hetkellä sovellettavaa kilpailuneutraliteettisääntelyä. Valinnanvapautta koskevat säädösesitykset eivät vielä ole käytettävissä, joten tarkoituksenmukaisuusarviointi ei ole mahdollista. Sikäli
kuin lähtöoletus on, että laajan valinnanvapauden piirissä olevat palvelut avataan vapaasti kilpailulle, ehdotetussa säännöksessä olevat ehdot
ovat päällekkäisiä.
Samaan tapaan kuin maakuntalakiluonnoksessa, myös tässä lakiluonnoksessa maakuntakonsernia koskeva sääntely on epäjohdonmukaista. Esimerkiksi 22 §:ssä viitataan yhtiöihin ja yhteisöihin, mutta ei säätiöihin. Maakuntalakiluonnoksessa todetaan, että tytäryhteisöjä koskevia säännöksiä sovelletaan myös määräysvallassa oleviin säätiöihin.
Järjestämislaissa ei vastaavaa kirjausta ole. 22 §:n perusteluissa todetaan, että sovelletaan maakuntalain 15 luvun säännöksiä, mutta samaan aikaan todetaan, että yhtiöittäminen tehdään tytäryhtiöön tai tytäryhteisöön. Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevissa pykälissä puolestaan
lähdetään siitä, että myös säätiömuoto täyttää velvollisuuden (myös
maakuntalain 52 §:n pykälän perusteluissa viitataan 15 luvun yhtiöittämisvelvollisuuteen). Joissakin muissakin järjestämislakiluonnoksen pykälissä näyttää olevan sama tilanne, viitataan vain osakeyhtiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin.
Sama ongelma liittyy myös voimaanpanolakiluonnoksen 34 §:n vapautukseen varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuudesta, joka on kytketty
vain omaisuuden luovuttamiseen 22 §:ssä tarkoitetulle osakeyhtiölle.
Ottaen huomioon, että yhtiöittämisvelvoite voidaan toteuttaa muullakin
tavoin kuin perustamalla osakeyhtiö, sääntelyä on pidettävä tältäkin
osin puutteellisena.
16. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista.
On syytä huomioida kunnan ja maakunnan riittävä ja velvoittava yhteistyö uudessa toimintaympäristössä. Eri toimijoiden välisen yhteistyön
onnistumisessa sopimustenhallinta nousee keskeiseksi. Ehdotettu malli
luo tarvetta uudenlaiselle sopimusosaamiselle julkisella sektorilla.
Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta tulee varmistaa. Sen osalta on
lisäksi tarkoituksenmukaista, että jatkossa myös yliopistotasoiseen soPostiosoite
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siaalitieteelliseen tutkimukseen olisi mahdollista saada valtion rahoitusta terveystieteellisen tutkimuksen lisäksi.
On kannatettavaa, että maakunta voi sitoa kaikki palvelujen tuottajat
yhteiseen kehittämiseen, ammatillisen koulutuksen ja opiskelijoiden
koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksien edistämiseen.
Kysymyksiä voimaanpanolaista:
17. Kysymys vain kunnille: Voimaanpanolaissa on tarkoitus säätää siitä, mihin maakuntaan kunnat kuuluvat uudistuksen tullessa voimaan. Katsotaanko kunnassanne,
että sen tulee kuulua voimaanpanolain 5 §:ssä esitettyyn maakuntaan?
a. kyllä
Helsingin kaupunki kuuluu Uudenmaan maakuntaan.
18. Kysymys vain kunnille: Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, mihin maakuntaan kunnan tulisi kuulua ja miksi? (Kunnan tulee toimittaa valtuuston päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön)
19. Väliaikaishallinnosta sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä ja toimivallasta säädetään voimaanpanolain 2 luvussa. Onko väliaikaishallinnosta säädetty
riittävällä tavalla?
c. ei pääosin
Väliaikaista valmistelutoimielintä koskevat säännökset ovat yleisesti ottaen tarpeen. Sääntely vaikuttaa kuitenkin monin osin puutteelliselta.
6 §. Valmistelutoimielimen kokoonpanoon kuuluvien jäsenten odotetaan ilmeisesti olevan tässä tehtävässä koko sen ajan, jonka toimielin
on toiminnassa. Kyseessä on suhteellisen lyhyt ajanjakso, jonka kuluessa on paljon tehtävää. Tätä ei kuitenkaan varsinaisesti mainita esitysluonnoksessa. Vai onko sittenkin tarkoitus, että toimielin pitää vain
kokouskalenterin mukaisia kokouksia ja että asioiden valmistelu ja käytännön toimenpiteet hoidetaan muualla? Tältä osin on katsottava, ettei
maakunnan liitto vetovastuullisena toimijana välttämättä ole tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Useimmilla maakunnan liitoilla tuskin on riittäviä resursseja tai alakohtaista osaamista väliaikaisen valmistelutoimielimen päätösten valmisteluun.
On varsin epätodennäköistä, että toimielimen kokoonpanosta saadaan
aikaan sopimus, ellei siitä sitten tule niin iso, että kaikilla osapuolilla on
edustus.
7 §. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäväluetteloa voidaan pitää
perusteltuna.
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Toimielimen toimivallan merkittävä ajallinen rajoittaminen eli se, että
toimielin voi tehdä vain vuoden mittaisia määräaikaisia sopimuksia, on
perusteltu toimielimen väliaikaisuuden puolesta, mutta tulee johtamaan
mittaviin jatkuvuusongelmiin. Maakunnan palvelukseen ei ole helppoa
saada työntekijöitä, jos ainoa mitä voidaan tarjota, on lyhyt määräaikainen työsopimus.
Menettelyn osalta viitataan maakuntalain sääntelyyn. Maakuntalaissa
ei kuitenkaan ole läheskään riittäviä menettelysäännöksiä siitä, miten
toimielin käytännössä toimisi. Tämä tulee johtamaan siihen, että suuri
osa toimielimen muutenkin varsin lyhyestä toimikaudesta menee menettelytavoista keskustelemiseen, varsinkin kun jäsenten taustat ovat
niin erilaiset. Esimerkiksi säännös väliaikaisen toimielimen esittelijästä
puuttuu kokonaan.
20. Voimaanpanolain 14 §:n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavissa organisaatioissa työskentelevä henkilöstö siirtyisi maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstö, joka
muualla kunnan hallinnossa tai tukipalveluissa tekee pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, siirtyisi maakuntien palvelukseen. Onko henkilöstön siirtymisestä esitetty säädettäväksi henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti?
b. kyllä pääosin
Henkilöstön aseman näkökulmasta säädettäväksi esitetty liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti tapahtuva siirto on perusteltua sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä työskentelevän henkilöstön
osalta.
Tukipalveluiden osalta siirron tulisi kuitenkin perustua tarkempaan selvitykseen tehtävien jakautumisesta ja siirto tulisi tehdä tarkoituksen- ja
tarpeenmukaisesti esimerkiksi henkilötyövuosi- eikä henkilöperusteisesti.
Hallinto- ja tukipalveluiden osalta tehtävien siirrossa on syytä huomioida myös uudistuksessa suunnitellut suuremmat kokonaisuudet ja mahdollinen tehtävien päällekkäisyys maakuntaan siirtyvien nykyisten toimintojen kesken.
21. Voimaanpanolain 4 luvun mukaan lakisääteisten kuntayhtymien koko omaisuus
sekä kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnille. Kuntien toimitilat ja kiinteistöt jäävät kuntien omistukseen. Onko omaisuusjärjestelyjä koskeva ratkaisu hyväksyttävä?
c. ei pääosin
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22. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen ei tai ei pääosin, millä tavoin omaisuusjärjestelyt pitäisi toteuttaa?
Sote-uudistukseen liittyvien omaisuusjärjestelyjen tulee perustua ns.
laajaan jakautumismalliin.
Kunnan sote-palvelutuotannossa olevan omaisuuden (toimitilat/rakennukset, irtain omaisuus) tulee lähtökohtaisesti seurata palvelujen tuotantotehtävää. Jos sote-palvelujen sekä järjestämisvastuu että tuotantotehtävä siirtyy maakunnalle, omaisuuden tulee siirtyä mukana. Toisin
sanoen kunnan ei tule jäädä sote-toimitilojen vuokranantajaksi. Kunnalle ei tule jäädä vastuuta palvelutuotannossa käytettävien toimitilojen
korjausvelasta. Jos rakennukset jäävät kunnan omistukseen, vieläpä
hyvin lyhyellä vuokrasopimuksella, kunnille jää merkittävä kiinteistöriski. Samoin investointikiinnostus voi olla hyvin vähäinen. Kunnan toimiminen vuokranantajana ilman omaa tuotantotehtävää ei olisi myöskään
kilpailuneutraliteettiperiaatteen mukaista.
Poikkeuksena edellä mainitusta on että, sellaisia toimitiloja, joiden käyttö sote-palvelutuotannossa on suunnitelman mukaisesti päättymässä,
ei ole tarkoituksenmukaista siirtää lyhytaikaisesti maakunnalle. Omaisuuden hallinta- ja käyttöoikeus sinä aikana, kun sitä vielä käytetään
sote-palvelutuotannossa, on järjestettävä vuokrasuhteeseen perustuen.
Kunnan omistamien sote-kiinteistöjen maapohjan tulee jäädä kunnan
omistukseen riippumatta vastuiden ja tehtävien siirtymisestä. Näin varmistetaan sotekäytöstä mahdollisesti myöhemmin poistuvien kiinteistöjen kehittämishyödyn jääminen kunnalle. Sikäli kuin rakennukset siirtyvät maakunnan omistukseen, maapohjan hallintaoikeus on järjestettävä
kunnan ja maakunnan väliseen maanvuokrasuhteeseen perustuen.
Maanvuokran on oltava markkinaehtoinen, tontin käyttötarkoitus huomioiden.
Kuten Kuntaliitto on todennut, kunnan maankäytön kehittämisen ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi olisi perusteltua, että kuntayhtymien
maapohjat jäisivät kuntien omistukseen. Sote-kiinteistöomaisuuteen liittyvät riskit tulee kohdentaa pääosin sille osapuolelle, joka omilla toimillaan pystyy vaikuttamaan kiinteistöjen käyttötarpeeseen. Tarpeettomaksi jäävien kiinteistöjen aiheuttamat taloudelliset riskit tulee jakaa
kuntien, maakuntien ja valtion kesken.
Omaisuuden siirtojen kirjanpidollisen käsittelyn tulee perustua omaisuuden käypään arvoon (tekniseen nykyarvoon). Tasearvot eivät vastaa todellisuutta eikä niitä voida käyttää markkinaehtoisten rahoitusjärjestelyjen tai vuokranmäärityksen perustana.
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Ottaen huomioon, että sekä maakunta että kunta ovat lähtökohtaisesti
tasa-arvoisessa asemassa olevia itsehallinnollisia julkisyhteisöjä, mahdollinen kunnan ja maakunnan välinen erimielisyys omaisuuden siirrosta olisi perusteltua käsitellä tuomioistuimessa hallintoriitamenettelyssä
pikemminkin kuin menettelyssä, jossa maakunta ensin tekee yksipuolisen päätöksen ja kunta sitten valittaa päätöksestä. Hallintoriitamenettely vastaisi myös sitä, miten kuntajakolaissa tarkoitettua taloudellista selvitystä koskevat erimielisyydet ratkaistaan.
Maakunnalle siirtyneen toimitilaomaisuuden (sairaanhoitopiiriltä siirtyneet maapohja ja rakennukset, kunnalta siirtyneet rakennukset) lakiin
perustuvan velvoitteen mukainen edelleen siirtäminen valtakunnalliselle
palvelukeskukselle ei ole perusteltua. Tällainen palvelukeskus, samoin
kuin muutkin pakolliset valtakunnalliset palvelukeskukset, rajoittaisivat
maakunnan itsehallintoa. Jos palvelukeskusmalli kuitenkin katsotaan
välttämättömäksi välineeksi, kunkin maakunnan toimitilaomaisuus tulisi
siirtää kyseisen maakunnan omistamaan maakunnalliseen palvelukeskukseen.
Valtakunnallinen toimitilapalvelukeskus olisi suuri resurssien siirto Etelä-Suomesta muualle Suomeen, koska valtaosa sen omaisuudesta tulisi täältä. Sille, että toimitilahallinnon valtakunnallisella keskittämisellä
saavutettaisiin tehokkuutta tai taloudellisia ja toiminnallisia etuja, ei ole
esitetty mitään reaaliperusteluja. Aivan yhtä mahdollista on, että keskittäminen johtaa jäykkyyteen ja moninkertaiseen hallintoon.
Mikäli kuitenkin laajaan jakautumismallia ei käytetä, tulisi jatkossa huolehtia, että kuntien omistama tilakanta säilyy tehokkaassa käytössä.
Rakennukset tulee vuokrata aina kokonaisuuksina, ellei kaupungin
kanssa yhteistyössä toisiin sovita. Tavoitteena tulee olla, että maakunta
ensisijaisesti hyödyntää kuntien omistamaa tilakantaa ja tilatarpeen
muutosten yhteydessä etsii yhdessä kuntien kanssa kokonaistaloudellisen ratkaisun muuttuneen tilatarpeen tyydyttämiseksi.
Voimaanpanolain lyhyt vuokrasopimuskausi nähdään osin ongelmallisena. Ilmeisesti tarkoituksena kuitenkin on, että voimaanpanolain jälkeisenä aikana maakunta halutessaan vuokraa tarvitsemansa tilat kaupungilta pitkillä vuokrasopimuksilla. Tämä mahdollistaa myös kaupungin ottaa tilat omaan käyttöönsä tai kiinteistöjen kehittämisen näin halutessaan siirtymäkauden jälkeen. Lyhyet vuokrasopimukset eivät välttämättä mahdollista kiinteistöjen tarkoituksen mukaista korjaustoimintaa
voimaanpanolain määrittelemällä ajanjaksolla.
Helsingin kaupunki on järjestänyt sote-palveluiden tilakantaa myös tytäryhtiöiden kautta. Tiloista tehdyissä vuokrasopimuksissa ei ole ollut tarpeen solmia pitkiä vuokrasopimuksia, koska määräysvalta tilojen ja palPostiosoite
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veluiden järjestämisessä on ollut kaupungilla. Näiden sopimuksien
osalta olisi tarkoituksenmukaista solmia uudet pitkäaikaiset vuokrasopimukset maakunnan tai valtakunnallisen palvelukeskuksen kanssa.
Irtaimen omaisuuden vastikkeeton siirtäminen voi olla kunnan kannalta
epäoikeudenmukaista.
Helsingin pelastuslaitos on Uudellamaalla ainut yhden kunnan alueella
toimiva pelastuslaitos. Pelastuslaitos on hoitanut Helsingissä yleisiä
väestönsuojia, mutta muissa kunnissa ei pääsääntöisesti vastaavia
yleisiä kallioväestönsuojia ole, eikä näin ollen kyse ole lakisääteisestä
pelastustoimen vastuulle kuuluvasta palvelusta. Näin ollen on epäselvää vuokraako maakunta väestönsuojat kaupungilta jatkossa. Kuitenkin
aina tulee huolehtia, että pelastustoimi maksaa pelastustoimeen liittyvien väestönsuojissa sijaitsevien johtokeskusten kustannukset. Väestönsuojelua johtaa pelastusviranomainen. Mikäli pelastustoimi siirtyy
maakuntien vastuulle yleisiin väestönsuojiin liittyvä toiminta olisi tarkoituksen mukaista siirtää maakuntien tehtäväksi, jotta väestönsuojelun
johtamisjärjestelmä toimii yhtenäisenä kokonaisuutena. Yleisten väestönsuojelutilojen toiminnan tilatarpeet ja ominaisuudet määrittelee pelastustoimi. Tällöin myös taloudellinen ja riskiperusteinen suunnittelu on
perusteltua siirtää vastuulliselle viranomaiselle. Kun väestönsuojelun
järjestäminen liitetään pelastustoimeen, tulisi maakunnan olla velvollinen vuokraamaan yleiset väestösuojatilat kaupungilta samoilla periaatteilla kuin muutkin maakunnalle vuokrattavat kiinteistöt.
Pelastustoimella on käytössään öljyntorjuntakalustoa mm. veneitä, jotka ovat kriisien ulkopuolella yhteiskäytössä liikuntaviraston ja Staran
kanssa. Yhteiskäytössä olevaa omaisuutta ei voida siirtää maakunnalle
tai kaluston korvauksettomasta yhteiskäytöstä olisi sovittava maakunnan pelastustoimen ja Helsingin kaupungin välillä.
Kuntayhtymien omistaman maaomaisuuden siirtymistä valtakunnalliselle palvelukeskukselle ei voida pitää perusteltuna. Mahdollisissa toimintojen uudelleen järjestelyissä sote-kiinteistöiltä vapautuva maaomaisuus tulisi palautua sijaintikunnalle vastikkeetta.
Mikäli laajaan jakautumismalliin päädytään, tulee rakennusten luvuttamisessa luovutuksesta suorittaa korvauksena käypään arvoon perustuva hinta.
23. Voimaanpanolain 41 §:ssa säädettäisiin kunnan tuloveroprosentista vuosina
2019 – 2021. Pidättekö veronmaksajien yhdenvertaisen aseman näkökulmasta perusteltuna, että kuntien veroprosentteja esitetään rajoitettavaksi kolmen vuoden
määräajaksi?
d. ei
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Verotusoikeus on merkittävä periaatteellinen tekijä kuntien luottokelpoisuutta arvioitaessa. Kansainvälisten ja kotimaisten rahoittajien näkökulmasta suomalaiset kunnat ovat Suomen valtion ohella ns. 0-riskiluokkaa, joka mahdollistaa laajapohjaisen rahoituksen saatavuuden ja edulliset lainamarginaalit. Kuntien rahoituksen säännöksiä määritettäessä
tulisi siten varmistaa kuntien 0-riskiaseman säilyttäminen.
Esityksessä kuntien tulorahoitus pienenee olennaisesti, mutta kunnan
velan/vieraan pääoman määrä ei muutu. Nykyisten kuntalainojen ehdoissa rahoittajilla saattaa olla oikeus eräännyttää koko laina ennenaikaisesti velallisen olosuhteiden olennaisesti muuttuessa. Esityksen mukaisen uudistuksen yhteydessä kuntien taseasema muuttuu olennaisesti. Esimerkiksi Helsingin kaupungin konsernin suhteellinen velkaantuneisuus (yksi ns. kriisikuntakriteereistä) nousee jopa yli 160 %:in tasoon tulorahoituksen pienentyessä, mutta vieraan pääoman säilyessä
ennallaan.
Tällä hetkellä kunnilla on ainakin seuraavia ja uudistuksen myötä mahdollisesti hankalia velan ehtoja voimassaolevissa lainasopimuksissaan:
 Velkojia on kohdeltava samalla tavalla, eli kunta ei voi vaadittaessa
maksaa ennenaikaisesti velkaa pois vain yhdelle velkojalle, vaan
siitä on vähintäänkin neuvoteltava muiden velkojien kanssa (lain
määräämät velvoitteet pois lukien)
 Kunnan olemassa olevaa omaisuutta ei voida merkittävissä määrin
luovuttaa pois ulkopuoliselle taholle edes vuokraamalla
 Eräillä rahoittajilla on erityisehtoja mm. suhteelliselle velkaantuneisuudelle (esim. ei saa ylittää 100 %:n tasoa) ja lisäksi eräät rahoittajat myös rajoittavat vuotuisia velanmaksuja suhteessa kokonaistuloihin.
Esityksen mukainen verotusoikeuden rajoittaminen todennäköisesti
nostaisi sekä Kuntarahoituksen että yksittäisten kuntien uusien lainojen
korkomarginaaleja ja vaikuttaisi mahdollisesti myös lainojen saatavuuteen. Mahdollinen 0-riskiaseman menetys nostaisi voimakkaasti lainojen korkomarginaaleja ja kaventaisi huomattavasti potentiaalisten lainaajien määrää.
24. Voimaanpanolain 42 §:n mukaan maakunnan on perustettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain tarkoittamat maakunnan palvelulaitoksen tytäryhtiöt,
jotka tuottavat lailla erikseen säädetyn laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluita siten, että yhtiöittäminen on toteutettu 31.12.2020. Onko esitetty siirtymäaika
riittävä maakunnan yhtiömuotoisen tuotannon organisoimiseksi?
a. kyllä
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Kahden vuoden siirtymäaika lainsäädännön voimaantulosta yhtiöittämisvelvoitteen toteuttamiseen on päätösteknisesti ja yhtiöoikeudellisesti aivan riittävä, kunhan väliaikaishallinnossa ja maakunnassa ryhdytään toimenpiteisiin ajoissa. On kuitenkin huomattava, että henkilöstön
asemaa koskeva valmistelu on todennäköisesti teknistä valmistelua
vaativampi kokonaisuus, koska pohjalla on massiivinen organisaatiomuutos ja henkilöstön siirrot maakuntiin ja palvelulaitoksiin.
25. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat ylivoimaisesti maan suurimmat sosiaalija terveydenhuollon organisaatiot. On ilmeistä, että kaikki tuotannon
ohjaukseen ja tuotannon muutoksiin liittyvät haasteet ovat moninkertaisia pääkaupunkiseudulla muuhun maahan verrattuna. Harmonisointiin
ja muutosten toteuttamiseen liittyvät riskit ovat taloudellisesti merkittävimpiä ja niiden toteutuminen todennäköisempää. Samoin palvelutason
heikkenemisen riskit organisaatioita uudistettaessa koskettavat Uudenmaan maakunnassa noin neljäsosaa maan koko väestöstä. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen ohjauksen irrottaminen maakunnalliseksi toiminnaksi
vaikeuttaa merkittävästi yhteiskunnallisten haasteiden ja muutosten
hallintaa pääkaupunkiseudun erityiskysymyksissä.
Muutoksen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvät muutoskustannukset
(kuten valmistelu- ja muutosorganisaatioiden, muutososaamisen kehittämisen sekä ICT-kustannukset) tulevat olemaan huomattavat ja niihin
tulee varautua.
Kysymykset maakuntien rahoituslaista
26. Valtio rahoittaa perustettavien maakuntien toiminnan, eli vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamisesta osoitetaan valtiolle. Onko ratkaisu uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
c. ei pääosin
Pääosin itsenäinen rahoitus ja talouden ohjaus (ml. investointien ohjaus) on keskeinen osa itsehallinnollisen julkisen toimijan itsehallintoa.
Jos maakunnilla ei ole juuri ollenkaan vapautta rahoituksessa ja talouden ohjauksessa, ei itsehallinnosta voida puhua. Tältä osin uudistuksen tavoitteet eivät esityksessä toteudu.
Esityksessä ei pelkästään anneta vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta valtiolle, vaan myös merkittävä osa sosiaali- ja terveyspalveluiden talouden ohjauksen keinoista (tulojen lisääminen, velkarahoitus, investointien suunnittelu) siirretään valtiolle. Tältäkään osin
uudistus ei toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisena.
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Nyt esitettyä rahoitusmallia parempi vaihtoehto olisi maakunnille annettava oma verotusoikeus, jota valtion tasausrahoitus täydentäisi alueellisten erojen tasaamiseksi.
Rahoitus- ja ohjausjärjestelyt huomioon ottaen olisi luultavasti perusteltua poistaa laista maininta maakuntien itsehallinnosta.
27. Maakuntien tuloja ovat valtion rahoitus (3 §) sekä asiakas- ja käyttömaksutulot
(4 §). Lisäksi maakunnat voivat ottaa lyhytaikaista lainaa (3 §). Valtion rahoituksen
kasvua rajoitetaan vuosittaisessa tarkistuksessa julkisen talouden kantokyvyn turvaamiseksi (6 ja 29 §). Onko maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävistä?
d. ei
Lausunnon edellisten kysymysten yhteydessä on käsitelty tähän kysymykseen liittyvää problematiikkaa. Maakuntien taloudenohjausmekanismin ja maakunnan oman talouden päätäntävallan suurimpina rajoitteina ovat seuraavat tekijät:
 (1) maakuntien rahoitus perustuu lähes pelkästään trendinomaisesti
kehittyvään valtionosuusrahoitukseen, ja
 (2) maakunnat eivät voi hakea talouteensa ajallista joustoa velanotosta, omaisuuden myynnistä tai säätämällä kertyvää verorahoitusta
omin päätöksin, ja
 (3) maakunnat eivät käytännössä voi itse suunnitella investointejaan, vaan investointisuunnitelmat (uudis- ja korjausinvestoinnit)
laaditaan ministeriöissä ja päätetään valtioneuvostossa.
Esityksessä jää epäselväksi, miten maakunnan on mahdollista vastata
lakisääteisiin palveluntuotantovelvoitteisiinsa, kun sillä ei ole resursseja
investoida, se ei voi päättää omaa investointiohjelmaansa ja investointien toteuttajakin on maakunnasta irrallinen taho. Jää myös epäselväksi, miten käy, kun investoinnin tarve, sen rahoitusmahdollisuudesta
päättäminen sekä varsinainen toteuttajataho eriytyvät eri oikeushenkilöiksi.
On tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluita ei alibudjetoida ja siten
pakoteta maakuntia karsimaan palveluita. Tästä näkökulmasta ennalta
päätetty menokatto on erityisen haitallinen ja voi aiheuttaa suuria riskejä palveluiden laadulle ja toteutumiselle.
28. Ovatko maakuntien valtion rahoituksen määräytymisessä käytettävät palvelujen
käyttöä kuvaavat tarvetekijät (luku 3, ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kerroin) ja niiden painokertoimet perusteltuja?
b. kyllä pääosin
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Tarvetekijöiden arvioimiseksi ja raportoimiseksi tarvittavaa tietotuotantoa on parannettava nykyisestä. Kansallisesti yhdenmukaiset määrittelyt, kirjaamisen käytännöt ja raportoinnin teknisten edellytysten varmistaminen nousevat keskeisinä esille.
Uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota käytettyjen termien johdonmukaisuuteen esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osalta. Tarvetekijöiden kriteeristöä tulee voida tarkastella kriittisesti tarkentuvan tutkimustiedon valossa. Painoarvoa tulisi antaa kahden tai useamman tarvetekijän samanaikaiselle ilmenemiselle.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin toimii maakunnissa rahoitusta suuntaavana tekijänä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
noustessa primääristi kunnan tehtäväksi, tulee myös kunnille löytyä
tehtävään riittävä kannustin.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimessa määrääviksi tekijöiksi nousevat ikääntyvyys ja sairastavuus. Lakiuudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi tärkeää on huomioida myös ennaltaehkäisyn taloudellisten edellytysten turvaaminen.
Metropolialueen osalta rahoituksen määräytymiskysymyksenä korostuvat väestöryhmät, joiden osalta tarvetekijöitä ei ole riittävästi huomioitu,
eivätkä tarvetekijöiden raportointiin tarvittavat tiedot ole aina riittävän
kattavina ja eheinä saatavilla.
Helsingissä ja muulla pääkaupunkiseudulla on metropolialueille tyypillisiä yhteiskunnallisia haasteita, joihin vastaaminen on merkittävä peruste pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspalvelujen erilliselle ohjaukselle. Pääkaupunkiseudulla asuu Suomen ulkomaalaistaustaisista lähes puolet. Erityisesti työikäisessä väestössä maahanmuutto on merkittävin väestön kasvun tekijä. Vuonna 2030 ulkomaalaistaustaisten osuuden ennustetaan olevan jo 23-28 prosenttia pääkaupunkiseudun kaupunkien väestöstä.
Maahanmuuton ja muun väestön kasvun lisäksi Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu kantavat vastuuta erityisistä sosiaalisista ongelmista kuten segregaatiosta ja asunnottomuudesta. Vaikuttava terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen metropolialueella edellyttää muuta maata tiiviimpää yhteistyötä kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, työllisyyspalvelujen ja koulutuspalvelujen kanssa. Käytännössä tämä edellyttää
tiivistä yhteistyötä eri sektoreiden kanssa ja paikallista johtamista, sillä
haasteet ovat luonteeltaan paikallisia.
Esitetyn suuruiset painokertoimet luovat tilanteen, jossa Uudenmaan
maakunnalla olisi käytettävissään noin 150 milj. euroa vähemmän raPostiosoite
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hoitusta kuin Uudenmaan alueen kunnat tällä hetkellä käyttävät kyseisiin palveluihin. Asukaskohtaisesti laskettuna Uudenmaan maakunnalle
kohdentuvan rahoituksen heikennys on yksi suurimmista.
29. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa siirrytään asteittain menoperusteisesta rahoituksesta tarveperusteiseen rahoitukseen. Onko maakuntien rahoitukselle vuosille 2019–2023 esitetty siirtymäaika (27–28 §) riittävä?
e. ei kantaa (avotila)
Siirtymäaikaa olennaisempi asia on tarveperusteiseen mittaristoon liittyvät tarvetekijät. Tarvetekijät eivät ole yksiselitteisiä ja niitä tulee tarkastella kriittisesti olosuhteiden muuttuessa.
30. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoituslaista.
Maakuntien rahoituslaista voi sanoa, ettei se huomioi julkisten kasvupalveluiden rahoitusta erikseen. Rahoitusmekanismi sivuuttaa kokonaan alueen yritysten ja kasvupotentiaalin määrän. Rahoituslakiluonnoksen mukaan muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien rahoitus määräytyy ”kertomalla asukasta kohden määritelty maakuntien
muiden tehtävien perushinta maakunnan asukasmäärällä” (maakuntien
rahoituslain luonnos § 14). Pääkaupunkiseudun suuri maahanmuuttajien määrä aiheuttaa myös työllisyys- ja kotoutumispalveluilla muuta
maata suuremman resurssitarpeen, joka on huomioitava rahoituksessa.
Kysymykset muista lakiluonnoksista
Maakuntajakolaki
31. Pidättekö esitettyjä tapoja maakuntajaon muuttamiseksi tarkoituksenmukaisena? (erityisesti maakuntajakolain 2 ja 10 §)
b. kyllä pääosin
Esitys vastaa kuntajakolain sääntelyä eikä parempaakaan mallia ole
esitetty. Huolellisempi valmistelu olisi mahdollistanut muunlaisen ratkaisun.
32. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntajakolaista.
?
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
33. Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien merkittävien kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi esitetyt tasausjärjestelyt ja
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muut muutokset hyväksyttäviä ja riittäviä (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 24 §, 27§ 27 b§ ja 55§)?
c. ei pääosin
Esitettyihin tasausjärjestelyihin liittyy tilinpäätösten poistotasoista seuraavia laskelmatuloksia. Näissä laskelmissa tulee käyttää vain suunnitelman mukaisten poistojen lukuja eikä poistojen yhteydessä esitettyjä
muita lukuja kuten arvonalentumisia.
Kuten Kuntaliitto on todennut, kattavat laskelmat uuden kunnan talouden kestävyydestä uudistuksen jälkeen puuttuvat uudistuksesta. Kuntaliitto arvioi, että yksittäisiä kuntia joutuu suurten taloudellisten haasteiden eteen heikentyneen tulorahoituksen vuoksi ja kuntien investointimahdollisuuksien heikkeneminen vaikuttaa kielteisesti kokonaistalouden kehitykseen.
34. Ovatko valtionosuuskriteerit (ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteeri) sekä niiden painotukset perusteltuja (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, luku 2 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta 3 §)?
c. ei pääosin
Esityksessä valtionosuuskriteerit perustuvat pääosin 0-15 -vuotiaiden
määrään. Uudet peruskunnat ovat kasvatus- ja koulutuspalveluiden
tuottamisen lisäksi ennen kaikkea myös kaupunkiympäristöä rakentavia
sekä ylläpitäviä julkisisia toimijoita. Uuden peruskunnan valtionosuusjärjestelmässä tulisi painottaa myös näihin kaupunkiympäristötekijöihin
liittyviä kriteereitä, sillä niihin tehtävät panostukset hyödyttävät kaikkia
muitakin yhteiskunnan osia.
0-15 -vuotiaiden määrä kriteereiden päätekijöinä ei myöskään ota huomioon riittävästi peruskuntien keskeistä tehtävää peruskoulun jälkeisen
jatkokoulutuksen/polun mahdollistajana. Myöskään kuntien nuorisotoimeen tehtäviä panostuksia ei tueta ehdotetuissa kunnan valtionosuuskriteereissä.
Uuden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kriteerissä toimintaa kuvaaviin indikaattoreihin kuuluva kuntalaisten osallisuuden edistäminen
on Helsingin näkökulmasta rajattu turhan kapea-alaisesti ja normatiivisesti. Helsingin kaupunki on toteuttamassa huomattavasti kattavampaa
ja monipuolisempaa kuntalaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen toimintamallia suuren kaupungin lähtökohdista, ja tätä on kyettävä huomioimaan indikaattoreissa.
35. Vapaamuotoiset huomiot hallituksen esityksen valtionosuuskokonaisuudesta.
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Verotus
36. Pidättekö maakuntien rahoituksen keräämiseksi esitettyjä valtion verojärjestelmän muutoksia hyväksyttävinä?
e. ei kantaa
37. Vapaamuotoiset huomiot verolaeista.
Yhteisöveron kuntaryhmän osuuden 40 % leikkaus kohtelee eri kuntia
hyvin eri tavoilla. Mm. jo pelkästään pääkaupunkiseudun neljän kaupungin välillä vaikutusten erot ovat suuria. Helsingin osalta leikkaus tarkoittaa noin yhden kunnallisveroprosenttiyksikön tuottoa vastaavaa vähenemään kunnan tuloissa, kun mm. Espoon ja Vantaan osalta vastaa
tulojen vähenemä on noin 0,5 kunnallisveroprosenttiyksikön tuottoa
vastaava summa. Mm. Kauniaisten osalta tähän liittyvä tulojen vähenemä on tätäkin olennaisesti pienempi (joskin muut tulojen vähenemät
ovat suuria Kauniaisten osalta).
Yhteisöverotulot kohdentuvat pääosin niille kunnille, joilla on mittavia
kaupunkiympäristöön, liikennejärjestelmään sekä asuntorakentamiseen
liittyviä investointitarpeita. Näin ollen kuntien saaman yhteisöverokertymän osuuden pienentäminen heikentää kuntien edellytyksiä rakentaa
liikennejärjestelmiä ja saavuttaa asuntotuotantotavoitteita. Näin ollen
tämä muutos hidastaa koko maan talouden kasvuedellytyksiä.
Henkilöstö ja eläkkeet
38. Kunnallista henkilöstöä koskevan lainsäädännön soveltamisalaa ehdotetaan
muutettavaksi koskemaan myös maakuntien henkilöstöä. Maakuntien työnantajaedunvalvontaa hoitaisi uudella lailla säädettävä Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.
Onko henkilöstön asemasta ja työnantajaedunvalvonnasta esitetty säädettäväksi
tarkoituksenmukaisesti?
b. kyllä pääosin
Maakuntien työnantajaedunvalvonnan hoitaminen KT:ssä on hyvä ratkaisu. Pääosa maakuntien tehtävistä ovat niitä, joista nykyisin sovitaan
kunta-alan sopimuksissa.
Markkinoilla toimivien yhtiöiden asema eroaa kuntien toiminnasta ja niiden työnantajatoiminta on erilaista. Yhteisöjä ei voida velvoittaa järjestäytymään KT:iin, vaan työehtosopimukset ja sen mukana edunvalvonta valitaan sopimusten kilpailukyvyn ja työnantajajärjestön vetovoiman
perusteella. Yritysjaoston toiminnan itsenäisyys tulee turvata.
Kunnallisen eläkejärjestelmän turvaamiseksi ja kuntien tulevien eläkemaksuvelvoitteiden nousupaineen hillitsemiseksi on selvitettävä mahPostiosoite
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dollisuudet tehdä KT:n valitseminen houkuttelevaksi. Eläkejärjestelmien
tasapaino puoltaa osaltaan edellä tehtyä ehdotusta myös kuntien palvelutuotannon tekemiseksi mahdolliseksi.
39. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti?
c. ei pääosin
Eläkevastuut ovat erilaiset kuntien eläkevakuutuksessa ja yksityisellä
sektorilla käytössä olevissa eläkevakuutuksissa. Tämä asettaa julkisen
ja yksityisen sektorin eriarvoiseen asemaan kilpailutilanteessa.
Kuntien eläkevakuutusmaksut eivät saa kasvaa muutoksessa. Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoittamiseen sisältyvä eläkemenoperusteinen
maksu ehdotetaan lakiesityksessä korvattavaksi ns. tasausmaksulla,
jota maksaisivat maakunnat ja kunnat. Kuntien maksettava osuus esitetään jaettavaksi kuntien kesken verorahoituksen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuden tulisi määräytyä nykyisen eläkemenoperusteisen maksun mukaisesti.
40. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajaedunvalvonnasta sekä eläkkeistä.
Muutoksessa työnantajan on kyettävä varmistamaan riittävä muutoksen tuki henkilöstölle, jotta voidaan turvata palveluiden jatkuvuus ja
osaamisen säilyminen. Myös osaamisen johtamisen jatkuvuus nousee
keskeiseksi uudenlaisten osaamishaasteiden edessä.
Uudistuksen vaikutukset
41. Miten arvioitte uudistuksen vaikuttavan oman taustaorganisaationne asemaan?
Uudet peruskunnat ovat kasvatus- ja koulutuspalveluiden tuottamisen
lisäksi ennen kaikkea myös kaupunkiympäristöä rakentavia sekä ylläpitäviä julkisia toimijoita.
Kuntien rahoitusuudistuksessa kunnilta lähtee pois noin 2/3 kunnallisverotuloista ja noin 40 % yhteisöverotuloista. Kuitenkin investointitarpeet liikennejärjestelmiin sekä asuntorakentamiseen säilyvät ennallaan
ja niiden rahoitusvastuu on edelleen kunnilla. Kysymykseksi jää, millaiset ovat näiden koko yhteiskuntaa hyödyttävien hankkeiden rahoittamisen mahdollisuudet uudessa tilanteessa, kun kunnan rahoituspohja ja
tulorahoitus on olennaisesti nykytasoa pienempi (mm. suhteessa kunnan taseasemaan).
Uuden peruskunnan valtionosuusjärjestelmässä tulisi painottaa myös
näihin kaupunkiympäristötekijöihin liittyviä kriteereitä, sillä niihin tehtävät panostukset hyödyttävät kaikkia muitakin yhteiskunnan osia. EsitykPostiosoite
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sessä valtionosuuskriteerit perustuvat pääosin 0-15 -vuotiaiden määrään.
Uudistus vaikuttaa merkittävästi Helsingin kaupungin toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Helsinki ja pääkaupunkiseutu eroaa väestöpohjaltaan ja toimintaympäristöltään kaikilla mittareilla muusta Uudenmaasta.
Se vaikeuttaa poikkihallinnollista yhteistyötä sekä asukkaiden palveluja
ja saumattomien palveluketjujen rakentamista.
Kuntien ja maakunnan tehtäväjaot ja vastuut tulee olla selkeät. Tulee
välttää päällekkäistä toimivaltaa kuten esimerkiksi maakuntalain 35
§:ssä maakuntastrategian osalta kohdassa 1 asukkaiden hyvinvoinnin
edistäminen tai kohdassa 4 elinympäristön laadun ja elinkeinojen kehittäminen.
Maakuntien suhteesta ja toimivallan jaosta kuntien ja kaupunkiseutujen
kanssa puuttuu kuntien mahdollisuus ottaa hoidettavakseen maakunnalle säädettyjä tehtäviä ja tämä tulee sisällyttää lakiin.
Kuntien mahdollisuus ottaa hoidettavakseen maakunnalle säädettyjä
tehtäviä puuttuu ja tulee sisällyttää lakiin.
Maakunnan ja kuntien suhde on muutenkin vähäisellä huomiolla. On ainoastaan 15 § maakunnan ja kuntien neuvottelu valtuustokausittain yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.
Pääkaupunkiseudun sekä suurten kaupunkien ja niiden kaupunkiseutujen roolia osana itsehallintoalueita tulee edelleen tarkentaa. PKS-kaupunkien erillislainsäädäntöön perustuvat tehtävät ja mahdollisesti muut
kaupunkiseutuihin liittyvät poikkeamismahdollisuudet tulee huomioida.
42. Onko maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä
tehtävistä uudistuksen voimaan tultua?
Osa maakunnista on tavoiteltuihin hyötyihin nähden liian pieniä ja voivat joutua ennen pitkää poikkeusmenettelyyn.
Uudistuksen tuki
43. Mihin aiheisiin liittyvää valtakunnallista tukea katsotte tarvitsevanne sote- ja
maakuntauudistusten alueelliseen toteutukseen?
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viestintä ja osallisuus
henkilöstösiirrot
palvelutarpeen arviointi, tilaaminen
muuta, mitä?

Muut kysymykset
44. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta.
45. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset.
Käsittely
Esteelliset: Lasse Männistö

Vastaehdotus (1):
Mirka Vainikka:
Kysymys 1:
Lisätään vastauksen neljännen kappaleen jälkeen:
”Yleisesti ottaen kansanterveystyö on tehokkainta ja halvinta terveydenhuoltoa. Siksi toiminta on kunnan tasolla ja kansantaloudellisista
syistä suunnattava koko väestöön.”
Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus (2):
Mirka Vainikka:
Kysymys 1:
Lisäys 6. kappaleen loppuun:
"Näistäkin syistä olisi säilytettävä mahdollisuus kuntien omaan palvelutuotantoon."
Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus (3):
Mirka Vainikka:
Kysymys 2:
Lisäys 4. kappaleen loppuun:
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"Samoista syistä voimavaroiltaan kyllin vahvojen kuntien oman palvelutuotannon tekeminen mahdolliseksi antaisi mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen ja vaikuttavaan palvelutuotantoon."
Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus (4):
Mirka Vainikka:
Kysymys 3:
Lisätään 3. kappaleen jälkeen uusi kappale:
"Kansanvallan yksi ulottuvuus on suora valvonta, jonka julkisuus tekee
mahdolliseksi. Ajatus palvelutuotannon laajasta yksityistämisestä tekee
tämän tyhjäksi. Julkisuutta voidaan lisätä säätämällä yksityisille toimijoille sama julkisuusvelvoite kuin julkisen vallan toimielimillä on. Tällöin
julkisuutta ei voida rajata vain niihin yhteisöihin ja säätiöihin, jotka on
perustettu entisten julkisyhteisöjen toiminnan jatkamiseksi. Julkisuuden
on oltava yhtä laajaa myös kaikkiin julkisen vallan järjestämisvelvollisuutta toteuttaviin yhteisöihin ja säätiöihin. Tätä edellyttää jo kilpailuneutraalisuus."
Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus (5):
Mirka Vainikka:
Kysymys 7:
Lisätään vastauksen viimeisen virkkeen loppuun seuraava:
”[…] ja päinvastoin”.
Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus (6):
Mirka Vainikka:
Kysymys 12:
Ensimmäinen kappale korvataan seuraavalla kappaleella:
”c. ei pääosin
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Palveluintegraatio on uudistuksen keskeinen tavoite. Valinnanvapauslainsäädäntö ja palveluiden avaaminen kilpailulle estäisivät integraatiotavoitteiden toteuttamista, koska palveluiden tuotanto hajautuisi useille
eri tahoille.
Maakunnan palveluliikelaitoksen ja kymmenien, mahdollisesti satojen
muiden palveluntarjoajien välinen sopimuksiin perustuva verkosto ei takaa katkottomia ja joustavia palveluketjuja. Ongelmia syntyy toisaalta
moniongelmaisten palvelun käyttäjien kohdalla ja toisaalta siitä, että
varsinkin laitoshoidossa ja palveluasumisessa yksityisen toimijan taloudellinen intressi on pitää laitos täytenä eikä suinkaan luoda edellytyksiä
hoidon ja huollon välittömälle jatkumiselle. Lain vaatimus integroiduista
palveluketjuista ei riittävästi takaa sujuvaa yhteistyötä asiakkaan kanssa työskentelevien eri ammattilaisten kesken, jos nämä toimivat eri organisaatioissa. Tuotantovastuun avaamisesta kilpailulle tuleekin luopua
ja sen sijaan palauttaa sote-uudistuksen keskiöön alkuperäiset tavoitteet sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä perus- ja erikoistason integraation parantamisesta ja saumattomien palveluketjujen luomisesta.”
Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus (7):
Mirka Vainikka:
Kysymys 26:
Vastauksen loppuun lisätään seuraava:
”Rahoitus- ja ohjausjärjestelyt huomioon ottaen olisi luultavasti perusteltua poistaa laista maininta maakuntien itsehallinnosta.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (8):
Mirka Vainikka:
Kysymys 36:
Muutetaan vastausvaihtoehto muotoon:
”e. ei kantaa”
Perusteluteksti poistetaan kokonaan.
Kannattaja: Veronika Honkasalo
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Vastaehdotus (9):
Mirka Vainikka:
Kysymys 38:
Lisätään vastauksen loppuun seuraava uusi kappale:
”Kunnallisen eläkejärjestelmän turvaamiseksi ja kuntien tulevien eläkemaksuvelvoitteiden nousupaineen hillitsemiseksi on selvitettävä mahdollisuudet tehdä KT:n valitseminen houkuttelevaksi. Eläkejärjestelmien
tasapaino puoltaa osaltaan edellä tehtyä ehdotusta myös kuntien palvelutuotannon tekemiseksi mahdolliseksi.”
Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus (1):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 1:
Lisäys vastauksen viidennen kappaleen jälkeen:
”Toisaalta on tärkeää säilyttää hyvinvointipalveluiden universaalius, toisin sanoen kaikilla kansalaisilla hyväosaiset mukaan luettuna pitää olla
oikeus laadukkaisiin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tämä on
keskeistä veronmaksuhalukkuuden ja sitä kautta palveluiden rahoituksen kannalta.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (2):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 2
Lisäys vastauksen toisen kappaleen jälkeen:
”Kustannussäästöt eivät saa johtaa asiakasmaksujen nousemiseen eivätkä palvelutason heikentymiseen, jotta uudistus ei kasvata eriarvoisuutta eikä uhkaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta eri sosioekonomisissa ryhmissä.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (3):
Veronika Honkasalo:
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Kysymys 5: Lisäys vastauksen perustelutekstin neljännen kappaleen
jälkeen:
”Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtäminen maakuntien järjestämisvastuulle on ristiriidassa oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteiden kanssa. Yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamiselle parhaat
edellytykset takaa se, että koulujen psykologi- ja kuraattoripalvelut säilyvät kuntien vastuulla.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (4):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 6
Poistetaan kappale:
”Ongelmana on, ettei osallistumissäännöksissä ole huomioitu palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä eroja. Miten palvelujen tuottajat voidaan velvoittaa ja onko kustannusnäkökulmasta järkevää edellyttää osallistumisen järjestämistä näin laajasti.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (5):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 7:
Poistetaan seuraava kappale:
"Palvelulaitosta koskeva sääntely on lähellä kunnallista liikelaitosta ja
kuntayhtymää koskevaa sääntelyä. Koska kyseessä on palvelujen tuotantoon varsin tiukkarajaisesti määritellyin ehdoin tarkoitettu laitos, hallinnollista sääntelyä olisi ollut parempi yksinkertaistaa ja jouhevoittaa.
Hallinnollista taakkaa jonkin verran helpottaa se, ettei palvelulaitoksella
ole yhtymäkokousta tai yhtymävaltuustoa kuten kuntayhtymillä, eli hallinto ei siltä osin ole aivan yhtä monikerroksinen. Palvelulaitoksen hallintosäännön sisältö on kuitenkin käytännön toiminnan kannalta olennainen, koska maakuntavaltuustokäsittely voi osassa asioita olla varsin
raskas ja byrokraattinen menettely.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

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

37/2016

114 (302)

Kj/4
24.10.2016

Vastaehdotus (6):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 7:
Poistetaan seuraava kappale:
”Myönteisenä seikkana on pidettävä sitä, että palvelulaitoksen hallituksen osalta on asetettu osaamiseen/asiantuntemukseen perustuvat kriteerit, vaikka ne ovat käytännössä hyvin tulkinnanvaraiset.”
Lisätään seuraava uusi kappale:
”Demokratian ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta
palvelulaitoksen hallituksen osaamiselle asetetut kriteerit eivät ole tarkoituksenmukaisia. Palvelulaitoksen hallituksessa tulee olla poliittinen
edustus.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (7):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 10:
Muutetaan vastauksen ensimmäinen kappale muotoon:
”Suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet tehostavat toimintaa yhdenmukaistamalla toimintatapoja, keventämällä rakenteita ja edistämällä digitalisaatiota. Palvelujen saatavuuden aluekohtaisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuksissa tasoittaa. Digitalisaatio, etäpalvelut ja asiakkaiden lähelle jalkautuvat palvelut edistävät palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Lisäksi on tärkeää, että
ne palvelupisteet, joissa on asioitava usein, sijaitsevat lähellä asiakkaita.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (8):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 14:
Muutetaan vastaus muotoon:
”Vastausvaihtoehto: d. ei
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Järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta voi seurata monia ongelmia. Palvelujen kokonaisuus voi hämärtyä ja integraatiotavoitteiden toteutuminen vaarantua, kun tuotanto pirstoutuu monille eri tuottajille.
Vaarana on yhtiöiden osaoptimointi, vastuun ja kustannusten siirtely,
yli- ja alihoito sekä palveluketjujen pirstoutuminen. Demokratia päätöksenteossa heikkenee, jos maakuntavaltuustoille jää vain tilaajan rooli,
eikä niille jää valtaa vaikuttaa palveluiden tuotantoon ja sisältöön.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (9):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 15:
Vastausvaihtoehto muutetaan muotoon: ”d. ei”.
Perustelun neljä ensimmäistä kappaletta poistetaan ja korvataan seuraavalla tekstillä:
”Yhtiöittäminen siirtäisi julkiset palvelut osakeyhtiölain piiriin. Sen mukaan yhtiön johdon on edistettävä yhtiön etua, joten kokonaisvaltaisen
hyvän huomioiminen on vaikeaa. Yhtiön kannalta järkevä toiminta ei
välttämättä ole yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta järkevää.
Yhtiöittäminen voi vähentää demokratiaa ja maakuntavaltuustojen valtaa.
Jos uudistus toteutetaan ehdotetussa muodossa, on ehdottomasti toteutettava myös edellä esitetty julkisuuden laajentaminen. Tässä yhteydessä on myös huomattava se haitta, joka aiheutuu liike- ja ammattisalaisuudesta. Suomen ja EU:n toiminnassa on pyritty niin sanottujen parhaiden käytäntöjen levittämiseen kustannustehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi ja palvelujen vaikuttavuuden parantamiseksi. Hajautettu yksityinen toiminta ei tue tätä tavoitettava, vaan vie sen itse asiassa
kauemmas. Edelleen on välttämätöntä erottaa julkisen vallan järjestämisvelvollisuutta toteuttava toiminta saman palveluntuottajan mahdollisesta muusta, täysin markkinapohjaisesta toiminnasta. Kilpailuneutraliteetti ja valtionavusta yksityisen yritystoiminnan tukemiseksi annetun
lain periaatteet edellyttävät jo tätä, jottei jokin yhteisö tai säätiö saa perusteetonta etua toiminnassaan.
Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden näkökulmasta korostuvat palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä yhteisen asiakassuunnitelman merkitys. Huomattava on myös, että on ryhmiä, kuten muistisairaat, mielenterveysongelmista kärsivät ja kehitysvammaiset, joille neuvonta ja ohjaus eivät ole riittävä keino oikeuksiinsa pääsyn varmistamiseksi.”
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Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (10):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 26 :
Lisäys vastauksen loppuun:
”Nyt esitettyä rahoitusmallia parempi vaihtoehto olisi maakunnille annettava oma verotusoikeus, jota valtion tasausrahoitus täydentäisi alueellisten erojen tasaamiseksi.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (11):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 27:
Lisäys vastauksen loppuun:
”On tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluita ei alibudjetoida ja siten
pakoteta maakuntia karsimaan palveluita. Tästä näkökulmasta ennalta
päätetty menokatto on erityisen haitallinen ja voi aiheuttaa suuria riskejä palveluiden laadulle ja toteutumiselle.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (12):
Veronika Honkasalo:
Kysymys 28:
Poistetaan:
”Sote- ja maakuntauudistuksen päätarkoitus on ollut sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuotannon uudistaminen eikä siihen tule liittää
tulonsiirtoja eri maakuntien välillä.”
Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus (1):
Hannu Oskala:
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Kysymys 1:
Lisätään seuraava kappale:
"Terveys ja hyvinvointierojen kaventuminen edellyttää että perustason
palvelut suunnitellaan ja organisoidaan tämän tavoitteen mukaisesti.
Perusterveydenhuollon siirtyessä ilmeisesti valinnavapauden piiriin, on
tärkeää luoda kansalliset seurantaindikaattorit sekä asiakaspalautejärjestelmä, joilla arvioidaan palvelun tuottama terveyshyöty ja edellyttää
palvelutuottajilta vaikuttavaa palvelua."
Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus (2):
Hannu Oskala:
Kysymys 7:
Lisätään seuraava kappale:
“On ongelmallista, että järjestäjälle (maakuntavaltuusto) muodostunee
melko pieni organisaatio, kun tuotannon puolella (palvelulaitos) ovat
suuret volyymit ja valtaosa henkilöstöstä. Merkittävä määrä tosiasiallista päätösvaltaa valuu palvelulaitokselle, jossa esityksen mukaan on ainoastaan virkamiesjohto.”
Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus (3):
Hannu Oskala:
Kysymys 12:
Muutetaan vastaus seuraavaan muotoon:
Vastausvaihtoehto: "d. ei"
"Laajasti toteutettuna laaja valinnanvapaus estää integraatiotavoitteiden toteutumista. Asianmukaisten hoitopolkujen ja –kokonaisuuksien
syntyminen että kustannusten hallinnan toteutuminen näyttävät hyvin
epävarmoilta – sote-uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat vaarantumassa. Valinnanvapaudessa tulisi edetä vaiheittain ja toteuttaa aluksi
vain rajatuissa palveluissa."
Kannattaja: Sanna Vesikansa
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Vastaehdotus (4):
Hannu Oskala:
Kysymys 14:
Lisätään seuraava kappale:
"Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen edellyttää maakunnilta hyvää osaamista palveluiden sisällön, vaikuttavuuden ja laadun määrittämisessä. Maakunta järjestäjänä päättää mitä sisältyy julkiseen palvelulupaukseen ja varmistaa että tuottajat myös lunastavat tämän palvelulupauksen. Seuranta vaatii hyvin määritellyt indikaattorit joiden tulee
palvelussa toteutua."
Kannattaja: Sanna Vesikansa

Keskustelun aikana tehdyistä vastaehdotuksista äänestettiin kysymyskohtaisesti lausuntoehdotuksen mukaisessa järjestyksessä. Vastaehdotuksista, jotka kohdistuivat samaan kysymykseen, äänestettiin peräkkäin esittelijän ehdotusta vastaan seuraavin poikkeuksin:
 Kysymykseen 12 kohdistuvista Hannu Oskalan ja Mirka Vainikan
vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut
ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.
 Kysymykseen 14 kohdistuvista Hannu Oskalan ja Veronika Honkasalon vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esittämän äänestysjärjestyksen.

1. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mirka Vainikan ensimmäisen vastaehdotuksen (kysymyksen 1 neljännen kappaleen jälkeen lisättävä kappale) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 9
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Mirka Vainikan ensimmäisen vastaehdotuksen äänin 4 - 9 (1 tyhjä, 1 poissa).

2. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mirka Vainikan toisen vastaehdotuksen (kysymyksen 1
kuudennen kappaleen loppuun lisättävä virke) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala,
Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 8
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Mirka Vainikan toisen vastaehdotuksen äänin 5 - 8 (1 tyhjä, 1 poissa).

3. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon ensimmäisen vastaehdotuksen (kysymyksen 1 viidennen kappaleen jälkeen lisättävä kappale) mukaan
muutettuna
Jaa-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa
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Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki,
Mirka Vainikka
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 5 (1 tyhjä, 1
poissa).

4. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan ensimmäisen vastaehdotuksen (kysymykseen 1 lisättävä kappale) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 13
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs,
Kauko Koskinen, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna
Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan ensimmäisen vastaehdotuksen äänin 0 - 13 (1 tyhjä, 1 poissa).

5. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mirka Vainikan kolmannen vastaehdotuksen (kysymyksen
2 neljännen kappaleen jälkeen lisättävä kappale) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 3
Kauko Koskinen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho
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Ei-äänet: 8
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 3
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Mika Raatikainen
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Mirka Vainikan kolmannen vastaehdotuksen äänin 3 - 8 (3 tyhjä, 1 poissa).

6. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon toisen vastaehdotuksen (kysymyksen 2 toisen kappaleen jälkeen lisättävä kappale) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki,
Mirka Vainikka
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 5 (1 tyhjä, 1
poissa).

7. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mirka Vainikan neljännen vastaehdotuksen (kysymyksen 3
kolmannen kappaleen jälkeen lisättävä kappale) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala,
Ulla-Marja Urho
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Ei-äänet: 8
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Mirka Vainikan neljännen vastaehdotuksen
äänin 5 - 8 (1 tyhjä, 1 poissa).

8. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon kolmannen vastaehdotuksen (kysymyksen 5 neljännen kappaleen jälkeen lisättävä kappale) mukaan
muutettuna
Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 9
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon kolmannen vastaehdotuksen äänin 4 - 9 (1 tyhjä, 1 poissa).

9. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon neljännen vastaehdotuksen (kysymyksestä 6 poistettava kappale) mukaan muutettuna
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Jaa-äänet: 6
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Mika Raatikainen,
Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 7
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon neljännen vastaehdotuksen äänin 6 - 7 (1 tyhjä, 1 poissa).

10. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mirka Vainikan viidennen vastaehdotuksen (kysymyksen 7
viimeisen virkkeen lisäys) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 3
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 8
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 3
Laura Kolbe, Mika Raatikainen, Marcus Rantala
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Mirka Vainikan viidennen vastaehdotuksen
äänin 3 - 8 (3 tyhjä, 1 poissa).

11. äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon viidennen vastaehdotuksen (kysymyksestä 7 poistettava kappale liittyen palvelulaitosta koskevaan sääntelyyn) mukaan muutettuna
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Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Mika Raatikainen,
Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 7
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 2
Laura Kolbe, Marcus Rantala
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon viidennen vastaehdotuksen äänin 5 - 7 (2 tyhjä, 1 poissa).

12. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon viidennen vastaehdotuksen (kysymyksestä 7 poistettava kappale ja tämän jälkeen lisättävä kappale) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki,
Mirka Vainikka
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 5 (1 tyhjä, 1
poissa).

13. äänestys:
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan toisen vastaehdotuksen (kysymykseen 7 lisättävä kappale) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 3
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 10
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala,
Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan toisen vastaehdotuksen
äänin 3 - 10 (1 tyhjä, 1 poissa).

14. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon seitsemännen vastaehdotuksen (kysymyksen 10 ensimmäisen kappaleen muutos) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki,
Mirka Vainikka
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 5 (1 tyhjä, 1
poissa).

15. äänestys:
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JAA-ehdotus: Mirka Vainikan kuudes vastaehdotus (kysymyksen 12
vastausvaihtoehdon ja vastauksen ensimmäisen kappaleen muutos)
EI-ehdotus: Hannu Oskalan kolmas vastaehdotus (kysymyksen 12 vastausvaihtoehdon ja vastauksen muutos)
Jaa-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki,
Mirka Vainikka
Ei-äänet: 7
Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Mika Raatikainen,
Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 2
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Hannu Oskalan kolmannen vastaehdotuksen äänin 5 - 7 (2 tyhjä, 1 poissa).

16. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan kolmannen vastaehdotuksen (kysymyksen
12 vastausvaihtoehdon ja vastauksen muutos) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 8
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 2
Laura Kolbe, Mika Raatikainen
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan kolmannen vastaehdotuksen äänin 4 - 8 (2 tyhjä, 1 poissa).

17. äänestys:
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JAA-ehdotus: Veronika Honkasalon kahdeksas vastaehdotus (kysymyksen 14 vastausvaihtoehdon ja vastauksen muutos)
EI-ehdotus: Hannu Oskalan neljäs vastaehdotus (kysymykseen 14 lisättävä kappale)
Jaa-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki,
Mirka Vainikka
Ei-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Hannu Oskalan neljännen vastaehdotuksen äänin 5 - 8 (1 tyhjä, 1 poissa).

18. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan neljännen vastaehdotuksen (kysymykseen
14 lisättävä kappale) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 1
Kauko Koskinen
Ei-äänet: 12
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs,
Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen,
Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan neljännen vastaehdotuksen
äänin 1 - 12 (1 tyhjä, 1 poissa).
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19. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon yhdeksännen vastaehdotus (kysymyksen 15 vastausvaihtoehdon ja vastauksen muutos) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki,
Mirka Vainikka
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 5 (1 tyhjä, 1
poissa).

20. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mirka Vainikan seitsemännen vastaehdotuksen (kysymyksen 26 loppuun lisättävä virke) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Henrik Nyholm, Mika Raatikainen, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 7
Jorma Bergholm, Otso Kivekäs, Hannu Oskala, Osku Pajamäki,
Marcus Rantala, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Mirka Vainikan seitsemännen vastaehdotuksen äänin 6 - 7 (1 tyhjä, 1 poissa).
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21. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon kymmenennen vastaehdotuksen (kysymyksen 26 loppuun lisättävä virke) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala,
Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 7
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 2
Laura Kolbe, Hannu Oskala
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon kymmenennen vastaehdotuksen äänin 5 - 7 (2 tyhjä, 1 poissa).

22. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon 11. vastaehdotuksen (kysymyksen
27 loppuun lisättävä kappale) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 6
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Mika Raatikainen,
Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 7
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon 11. vastaehdotuksen
äänin 6 - 7 (1 tyhjä, 1 poissa).
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23. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon 12. vastaehdotuksen (kysymyksestä
28 poistettava virke) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala,
Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 8
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Laura Kolbe
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon 12. vastaehdotuksen
äänin 5 - 8 (1 tyhjä, 1 poissa).

24. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mirka Vainikan kahdeksannen vastaehdotuksen (kysymyksen 36 vastausvaihtoehdon muutos ja vastauksen poistaminen) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho,
Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 7
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mirka Vainikka
Tyhjä: 2
Laura Kolbe, Mika Raatikainen
Poissa: 1
Lasse Männistö
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Kaupunginhallitus hyväksyi Mirka Vainikan kahdeksannen vastaehdotuksen äänin 5 - 7 (2 tyhjä, 1 poissa).

25. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mirka Vainikan yhdeksännen vastaehdotuksen (kysymyksen 38 loppuun lisättävä kappale) mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 8
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm,
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 2
Laura Kolbe, Mika Raatikainen
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi Mirka Vainikan yhdeksännen vastaehdotuksen äänin 4 - 8 (2 tyhjä, 1 poissa).
Kaupunginhallitus hyväksyi Mirka Vainikan 1. - 5. ja 7. - 9. vastaehdotuksen, Veronika Honksalon 3. - 5. ja 10. - 12. vastaehdotuksen sekä
Hannu Oskalan vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768
mauno.ronkko(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
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Lausuntopyyntö 31.8.2016
Lausuntopyyntökysely 31.8.2016
HE Lakiehdotukset 31.8.2016
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HE Yleisperustelut 31.8.2016
HE Yksityiskohtaiset perustelut 31.8.2016
Tiivistelmä_Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen
lainsäädännöksi_31082016
Diat_Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakunta-uudistuksen lainsäädännöksi_31082016
Begäran om utlåtande 31.8.2016
Remissenkät 31.8.2016
RP Lagförslag 31.8.2016
RP Allmän motivering 31.8.2016
RP Detaljmotivering 31.8.2016
FINAL Sammandrag_Utkastet till regeringsproposition med förslag till
lagstiftning för en social- och hälsovårds- och landskapsreform_31082016
Diapresentation_Utkastet till regeringsproposition med förslag till lagstiftning för en social- och hälsovårds- och landskapsreform_31082016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö

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

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto tekee seuraavan periaatepäätöksen sosiaali- ja
terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle annettavasta lausunnosta.
Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa
väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvia
kustannuksia 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.
1. Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaistasaatavuutta? Jos ei, niin miten ehdotusta tulisi siltä
osin muuttaa?
Esitykseen sisältyy terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista ja palvelujen yhdenvertaista saatavuutta edistäviä toimenpiteitä, jotka ovat toPostiosoite
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teutettavissa erityisesti suurimmissa maakunnissa. Tavoitteen toteuttamiseksi on tärkeää varmistua siitä, että järjestäjällä on riittävät keinot
huolehtia ohjauksesta ja palveluketjujen ja -kokonaisuuksien toimivuudesta. Palvelujen tuottajien ohjaaminen toteutuu parhaiten, kun terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee huomioitavaksi jo sopimuksissa.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuunjaon tulee olla selkeä ja
toimijoiden määrittelyn konkreettista erityisesti maakunnan ja kunnan
välisessä yhteistyössä.
Esityksessä mainitaan, että kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön
toteutumiseksi tarvitaan sitä tukevat yhteistyörakenteet ja –tavat.
Kunnan muiden toimijoiden rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kasvaa, mikä edistää kuntalaisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista. Kun sosiaali- ja terveyspalveluissa siirrytään kohti suurempia keskitetysti ohjattuja kokonaisuuksia, tulevat kunta- ja aluekohtaiset
erot mahdollisesti tasoittumaan. Vahvimmat edellytykset terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiselle on suurimmissa maakunnissa.
Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista on tarkoituksenmukaista
tarkastella asiakastarpeiden ja niihin perustuvan asiakassegmentoinnin
näkökulmasta. Tähän liittyvällä toiminnan suunnittelulla ja seurannalla
on mahdollista tarvittaessa kohdentaa ja priorisoida palveluita tavoitetta
edistävällä tavalla. Priorisoimalla oikein valittuja asiakassegmenttejä on
mahdollista paitsi kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja, myös lisätä palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen näkökulmasta on varmistuttava yhteistyövalmiuksista toimijoiden välillä ja palveluntuottajien sitouttamisesta asetettuihin tavoitteisiin. Keskeistä on, että lainsäädäntöä uudistetaan siten että tietoa voidaan saada, käyttää ja hyödyntää nykyistä
paremmin.
Esityksessä palvelujen tasa-arvoinen tuottaminen on huomioitu. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää usein erityisen tuen tarpeessa
olevien asiakasryhmien kohtaamista yksilöivän tarpeen tunnistavasti.
Erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden palvelujen osalta tärkeää
on palveluneuvonnan ja -ohjauksen tai muun ohjaavan tuen tehostaminen siltä osin kuin tällä asiakasryhmällä on haasteita asioida itsenäisesti uudistetussa toimintaympäristössä.
Palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta Helsinki
ja pääkaupunkiseutu muodostavat luontevan palvelukokonaisuuden, eikä Uudenmaan maakunnan kokonaisuuteen kuuluminen tuo erityistä lisäarvoa ainakaan peruspalvelujen osalta.
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2. Antaako esitys riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kustannusten
kasvun hillinnän tavoite? Jos ei, miten tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä voitaisiin parantaa?
Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen palvelujärjestelmä, jossa on huomioitu myös työterveyshuolto. Aikuisikäisten työssä
käyvien palvelut on nähtävä osana samaa palvelukokonaisuutta sekä
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen että rahoituksen näkökulmasta.
Kustannusten kasvuvauhdin tavoiteltu hidastuminen edellyttää rakenteiden uudistamisen lisäksi ennen kaikkea radikaaleja toimenpiteitä palvelujen ja toimintamallien uudistamiseksi. Kustannusten kasvun hallintaan on vahvemmat edellytykset pääkaupunkiseudulla ja suurissa maakunnissa. Esitetyt maakunnat ovat väestöpohjiltaan hyvin erikokoisia,
mikä vaikeuttaa kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämistä.
Esityksen arviointia vaikeuttaa lainvalmistelun eriaikaisuus valinnanvapauslainsäädännön sekä ns. monikanavarahoituksen yksinkertaistamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelun ja arvioinnin kanssa.
Ehdotettu malli, mm. alueellisen jaon sekä palvelukeskusten palvelujen
käyttövelvoitteen osalta, vaarantaa monen nykyisen kuntien keskinäisen yhteistyön pohjalta toimivan yhteistyömallin toimintaedellytykset
jatkossa. Ehdotettu alueellinen jako ei kaikilla alueilla perustu nykyisin
toimiviin ja kustannusten kasvua hillitseviin yhteistyöratkaisuihin ja siten
mm. Uudenmaan laajuinen alue rikkoisi monta pääkaupunkiseudulla
nykyisin toimivaa yhteistyöratkaisua. Näiden yhteistyöratkaisujen myötä
jo saavutettu tehokkuus ja kustannusten hidastaminen saatetaan menettää, jos uudistus toteutetaan tiukasti esitetyn mukaisena mm. valtakunnallisten palvelukeskusten käyttövelvoitteineen. Nykyiset toimivat
palveluiden tuotantoratkaisut saattavat rikkoontua.
Valtakunnallista kustannusten kasvun hillinnän tavoitetta saattaisi edistää esityksessä ehdotettua väljempi valtakunnallisten palvelukeskusten
käyttövelvoite ja siten nykyisten toimivien ja kustannustehokkaiden palveluntuotantomallien jatkamisen mahdollistaminen. Ns. väljemmän
käyttövelvoitteen tilanteessa maakunnalle, maakuntakonsernin tytäryhteisölle tai maakunnan palvelulaitokselle jäisi mahdollisuus valita palveluntuottajakseen kustannustehokkain ja laadultaan paras palvelunostoratkaisu eikä tuottajaksi olisi sidottu yhtä ainoaa julkisomisteista tuottajayhtiötä.
Esitetty maakuntaratkaisu heikentää pääkaupunkiseudun kasvun edellytyksiä ja vaikutukset heijastuvat koko maahan.
Pääkaupunkiseutu on asukasluvultaan, yritysten määrältään ja talouden kooltaan yksin suurempi kuin mikään maakunta Uudenmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Kasvuennusteiden mukaan ero muuhun maaPostiosoite
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han tulee kasvamaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Vertailua
tehdessä on myös huomioitava, että pääkaupunkiseutua ei tule verrata
kooltaan ja palveluiltaan vain muihin maakuntiin vaan myös sen kansainvälisiin kilpailijoihin.
Suomen kasvusta merkittävä osuus tapahtuu pääkaupunkiseudulla.
Sen osuus koko maan BKT:sta on 36 % ja osuus koko maan yritysten
liikevaihdosta 44 %. Pääkaupunkiseudun tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat noin 44 % koko maan t&k-menoista (2013). Pääkaupunkiseudulla on poikkeava väestörakenne muuttovoiton vuoksi. Suomen vieraskielisistä lähes puolet asuu pääkaupunkiseudulla. Vieraskielisiä on noin 149 000 henkilöä. Pääkaupunkiseudun erillisratkaisun näkökulmasta on huomioitava, että vieraskielisten työttömyysaste on huomattavasti korkeampi kuin suomen- ja ruotsinkielisten. Pääkaupunkiseudun väestönkehitys korostaa maahanmuuttajien työllistymisen merkitystä. Vuoden 2016 alussa julkaistun väestöennusteen mukaan seudun työikäisestä (16-64 -vuotiaat) väestöstä on vuonna 2030 vieraskielisiä 28 prosenttia.
Pääkaupunkiseudulla on runsaasti avoimia työpaikkoja, mutta myös
paljon työttömiä. Pääkaupunkiseudun työvoimatarve on vuoteen 2030
mennessä 340 000 henkilöä (PKS ennakointi). Alueen osuus kaikista
Suomen työpaikoista on 32 % ja yksityisen sektorin työpaikoista 35 %
(2013). Työttömiä on 66 500 eli 19 % kaikista Suomen työttömistä.
Kohtaanto-ongelma on pääkaupunkiseudulla merkittävä.
Kaikkien kasvuennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun osuus Suomen bruttokansantuotteesta, työvoimasta ja maahanmuuttajista tulee
kasvamaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Pääkaupunkiseudun
toimivien kasvu- ja työvoimapalveluiden toiminnassa on kyse kansallisesta kasvusta. Kun samaan aikaan mm. automatisaation ja tekoälyn
aiheuttama työnmurros muuttaa työelämää ja yritysten vaatimuksia
osaavalle työvoimalle yhä kiihtyvään tahtiin, on osaavan työvoiman tarjonnasta pidettävä huoli.
3. Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla? Jos ei, miten esityksen
kansanvaltaisuutta voisi vahvistaa?
Maakunnista on tarkoitus tehdä toimialaltaan rajattuja, mutta kuitenkin
itsehallinnollisia yhteisöjä. Maakunnilla ei ole omaa verotusoikeutta. Lakiluonnoksen perusteella sääntely ja valtion ohjaus ja rahoitus ovat niin
pitkälle yksityiskohtiin menevää, että itsehallinnolliset elementit tosiasiassa puuttuvat. Tämä on ristiriidassa luotavan vaaleihin perustuvan
hallintoalueen kanssa.
Kansanvaltaisuus ja maakunnan asukkaiden osallisuusmahdollisuudet
eivät toteudu samalla tavalla kuin itsehallinnollisessa kuntahallinnossa.
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Itsehallinnolliset organisaatiot ovat hallinnollisessa ajattelussa tähän
asti edustaneet päätösvallan hajauttamista. Nyt maakunnat tulevat olemaan työvälineitä vahvistettaessa valtion ohjausta. Itsehallinnon näkökulmasta keskeisiä ongelmakohtia ovat mm. erityisesti järjestämislakiin
sisältyvät valtioneuvoston ja ministeriön laajat, avoimet ja tulkinnanvaraiset toimivaltuudet ohjata maakunnan operatiivista toimintaa ja päätöksentekoa sekä investointien ohjaus. Valtionohjauksen tulisi keskittyä
poliittisesti strategisiin kysymyksiin. Sen sijaan palveluita koskevat operatiiviset ammatillista ja alueellista asiantuntemusta edellyttävät asiat
tulisi jättää maakuntien päätösvaltaan.
Kysymyksiä maakuntalaista
4. Muodostaako maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien maakuntien
hallinnon ja talouden järjestämiselle?
c. ei pääosin
Maakuntalakiluonnos perustuu kuntalain sääntelylle. Se on siksi perusrakenteeltaan tuttu. Sääntelyn noudattaminen tulisi olemaan teknisesti
erityisen ongelmallista. Valmistelun aikataulun kannalta valmiin mallin
käyttäminen on ollut perusteltua.
Maakunnalle kaavailtu itsehallinnon malli tulee kuitenkin poikkeamaan
merkittävästi kunnallisesta itsehallinnosta sellaisena kuin se on vuosikymmenten aikana kehittynyt. Maakuntalakiluonnos olisi voinut olla
huomattavasti esitettyä yksinkertaisempi ottaen huomioon, ettei maakunnalla ole yleistä toimialaa ja että valtion monin eri keinoin toteuttama maakuntien ohjaus tulee olemaan erittäin tiukkaa. Itsehallinnollisen
yhteisön toimintaa sääntelevän lainsäädännön omaksuminen myös sellaisessa yhteisössä, jonka itsehallinto vaikuttaa jäävän näennäiseksi,
saattaa jopa johtaa väärinkäsityksiin. Maakunnan valtuustoon ja muihin
toimielimiin valittavat henkilöt eivät käytännössä tule olemaan samanlaisessa valta- ja vastuuasemassa kuin kunnalliset luottamushenkilöt.
Siksi maakuntalain ja kuntalain soveltamisympäristöt tulevat olemaan
erilaisia, vaikka säännökset ovat likimain identtisiä.
Valtion monin eri keinoin toteuttama maakuntien ohjaus, myös maakuntien talouden ja investointien järjestämisen kysymyksissä, tulisi olemaan erittäin tiukkaa esityksen mukaisesti toteutettuna.
Yleisesti on arvioitavissa maakuntien talouden ohjauksen osalta, että
koska:
 (1) maakuntien rahoitus perustuu lähes pelkästään trendinomaisesti
kehittyvään valtionosuusrahoitukseen, ja
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 (2) maakunnat eivät voi hakea talouteensa ajallista joustoa velanotosta, omaisuuden myynnistä tai säätämällä kertyvää verorahoitusta
omin päätöksin, ja
 (3) maakunnat eivät käytännössä voi itse suunnitella investointejaan, vaan investointisuunnitelmat (uudis- ja korjausinvestoinnit)
laaditaan ministeriöissä ja päätetään valtioneuvostossa
niin maakuntalain sekä maakuntien rahoituslain antamat mahdollisuudet maakunnan talouden ohjaukselle ja lähes minkäänlaiselle omalle
merkittävälle taloudelliselle päätöksenteolle ovat käytännössä olemattomat.
5. Maakuntalain 2 luvussa määritellään maakunnan tehtävät. Onko maakunnalle
esitetty tehtäväkokonaisuus uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
c. ei pääosin
Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta esitetty tehtäväkokonaisuus on pääosin tarkoituksenmukainen. Kunnan ja maakunnan välinen
vastuunjako kohdan 2 tehtävien osalta ei ole täysin yksiselitteinen. Ehkäisevien palveluiden käsitettä on syytä määritellä tarkemmin muun
muassa suhteessa lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden ehkäiseviin
terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin. Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta alueellisen alkoholihallinnon tehtävien sijoittaminen maakuntaan
edistänee lain tavoitteiden saavuttamista.
Maahanmuuton ja muun väestön kasvun lisäksi pääkaupunkiseutu kantaa vastuuta erityisistä sosiaalisista ongelmista kuten segregaatiosta ja
asunnottomuudesta. Vaikuttava terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen metropolialueella edellyttää muuta maata tiiviimpää yhteistyötä
muun muassa kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, työllisyyspalvelujen ja koulutuspalvelujen kanssa. Maakuntaratkaisu vaikeuttaa tätä
tehtävää, kun pääkaupunkiseudun haasteita on käsiteltävä osana maakuntaa pääkaupunkiseudun sijaan.
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteen tulisi olla
yhdenmukainen muualla esitetyssä lainsäädännössä käytettyihin termeihin nähden.
Maakuntien liikuntaa koskevat tehtävät ovat lakiluonnoksessa kannatettavia. Helsinki kannattaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon kuntien
peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän liikuntaa koskevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen indikaattoreita.
Helsingin näkökulmasta pelastustoimi tulee säilyttää kaupungin omana
toimintana maan suurimman väestökeskittymän turvallisuuden varmisPostiosoite
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tamiseksi. Lisäksi on huomioitava metropolialueen erityispiirteet valtionhallinnon toimipisteiden, maanalaisen ja korkean rakentamisen sekä
lentoasema- ja satamatoiminnan vuoksi. Pelastustoimella on erityinen
rooli Helsingissä osana kunnan toimintaa liittyen mm. pääkaupunkiasemaan ja – instituutioihin ja niiden turvallisuuskysymyksiin. Kaupungissa
järjestettävät kansalliset ja kansainväliset tapahtumat edellyttävät tiivistä yhteistyötä pelastustoimen, kaupungin muiden toimintojen ja poliisin
kanssa.
Ympäristöterveydenhuolto tulee jatkossakin hoitaa Helsingin kaupungin
toimesta eikä siirtää maakuntaan. Kaupungilla on riittävä osaaminen ja
voimavarat tehtävään maan suurimpana ympäristöterveydenhuollon
valvontayksikkönä. Toiminta on mahdollista järjestää myös PKS-yhteistyönä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa. Kaupungeilla on säännöllistä yhteistyötä mm. valvontaprojekteihin liittyen sekä yhteiset toimintaohjeet talousveden valvontaan ja sitä koskevien erityistilanteisiin
varautumiseen.
Maakuntiin siirrettäviin tehtäviin kuuluvat löytöeläintoiminta ja nikotiinikorvausvalmisteiden lupamenettely ja valvonta olisi selkeää sisällyttää
osaksi ympäristöterveydenhuoltoa, jota Helsinki tai PKS-seutu voisi jatkossakin hoitaa itse.
Lakiluonnoksen mukaan valtion korvaamat valvontaeläinlääkäreiden
tehtävät siirtyisivät joka tapauksessa maakuntaan, vaikka Helsinki tai
PKS-kunnat yhdessä järjestäisivät ympäristöterveydenhuollon. Esitys ei
ole tältä osin tarkoituksenmukainen, koska valvontaeläinlääkäreiden tekemä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta on kiinteässä yhteydessä jokapäiväisissä työtehtävissä sekä eläinlääkintähuoltoon että löytöeläintoimintaan. Em. tehtäviä ei tulisi siirtää eläinlääkintähuollosta ja löytöeläintoiminnasta erillisenä tehtävänä maakuntaan.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ei ole esitetty siirrettäväksi maakuntaan eli jatkossakin kaupunki hoitaa koko kunnan ympäristönsuojelutehtävien kokonaisuuden. Yhteistyö eri tehtävien hoidossa
Helsingin kaupungin ja maakunnan kesken on ensiarvoisen tärkeää.
Kaavoituksen ja maankäytön osalta maakunnalle osoitettu tehtäväkokonaisuus on pääpiirteittäin tarkoituksenmukainen. Maankäytön suunnittelujärjestelmä pysyy uudistuksessa samanlaisena eikä kuntien rooliin näiltä osin tule muutosta. ELY-keskusten ja maakuntien tehtävänjakoa ja toimivaltuuksia tulee kuitenkin selkeyttää. Maakuntien roolia kuntakaavoituksen edistämisessä tulisi täsmentää, jotta ei synny tilannetta,
jossa maakunnalla on maankäytön suunnittelussa kunnille kuuluvaa
toimivaltaa.
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Liikennejärjestelmäsuunnittelu mainitaan perusteluissa, mutta ei lakiluonnoksessa. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu tulee
edelleen toteuttaa Helsingin seudun toimesta nykyisen alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaisesti. Nykyisiä rajauksia maakuntaliittojen tehtäviin ei tule muuttaa
siirryttäessä itsehallintoalueelle. Kunnille ja niiden yhteistyöelimille kuuluvia joukkoliikennetehtäviä ei tule tässä yhteydessä muuttaa. Myöskään raideliikenteen järjestämistä ei ole syytä lukea Helsingin seudulla
maakunnan tehtäväksi. Sen sijaan ELY-keskuksilta siirtyvät joukkoliikennetehtävät tulee kuvata lakiin selkeämmin.
Uudenmaan maakunnan tämänhetkinen kulttuurinen voimavara on Helsinki tai pääkaupunkiseutu, joten maakuntatason kulttuuristrategioille ei
ole tarvetta. Kulttuurin tehtävät tulisi poistaa ehdotuksesta kokonaan tai
vähintään siirtää maakuntien vapaaehtoisiin tehtäviin.
Lakiesityksessä maakunnan tehtävät ja toimiala on yksityiskohtaisesti
kirjattu 6 §:n yli 20-kohtaiseen luetteloon monessa kohdassa tulkinnanvaraiseen ja epämääräiseen muotoon. Erityisesti selvyyttä tarvitaan
niin kohtiin, jotka liittyvät läheisesti kunnan tehtäviin ja toimivaltaan
muun lainsäädännön nojalla. ( esim. ”kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen” tai ”alueen, sen
elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja kulttuurin ja osaamisen kehittäminen…” )
Kunnilla on elinvoima- ja kilpailukykypolitiikkaan liittyviin tehtäviin yleinen toimivalta eikä kuntien oikeutta kaavoitukseen tule heikentää. Maakunnat eivät voi tehdä kaavoitusta tai muita sitovia suunnitelmia siten,
että kunnat kantavat niiden taloudelliset seuraamukset. Maakuntien
kulttuuri- ja liikuntatoimialoihin liittyviä tehtäviä tai toimivaltaa ei tule laajentaa uudistuksessa, koska ne ovat merkittävässä osassa kuntien laajaa elinvoimapolitiikkaa sekä hyvinvoinnin laajaa ennaltaehkäisevää
palvelukokonaisuutta.
Lakiluonnoksen 6 §:n maakunnan hoidettavaksi ottamat tai sopimuksenvaraiset tehtävät kunnilta tulisivat olla kokonaan erillisessä pykälässä ja luettelon viimeinen kohta siirtää edellisen momentin viimeiseksi
tehtäväksi muodossa ”hoitaa muita sille erikseen laissa säädettyjä tehtäviä”. Tämä ei ole maakunnan omassa harkinnassa (ei voi olla siis 2
momentissa, kohdassa jossa ”maakunta voi hoitaa..”)
Kohdat 24 (romaniasiat) ja 25 (yhteispalvelujen järjestäminen):
Näiden tehtävien osalta hoitamista koskevien säännösten tarpeellisuus
tulee uudelleen arvioida.
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Viranomaiselle on hiljattain säädetty velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen suunnitelmallisesti ja kaikkien vähemmistöjen osalta tulisi olla
vastaavan tasoiset velvoitteet. Alueelliset romaniasioiden neuvottelut
ovat käsitelleet kotimaan romaniväestön asioita ja toimineet keskeisten
tahojen keskustelu- ja tiedonvaihtofoorumina.
Maakunta ja sen alueen kunnat voivat keskenään sopia tarvittaessa yhteispalvelujen järjestämisestä ilman maakunnalle erikseen osoitettua
tehtävää laissa. Jos säännös jää lakiin niin sitä tulee täydentää seuraavasti: ”… maakunnan järjestämisvastuulla olevien tehtävien osalta”.
Alkoholihallinnon tehtävät liittyvät elinkeinonäkökulmasta etenkin lupaja valvontatehtäviin. Yrittäjien, asukkaiden ja asiakkaiden kannalta keskeistä on yhdenmukainen linja soveltamisohjeiden käyttämisessä koko
maassa. Alkoholihallintoa on hyvä hoitaa maakunnallisessa kokonaisuudessa. Alkoholihallintoa tulee kuitenkin rajata nykyisestä siten, että
paikallinen viranomainen päättää yhteistyössä maakunnan kanssa esimerkiksi terassilupien mukaisista aukioloajoista. Tällä hetkellä Helsingissä terassien aukioloajoista päättää yhdessä poliisi ja AVI.
Tulevaisuudessa maakunnan ja poliisin tehtävä tulee rajata vain alkoholin anniskelun lainmukaisuuteen liittyviin lupa- ja valvontatehtäviin.
Esimerkiksi terasseista aiheutuva melu on paikallinen ilmiö, joten meluun liittyvistä rajoitteista on päätettävä paikallisen viranomaisen. Työnjaon tulee noudattaa samaa työnjakoa kuin esimerkiksi tapahtumien
osalta, joissa meluilmoitus tehdään paikalliselle viranomaiselle.
Esitetty malli ei luo selkeää työnjakoa eikä järjestelmää, joka pystyy nykyistä selkeämmin ja yksinkertaisemmin vastaamaan ihmisten ja yritysten palvelutarpeisiin kohdan 9 tehtävien osalta, joten tavoite ei täyty ja
maakuntien tehtäväkokonaisuus ei siten ole esityksen eli ”alueen ja
elinkeinojen kehittäminen” mukaisena tarkoituksenmukainen.
Käytännössä pääkaupunkiseudun kaupungit vastaavat jo tällä hetkellä
valtaosasta kilpailukykyyn ja elinkeinopolitiikkaan liittyvistä kehittämistehtävistä omilla vaikutusalueillaan. Ne kykenevät toteuttamaan merkittäviä kehittämistoimistoja, vahvaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä omia investointien houkuttelun (invest-in) ja viennin edistämisen (export-out) toimintoja.
Kansainvälinen kilpailukyky perustuu yhä enemmän toimiala- ja klusterirajat ylittävään kehittämiseen, käytäntölähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, vahvaan, paikkaan sitoutuneeseen innovaatio- ja yritysekosysteemiin sekä laajaan elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan. Laajassa elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa hyödynnetään laajasti kaupungin voimavaroja, kuten kaupunkien yhtiöiden konserniohjausta, julkisia
hankintoja ja syntyviä edelläkävijämarkkinoita, vetovoimaa ja kilpailukyPostiosoite
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kyä tukevia investointeja, maapolitiikkaa, kaavoitusta sekä tiiviitä, kaupunkien välisiä kansainvälisiä suhteita.
Maakuntalaissa esitetty tehtävän jako on, varsinkin elinkeinoelämän ja
innovaatioympäristöjen kehittämiseen ja rahoittamiseen liittyvien tehtävien osalta epäselvä ja kilpailukyvyn kehittämisen kannalta epätarkoituksenmukainen. Maakunta- tai aluetasoinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka tarkoittaa käytännössä a) politiikan laatimista tasolla joka ei
ole toiminnan kannalta relevantti ja jossa strategisen tahdon löytäminen
on mahdotonta, b) luopumista laajasta elinkeinopolitiikasta sekä c) kilpailukyvyn kehittämiseen käytettävien resurssien ohentamista.
Tehtäväkohdan 9 tarkoittama kulttuurin edistäminen liittyy tiiviisti toteutettavaan yritys- ja elinkeinopolitiikkaan. Aineettoman tuotannon syntyminen, kasvu ja luovan työn tekemisen edellytysten ja kulttuurimatkailun edistäminen kuuluvat samoin kuin muutkin yritys- ja elinkeinopalvelut tällä hetkellä useammalle toimijalle ja esitetty malli vastaa käytännössä nykytilaa, jossa pääkaupunkiseudun kaupungit käytännössä toteuttaa ja rahoittaa näitä tehtäviä alueellaan.
Maakunnan tehtäväkokonaisuus ja työnjako kunnan kanssa yritys-, työja elinkeinopalvelujen järjestämisessä sekä kotoutumisen edistämisessä sisältää asiakkaiden ja palvelujärjestelmän kannalta samat ongelmat
kuin nykyinen malli, jossa toimijoina työllisyys-, yritys- ja kotoutumispalveluissa ovat kaupungit, TE-toimisto ja ELY-keskus. Nykymalliin parannuksena tulee maakuntaliittojen tehtävien yhdistäminen TE-toimiston ja
ELY:n tehtävien kanssa. Esitetyssä mallissa kuntien tehtävät säilyvät
yritys-, työllisyys- ja kotoutumistehtävissä samanlaisena kuin nykyisin.
Nykyiset ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtävät siirtyvät mallissa
maakunnille, joten toimijoita on esitetyssä mallissa edelleen useampi
kuin yksi. Malli vastaa hyvin pitkälle nykytilaa.
Työllisyys-, kotoutumis- ja elinkeinopalveluiden tulee muodostaa tiivis
kokonaisuus elinvoimaisuuden ja taloudellisen kasvun lisäämiseksi.
Yhden toimijan mallissa saavutetaan joustavuutta, nopeaa reagointikykyä ja palveluiden yhteensovittamista kasvupalveluiksi. Yhden toimijan
mallissa byrokratian ja tiedonvaihdon määrä on nykyistä huomattavasti
vähäisempi ja palveluiden yhteenlaskettu kokonaisbudjetti saadaan
kohdennettua työmarkkinoiden ja yrittäjyyden tukemiseen tehokkaasti.
Palveluiden kehittämisen ja suuntaamisen tulee lähteä läheltä asiakastarpeita ja niihin liittyvät viranomaistehtävät tulee pystyä hoitamaan tehokkaasti asiakkaan lähellä.
Vaihtoehtona on, että sektorikohtaisessa erillislainsäädännössä säädetään järjestämisvastuu pääkaupunkiseudun kaupungeille yhdessä tai
erikseen, kuten maakuntalakiesityksen yleisperustelujen (s. 183) muPostiosoite
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kaan olisi mahdollista: ”Lisäksi joissakin tehtävissä kuten työ- ja elinkeinopalveluissa ja ympäristöterveydenhuollossa mahdollistettaisiin maakunnan järjestämisvastuun siirtäminen laissa edellytykset täyttävälle
kunnalle.”. Yleisperustelujen kirjauksen työ- ja elinkeinopalveluihin on
sisällytettävä myös muut tehtäväkohdan 9 tehtävät, koska ne muodostavat selkeän kokonaisuuden yhdelle toimijalle.
Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen näkemyksen mukaan Uudenmaan maakunta on liian suuri ja hajanainen varmistamaan kohdan
9 tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla, joten maakunta yhtenä toimijana on pääkaupunkiseudun kaupunkien esityksen mukaan poissuljettu
vaihtoehto.
Hallituksen esitys ei sisällä arvioita julkisten kasvupalveluiden osalta
erilaisista alueellisista vaihtoehdoista. Valmistelu on tältä osin ollut
puutteellista ja siinä ei ole huomioitu pääkaupunkiseudun erityispiirteitä
palvelutarpeissa, kasvupotentiaalia, merkitystä koko maan taloudelliselle kasvulle ja ennusteita, joiden mukaan pääkaupunkiseudun kasvu ja
siten kokoero verrattuna muihin maakuntiin tulee kasvamaan tulevina
vuosikymmeninä.
Maakuntalakiesityksen mukaan kuntien työllisyydenhoidon tehtävät säilyivät nykyisten periaatteiden mukaisena (s. 135 yleisperustelut). Kuntien rooli työllisyyspalveluiden palveluiden tuotannossa rinnastetaan
maakuntalakiesityksessä kuitenkin yrityksiin ja järjestöihin. Kuntien roolia työmarkkinatuen kuntaosuudessa on perusteltu myös kuntien järjestämisvastuulla sosiaali- ja terveyspalveluista. Nyt maakuntalaissa esitetynlaisena toteutuessaan kuntien rooli tulee rajoittumaan nykyisestä ja
työmarkkinatuen kuntaosuus tulee siirtää palveluista järjestämisvastuulliselle maakunnalle tai kokonaan valtion maksettavaksi.
Jos maakuntalakiesityksessä mainittu tuleva julkisia kasvupalveluita
(nykyiset ELY-keskuksen ja TE-toimiston tehtävät julkisen työvoima- ja
yrityspalvelulain, kotoutumislain ja valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi annetun lain mukaan) koskeva erillislaki mahdollistaa
Helsingin kaupungin laajan järjestämisvastuullisen roolin julkisissa kasvupalveluissa, on samalla arvioitava koko julkisten kasvupalveluiden
kokonaisuus mukaan lukien työmarkkinatuen kuntaosuus.
Helsingin lähtökohta erillislain valmistelulle on, että palveluiden järjestämisvastuu ja palveluiden toimintamenojen ja palveluostojen resurssit
siirretään Helsingin kaupungille tai pääkaupunkiseudun alueen kaupungeille yhteisesti.
Nykyisin Helsingin kaupunki käyttää pelkästään työllisyyspalveluihin 45
miljoonaa euroa vuodessa. Kunnan roolin kaventaminen järjestöjen ja
yritysten kaltaiseksi maakuntalakiesityksen mukaisena leikkaa myös
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kunnan nykyisen osuuden käytettävissä olevista resursseista pois. Valtion resurssit julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisiin ja yritysten kehittämispalveluihin (TE-toimiston ja ELY:n toimintamenot, palveluostot ja tuet) arvioidaan koko pääkaupunkiseudulla olevan noin 130
miljoonaa euroa.
Maakuntalain ja siihen liittyvien erillislakien esityksestä on vaikeaa lausua kohdan 9 tehtävien osalta, koska aineisto on kokonaisuudessaan
puutteellista ja valmistelu on ollut epätasaista ja vaikeasti ennakoitavissa.
Lakiluonnoksen tausta-aineistosta ei selviä, mihin analyysiin valittu 18
alueen malli perustuu. Tausta-aineistossa on vain arvio sote-alueiden
määrästä, jossa päädytään 5-12 alueeseen. Tämän aluejakoselvityksen jälkeen uudistukseen on lisätty uusia tehtäviä, kuten julkiset kasvupalvelut, jotka muodostuvat TE-toimistoista ja ELY-keskuksista ja siihen on liitetty maakuntaliittojen nykyiset tehtävät. Valmistelu tulisi olla
johdonmukaista ja tehdyt ratkaisut perustuvat avoimesti arvioituun tietoon ja argumentteihin koko uudistuksen osalta.
Maakuntalain valmistelun epäjohdonmukaisuus ja valmistelun kiire ja
siitä johtuvat puutteet näkyvät myös siinä, että hallituksen esityksen
yleisperusteluissa sivulla 8 kohdassa Johdanto kerrotaan muiden maakuntien tehtävien tarkentuvan keväällä 2016. Kohdan Nykytila alakohdassa 2.6.2 Muut tehtävät on muiden tehtävien nykytilaa arvioitu lauseella ”(Tähän lisätään myöhemmin lyhyt kuvaus niistä niitä muista tehtävistä, jotka tulevat mukaan uudistukseen!)”.
Myös maakuntauudistuksen tavoitteet jäävät ylätasolle, mikä näkyy lain
yleisluontoisuudessa julkisten kasvupalveluiden tehtävien osalta. Tämä
vaikeuttaa laista lausumista, koska mitään tarkkaa suunnitelmaa saati
erillislakiesitystä ei toistaiseksi ole olemassa, mutta erillislain mahdollisuuksiin viitataan tehtävien järjestämisvastuun siirtämiseksi kaupungeille.
Tehtävä 10 alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointia ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelua
koskeva tavoite toteutuu osin. Tehtävä sopii laajalle alueelliselle toimijalle paremmin kuin kohdan 9 tehtävät. Tehtävä on luonteeltaan täysin
erilainen, koska kyseessä on puhtaasti suunnittelu- ja ennakointitehtävä ja se ei sisällä asiakastyötä ja konkreettista palveluiden järjestämistä
ja tarjoamista ja siten sen yhteys paikalliseen elinvoimaisuuteen ei ole
yhtä suora kuin kohdan 9 tehtävissä.
Kohdan 10 tehtävät liittyvät oleellisesti kohdan 9 tehtäviin ja se on toteutettavaa yhteistyössä eri toimijoiden (maakunta, kunnat, yritykset,
yliopistot, ammattikorkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset, tutkimuslaiPostiosoite
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tokset, etujärjestöt jne.) kesken, jotta koulutusjärjestelmä on tiiviissä
vuorovaikutuksessa työvoiman kysyntään ja tarjontaan etenkin pitkällä
aikavälillä. Koulutusjärjestelmän kautta vaikutetaan etenkin pidemmän
aikavälin työvoimatarjonnan laatuun ja hyvin toteutettuna sillä pystytään lisäämään myös työvoiman kysyntää.
Tehtävä 22 alueellinen varautuminen on käsitteenä huono. Maakunnan
tehtäviin kuuluu varautumista, mikäli näin laissa säädetään. Tämä varautuminen ei kuitenkaan liity maakunnan maantieteelliseen alueeseen,
vaan nimenomaan maakunnan tehtäviin. Kirjaus viittaa, että maakuntien muodostamisen yhteydessä syntyisi joku ”alue”, jonka varautumisesta maakunta vastaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Maakunta ei vastaa maantieteellisen toiminta-alueensa varautumisesta, vaan
tästä vastaavat kulloinkin kyseessä olevat viranomaiset ja muut organisaatiot niitä koskevan lainsäädännön määrittämällä tavalla. Kohtaa tulisi muuttaa seuraavaan muotoon: ”maakunnan tehtäviin liittyvä varautuminen”.
Vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat myös
maakuntauudistuksen jälkeen. Vesihuoltolain mukaan varautumisesta
huolehtii vesihuoltolaitos. Lisäksi vesihuoltolain mukaan kiinteistön
omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta.
Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.
Perustelujen mukaan kyseessä oleva tehtävä olisi Ely-keskukselta siirtyvä tehtävä. Nykyisellä Ely-keskuksella ei ole sellaista tehtävää, että
se huolehtisi ”vesihuollon turvaamisesta”.
Perusteluissa mainittu tulvariskien hallinta ei kuulu kokonaisuudessaan
maakunnan tehtäviin siirrettävän Ely-keskuksen vastuulle. Ely-keskuksessa on tulvariskeihin liittyviä tehtäviä, mutta tosiasiallinen hallinta ja
vastuu ovat kunnilla.
6. Maakuntalain 5 luvussa säädetään maakunnan asukkaiden osallistumisoikeuksista. Ovatko osallistumisoikeudet turvattu esityksessä riittävällä tavalla?
e. ei kantaa
Kysymys on muotoiltu siten, ettei mikään vastausvaihtoehdoista ole
mahdollinen.
Ks. vastaukset kysymyksiin 3 ja 4.
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Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumissäännökset ovat yksityiskohtaisia. Erityisesti sote-palvelujen järjestämisen näkökulmasta ne
ovat tarpeellisia.
Ongelmana on, ettei osallistumissäännöksissä ole huomioitu palvelujen
järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä eroja. Miten palvelujen tuottajat
voidaan velvoittaa ja onko kustannusnäkökulmasta järkevää edellyttää
osallistumisen järjestämistä näin laajasti.
7. Maakuntalain 9 luvussa säädetään maakunnan palvelulaitoksesta. Onko siitä esitetty säädettäväksi tuottamisen organisoinnin näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti?
c. ei pääosin
Maakunnan järjestäjäroolin ja maakunnan palvelulaitoksen tuottajaroolien välinen työnjako ja vastuut on syytä kuvata mahdollisimman täsmällisesti ja myös kaikin keinoin välttää tarpeettomien hallinnollisten rakenteiden muodostuminen. Väestöpohjaltaan pienemmissä maakunnissa palvelulaitoksen ja sitä ohjaavan järjestäjän riittävää osaamista ja
resursointia on vaikeaa varmistaa, ja osa maakunnista jää siksi liian
pieniksi.
Järjestämisen ja palvelutuotannon eriyttämistä perustellaan johtamisen
paranemisella, kustannusten hallinnalla ja laadun kehittämisellä (järjestämislain 22 §:n yksityiskohtaiset perustelut). Perusteluja sille, miten
palvelulaitoksen perustaminen toteuttaa näitä tavoitteita, ei ole esitetty.
Johtaminen ja laadun parantaminen ei varsinaisesti ole organisaatiokysymys ja kaksiportaisen ja varsin raskaasti säännellyn maakunta/palvelulaitos -hallintokokonaisuuden riskinä on pikemminkin kustannusten
kasvaminen kuin niiden hallinnassa pysyminen.
Palvelulaitosta koskeva sääntely on lähellä kunnallista liikelaitosta ja
kuntayhtymää koskevaa sääntelyä. Koska kyseessä on palvelujen tuotantoon varsin tiukkarajaisesti määritellyin ehdoin tarkoitettu laitos, hallinnollista sääntelyä olisi ollut parempi yksinkertaistaa ja jouhevoittaa.
Hallinnollista taakkaa jonkin verran helpottaa se, ettei palvelulaitoksella
ole yhtymäkokousta tai yhtymävaltuustoa kuten kuntayhtymillä, eli hallinto ei siltä osin ole aivan yhtä monikerroksinen. Palvelulaitoksen hallintosäännön sisältö on kuitenkin käytännön toiminnan kannalta olennainen, koska maakuntavaltuustokäsittely voi osassa asioita olla varsin
raskas ja byrokraattinen menettely.
Myönteisenä seikkana on pidettävä sitä, että palvelulaitoksen hallituksen osalta on asetettu osaamiseen/asiantuntemukseen perustuvat kriteerit, vaikka ne ovat käytännössä hyvin tulkinnanvaraiset.
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Valvonta- ja riippumattomuusnäkökulmasta puolestaan on hyvä, ettei
palvelulaitoksen hallituksen jäsen tai johtaja voi olla laitoksen tytäryhteisön hallituksessa. Kielto voitaisiin perustellusti ulottaa myös tytäryhteisön palveluksessa oleviin henkilöihin. Valvonta- ja riippumattomuusnäkökulman kannalta on samaten hyvä, ettei maakunnan luottamushenkilö voi olla palvelulaitoksen hallituksen jäsen.
Maakuntalakiesityksen muutoksenhakua koskevassa luvussa palvelulaitoksessa tehtyihin päätöksiin kohdistuva muutoksenhaku on otettu
huomioon vain joissakin säännöksissä, muttei kaikissa tarpeellisissa.
Palvelulaitosten tulisi voida käyttää jatkossakin hyväkseen olemassa
olevia rakenteita kuten pääkaupunkiseudulla kaupunkien omistamaa
henkilöspalveluyritys Seurea.
Mikäli jokaisessa maakunnassa tulee olemaan lakiesityksen mukaan
vain yksi palvelulaitos, tulee palvelulaitoksessa varmistaa, etteivät muut
asiat jää sosiaali- ja terveyspalveluille alisteisiksi.
8. Maakunnan talouden ohjaus perustuu erityisesti maakuntalakiin ja maakuntien
rahoituslakiin. Ohjaavatko maakuntien rahoitusmalli ja maakuntalain mukainen taloudenohjausmekanismi maakuntien taloudenhoitoa tarkoituksenmukaisella tavalla?
c. ei pääosin
Maakuntien taloudenohjausmekanismin ja maakunnan oman talouden
päätäntävallan suurimpina rajoitteina ovat seuraavat tekijät:
 (1) maakuntien rahoitus perustuu lähes pelkästään trendinomaisesti
kehittyvään valtionosuusrahoitukseen, ja
 (2) maakunnat eivät voi hakea talouteensa ajallista joustoa velanotosta, omaisuuden myynnistä tai säätämällä kertyvää verorahoitusta
omin päätöksin, ja
 (3) maakunnat eivät käytännössä voi itse suunnitella investointejaan, vaan investointisuunnitelmat (uudis- ja korjausinvestoinnit)
laaditaan ministeriöissä ja päätetään valtioneuvostossa.
Maakunnan/palvelulaitoksen/maakuntakonsernin tytäryhteisön/yksityisen tuottajan -sopimus- ja hallintokokonaisuudesta seuraa tilanne, jossa sote-palveluntuotantoa tuotetaan kohtuullisen pitkiin sopimuksiin perustuen ja siten maakunnan vuosittaisia kustannuksia ei voida ohjata
vuosittaisen määrärahaohjauksen pohjalta. Pitkät sopimukset palveluntuottajien kanssa, mutta samanaikainen maakunnan oman talouden
joustomahdollisuuksien lähes täydellinen puuttuminen tuottaa vaikeuksia talouden suunnittelulle.
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Ehdotetussa mallissa investoinneista seuraavat vaikutukset käyttömenoihin pitäisi olla poikkeuksellisen hyvin arvioitu yksittäisistä investoinneista valtioneuvostossa päätettäessä, jotta maakunnilla on mahdollisuudet rahoittaa käyttömenot ajallisesti joustamattomista valtionosuusmäärärahoistaan. Kysymykseksi nousee, miten maakunta voi kattaa
menonsa, jos valtionosuusindeksin mukaan määräytyvä rahoitus pysyy
ennallaan tai jopa pienenee (vrt. indeksien kehitys mm. vuosina 20152017), mutta samaan aikaan aikaisemmin valtioneuvostossa päätettyjen investointien käyttökustannukset realisoituvat maakuntien maksettaviksi.
Kysymys ehdotetussa investointisuunnittelussa on myös päättääkö ministeriöt ja valtioneuvosto myös peruskuntien omistamien mutta maakunnille vuokraamien sote-kiinteistöjen korjaushankkeista. Vai katsotaanko peruskuntien omistuksessa, mutta sote-toimijoiden käytössä
olevien kiinteistöjen korjaamisen harkintavallan jäävän peruskuntiin.
Oma kysymyksensä on myös millaiset edellytykset ministeriöillä on tehdä koko valtakunnan kattavaa investointisuunnittelua. Tämä vaatisi ministeriöihin mittavaa ja hyvän paikallistuntemuksen omaavaa resurssia.
Nykyisin mm. suurissa kaupungeissa investointien ohjelmoinnissa nimenomaan yksittäisten hankkeiden tunteminen ja paikallistuntemus
koetaan erittäin tärkeäksi.
Valtionosuusindeksiin perustuvaa maakuntien valtionosuusrahoitusta
sovellettaessa (… rahoitusta tarkistetaan ottamalla huomioon toteutuneet nettokustannukset ...) tulisi varmistaa, että nettokustannuksiin sisällytetään kaikki maakuntien menoerät ja toteutuneen nettokustannustarkastelun ulkopuolelle ei saa jättää mitään maakunnan menoeriä.
9. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntalaista.
Lakiluonnos on syytä vielä käydä läpi sisäisen johdonmukaisuuden näkökulmasta. Se sisältää melko paljon viittaussäännöksiä, joiden kohde
puuttuu tai vaikuttaa olevan virheellinen. Esimerkiksi lakiluonnoksen 56
§:ssä viitataan 84 §:n 1 momentin 2 kohdan p alakohtaan. Kyseisen
lainkohdan viimeinen alakohta on kuitenkin o. Vastaavasti lakiluonnoksen 118 §:ssä olevan viittauksen 119 §:ään ilmeisesti tulisi kohdistua 6
§:ään.
Lakiluonnos ei ole johdonmukainen myöskään maakuntakonsernia koskevien säännösten osalta. Palvelulaitosta, tytäryhtiöitä, tytäryhteisöjä ja
määräysvallassa olevia säätiöitä koskevat maininnat tulisi tarkistaa ja
yhdenmukaistaa.
Lakiluonnoksen mukaan perustetaan maakunnille ja sote-alueille valtakunnalliset palvelukeskukset mm. ICT-palveluihin. 125 §:ssä säädetään
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palvelukeskuksen käyttövelvollisuudesta ja poikkeuksista, jolloin sitä ei
tarvitse käyttää. Apotti Oy:llä on pykälän mukaiset perusteet, sille että
Apotti Oy jatkaa itsenäisenä organisaationa. Näin voidaan riskittömimmin varmistaa sote-uudistuksen aikataulua vaarantamatta jo tehdyt investoinnit, potilasturvallisuus ja tavoitteen mukaisten vuotuisten 123
miljoonan euron hyötyjen saavuttaminen. Sekä sosiaali- että terveydenhuollon käyttäjät että kuntalaiset tarvitsevat parempia ja käytettävimpiä
palveluja myös sote-uudistuksen aikana ja Apotti pystyy tuottamaan
palvelut kattavasti koko Uudenmaan alueella - tarvittaessa laajemminkin.
Lakiehdotuksessa palvelujen tuottaminen jakaantuu maakunnan julkiseen, ei kilpailtuun palvelutuotantoon ja kilpailun alaiseen palvelutuotantoon. Jälkimmäisten tulee järjestää ICT-palvelunsa markkinaehtoisesti. Tämä saa aikaan sen, että tuottajilla on ja tulee olemaan eri järjestelmiä käytössään aiheuttaen ICT- palvelujen yhteensovittamiselle
merkittäviä haasteita. Tieto ei ole eri järjestelmissä yhteismitallista eikä
järjestelmien välillä ole tiedonsiirtoa. Tietoa voidaan välittää Kanta-palvelun kautta, mutta se ei sisällä kaikkea tarvittavaa tietoa eikä lähdeaineistonsa takia ole myöskään kattavasti rakenteisessa muodossa. On
olemassa riski, että tietointegraatio yhtenä Sote ICT-integraation lähtökohtana ei toteudu kaavaillussa tuote- ja kokonaisarkkitehtuuriympäristössä.
Maakunta on asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitäjä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan on järjestämislain mukaisessa palveluiden
tuottamisessa tallennettava asiakas- ja potilastiedot maakunnan asiakas- ja potilasrekisteriin.
Monituottajamalliin liittyviä ICT integraation haasteita voitaisiin lieventää maakuntatason yhtenäisillä ratkaisuilla. Yksi yhtenäinen kehittyneen toiminnanohjauksen sekä raportoinnin ja analytiikan omaava
asiakas- ja potilastietojärjestelmä ratkaisisi suuren osan haasteista.
Sen lisäksi joillekin alueellisille tai paikallisille järjestelmille voitaisiin antaa vastuu hoitaa valtakunnallisesti esim. raportointia tai analytiikkaa.
Kantapalvelua tulisi kehittää siten, että tieto on rakenteista ja yhteensopivaa ja että se kokonaisuus mahdollistaa toiminnanohjauksen
Esimerkiksi Apotin kyseinen järjestelmätoiminnallisuus voisi tällaisena
toimia keräten avointen rajapintojen kautta tiedon muista järjestelmistä.
Kyseinen toiminnallisuus on merkittävän kehittämisen kohteena Apotin
tiekartalla. Muiden järjestelmätoimittajien työpanokset voitaisiin näin
suunnata sellaisiin toiminnallisuuksiin, joita ei vielä ole lainkaan tarjolla.
Apotti-järjestelmä tukee valmiiksi kaikkia kansainvälisiä asiakas- ja potilastiedon välitysstandardeja, laatumittausta ja vertaisarviointeja ja kyke-
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nee siten toteuttamaan tavoitteen mukaisen täydellisen SOTE-tietointegraation.
Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista:
10. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 4 §:ssä säädettäisiin palvelujen
saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava
väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita, mutta säännöksen mukaisten
edellytysten täyttyessä palveluja voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin. Onko
säännös palvelujen saatavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
a. kyllä
Suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet tehostavat toimintaa yhdenmukaistamalla toimintatapoja, keventämällä rakenteita ja edistämällä digitalisaatiota. Palvelujen saatavuuden aluekohtaisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuksissa tasoittaa.
Asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta palvelujen saavutettavuus voidaan nähdä palvelujen lähellä tuottamista keskeisempänä kysymyksenä. Digitalisaatio, etäpalvelut ja asiakkaiden lähelle jalkautuvat palvelut
ovat tehokkaimpia keinoja edistää palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
On syytä huomioida, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat jo nyt ylivoimaisesti maan suurimmat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Pääkaupunkiseutu muodostaa luontevan palvelukokonaisuuden, eikä Uudenmaan maakunnan kokonaisuuteen kuuluminen tuo erityistä lisäarvoa ainakaan peruspalvelujen saatavuuden tai saavutettavuuden osalta.
11. Maakunnat muodostavat 5 yhteistyöaluetta, joista kussakin on 3–4 maakuntaa.
Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat laativat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaisen yhteistyösopimuksen. Siinä maakunnat sopivat keskinäisestä yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja toteuttamisessa. Sopimus on oikeudellisesti maakuntia sitova. Onko sopimuksen sitovuus perusteltua?
a. kyllä
Ehdotetun lainsäädännön perustuessa useamman maakunnan malliin,
sitova sopimusrakenne on edellytys lain tavoitteiden saavuttamiselle.
Sitoutuminen alueellisen yhteistyöhön on ratkaisevaa paitsi kustannustehokkuuden, myös asiakkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Laadittavassa sopimuksessa on mahdollista huomioida alueiden erityistarpeita.
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12. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaan laadittavassa yhteistyösopimuksessa on sovittava toimenpiteet palvelujen integraation varmistamiseksi. 23 §:n mukaisesti palvelun tuottajan velvollisuutena on valmistaa palveluketjujen integraation toteutuminen ja toimittava integraation edellyttämässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ovatko säännökset riittäviä asiakaslähtöisen integraation toteutumiseksi?
b. kyllä pääosin
Palveluintegraatio on uudistuksen keskeinen tavoite ja säännöksiä voidaan pääosin pitää riittävinä asiakaslähtöisen integraation toteutumiselle. Järjestämisen, rahoituksen ja tiedon integraatio on edellytyksenä
uudistuksen onnistumiselle ja monituottaja- ja valinnanvapausmallin toteutumiselle.
Lainsäädännön on mahdollistettava tiedon yhteentoimivuus, tehokas ja
oikea-aikainen tiedonkulku, tiedon käytettävyys ja tietojen luovuttaminen myös moniammatillisessa ja monitoimijaisessa palveluympäristössä. Nykyinen lainsäädäntö ei tue tätä näkökohtaa esimerkiksi tiedonluovutustilanteissa.
Palveluntuottajille asetettava velvollisuus huomioida asiakkaan asiakassuunnitelman perusteella saamat palvelut integroituna kokonaisuutena on pääosin kannatettava. On kuitenkin syytä huomioida tietosuojanäkökulma silloin, kun asiakkaan palveluiden tuottamiseen vain osin
osallistuvalla taholla on rajoitettu tarve asiakkuutta koskeville laajemmille arkaluonteisille tiedoille.
13. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan valtion ohjausta vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa (19 §, 4 luku, 6 luku). Onko tämä uudistuksen
tavoitteiden näkökulmasta perusteltua?
c. ei pääosin
Maakuntien itsehallinnon ja valtion tiukan ohjauksen välinen suhde on
arvioitava uudelleen. Järjestämislain mukainen esitys rajoittaa käytännössä maakuntien itsehallinnon lähes tyystin ja luo epätarkoituksenmukaista byrokratiaa.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa nykyistä vahvempi valtionohjaus on perusteltua tilanteissa, joissa maakunnat eivät pääse yhteiseen ratkaisuun tehtäviinsä liittyvissä yhteistyökysymyksissä.
Valtion vahvempi talousohjaus asettaa erityisiä vaatimuksia rahoitusosuuksia säätelevien tarvetekijöiden määrittelylle. Helsingin ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet ja erityiset palvelutarpeet tulee huomioida
todellisina ja täysimääräisinä.
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Sen sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluiden osalta nykyistä
vahvempaa valtionohjausta ei voida pitää perusteltuna ja se on ristiriidassa maakunnan itsehallinnon kanssa. Lainsäädäntöuudistuksen tulisi
mahdollistaa olemassa olevien, esimerkiksi jo alueellisesti keskitettyjen
tukipalveluratkaisujen hyödyntäminen silloin, kun niiden toiminnan siirtäminen yhtä tai useampaa maakuntaa palvelevaksi on tarkoituksenmukaista. Valtion määrittämä raamibudjetointi on riittävän vahva tukipalvelujen ohjauskeino, ja maakunnilla tulee olla mahdollisuus tukipalvelujen järjestämiseen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
Kuntaliiton esityksen mukaisesti esitykset valtakunnallisista tukipalvelukeskuksista ja maakunnan palvelulaitoksesta tulee poistaa laista. Yhden valtakunnallisen toimitilayhtiön sijaan tulisi muodostaa useampia
aidosti maakuntien ohjauksessa olevia alueellisia toimitilayhtiöitä. Vaaleilla valitulla maakuntavaltuustolla tulee olla suorat vaikutusmahdollisuudet sen vastuulla olevien palveluiden strategisiin linjauksiin ja oman
palvelutuotannon kokonaisuuteen
14. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maakunnan on
omassa toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Onko järjestämisen ja tuottamisen erottaminen uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukaista?
a. kyllä
Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen mahdollistaa kustannusten
läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden lisääntymisen.
Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen on perusteltua. Erityisen tärkeää on täsmentää maakunnan järjestäjäroolin ja maakunnan palvelulaitoksen tuottajaroolien välinen työnjako ja vastuut, ja myös kaikin keinoin välttää tarpeettomien hallinnollisten rakenteiden muodostuminen.
15. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maakunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus maakunnan hoitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä
kilpailutilanteessa markkinoilla tai jos palvelut ovat valinnanvapautta koskevissa
säännöksissä tarkoitetun laajan valinnanvapauden piirissä. Onko ratkaisu tarkoituksenmukainen?
b. kyllä pääosin
Ratkaisu on pääosin tarkoituksenmukainen. Pääkaupunkiseudulla on
parhaat edellytykset uudistuksen toteutumiseen tältä osin. Tuotanto on
tällä hetkellä monipuolista ja monitoimijaista, markkinat ovat toimivat, ja
palvelusetelikäytännöt ja ulkoistettujen palvelujen ohjausmallit ovat jo
vakiintuneita.
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Markkinatilanteessa voi kuitenkin olla alueellisia eroja, mikä saattaa
vaikuttaa paitsi palvelujen saatavuuteen ja valinnanvapauden käyttömahdollisuuksien laajuuteen, myös yhtiöitetyn toiminnan edellytyksiin
toimia markkinaehtoisesti.
Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden näkökulmasta korostuvat palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä yhteisen asiakassuunnitelman merkitys.
Kilpailutilanteessa markkinoilla toimimisen osalta tilanne on selvä ja
vastaa kunnissa jo tällä hetkellä sovellettavaa kilpailuneutraliteettisääntelyä. Valinnanvapautta koskevat säädösesitykset eivät vielä ole käytettävissä, joten tarkoituksenmukaisuusarviointi ei ole mahdollista. Sikäli
kuin lähtöoletus on, että laajan valinnanvapauden piirissä olevat palvelut avataan vapaasti kilpailulle, ehdotetussa säännöksessä olevat ehdot
ovat päällekkäisiä.
Samaan tapaan kuin maakuntalakiluonnoksessa, myös tässä lakiluonnoksessa maakuntakonsernia koskeva sääntely on epäjohdonmukaista. Esimerkiksi 22 §:ssä viitataan yhtiöihin ja yhteisöihin, mutta ei säätiöihin. Maakuntalakiluonnoksessa todetaan, että tytäryhteisöjä koskevia säännöksiä sovelletaan myös määräysvallassa oleviin säätiöihin.
Järjestämislaissa ei vastaavaa kirjausta ole. 22 §:n perusteluissa todetaan, että sovelletaan maakuntalain 15 luvun säännöksiä, mutta samaan aikaan todetaan, että yhtiöittäminen tehdään tytäryhtiöön tai tytäryhteisöön. Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevissa pykälissä puolestaan
lähdetään siitä, että myös säätiömuoto täyttää velvollisuuden (myös
maakuntalain 52 §:n pykälän perusteluissa viitataan 15 luvun yhtiöittämisvelvollisuuteen). Joissakin muissakin järjestämislakiluonnoksen pykälissä näyttää olevan sama tilanne, viitataan vain osakeyhtiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin.
Sama ongelma liittyy myös voimaanpanolakiluonnoksen 34 §:n vapautukseen varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuudesta, joka on kytketty
vain omaisuuden luovuttamiseen 22 §:ssä tarkoitetulle osakeyhtiölle.
Ottaen huomioon, että yhtiöittämisvelvoite voidaan toteuttaa muullakin
tavoin kuin perustamalla osakeyhtiö, sääntelyä on pidettävä tältäkin
osin puutteellisena.
16. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista.
On syytä huomioida kunnan ja maakunnan riittävä ja velvoittava yhteistyö uudessa toimintaympäristössä. Eri toimijoiden välisen yhteistyön
onnistumisessa sopimustenhallinta nousee keskeiseksi. Ehdotettu malli
luo tarvetta uudenlaiselle sopimusosaamiselle julkisella sektorilla.
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Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta tulee varmistaa. Sen osalta on
lisäksi tarkoituksenmukaista, että jatkossa myös yliopistotasoiseen sosiaalitieteelliseen tutkimukseen olisi mahdollista saada valtion rahoitusta terveystieteellisen tutkimuksen lisäksi.
On kannatettavaa, että maakunta voi sitoa kaikki palvelujen tuottajat
yhteiseen kehittämiseen, ammatillisen koulutuksen ja opiskelijoiden
koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksien edistämiseen.
Kysymyksiä voimaanpanolaista:
17. Kysymys vain kunnille: Voimaanpanolaissa on tarkoitus säätää siitä, mihin maakuntaan kunnat kuuluvat uudistuksen tullessa voimaan. Katsotaanko kunnassanne,
että sen tulee kuulua voimaanpanolain 5 §:ssä esitettyyn maakuntaan?
a. kyllä
Helsingin kaupunki kuuluu Uudenmaan maakuntaan.
18. Kysymys vain kunnille: Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, mihin maakuntaan kunnan tulisi kuulua ja miksi? (Kunnan tulee toimittaa valtuuston päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön)
19. Väliaikaishallinnosta sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä ja toimivallasta säädetään voimaanpanolain 2 luvussa. Onko väliaikaishallinnosta säädetty
riittävällä tavalla?
c. ei pääosin
Väliaikaista valmistelutoimielintä koskevat säännökset ovat yleisesti ottaen tarpeen. Sääntely vaikuttaa kuitenkin monin osin puutteelliselta.
6 §. Valmistelutoimielimen kokoonpanoon kuuluvien jäsenten odotetaan ilmeisesti olevan tässä tehtävässä koko sen ajan, jonka toimielin
on toiminnassa. Kyseessä on suhteellisen lyhyt ajanjakso, jonka kuluessa on paljon tehtävää. Tätä ei kuitenkaan varsinaisesti mainita esitysluonnoksessa. Vai onko sittenkin tarkoitus, että toimielin pitää vain
kokouskalenterin mukaisia kokouksia ja että asioiden valmistelu ja käytännön toimenpiteet hoidetaan muualla? Tältä osin on katsottava, ettei
maakunnan liitto vetovastuullisena toimijana välttämättä ole tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Useimmilla maakunnan liitoilla tuskin on riittäviä resursseja tai alakohtaista osaamista väliaikaisen valmistelutoimielimen päätösten valmisteluun.
On varsin epätodennäköistä, että toimielimen kokoonpanosta saadaan
aikaan sopimus, ellei siitä sitten tule niin iso, että kaikilla osapuolilla on
edustus.
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7 §. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäväluetteloa voidaan pitää
perusteltuna.
Toimielimen toimivallan merkittävä ajallinen rajoittaminen eli se, että
toimielin voi tehdä vain vuoden mittaisia määräaikaisia sopimuksia, on
perusteltu toimielimen väliaikaisuuden puolesta, mutta tulee johtamaan
mittaviin jatkuvuusongelmiin. Maakunnan palvelukseen ei ole helppoa
saada työntekijöitä, jos ainoa mitä voidaan tarjota, on lyhyt määräaikainen työsopimus.
Menettelyn osalta viitataan maakuntalain sääntelyyn. Maakuntalaissa
ei kuitenkaan ole läheskään riittäviä menettelysäännöksiä siitä, miten
toimielin käytännössä toimisi. Tämä tulee johtamaan siihen, että suuri
osa toimielimen muutenkin varsin lyhyestä toimikaudesta menee menettelytavoista keskustelemiseen, varsinkin kun jäsenten taustat ovat
niin erilaiset. Esimerkiksi säännös väliaikaisen toimielimen esittelijästä
puuttuu kokonaan.
20. Voimaanpanolain 14 §:n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavissa organisaatioissa työskentelevä henkilöstö siirtyisi maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstö, joka
muualla kunnan hallinnossa tai tukipalveluissa tekee pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, siirtyisi maakuntien palvelukseen. Onko henkilöstön siirtymisestä esitetty säädettäväksi henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti?
b. kyllä pääosin
Henkilöstön aseman näkökulmasta säädettäväksi esitetty liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti tapahtuva siirto on perusteltua sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä työskentelevän henkilöstön
osalta.
Tukipalveluiden osalta siirron tulisi kuitenkin perustua tarkempaan selvitykseen tehtävien jakautumisesta ja siirto tulisi tehdä tarkoituksen- ja
tarpeenmukaisesti esimerkiksi henkilötyövuosi- eikä henkilöperusteisesti.
Hallinto- ja tukipalveluiden osalta tehtävien siirrossa on syytä huomioida myös uudistuksessa suunnitellut suuremmat kokonaisuudet ja mahdollinen tehtävien päällekkäisyys maakuntaan siirtyvien nykyisten toimintojen kesken.
21. Voimaanpanolain 4 luvun mukaan lakisääteisten kuntayhtymien koko omaisuus
sekä kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnille. Kuntien toimitilat ja kiinteistöt jäävät kuntien omistukseen. Onko omaisuusjärjestelyjä koskeva ratkaisu hyväksyttävä?
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

37/2016

155 (302)

Kj/4
24.10.2016

c. ei pääosin
22. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen ei tai ei pääosin, millä tavoin omaisuusjärjestelyt pitäisi toteuttaa?
Sote-uudistukseen liittyvien omaisuusjärjestelyjen tulee perustua ns.
laajaan jakautumismalliin.
Kunnan sote-palvelutuotannossa olevan omaisuuden (toimitilat/rakennukset, irtain omaisuus) tulee lähtökohtaisesti seurata palvelujen tuotantotehtävää. Jos sote-palvelujen sekä järjestämisvastuu että tuotantotehtävä siirtyy maakunnalle, omaisuuden tulee siirtyä mukana. Toisin
sanoen kunnan ei tule jäädä sote-toimitilojen vuokranantajaksi. Kunnalle ei tule jäädä vastuuta palvelutuotannossa käytettävien toimitilojen
korjausvelasta. Jos rakennukset jäävät kunnan omistukseen, vieläpä
hyvin lyhyellä vuokrasopimuksella, kunnille jää merkittävä kiinteistöriski. Samoin investointikiinnostus voi olla hyvin vähäinen. Kunnan toimiminen vuokranantajana ilman omaa tuotantotehtävää ei olisi myöskään
kilpailuneutraliteettiperiaatteen mukaista.
Poikkeuksena edellä mainitusta on että, sellaisia toimitiloja, joiden käyttö sote-palvelutuotannossa on suunnitelman mukaisesti päättymässä,
ei ole tarkoituksenmukaista siirtää lyhytaikaisesti maakunnalle. Omaisuuden hallinta- ja käyttöoikeus sinä aikana, kun sitä vielä käytetään
sote-palvelutuotannossa, on järjestettävä vuokrasuhteeseen perustuen.
Kunnan omistamien sote-kiinteistöjen maapohjan tulee jäädä kunnan
omistukseen riippumatta vastuiden ja tehtävien siirtymisestä. Näin varmistetaan sotekäytöstä mahdollisesti myöhemmin poistuvien kiinteistöjen kehittämishyödyn jääminen kunnalle. Sikäli kuin rakennukset siirtyvät maakunnan omistukseen, maapohjan hallintaoikeus on järjestettävä
kunnan ja maakunnan väliseen maanvuokrasuhteeseen perustuen.
Maanvuokran on oltava markkinaehtoinen, tontin käyttötarkoitus huomioiden.
Kuten Kuntaliitto on todennut, kunnan maankäytön kehittämisen ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi olisi perusteltua, että kuntayhtymien
maapohjat jäisivät kuntien omistukseen. Sote-kiinteistöomaisuuteen liittyvät riskit tulee kohdentaa pääosin sille osapuolelle, joka omilla toimillaan pystyy vaikuttamaan kiinteistöjen käyttötarpeeseen. Tarpeettomaksi jäävien kiinteistöjen aiheuttamat taloudelliset riskit tulee jakaa
kuntien, maakuntien ja valtion kesken.
Omaisuuden siirtojen kirjanpidollisen käsittelyn tulee perustua omaisuuden käypään arvoon (tekniseen nykyarvoon). Tasearvot eivät vastaa todellisuutta eikä niitä voida käyttää markkinaehtoisten rahoitusjärjestelyjen tai vuokranmäärityksen perustana.
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Ottaen huomioon, että sekä maakunta että kunta ovat lähtökohtaisesti
tasa-arvoisessa asemassa olevia itsehallinnollisia julkisyhteisöjä, mahdollinen kunnan ja maakunnan välinen erimielisyys omaisuuden siirrosta olisi perusteltua käsitellä tuomioistuimessa hallintoriitamenettelyssä
pikemminkin kuin menettelyssä, jossa maakunta ensin tekee yksipuolisen päätöksen ja kunta sitten valittaa päätöksestä. Hallintoriitamenettely vastaisi myös sitä, miten kuntajakolaissa tarkoitettua taloudellista selvitystä koskevat erimielisyydet ratkaistaan.
Maakunnalle siirtyneen toimitilaomaisuuden (sairaanhoitopiiriltä siirtyneet maapohja ja rakennukset, kunnalta siirtyneet rakennukset) lakiin
perustuvan velvoitteen mukainen edelleen siirtäminen valtakunnalliselle
palvelukeskukselle ei ole perusteltua. Tällainen palvelukeskus, samoin
kuin muutkin pakolliset valtakunnalliset palvelukeskukset, rajoittaisivat
maakunnan itsehallintoa. Jos palvelukeskusmalli kuitenkin katsotaan
välttämättömäksi välineeksi, kunkin maakunnan toimitilaomaisuus tulisi
siirtää kyseisen maakunnan omistamaan maakunnalliseen palvelukeskukseen.
Valtakunnallinen toimitilapalvelukeskus olisi suuri resurssien siirto Etelä-Suomesta muualle Suomeen, koska valtaosa sen omaisuudesta tulisi täältä. Sille, että toimitilahallinnon valtakunnallisella keskittämisellä
saavutettaisiin tehokkuutta tai taloudellisia ja toiminnallisia etuja, ei ole
esitetty mitään reaaliperusteluja. Aivan yhtä mahdollista on, että keskittäminen johtaa jäykkyyteen ja moninkertaiseen hallintoon.
Mikäli kuitenkin laajaan jakautumismallia ei käytetä, tulisi jatkossa huolehtia, että kuntien omistama tilakanta säilyy tehokkaassa käytössä.
Rakennukset tulee vuokrata aina kokonaisuuksina, ellei kaupungin
kanssa yhteistyössä toisiin sovita. Tavoitteena tulee olla, että maakunta
ensisijaisesti hyödyntää kuntien omistamaa tilakantaa ja tilatarpeen
muutosten yhteydessä etsii yhdessä kuntien kanssa kokonaistaloudellisen ratkaisun muuttuneen tilatarpeen tyydyttämiseksi.
Voimaanpanolain lyhyt vuokrasopimuskausi nähdään osin ongelmallisena. Ilmeisesti tarkoituksena kuitenkin on, että voimaanpanolain jälkeisenä aikana maakunta halutessaan vuokraa tarvitsemansa tilat kaupungilta pitkillä vuokrasopimuksilla. Tämä mahdollistaa myös kaupungin ottaa tilat omaan käyttöönsä tai kiinteistöjen kehittämisen näin halutessaan siirtymäkauden jälkeen. Lyhyet vuokrasopimukset eivät välttämättä mahdollista kiinteistöjen tarkoituksen mukaista korjaustoimintaa
voimaanpanolain määrittelemällä ajanjaksolla.
Helsingin kaupunki on järjestänyt sote-palveluiden tilakantaa myös tytäryhtiöiden kautta. Tiloista tehdyissä vuokrasopimuksissa ei ole ollut tarpeen solmia pitkiä vuokrasopimuksia, koska määräysvalta tilojen ja palPostiosoite
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veluiden järjestämisessä on ollut kaupungilla. Näiden sopimuksien
osalta olisi tarkoituksenmukaista solmia uudet pitkäaikaiset vuokrasopimukset maakunnan tai valtakunnallisen palvelukeskuksen kanssa.
Irtaimen omaisuuden vastikkeeton siirtäminen voi olla kunnan kannalta
epäoikeudenmukaista.
Helsingin pelastuslaitos on Uudellamaalla ainut yhden kunnan alueella
toimiva pelastuslaitos. Pelastuslaitos on hoitanut Helsingissä yleisiä
väestönsuojia, mutta muissa kunnissa ei pääsääntöisesti vastaavia
yleisiä kallioväestönsuojia ole, eikä näin ollen kyse ole lakisääteisestä
pelastustoimen vastuulle kuuluvasta palvelusta. Näin ollen on epäselvää vuokraako maakunta väestönsuojat kaupungilta jatkossa. Kuitenkin
aina tulee huolehtia, että pelastustoimi maksaa pelastustoimeen liittyvien väestönsuojissa sijaitsevien johtokeskusten kustannukset. Väestönsuojelua johtaa pelastusviranomainen. Mikäli pelastustoimi siirtyy
maakuntien vastuulle yleisiin väestönsuojiin liittyvä toiminta olisi tarkoituksen mukaista siirtää maakuntien tehtäväksi, jotta väestönsuojelun
johtamisjärjestelmä toimii yhtenäisenä kokonaisuutena. Yleisten väestönsuojelutilojen toiminnan tilatarpeet ja ominaisuudet määrittelee pelastustoimi. Tällöin myös taloudellinen ja riskiperusteinen suunnittelu on
perusteltua siirtää vastuulliselle viranomaiselle. Kun väestönsuojelun
järjestäminen liitetään pelastustoimeen, tulisi maakunnan olla velvollinen vuokraamaan yleiset väestösuojatilat kaupungilta samoilla periaatteilla kuin muutkin maakunnalle vuokrattavat kiinteistöt.
Pelastustoimella on käytössään öljyntorjuntakalustoa mm. veneitä, jotka ovat kriisien ulkopuolella yhteiskäytössä liikuntaviraston ja Staran
kanssa. Yhteiskäytössä olevaa omaisuutta ei voida siirtää maakunnalle
tai kaluston korvauksettomasta yhteiskäytöstä olisi sovittava maakunnan pelastustoimen ja Helsingin kaupungin välillä.
Kuntayhtymien omistaman maaomaisuuden siirtymistä valtakunnalliselle palvelukeskukselle ei voida pitää perusteltuna. Mahdollisissa toimintojen uudelleen järjestelyissä sote-kiinteistöiltä vapautuva maaomaisuus tulisi palautua sijaintikunnalle vastikkeetta.
Mikäli laajaan jakautumismalliin päädytään, tulee rakennusten luvuttamisessa luovutuksesta suorittaa korvauksena käypään arvoon perustuva hinta.
23. Voimaanpanolain 41 §:ssa säädettäisiin kunnan tuloveroprosentista vuosina
2019 – 2021. Pidättekö veronmaksajien yhdenvertaisen aseman näkökulmasta perusteltuna, että kuntien veroprosentteja esitetään rajoitettavaksi kolmen vuoden
määräajaksi?
d. ei
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Verotusoikeus on merkittävä periaatteellinen tekijä kuntien luottokelpoisuutta arvioitaessa. Kansainvälisten ja kotimaisten rahoittajien näkökulmasta suomalaiset kunnat ovat Suomen valtion ohella ns. 0-riskiluokkaa, joka mahdollistaa laajapohjaisen rahoituksen saatavuuden ja edulliset lainamarginaalit. Kuntien rahoituksen säännöksiä määritettäessä
tulisi siten varmistaa kuntien 0-riskiaseman säilyttäminen.
Esityksessä kuntien tulorahoitus pienenee olennaisesti, mutta kunnan
velan/vieraan pääoman määrä ei muutu. Nykyisten kuntalainojen ehdoissa rahoittajilla saattaa olla oikeus eräännyttää koko laina ennenaikaisesti velallisen olosuhteiden olennaisesti muuttuessa. Esityksen mukaisen uudistuksen yhteydessä kuntien taseasema muuttuu olennaisesti. Esimerkiksi Helsingin kaupungin konsernin suhteellinen velkaantuneisuus (yksi ns. kriisikuntakriteereistä) nousee jopa yli 160 %:in tasoon tulorahoituksen pienentyessä, mutta vieraan pääoman säilyessä
ennallaan.
Tällä hetkellä kunnilla on ainakin seuraavia ja uudistuksen myötä mahdollisesti hankalia velan ehtoja voimassaolevissa lainasopimuksissaan:
 Velkojia on kohdeltava samalla tavalla, eli kunta ei voi vaadittaessa
maksaa ennenaikaisesti velkaa pois vain yhdelle velkojalle, vaan
siitä on vähintäänkin neuvoteltava muiden velkojien kanssa (lain
määräämät velvoitteet pois lukien)
 Kunnan olemassa olevaa omaisuutta ei voida merkittävissä määrin
luovuttaa pois ulkopuoliselle taholle edes vuokraamalla
 Eräillä rahoittajilla on erityisehtoja mm. suhteelliselle velkaantuneisuudelle (esim. ei saa ylittää 100 %:n tasoa) ja lisäksi eräät rahoittajat myös rajoittavat vuotuisia velanmaksuja suhteessa kokonaistuloihin.
Esityksen mukainen verotusoikeuden rajoittaminen todennäköisesti
nostaisi sekä Kuntarahoituksen että yksittäisten kuntien uusien lainojen
korkomarginaaleja ja vaikuttaisi mahdollisesti myös lainojen saatavuuteen. Mahdollinen 0-riskiaseman menetys nostaisi voimakkaasti lainojen korkomarginaaleja ja kaventaisi huomattavasti potentiaalisten lainaajien määrää.
24. Voimaanpanolain 42 §:n mukaan maakunnan on perustettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain tarkoittamat maakunnan palvelulaitoksen tytäryhtiöt,
jotka tuottavat lailla erikseen säädetyn laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluita siten, että yhtiöittäminen on toteutettu 31.12.2020. Onko esitetty siirtymäaika
riittävä maakunnan yhtiömuotoisen tuotannon organisoimiseksi?
a. kyllä
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Kahden vuoden siirtymäaika lainsäädännön voimaantulosta yhtiöittämisvelvoitteen toteuttamiseen on päätösteknisesti ja yhtiöoikeudellisesti aivan riittävä, kunhan väliaikaishallinnossa ja maakunnassa ryhdytään toimenpiteisiin ajoissa. On kuitenkin huomattava, että henkilöstön
asemaa koskeva valmistelu on todennäköisesti teknistä valmistelua
vaativampi kokonaisuus, koska pohjalla on massiivinen organisaatiomuutos ja henkilöstön siirrot maakuntiin ja palvelulaitoksiin.
25. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat ylivoimaisesti maan suurimmat sosiaalija terveydenhuollon organisaatiot. On ilmeistä, että kaikki tuotannon
ohjaukseen ja tuotannon muutoksiin liittyvät haasteet ovat moninkertaisia pääkaupunkiseudulla muuhun maahan verrattuna. Harmonisointiin
ja muutosten toteuttamiseen liittyvät riskit ovat taloudellisesti merkittävimpiä ja niiden toteutuminen todennäköisempää. Samoin palvelutason
heikkenemisen riskit organisaatioita uudistettaessa koskettavat Uudenmaan maakunnassa noin neljäsosaa maan koko väestöstä. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen ohjauksen irrottaminen maakunnalliseksi toiminnaksi
vaikeuttaa merkittävästi yhteiskunnallisten haasteiden ja muutosten
hallintaa pääkaupunkiseudun erityiskysymyksissä.
Muutoksen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvät muutoskustannukset
(kuten valmistelu- ja muutosorganisaatioiden, muutososaamisen kehittämisen sekä ICT-kustannukset) tulevat olemaan huomattavat ja niihin
tulee varautua.
Kysymykset maakuntien rahoituslaista
26. Valtio rahoittaa perustettavien maakuntien toiminnan, eli vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamisesta osoitetaan valtiolle. Onko ratkaisu uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
c. ei pääosin
Pääosin itsenäinen rahoitus ja talouden ohjaus (ml. investointien ohjaus) on keskeinen osa itsehallinnollisen julkisen toimijan itsehallintoa.
Jos maakunnilla ei ole juuri ollenkaan vapautta rahoituksessa ja talouden ohjauksessa, ei itsehallinnosta voida puhua. Tältä osin uudistuksen tavoitteet eivät esityksessä toteudu.
Esityksessä ei pelkästään anneta vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta valtiolle, vaan myös merkittävä osa sosiaali- ja terveyspalveluiden talouden ohjauksen keinoista (tulojen lisääminen, velkarahoitus, investointien suunnittelu) siirretään valtiolle. Tältäkään osin
uudistus ei toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisena.
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27. Maakuntien tuloja ovat valtion rahoitus (3 §) sekä asiakas- ja käyttömaksutulot
(4 §). Lisäksi maakunnat voivat ottaa lyhytaikaista lainaa (3 §). Valtion rahoituksen
kasvua rajoitetaan vuosittaisessa tarkistuksessa julkisen talouden kantokyvyn turvaamiseksi (6 ja 29 §). Onko maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävistä?
d. ei
Lausunnon edellisten kysymysten yhteydessä on käsitelty tähän kysymykseen liittyvää problematiikkaa. Maakuntien taloudenohjausmekanismin ja maakunnan oman talouden päätäntävallan suurimpina rajoitteina ovat seuraavat tekijät:
 (1) maakuntien rahoitus perustuu lähes pelkästään trendinomaisesti
kehittyvään valtionosuusrahoitukseen, ja
 (2) maakunnat eivät voi hakea talouteensa ajallista joustoa velanotosta, omaisuuden myynnistä tai säätämällä kertyvää verorahoitusta
omin päätöksin, ja
 (3) maakunnat eivät käytännössä voi itse suunnitella investointejaan, vaan investointisuunnitelmat (uudis- ja korjausinvestoinnit)
laaditaan ministeriöissä ja päätetään valtioneuvostossa.
Esityksessä jää epäselväksi, miten maakunnan on mahdollista vastata
lakisääteisiin palveluntuotantovelvoitteisiinsa, kun sillä ei ole resursseja
investoida, se ei voi päättää omaa investointiohjelmaansa ja investointien toteuttajakin on maakunnasta irrallinen taho. Jää myös epäselväksi, miten käy, kun investoinnin tarve, sen rahoitusmahdollisuudesta
päättäminen sekä varsinainen toteuttajataho eriytyvät eri oikeushenkilöiksi.
28. Ovatko maakuntien valtion rahoituksen määräytymisessä käytettävät palvelujen
käyttöä kuvaavat tarvetekijät (luku 3, ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kerroin) ja niiden painokertoimet perusteltuja?
b. kyllä pääosin
Tarvetekijöiden arvioimiseksi ja raportoimiseksi tarvittavaa tietotuotantoa on parannettava nykyisestä. Kansallisesti yhdenmukaiset määrittelyt, kirjaamisen käytännöt ja raportoinnin teknisten edellytysten varmistaminen nousevat keskeisinä esille.
Uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota käytettyjen termien johdonmukaisuuteen esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osalta. Tarvetekijöiden kriteeristöä tulee voida tarkastella kriittisesti tarkentuvan tutkimustiedon valossa. Painoarvoa tulisi antaa kahden tai useamman tarvetekijän samanaikaiselle ilmenemiselle.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin toimii maakunnissa rahoitusta suuntaavana tekijänä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
noustessa primääristi kunnan tehtäväksi, tulee myös kunnille löytyä
tehtävään riittävä kannustin.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimessa määrääviksi tekijöiksi nousevat ikääntyvyys ja sairastavuus. Lakiuudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi tärkeää on huomioida myös ennaltaehkäisyn taloudellisten edellytysten turvaaminen.
Metropolialueen osalta rahoituksen määräytymiskysymyksenä korostuvat väestöryhmät, joiden osalta tarvetekijöitä ei ole riittävästi huomioitu,
eivätkä tarvetekijöiden raportointiin tarvittavat tiedot ole aina riittävän
kattavina ja eheinä saatavilla.
Helsingissä ja muulla pääkaupunkiseudulla on metropolialueille tyypillisiä yhteiskunnallisia haasteita, joihin vastaaminen on merkittävä peruste pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspalvelujen erilliselle ohjaukselle. Pääkaupunkiseudulla asuu Suomen ulkomaalaistaustaisista lähes puolet. Erityisesti työikäisessä väestössä maahanmuutto on merkittävin väestön kasvun tekijä. Vuonna 2030 ulkomaalaistaustaisten osuuden ennustetaan olevan jo 23-28 prosenttia pääkaupunkiseudun kaupunkien väestöstä.
Maahanmuuton ja muun väestön kasvun lisäksi Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu kantavat vastuuta erityisistä sosiaalisista ongelmista kuten segregaatiosta ja asunnottomuudesta. Vaikuttava terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen metropolialueella edellyttää muuta maata tiiviimpää yhteistyötä kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, työllisyyspalvelujen ja koulutuspalvelujen kanssa. Käytännössä tämä edellyttää
tiivistä yhteistyötä eri sektoreiden kanssa ja paikallista johtamista, sillä
haasteet ovat luonteeltaan paikallisia.
Esitetyn suuruiset painokertoimet luovat tilanteen, jossa Uudenmaan
maakunnalla olisi käytettävissään noin 150 milj. euroa vähemmän rahoitusta kuin Uudenmaan alueen kunnat tällä hetkellä käyttävät kyseisiin palveluihin. Asukaskohtaisesti laskettuna Uudenmaan maakunnalle
kohdentuvan rahoituksen heikennys on yksi suurimmista.
Sote- ja maakuntauudistuksen päätarkoitus on ollut sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuotannon uudistaminen eikä siihen tule liittää tulonsiirtoja eri maakuntien välillä.
29. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa siirrytään asteittain menoperusteisesta rahoituksesta tarveperusteiseen rahoitukseen. Onko maakuntien rahoitukselle vuosille 2019–2023 esitetty siirtymäaika (27–28 §) riittävä?
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e. ei kantaa (avotila)
Siirtymäaikaa olennaisempi asia on tarveperusteiseen mittaristoon liittyvät tarvetekijät. Tarvetekijät eivät ole yksiselitteisiä ja niitä tulee tarkastella kriittisesti olosuhteiden muuttuessa.
30. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoituslaista.
Maakuntien rahoituslaista voi sanoa, ettei se huomioi julkisten kasvupalveluiden rahoitusta erikseen. Rahoitusmekanismi sivuuttaa kokonaan alueen yritysten ja kasvupotentiaalin määrän. Rahoituslakiluonnoksen mukaan muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien rahoitus määräytyy ”kertomalla asukasta kohden määritelty maakuntien
muiden tehtävien perushinta maakunnan asukasmäärällä” (maakuntien
rahoituslain luonnos § 14). Pääkaupunkiseudun suuri maahanmuuttajien määrä aiheuttaa myös työllisyys- ja kotoutumispalveluilla muuta
maata suuremman resurssitarpeen, joka on huomioitava rahoituksessa.
Kysymykset muista lakiluonnoksista
Maakuntajakolaki
31. Pidättekö esitettyjä tapoja maakuntajaon muuttamiseksi tarkoituksenmukaisena? (erityisesti maakuntajakolain 2 ja 10 §)
b. kyllä pääosin
Esitys vastaa kuntajakolain sääntelyä eikä parempaakaan mallia ole
esitetty. Huolellisempi valmistelu olisi mahdollistanut muunlaisen ratkaisun.
32. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntajakolaista.
?
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
33. Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien merkittävien kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi esitetyt tasausjärjestelyt ja
muut muutokset hyväksyttäviä ja riittäviä (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 24 §, 27§ 27 b§ ja 55§)?
c. ei pääosin
Esitettyihin tasausjärjestelyihin liittyy tilinpäätösten poistotasoista seuraavia laskelmatuloksia. Näissä laskelmissa tulee käyttää vain suunnitelman mukaisten poistojen lukuja eikä poistojen yhteydessä esitettyjä
muita lukuja kuten arvonalentumisia.
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Kuten Kuntaliitto on todennut, kattavat laskelmat uuden kunnan talouden kestävyydestä uudistuksen jälkeen puuttuvat uudistuksesta. Kuntaliitto arvioi, että yksittäisiä kuntia joutuu suurten taloudellisten haasteiden eteen heikentyneen tulorahoituksen vuoksi ja kuntien investointimahdollisuuksien heikkeneminen vaikuttaa kielteisesti kokonaistalouden kehitykseen.
34. Ovatko valtionosuuskriteerit (ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteeri) sekä niiden painotukset perusteltuja (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, luku 2 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta 3 §)?
c. ei pääosin
Esityksessä valtionosuuskriteerit perustuvat pääosin 0-15 -vuotiaiden
määrään. Uudet peruskunnat ovat kasvatus- ja koulutuspalveluiden
tuottamisen lisäksi ennen kaikkea myös kaupunkiympäristöä rakentavia
sekä ylläpitäviä julkisisia toimijoita. Uuden peruskunnan valtionosuusjärjestelmässä tulisi painottaa myös näihin kaupunkiympäristötekijöihin
liittyviä kriteereitä, sillä niihin tehtävät panostukset hyödyttävät kaikkia
muitakin yhteiskunnan osia.
0-15 -vuotiaiden määrä kriteereiden päätekijöinä ei myöskään ota huomioon riittävästi peruskuntien keskeistä tehtävää peruskoulun jälkeisen
jatkokoulutuksen/polun mahdollistajana. Myöskään kuntien nuorisotoimeen tehtäviä panostuksia ei tueta ehdotetuissa kunnan valtionosuuskriteereissä.
Uuden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kriteerissä toimintaa kuvaaviin indikaattoreihin kuuluva kuntalaisten osallisuuden edistäminen
on Helsingin näkökulmasta rajattu turhan kapea-alaisesti ja normatiivisesti. Helsingin kaupunki on toteuttamassa huomattavasti kattavampaa
ja monipuolisempaa kuntalaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen toimintamallia suuren kaupungin lähtökohdista, ja tätä on kyettävä huomioimaan indikaattoreissa.
35. Vapaamuotoiset huomiot hallituksen esityksen valtionosuuskokonaisuudesta.
Verotus
36. Pidättekö maakuntien rahoituksen keräämiseksi esitettyjä valtion verojärjestelmän muutoksia hyväksyttävinä?
c. ei pääosin
Ehdotetut muutokset ansiotuloverotukseen on pyritty toteuttamaan siten, että eri tuloluokkien kokonaisveroaste ei nouse ja työn verotus ei
kiristy. Kuitenkin esityksen yhteydessä esitettyjen laskelmien mukaan
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veroaste nousisi suurempituloisilla, ja erityisesti sellaisilla henkilöillä,
joiden ansiotulot koostuvat palkkatuloista. Vastaavasti veroaste laskisi
sellaisilla pienempituloisilla henkiköillä, joiden tulot koostuvat eläke- tai
etuustuloista.
Edellä kuvattu kehitys tarkoittaa käytännössä eri tuloluokkien välillä
tehtävän tulonsiirron lisäksi tulonsiirtoa myös alueellisesti. Mm. pääkaupunkiseudulla sekä Uudellamaalla on muuta maata suhteellisesti
enemmän suurempituloisia palkkatuloa saavia ja muualla maassa on
taas suhteellisesti enemmän pienempituloisia eläke- ja etuustuloa saavia.
Sote- ja maakuntauudistuksen päätarkoitus on ollut sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuotannon uudistaminen eikä siihen tule liittää ansiotuloverotuksen kautta tehtäviä tulonsiirtoja eri tuloluokkien välillä.
37. Vapaamuotoiset huomiot verolaeista.
Yhteisöveron kuntaryhmän osuuden 40 % leikkaus kohtelee eri kuntia
hyvin eri tavoilla. Mm. jo pelkästään pääkaupunkiseudun neljän kaupungin välillä vaikutusten erot ovat suuria. Helsingin osalta leikkaus tarkoittaa noin yhden kunnallisveroprosenttiyksikön tuottoa vastaavaa vähenemään kunnan tuloissa, kun mm. Espoon ja Vantaan osalta vastaa
tulojen vähenemä on noin 0,5 kunnallisveroprosenttiyksikön tuottoa
vastaava summa. Mm. Kauniaisten osalta tähän liittyvä tulojen vähenemä on tätäkin olennaisesti pienempi (joskin muut tulojen vähenemät
ovat suuria Kauniaisten osalta).
Yhteisöverotulot kohdentuvat pääosin niille kunnille, joilla on mittavia
kaupunkiympäristöön, liikennejärjestelmään sekä asuntorakentamiseen
liittyviä investointitarpeita. Näin ollen kuntien saaman yhteisöverokertymän osuuden pienentäminen heikentää kuntien edellytyksiä rakentaa
liikennejärjestelmiä ja saavuttaa asuntotuotantotavoitteita. Näin ollen
tämä muutos hidastaa koko maan talouden kasvuedellytyksiä.
Henkilöstö ja eläkkeet
38. Kunnallista henkilöstöä koskevan lainsäädännön soveltamisalaa ehdotetaan
muutettavaksi koskemaan myös maakuntien henkilöstöä. Maakuntien työnantajaedunvalvontaa hoitaisi uudella lailla säädettävä Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.
Onko henkilöstön asemasta ja työnantajaedunvalvonnasta esitetty säädettäväksi
tarkoituksenmukaisesti?
b. kyllä pääosin
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Maakuntien työnantajaedunvalvonnan hoitaminen KT:ssä on hyvä ratkaisu. Pääosa maakuntien tehtävistä ovat niitä, joista nykyisin sovitaan
kunta-alan sopimuksissa.
Markkinoilla toimivien yhtiöiden asema eroaa kuntien toiminnasta ja niiden työnantajatoiminta on erilaista. Yhteisöjä ei voida velvoittaa järjestäytymään KT:iin, vaan työehtosopimukset ja sen mukana edunvalvonta valitaan sopimusten kilpailukyvyn ja työnantajajärjestön vetovoiman
perusteella. Yritysjaoston toiminnan itsenäisyys tulee turvata.
39. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti?
c. ei pääosin
Eläkevastuut ovat erilaiset kuntien eläkevakuutuksessa ja yksityisellä
sektorilla käytössä olevissa eläkevakuutuksissa. Tämä asettaa julkisen
ja yksityisen sektorin eriarvoiseen asemaan kilpailutilanteessa.
Kuntien eläkevakuutusmaksut eivät saa kasvaa muutoksessa. Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoittamiseen sisältyvä eläkemenoperusteinen
maksu ehdotetaan lakiesityksessä korvattavaksi ns. tasausmaksulla,
jota maksaisivat maakunnat ja kunnat. Kuntien maksettava osuus esitetään jaettavaksi kuntien kesken verorahoituksen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuden tulisi määräytyä nykyisen eläkemenoperusteisen maksun mukaisesti.
40. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajaedunvalvonnasta sekä eläkkeistä.
Muutoksessa työnantajan on kyettävä varmistamaan riittävä muutoksen tuki henkilöstölle, jotta voidaan turvata palveluiden jatkuvuus ja
osaamisen säilyminen. Myös osaamisen johtamisen jatkuvuus nousee
keskeiseksi uudenlaisten osaamishaasteiden edessä.
Uudistuksen vaikutukset
41. Miten arvioitte uudistuksen vaikuttavan oman taustaorganisaationne asemaan?
Uudet peruskunnat ovat kasvatus- ja koulutuspalveluiden tuottamisen
lisäksi ennen kaikkea myös kaupunkiympäristöä rakentavia sekä ylläpitäviä julkisia toimijoita.
Kuntien rahoitusuudistuksessa kunnilta lähtee pois noin 2/3 kunnallisverotuloista ja noin 40 % yhteisöverotuloista. Kuitenkin investointitarpeet liikennejärjestelmiin sekä asuntorakentamiseen säilyvät ennallaan
ja niiden rahoitusvastuu on edelleen kunnilla. Kysymykseksi jää, millaiset ovat näiden koko yhteiskuntaa hyödyttävien hankkeiden rahoittamisen mahdollisuudet uudessa tilanteessa, kun kunnan rahoituspohja ja
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

37/2016

166 (302)

Kj/4
24.10.2016

tulorahoitus on olennaisesti nykytasoa pienempi (mm. suhteessa kunnan taseasemaan).
Uuden peruskunnan valtionosuusjärjestelmässä tulisi painottaa myös
näihin kaupunkiympäristötekijöihin liittyviä kriteereitä, sillä niihin tehtävät panostukset hyödyttävät kaikkia muitakin yhteiskunnan osia. Esityksessä valtionosuuskriteerit perustuvat pääosin 0-15 -vuotiaiden määrään.
Uudistus vaikuttaa merkittävästi Helsingin kaupungin toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Helsinki ja pääkaupunkiseutu eroaa väestöpohjaltaan ja toimintaympäristöltään kaikilla mittareilla muusta Uudenmaasta.
Se vaikeuttaa poikkihallinnollista yhteistyötä sekä asukkaiden palveluja
ja saumattomien palveluketjujen rakentamista.
Kuntien ja maakunnan tehtäväjaot ja vastuut tulee olla selkeät. Tulee
välttää päällekkäistä toimivaltaa kuten esimerkiksi maakuntalain 34
§:ssä maakuntastrategian osalta kohdassa 1 asukkaiden hyvinvoinnin
edistäminen tai kohdassa 7 elinympäristön laadun ja elinkeinojen kehittäminen.
Maakuntien suhteesta ja toimivallan jaosta kuntien ja kaupunkiseutujen
kanssa puuttuu kuntien mahdollisuus ottaa hoidettavakseen maakunnalle säädettyjä tehtäviä ja tämä tulee sisällyttää lakiin.
Kuntien mahdollisuus ottaa hoidettavakseen maakunnalle säädettyjä
tehtäviä puuttuu ja tulee sisällyttää lakiin.
Maakunnan ja kuntien suhde on muutenkin vähäisellä huomiolla. On ainostaan 14 § maakunnan ja kuntien neuvottelu valtuustokausittain yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.
Pääkaupunkiseudun sekä suurten kaupunkien ja niiden kaupunkiseutujen roolia osana itsehallintoalueita tulee edelleen tarkentaa. PKS-kaupunkien erillislainsäädäntöön perustuvat tehtävät ja mahdollisesti muut
kaupunkiseutuihin liittyvät poikkeamismahdollisuudet tulee huomioida.
42. Onko maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä
tehtävistä uudistuksen voimaan tultua?
Osa maakunnista on tavoiteltuihin hyötyihin nähden liian pieniä ja voivat joutua ennen pitkää poikkeusmenettelyyn.
Uudistuksen tuki
43. Mihin aiheisiin liittyvää valtakunnallista tukea katsotte tarvitsevanne sote- ja
maakuntauudistusten alueelliseen toteutukseen?
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sote-integraatio
talous
hallinto ja johtaminen
omaisuusjärjestelyt
tietohallinto ja ICT
viestintä ja osallisuus
henkilöstösiirrot
palvelutarpeen arviointi, tilaaminen
muuta, mitä?

Muut kysymykset
44. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta.
45. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet
31.8.2016 ministeriöiltä, kunnilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi
ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. Lausunnot tulee jättää 9.11.2016 klo 16.15 mennessä.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen
20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit
ja valtuustot. Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät kaikki
alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille
kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto,
liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan, eli jatkossa kunnilla ei ole
enää vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tai rahoituksesta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää maakuntahallinnon perustamista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus
muun muassa perustaa uudet maakunnat sekä säätää maakuntien hallinnosta ja taloudesta, siirtää järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalPostiosoite
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veluista kunnilta maakunnille, säätää maakuntien saamasta rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä. Lisäksi tarkoitus on kuntiin jäljelle jäävien peruspalvelujen osalta säätää uusi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Muiden kuin sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtävien siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta
valmistellaan erillinen hallituksen esitys.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen linjauksista. Kyselyyn annettuja vastauksia
on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Uudistuksen voimaanpanolaki sisältää säännökset maakuntajaosta. Mikäli kunta päättää esittää kunnan kuulumista voimaanpanolain 5 §:n
mukaisesta maakuntajaosta poikkeavaan maakuntaan, päätöksestä tulee toimittaa kunnanvaltuuston päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen valmistelussa.
Sote- ja maakuntauudistuksessa laaditaan lisäksi valinnanvapauslainsäädäntö, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta sekä siirretään valtion aluehallinnon sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä maakunnille.
Niitä valmistellaan erillisissä valmisteluhankkeissa, mutta sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislaissa on otettu huomioon valinnanvapauden edellytyksenä oleva monituottajamalli. Valinnanvapautta ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva hallituksen esitysluonnos toimitetaan lausunnoille loppuvuodesta. Valtion aluehallinnon
sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtoa koskeva hallituksen esitysluonnos toimitetaan lausunnoille keväällä 2017. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskeva hallituksen esitys on erikseen lausuttavana yhtäaikaisesti tämän hallituksen esityksen kanssa.
Lautakuntien lausunnot
Lausuntoa varten on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan ja opetuslautakunnan lausunnot, koska on kyse näiden lautakuntien toimialaan liittyvien tehtävien ehdotetuista siirroista kunnilta maakuntaan tai maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus sisältää näiden lautakuntien toimialaan liittyviä tehtäviä.
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Lautakuntien lausunnot ovat päätöshistoriassa. Tiivistettynä lausunnoista voidaan todeta seuraavaa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että esityksellä on mahdollista
saavuttaa uudistuksen tavoitteita. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista ja palvelujen yhdenvertaista saatavuutta edistävät toimenpiteet
ovat toteutettavissa erityisesti suurimmissa maakunnissa. Kustannustehokkuus paranee, kun palvelutuotantoa keskitetään suurempiin kokonaisuuksiin. Lisäksi palvelujen ja toimintamallien uudistaminen hidastaa
kustannusten kasvua.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus on uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta
pääosin tarkoituksenmukainen. Tarkennettavaa on kunnan ja maakunnan välisessä vastuunjaossa ja ehkäisevien palvelujen käsiteessä.
Myös maakunnan palvelulaitoksen osalta esitys on tuottamisen organisoinnin näkökulmasta pääosin tarkoituksenmukainen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on lautakunnan mukaan
esitetyssä muodossaan tarkoituksenmukainen palvelujen saatavuuden
näkökulmasta ja perusteltu maakuntien yhteistyösopimuksen oikeudellista sitovuutta koskevien säädösten osalta. Järjestämislain säännöksiä
voidaan pääosin pitää riittävinä asiakaslähtöisen integraation toteutumiselle. Valtion ohjauksen vahvistaminen ei ole perusteltua, vaan maakuntien itsehallinnon ja valtion tiukan ohjauksen välinen suhde on arvioitava uudelleen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja palvelujen tuottamisen erottaminen maakunnan omassa toiminnassaan ei
ole lautakunnan mukaan perusteltua. Palvelujen yhtiöittämisvelvollisuus ei ole tarkoituksenmukainen, koska se siirtäisi julkiset palvelut
osakeyhtiölain piiriin ja vähentäisi demokratiaa ja maakuntavaltuustojen
valtaa.
Voimaanpanolakia koskeva esityksen sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa väliaikaishallinnon osalta riittäväksi. Henkilöstön siirtyminen maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti on
henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksenmukaista, mutta tukipalvelujen osalta siirron tulisi perustua tarkempaan selvitykseen tehtävien
jakautumisesta.
Maakuntien rahoituslain valtion rahoituksen määräytymisessä käytettävät palvelujen käyttöä kuvaavat tarvetekijät ja niiden painokertoimet
ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan pääosin perusteltuja, mutta tietotuotantoa on parannettava. Eläkkeiden rahoittamisen osalta lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että eläkevastuut ovat
erilaiset kuntien eläkevakuutuksessa ja yksityisellä sektorilla käytössä
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olevissa eläkevakuutuksissa, mikä asettaa julkisen ja yksityisen sektorin eriarvoiseen asemaan kilpailutilanteessa.
Pelastuslautakunta toteaa, että maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus on pelastustoimen uudistustarpeiden mukainen. Pelastustoimen
tulee jatkossakin olla osana kiireellisen ensihoidon palvelutuotantoa, ja
nämä tulee organisoidaan maakunnissa samaan oikeushenkilöön. Tämä varmistaa pelastustoimen mahdollisuuden toimia ensihoidon palvelun tuottajana maakunnan sisäisenä toimintana.
Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan ympäristöterveydenhuolto
tulee jatkossakin hoitaa Helsingin kaupungin toimesta eikä siirtää maakuntaan. Lisäksi maakunnalle esitettyyn tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat löytöeläintoiminta sekä nikotiinikorvausvalmisteiden lupamenettely
ja valvonta olisi selkeää sisällyttää osaksi ympäristöterveydenhuoltoa.
Ympäristökeskuksella on riittävä osaaminen ja voimavarat tehtävään
maan suurimpana ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkönä. Toiminta on mahdollista järjestää myös PKS-yhteistyönä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa. Myöskään valvontaeläinlääkäreiden tehtävien esitetty siirto maakuntaan ei ole tarkoituksenmukainen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että maakunnalle osoitettu tehtäväkokonaisuus on pääpiirteittäin tarkoituksenmukainen. Maankäytön
suunnittelujärjestelmä pysyy uudistuksessa samanlaisena eikä kuntien
rooliin näiltä osin tule muutosta. ELY-keskusten ja maakuntien tehtävänjakoa ja toimivaltuuksia tulee kuitenkin selkeyttää. Maakuntien roolia kuntakaavoituksen edistämisessä tulisi täsmentää, jotta ei synny tilannetta, jossa maakunnalla on maankäytön suunnittelussa kunnille
kuuluvaa toimivaltaa.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että maakuntatason kulttuuristrategioille ei ole tarvetta. Kulttuuritehtävät tulisi poistaa maakunnalle esitetystä tehtäväkokonaisuudesta kokonaan tai siirtää ne maakuntien vapaaehtoisiin tehtäviin. Tärkeämpää olisi, että laissa huomioidaan erikseen taiteen- ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Liikuntalautakunnan mukaan maakuntien liikuntaa koskevat tehtävät
ovat lakiluonnoksessa kannatettavia. Liikuntalautakunta kannattaa
myös sosiaali- ja terveydenhuollon kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän liikuntaa koskevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen käyttöönottamista ehdotetussa muodossa.
Lähtökohtia kaupungin lausuntoon
Lausuntopyyntö on lähetetty sähköisenä 45 kysymyksen webropol-kyselynä. Esitetyt kysymykset koskevat uudistuksen tavoitteita, maakunPostiosoite
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talakia, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia, voimaanpanolakia ja maakuntien rahoituslakia sekä maakuntajakolakia, kunnan peruspalvelujen valtionosuutta, verotusta, henkilöstöä ja eläkkeitä sekä uudistuksen vaikutuksia ja tukea.
Valtion ohjauksen ja säädösten sitovuuden takia esitysluonnoksilla voi
olla myös toimintaa jäykistäviä ja tehottomuutta lisääviä vaikutuksia.
Esitysluonnokset mahdollistavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena olevan väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen, mutta palveluista aiheutuvien kustannuksien kasvun hillintää
haittaa valtakunnallisten palvelukeskusten käyttövelvoite ja nykyisten
toimivien ja kustannustehokkaiden palveluntuotantomallien rikkoutuminen.
Maakunnan itsehallinnolliset elementit puuttuvat, joten maakuntalakiluonnos olisi voinut olla huomattavasti esitettyä yksinkertaisempi. Valtion ohjaus on esityksen mukaan tiukka ja mahdollisuudet maakunnan
omalle talouden ohjaukselle ja taloudelliselle päätöksenteolle ovat vähäiset. Maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus on liian laaja ja monet
esitetyistä tehtävistä hoituvat paremmin Helsingin tai pääkaupunkiseudun kaupunkien järjestämänä toimintana.
Omaisuusjärjestelyjä koskevat ratkaisut eivät ole hyväksyttäviä, vaan
niiden tulisi perustua ns. laajaan jakautumismalliin. Myöskään kuntien
verotusoikeutta ei tule rajata. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen
kohdistuvat esitykset tasausjärjestelystä sekä uusista valtionosuuskriteereistä ja niiden painotuksista eivät ole täysin perusteltuja.
Aiemmat lausunnot
Kaupunginhallitus antoi 8.2.2016 sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle lausunnon hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi.
Lausunnossa tunnistettiin sote- ja kuntauudistusten tarve yhteiskunnan
kehityksen ja julkisen talouden pitkäaikainen tasapaino turvaamiseksi.
Hallituksen esittämät linjaukset eivät lausunnon mukaan kuitenkaan
kaikilta osin johda parhaimmalla tavalla esitettyihin tavoitteisiin.
Erityisesti huomiota kiinnitettiin itsehallintoalueiden lukumäärään,
itsehallintoalueiden, sote-alueiden ja päivystävien sairaaloiden kokonaisuuden hallinnolliseen selkeyteen ja hallinnon päällekkäisyyden riskiin.
Lisäksi todettiin, että maakunta-aluejako ei palvele Helsingin ja metropolialueen kehittämistä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Erityisesti
elinkeinojen, työllisyyden ja innovaatiopolitiikan osalta maakuntaa toiPostiosoite
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mivampi ratkaisu pääkaupunkiseudulla on kaupunkien vastuuseen perustuva malli. Lausunnossa ei nähty tarkoituksenmukaiseksi siirtää
muita kuntien tehtäviä itsehallintoalueille.
Kaupunki on aiemmissa lausunnoissaan ottanut lähtökohtaisesti positiivisen kannan sote-uudistukseen.
Lausunnon käsittely
Lausuntopyynnössä todetaan, että uudistuksen voimaanpanolaki sisältää säännökset maakuntajaosta. Mikäli kunta päättää esittää kunnan
kuulumista voimaanpanolain 5 §:n mukaisesta maakuntajaosta poikkeavaan maakuntaan, päätöksestä tulee toimittaa kunnanvaltuuston
päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.
Esittelijä toteaa, että maakuntajakoon pohjautuvassa ratkaisussa ei
Helsingin kannalta ole olemassa muita tosiasiallisia vaihtoehtoja, kuin
kuuluminen Uudenmaan maakuntaan, joten asian käsittely kaupunginvaltuustossa ei ole välttämätöntä vaan lausuntopyyntöön voidaan vastata kaupunginhallituksen toimesta. Uudistuksen merkittävyyden vuoksi
maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta annettavan lausunnon linjaukset on kuitenkin tarkoituksenmukaista käsitellä myös kaupunginvaltuustossa.
Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esityksen, on kaupunginhallituksen
tarkoituksena antaa asiasta kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen sisältöinen lausunto.
Kaupunginkanslia huolehtii lausuntopyyntöön vastaamisesta sähköisesti (lausuntopyyntökysely liitteenä 3) kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768
mauno.ronkko(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi
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HE lakiluonnokset korjattu 1.9.2016
HE Yleisperustelut 31.8.2016
HE Yksityiskohtaiset perustelut 31.8.2016
Tiivistelmä_Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen
lainsäädännöksi_31082016
Diat_Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakunta-uudistuksen lainsäädännöksi_31082016
Begäran om utlåtande 31.8.2016
Remissenkät 31.8.2016
RP Lagförslag 31.8.2016
RP Allmän motivering 31.8.2016
RP Detaljmotivering 31.8.2016
FINAL Sammandrag_Utkastet till regeringsproposition med förslag till
lagstiftning för en social- och hälsovårds- och landskapsreform_31082016
Diapresentation_Utkastet till regeringsproposition med förslag till lagstiftning för en social- och hälsovårds- och landskapsreform_31082016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö

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

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.10.2016 § 887
HEL 2016-009636 T 03 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
17.10.2016 Pöydälle
Esteelliset: Lasse Männistö
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.
10.10.2016 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768
mauno.ronkko(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.10.2016 § 235
HEL 2016-009636 T 03 00 00

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
esittelijän muutetusta esityksestä poikkeavan lausunnon:
”Lausuntonaan sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa lausuntopyynnön
kohtiin 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 28, 39 ja 40
seuraavasti:
Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista
1. Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja
sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta? Jos ei, niin miten
ehdotusta tulisi siltä osin muuttaa?
Esitettävässä lainsäädännössä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
on kiinnitetty laaja-alaisesti huomiota. Esitykseen sisältyy terveys- ja
hyvinvointierojen kaventumista ja palvelujen yhdenvertaista saatavuutta edistäviä toimenpiteitä, jotka ovat toteutettavissa erityisesti suurimmissa maakunnissa. Tavoitteen toteuttamiseksi on tärkeää varmistua
siitä, että järjestäjällä on riittävät keinot huolehtia ohjauksesta ja palveluketjujen ja -kokonaisuuksien toimivuudesta. Palvelujen tuottajien ohjaaminen toteutuu parhaiten, kun terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee huomioitavaksi jo sopimuksissa.
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuunjaon tulee olla selkeä ja
toimijoiden määrittelyn konkreettista erityisesti maakunnan ja kunnan
välisessä yhteistyössä. Kunnan on voitava toimia kokonaisvastuullisesti
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnalla on oltava myös riittävät kannustimet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Osin haasteellisena voidaan nähdä tilanne, jossa kunta ei voisi ryhtyä hyvinvointikertomuksen perusteella tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli toimenpiteet
koskisivat maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Maakunnan rooli
asiantuntijatuen antamisessa kunnalle ei esityksessä täysin täsmenny.
Esityksessä mainitaan, että kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön
toteutumiseksi tarvitaan sitä tukevat yhteistyörakenteet ja -tavat. Rakenteellisen sosiaalityön huomioiminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudessa on keskeistä. Tämä sijoittuisi luontevasti
osaksi maakunnan antamaa asiantuntijatukea. Sosiaalisen raportoinnin
keinoin on mahdollista vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Kunnan muiden toimijoiden rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kasvaa, mikä edistää kuntalaisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista. Kun sosiaali- ja terveyspalveluissa siirrytään kohti suurempia keskitetysti ohjattuja kokonaisuuksia, tulevat kunta- ja aluekohtaiset
erot mahdollisesti tasoittumaan. Vahvimmat edellytykset terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiselle on suurimmissa maakunnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa vaatii myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista osaamista ennalta ehkäisevän työn suunnittelemiseksi ja sen koordinoimiseksi. Maakunnan ja kuntien resurssien jaossa tämä on otettava huomioon.
Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista on tarkoituksenmukaista
tarkastella asiakastarpeiden ja niihin perustuvan asiakassegmentoinnin
näkökulmasta. Tähän liittyvällä toiminnan suunnittelulla ja seurannalla
on mahdollista tarvittaessa kohdentaa ja priorisoida palveluita tavoitetta
edistävällä tavalla. Priorisoimalla oikein valittuja asiakassegmenttejä on
mahdollista paitsi kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja, myös lisätä palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Toisaalta on tärkeää säilyttää hyvinvointipalveluiden universaalius, toisin sanoen kaikilla kansalaisilla
hyväosaiset mukaan luettuna pitää olla oikeus laadukkaisiin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tämä on keskeistä veronmaksuhalukkuuden ja sitä kautta palveluiden rahoituksen kannalta.
Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen näkökulmasta on varmistuttava yhteistyövalmiuksista toimijoiden välillä ja palveluntuottajien sitouttamisesta asetettuihin tavoitteisiin. Keskeistä on, että lainsäädäntöä uudistetaan siten että tietoa voidaan saada, käyttää ja hyödyntää nykyistä
paremmin.
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Esityksessä palvelujen tasa-arvoinen tuottaminen on huomioitu. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää usein erityisen tuen tarpeessa
olevien asiakasryhmien kohtaamista yksilöivän tarpeen tunnistavasti.
Erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden palvelujen osalta tärkeää
on palveluneuvonnan ja -ohjauksen tai muun ohjaavan tuen tehostaminen siltä osin kuin tällä asiakasryhmällä on haasteita asioida itsenäisesti uudistetussa toimintaympäristössä.
Palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta Helsinki
ja pääkaupunkiseutu muodostavat luontevan palvelukokonaisuuden, eikä Uudenmaan maakunnan kokonaisuuteen kuuluminen tuo erityistä lisäarvoa ainakaan peruspalvelujen osalta.
Esityksen arviointia vaikeuttaa lainvalmistelun eriaikaisuus valinnanvapauslainsäädännön sekä ns. monikanavarahoituksen yksinkertaistamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelun ja arvioinnin kanssa. Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen on erityisen tärkeää päätettäessä valinnan vapauden toteuttamismalleista. Valinnanvapauden
toteuttamisen malli ratkaisee, kaventaako uusi rakenne väestön terveys- ja hyvinvointieroja ja kuinka hyvin kustannusten kasvua voidaan
hillitä. Jos uudella mallilla taataan varsinkin erityisen tuen tarpeessa
olevien ihmisten eheä ja moniammatillinen palveluketju, voivat terveyserot kaventua.
2. Antaako esitys riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kustannusten kasvun hillinnän tavoite? Jos ei, miten tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä voitaisiin parantaa?
Uudistus voi parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehokkuutta, kun palvelutuotantoa on mahdollista keskittää suurempiin kokonaisuuksiin. Suurempina kokonaisuuksina kehitettävät toimintamallit
mahdollistavat sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden tarkoituksenmukaisen keventämisen ja päällekkäisyyksien purkamisen. Laajempi
toimintakokonaisuus antaa myös tehokkaammat edellytykset digitalisaation hyödyntämiselle toiminnan kehittämisessä.
Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen palvelujärjestelmä, jossa asiakasmaksut eivät merkittävästi nouse. Työterveyshuollon tulee olla osa maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisuudistusta. Myös aikuisikäisten työssä käyvien palvelut on
nähtävä osana samaa palvelukokonaisuutta sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen että rahoituksen näkökulmasta.
Kustannusten kasvuvauhdin tavoiteltu hidastuminen edellyttää rakenteiden uudistamisen lisäksi ennen kaikkea radikaaleja toimenpiteitä palvelujen ja toimintamallien uudistamiseksi. Kustannusten kasvun hallintaan on vahvemmat edellytykset pääkaupunkiseudulla ja suurissa maaPostiosoite
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kunnissa. Esitetyt maakunnat ovat väestöpohjiltaan hyvin erikokoisia ja
osa maakunnista on väestöpohjaltaan aivan liian pieniä, mikä vaikeuttaa kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämistä. Maakuntia tulisikin olla selvästi esitettyä vähemmän, siksi lakiesitystä tulisi korjata niin, että
maakuntien lukumäärä olisi asiantuntijoiden suosittelemat 12. Se antaisi lakiesitystä paremmat edellytykset suunnitella päivystykset, turvata
pitkälle koulutettujen ammattiosaajien monipuolinen saanti jne. Tämä
antaisi lakiesitystä paremmat edellytykset suunnitella maakuntien toiminnot tasavahvempien maakuntien järjestämisvastuulle. Uusimaa olisi
tällöinkin selvästi suurin järjestäjä. Pienempi järjestäjien määrä ja suuremmat maakunnat turvaisivat esitettyä paremmin uudistuksen tavoitteet, kuten kustannustason hallinnan. Kustannussäästöt eivät saa johtaa asiakasmaksujen nousemiseen eivätkä palvelutason heikentymiseen, jotta uudistus ei kasvata eriarvoisuutta eikä uhkaa palveluiden
yhdenvertaista saatavuutta eri sosioekonomisissa ryhmissä.
Kysymyksiä maakuntalaista
5. Maakuntalain 2 luvussa määritellään maakunnan tehtävät. Onko
maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta esitetty tehtäväkokonaisuus on pääosin tarkoituksenmukainen. Kunnan ja maakunnan välinen
vastuunjako kohdan 2 tehtävien osalta ei ole täysin yksiselitteinen. Ehkäisevien palveluiden käsitettä on syytä määritellä tarkemmin muun
muassa suhteessa lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden ehkäiseviin
terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin. Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta alueellisen alkoholihallinnon tehtävien sijoittaminen maakuntaan
edistänee lain tavoitteiden saavuttamista.
Maahanmuuton ja muun väestön kasvun lisäksi pääkaupunkiseutu kantaa vastuuta erityisistä sosiaalisista ongelmista kuten segregaatiosta ja
asunnottomuudesta. Vaikuttava terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen metropolialueella edellyttää muuta maata tiiviimpää yhteistyötä
muun muassa kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, työllisyyspalvelujen ja koulutuspalvelujen kanssa. Käytännössä tämä edellyttää erityisen tiivistä yhteistyötä kaupungin sisällä eri sektoreiden kanssa ja paikallista johtamista, sillä haasteet ovat luonteeltaan paikallisia.
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteen tulisi olla
yhdenmukainen muualla esitetyssä lainsäädännössä käytettyihin termeihin nähden.
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7. Maakuntalain 9 luvussa säädetään maakunnan palvelulaitoksesta.
Onko siitä esitetty säädettäväksi tuottamisen organisoinnin näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti?
Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)
Esitys on pääosin tarkoituksenmukainen. Myönteistä on julkisen vallan
käytön ja viranomaistyön selkeytyminen ja käytäntöjen yhdenmukaistuminen siirryttäessä suurempiin toimintakokonaisuuksiin. Maakuntalain
tulee olla kuntalain tapaan joustava ja mahdollistava niin, että kuntien
ja maakuntien yhteistyö ja mahdollisuus sopia palvelujen hoitamisesta
turvataan. Maakuntalakiin tulee lisätä säännös, joka mahdollistaa maakunnan ja kuntien välisen yhteistyön ja sopimisen sekä tehtävien hoitamisen samaan tapaan kuin yhteistyö kuntien kesken on kuntalain mukaan mahdollista. Maakuntien ja kuntien joustava mahdollisuus sopia
tehtävistä on perusteltua myös siksi, että se mahdollistaa maakuntien
keskuskaupunkien ja suurempien kaupunkiseutujen erityisroolin huomioon ottamisen annettavassa lainsäädännössä. Kunnilla tulee olla
mahdollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon valinnan vapauden piirissä
olevien palvelujen tuottamiseen joko omana toimintana tai omistamissaan yhtiöissä. Maakunnan järjestäjäroolin ja maakunnan palvelulaitoksen tuottajaroolien välinen työnjako ja vastuut on syytä kuvata mahdollisimman täsmällisesti ja myös kaikin keinoin välttää tarpeettomien hallinnollisten rakenteiden muodostuminen. Väestöpohjaltaan pienemmissä maakunnissa palvelulaitoksen ja sitä ohjaavan järjestäjän riittävää
osaamista ja resursointia on vaikeaa varmistaa, ja osa maakunnista jää
siksi liian pieniksi.
Lain tavoitteet on mahdollista saavuttaa varmistumalla palvelulaitoksen
ja palveluntuottajien ohjauksesta ja tehokkaasta tiedonkulusta toimijoiden välillä. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota edellyttävien asiakasryhmien ja palvelukokonaisuuksien, kuten ikääntyneiden,
mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tai vammaisten osalta haasteena
voi olla mahdollinen lisääntyvä kompleksisuus asiakkaan näkökulmasta. Tiedonkulun ongelmien realisoituessa palvelujen integraatio saattaa
heikentyä.
Erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille tärkeää ovat asiakkaille tarkoituksenmukaiset saumattomat palvelukokonaisuudet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön saamiseksi ja ylläpitämiseksi on syytä varmistua siitä, että palvelulaitoksen tehtävät muodostavat mielekkään kokonaisuuden. Täten
vältetään tehtävänkuvien ja sitä kautta osaamisen kapeutuminen. Tätä
tavoitetta edistää osaltaan myös maakunnalle asetettu velvollisuus
osaamisen kehittämiseen.
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Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista
10. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 4 §:ssä säädettäisiin
palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan
palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita, mutta säännöksen mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja
voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin. Onko säännös palvelujen
saatavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
Vastausvaihtoehto A (kyllä)
Suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet tehostavat toimintaa yhdenmukaistamalla toimintatapoja, keventämällä rakenteita ja edistämällä digitalisaatiota. Palvelujen saatavuuden aluekohtaisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuksissa tasoittaa. Digitalisaatio, etäpalvelut ja asiakkaiden lähelle jalkautuvat palvelut edistävät palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Lisäksi on tärkeää, että
ne palvelupisteet, joissa on asioitava usein, sijaitsevat lähellä asiakkaita.
On syytä huomioida, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat jo nyt ylivoimaisesti maan suurimmat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Pääkaupunkiseutu muodostaa luontevan palvelukokonaisuuden, eikä Uudenmaan maakunnan kokonaisuuteen kuuluminen tuo erityistä lisäarvoa ainakaan peruspalvelujen saatavuuden tai saavutettavuuden osalta.
11. Maakunnat muodostavat 5 yhteistyöaluetta, joista kussakin on 3–4
maakuntaa. Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat laativat sosiaalija terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaisen yhteistyösopimuksen. Siinä maakunnat sopivat keskinäisestä yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja toteuttamisessa. Sopimus on oikeudellisesti maakuntia
sitova. Onko sopimuksen sitovuus perusteltua?
Vastausvaihtoehto A (kyllä)
Ehdotetun lainsäädännön perustuessa useamman maakunnan malliin,
sitova sopimusrakenne on edellytys lain tavoitteiden saavuttamiselle.
Sitoutuminen alueellisen yhteistyöhön on ratkaisevaa paitsi kustannustehokkuuden, myös asiakkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Laadittavassa sopimuksessa on mahdollista huomioida alueiden erityistarpeita.
12. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaan laadittavassa yhteistyösopimuksessa on sovittava toimenpiteet palvelujen integraation varmistamiseksi. 23 §:n mukaisesti palvelun tuottajan velvolPostiosoite
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lisuutena on valmistaa palveluketjujen integraation toteutuminen ja toimittava integraation edellyttämässä yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Ovatko säännökset riittäviä asiakaslähtöisen integraation toteutumiseksi?
Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)
Palveluintegraatio on uudistuksen keskeinen tavoite ja säännöksiä voidaan pääosin pitää riittävinä asiakaslähtöisen integraation toteutumiselle. Järjestämisen, rahoituksen ja tiedon integraatio on edellytyksenä
uudistuksen onnistumiselle ja monituottaja- ja valinnanvapausmallin toteutumiselle.
Lainsäädännön on mahdollistettava tiedon yhteentoimivuus, tehokas ja
oikea-aikainen tiedonkulku, tiedon käytettävyys ja tietojen luovuttaminen myös moniammatillisessa ja monitoimijaisessa palveluympäristössä. Nykyinen lainsäädäntö ei tue tätä näkökohtaa esimerkiksi tiedonluovutustilanteissa.
Palveluntuottajille asetettava velvollisuus huomioida asiakkaan asiakassuunnitelman perusteella saamat palvelut integroituna kokonaisuutena on pääosin kannatettava. On kuitenkin syytä huomioida tietosuojanäkökulma silloin, kun asiakkaan palveluiden tuottamiseen vain osin
osallistuvalla taholla on rajoitettu tarve asiakkuutta koskeville laajemmille arkaluonteisille tiedoille.
13. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan valtion ohjausta vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa (19 §, 4 luku, 6 luku).
Onko tämä uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua?
Vastausvaihtoehto C (ei pääosin)
Maakuntien itsehallinnon ja valtion tiukan ohjauksen välinen suhde on
arvioitava uudelleen. Järjestämislain mukainen esitys rajoittaa käytännössä maakuntien itsehallinnon lähes tyystin ja luo epätarkoituksenmukaista byrokratiaa. Valtion ja maakuntien välinen ohjaussuhde pitää
muokata uudelleen niin, että se tukee maakuntien itsehallintoa, mutta
jättää kuitenkin maakuntien ja valtion keskinäiselle yhteistyölle ja toimintojen koordinaatiolle riittävät edellytykset, mikä on palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeätä.
Järjestämislaissa esitetty rahoituksen järjestely valtion kautta asettaa
erityisiä vaatimuksia rahoitusosuuksia säätelevien tarvetekijöiden määrittelylle. Helsingin ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet ja erityiset palvelutarpeet tulee huomioida todellisina ja täysimääräisinä.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluiden osalta nykyistä vahvempaa valtionohjausta ei voida kaikilta osin pitää perusteltuna ja se on ristiriidassa maakunnan itsehallinnon kanssa. Lainsäädäntöuudistuksen
tulisi mahdollistaa olemassa olevien, esimerkiksi jo alueellisesti keskitettyjen tukipalveluratkaisujen hyödyntäminen silloin, kun niiden toiminnan siirtäminen yhtä tai useampaa maakuntaa palvelevaksi on tarkoituksenmukaista. Valtion määrittämä raamibudjetointi on riittävän vahva
tukipalvelujen ohjauskeino, ja maakunnilla tulee olla mahdollisuus tukipalvelujen järjestämiseen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tukipalveluiden keskittämisyksiköistä pitäisi luopua ja poistaa niitä koskevat
lakiehdotukset tai niiden keskittäminen voidaan siirtää maakuntien yhteistyöalueiden vastuulle.
14. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maakunnan on omassa toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Onko järjestämisen ja
tuottamisen erottaminen uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukaista?
Vastausvaihtoehto D Ei
Järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta voi seurata monia ongelmia. Palvelujen kokonaisuus voi hämärtyä ja integraatiotavoitteiden toteutuminen vaarantua, kun tuotanto pirstoutuu monille eri tuottajille.
Vaarana on yhtiöiden osaoptimointi, vastuun ja kustannusten siirtely,
yli- ja alihoito sekä palveluketjujen pirstoutuminen. Demokratia päätöksenteossa heikkenee, jos maakuntavaltuustoille jää vain tilaajan rooli,
eikä niille jää valtaa vaikuttaa palveluiden tuotantoon ja sisältöön.
15. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maakunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus maakunnan hoitaessa sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai jos palvelut ovat valinnanvapautta koskevissa säännöksissä tarkoitetun laajan
valinnanvapauden piirissä. Onko ratkaisu tarkoituksenmukainen?
Vastausvaihtoehto D Ei
Yhtiöittäminen siirtäisi julkiset palvelut osakeyhtiölain piiriin. Sen mukaan yhtiön johdon on edistettävä yhtiön etua, joten kokonaisvaltaisen
hyvän huomioiminen on vaikeaa. Yhtiön kannalta järkevä toiminta ei
välttämättä ole yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta järkevää.
Yhtiöittäminen vähentää demokratiaa ja maakuntavaltuustojen valtaa.
Jos yhtiöittämistä päätetään edellyttää, säännökset julkisuuslain ulottamisesta sote-palveluja tuottaviin yhtiöihin ovat tärkeitä. Lisäksi maakunnan palvelukeskuksen alaisten yhtiöiden hallituksissa tulisi olla poliittinen edustus.
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16. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista.
On syytä huomioida kunnan ja maakunnan riittävä ja velvoittava yhteistyö uudessa toimintaympäristössä. Eri toimijoiden välisen yhteistyön
onnistumisessa sopimustenhallinta nousee keskeiseksi. Ehdotettu malli
luo tarvetta uudenlaiselle sopimusosaamiselle julkisella sektorilla.
Maakunnan eli järjestäjän tulee sitoa kaikki palvelujen tuottajat yhdessä
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammattioppilaitosten ja järjestöjen
kanssa huolehtimaan terveydenhuollon ja sosiaalialan henkilöstön koulutuksesta ja tieteellisestä tutkimuksesta sekä kehittämään näitä aloja
yhdessä.
Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta tulee varmistaa. Sen osalta on
lisäksi tarkoituksenmukaista, että jatkossa myös yliopistotasoiseen sosiaalitieteelliseen tutkimukseen olisi mahdollista saada valtion rahoitusta terveystieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen lisäksi.
Kysymyksiä voimaanpanolaista
19. Väliaikaishallinnosta sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä ja toimivallasta säädetään voimaanpanolain 2 luvussa. Onko väliaikaishallinnosta säädetty riittävällä tavalla?
Vastausvaihtoehto A (kyllä)
Muutoksessa keskeisenä haasteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja asiakkuuksiin liittyvien tietojen siirto eheyden kärsimättä.
20. Voimaanpanolain 14 §:n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavissa organisaatioissa työskentelevä henkilöstö
siirtyisi maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstö, joka muualla kunnan hallinnossa tai tukipalveluissa tekee pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä,
siirtyisi maakuntien palvelukseen. Onko henkilöstön siirtymisestä esitetty säädettäväksi henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti?
Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)
Henkilöstön aseman näkökulmasta säädettäväksi esitetty liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti tapahtuva siirto on perusteltua sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä työskentelevän henkilöstön
osalta.
Tukipalveluiden osalta siirron tulisi kuitenkin perustua tarkempaan selvitykseen tehtävien jakautumisesta ja siirto tulisi tehdä tarkoituksen- ja
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tarpeenmukaisesti esimerkiksi henkilötyövuosi- eikä henkilöperusteisesti. Tällä turvataan myös kunnan muiden tehtävien jatkuvuus, eikä
maakuntaan siirry perusteettomasti ylimääräisiä resursseja tukipalveluiden osalta.
Hallinto- ja tukipalveluiden osalta tehtävien siirrossa on syytä huomioida myös uudistuksessa suunnitellut suuremmat kokonaisuudet ja mahdollinen tehtävien päällekkäisyys maakuntaan siirtyvien nykyisten toimintojen kesken.
25. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat ylivoimaisesti maan suurimmat sosiaalija terveydenhuollon organisaatiot. On ilmeistä, että kaikki tuotannon
ohjaukseen ja tuotannon muutoksiin liittyvät haasteet ovat moninkertaisia pääkaupunkiseudulla muuhun maahan verrattuna. Harmonisointiin
ja muutosten toteuttamiseen liittyvät riskit ovat taloudellisesti merkittävimpiä ja niiden toteutuminen todennäköisempää. Samoin palvelutason
heikkenemisen riskit organisaatioita uudistettaessa koskettavat Uudenmaan maakunnassa noin neljäsosaa maan koko väestöstä. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen ohjauksen irrottaminen maakunnalliseksi toiminnaksi
voi vaikeuttaa yhteiskunnallisten haasteiden ja muutosten hallintaa
pääkaupunkiseudun erityiskysymyksissä.
Muutoksen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvät muutoskustannukset
(kuten valmistelu- ja muutosorganisaatioiden, muutososaamisen kehittämisen sekä ICT-kustannukset) tulevat olemaan huomattavat ja niihin
tulee varautua.
Kysymykset maakuntien rahoituslaista
28. Ovatko maakuntien valtion rahoituksen määräytymisessä käytettävät palvelujen käyttöä kuvaavat tarvetekijät (luku 3, ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin) ja niiden painokertoimet perusteltuja?
Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)
Tarvetekijöiden arvioimiseksi ja raportoimiseksi tarvittavaa tietotuotantoa on parannettava nykyisestä. Kansallisesti yhdenmukaiset määrittelyt, kirjaamisen käytännöt ja raportoinnin teknisten edellytysten varmistaminen nousevat keskeisinä esille.
Uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota käytettyjen termien johdonmukaisuuteen esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osalta. TarvetekijöiPostiosoite
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den kriteeristöä tulee voida tarkastella kriittisesti tarkentuvan tutkimustiedon valossa. Painoarvoa tulisi antaa kahden tai useamman tarvetekijän samanaikaiselle ilmenemiselle.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin toimii maakunnissa rahoitusta suuntaavana tekijänä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
noustessa primääristi kunnan tehtäväksi, tulee myös kunnille löytyä
tehtävään riittävät kannustimet.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimessa määrääviksi tekijöiksi nousevat ikääntyvyys ja sairastavuus. Lakiuudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi tärkeää on huomioida myös ennaltaehkäisyn taloudellisten edellytysten turvaaminen.
Metropolialueen osalta rahoituksen määräytymiskysymyksenä korostuvat väestöryhmät, joiden osalta tarvetekijöitä ei ole riittävästi huomioitu,
eivätkä tarvetekijöiden raportointiin tarvittavat tiedot ole aina riittävän
kattavina ja eheinä saatavilla.
Helsingissä ja muulla pääkaupunkiseudulla on metropolialueille tyypillisiä yhteiskunnallisia haasteita, joihin vastaaminen on merkittävä peruste pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspalvelujen erilliselle ohjaukselle. Pääkaupunkiseudulla asuu Suomen ulkomaalaistaustaisista lähes puolet. Erityisesti työikäisessä väestössä maahanmuutto on merkittävin väestön kasvun tekijä. Vuonna 2030 ulkomaalaistaustaisten osuuden ennustetaan olevan jo 23-28 prosenttia pääkaupunkiseudun kaupunkien väestöstä.
Maahanmuuton ja muun väestön kasvun lisäksi Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu kantavat vastuuta erityisistä sosiaalisista ongelmista kuten segregaatiosta ja asunnottomuudesta. Vaikuttava terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen metropolialueella edellyttää muuta maata
tiiviimpää yhteistyötä kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, työllisyyspalvelujen ja koulutuspalvelujen kanssa. Käytännössä tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri sektoreiden kanssa ja paikallista johtamista,
sillä haasteet ovat luonteeltaan paikallisia.
Kysymykset muista lakiluonnoksista
39. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti?
Vastausvaihtoehto C (ei pääosin)
Eläkevastuut ovat erilaiset kuntien eläkevakuutuksessa ja yksityisellä
sektorilla käytössä olevissa eläkevakuutuksissa. Tämä asettaa julkisen
ja yksityisen sektorin eriarvoiseen asemaan kilpailutilanteessa.
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40. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajaedunvalvonnasta sekä eläkkeistä.
Muutoksessa työnantajan on kyettävä varmistamaan riittävä muutoksen tuki henkilöstölle, jotta voidaan turvata palveluiden jatkuvuus ja
osaamisen säilyminen. Myös osaamisen johtamisen jatkuvuus nousee
keskeiseksi uudenlaisten osaamishaasteiden edessä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Onnistuessaan hyvällä sosiaali- ja terveydenhuollon vertikaalisella ja
horisontaalisella integraatiolla sekä huolellisesti toteutetulla talousohjauksella voi olla huomattavia kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia parantavia vaikutuksia.”
Käsittely
04.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Kysymyksen 16 vastauksen toisen ja kolmannen kappaleen paikkaa vaihdetaan keskenään.
Vastaehdotus 1:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 1 vastauksen viidennen kappaleen
loppuun lisätään: ”Toisaalta on tärkeää säilyttää hyvinvointipalveluiden
universaalius, toisin sanoen kaikilla kansalaisilla hyväosaiset mukaan
luettuna pitää olla oikeus laadukkaisiin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tämä on keskeistä veronmaksuhalukkuuden ja sitä kautta palveluiden rahoituksen kannalta.”
Kannattaja: Jäsen Sami Heistaro
Vastaehdotus 1 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.
Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Nordström: Kysymyksen 1 vastauksen viimeisen kappaleen perään lisätään: ”Valinnanvapauden toteuttamisen malli ratkaisee,
kaventaako uusi rakenne väestön terveys- ja hyvinvointieroja ja kuinka
hyvin kustannusten kasvua voidaan hillitä. Jos uudella mallilla taataan
varsinkin erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten eheä ja moniammatillinen palveluketju, voivat terveyserot kaventua.”
Kannattaja: Jäsen Sami Heistaro
Vastaehdotus 2 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.
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Vastaehdotus 3:
Jäsen Sami Heistaro: kysymyksen 1 vastauksen viimeiseen kappaleen
ensimmäistä lausetta muokataan seuraavasti: "Esityksen arviointia vaikeuttaa lainvalmistelun eriaikaisuus valinnanvapauslainsäädännön sekä ns. monikanavarahoituksen yksinkertaistamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelun ja arvioinnin kanssa."
Kannattaja: Jäsen Tuula Salo
Vastaehdotus 3 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.
Vastaehdotus 4:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 1 vastauksen neljännen kappaleen loppuun lisätään: "Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa vaatii myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista osaamista
ennalta ehkäisevän työn suunnittelemiseksi ja sen koordinoimiseksi.
Maakunnan ja kuntien resurssien jaossa tämä on otettava huomioon."
Kannattaja: Jäsen Laura Nordström
Vastaehdotus 4 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.
Vastaehdotus 5:
Jäsen Sami Heistaro: Kysymyksen 2 vastauksen seuraava kappale
poistetaan kokonaan: "Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen palvelujärjestelmä. Työterveyshuollon tulee olla osa maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta.
Myös aikuisikäisten työssä käyvien palvelut on nähtävä osana samaa
palvelukokonaisuutta sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen että
rahoituksen näkökulmasta."
Kannattaja: Jäsen Seija Muurinen
Vastaehdotus 6:
Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara: Kysymyksen 2 vastauksen toisen kappaleen ensimmäistä lausetta muokataan seuraavasti: "Tavoitteena tulee
olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen palvelujärjestelmä, jossa asiakasmaksut eivät merkittävästi nouse."
Kannattaja: Puheenjohtaja Maija Anttila
Vastaehdotus 7:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 2 vastauksen loppuun lisätään:
”Kustannussäästöt eivät saa johtaa asiakasmaksujen nousemiseen eivätkä palvelutason heikentymiseen, jotta uudistus ei kasvata eriarvoisuutta eikä uhkaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta eri sosioekonomisissa ryhmissä.”
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Kannattaja: Jäsen Laura Nordström
Vastaehdotus 8:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 2 vastauksen viimeisen kappaleen neljättä virkettä muokataan seuraavasti: "Maakuntia tulisikin olla
selvästi esitettyä vähemmän, siksi lakiesitystä tulisi korjata niin, että
maakuntien lukumäärä olisi asiantuntijoiden suosittelemat 12. Se antaisi lakiesitystä paremmat edellytykset suunnitella päivystykset, turvata
pitkälle koulutettujen ammattiosaajien monipuolinen saanti jne."
Kannattaja: Jäsen Laura Nordström
Vastaehdotus 9:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 7 vastauksen toisen kappaleen toisen lauseen jälkeen lisätään: "Maakuntalain tulee olla kuntalain
tapaan joustava ja mahdollistava niin, että kuntien ja maakuntien yhteistyö ja mahdollisuus sopia palvelujen hoitamisesta turvataan. Maakuntalakiin tulee lisätä säännös, joka mahdollistaa maakunnan ja kuntien välisen yhteistyön ja sopimisen sekä tehtävien hoitamisen samaan
tapaan kuin yhteistyö kuntien kesken on kuntalain mukaan mahdollista.
Maakuntien ja kuntien joustava mahdollisuus sopia tehtävistä on perusteltua myös siksi, että se mahdollistaa maakuntien keskuskaupunkien
ja suurempien kaupunkiseutujen erityisroolin huomioon ottamisen annettavassa lainsäädännössä. Kunnilla tulee olla mahdollisuus sosiaalija terveydenhuollon valinnan vapauden piirissä olevien palvelujen tuottamiseen joko omana toimintana tai omistamissaan yhtiöissä."
Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki
Vastaehdotus 10:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 7 vastauksen neljännestä
kappaleesta poistetaan seuraava virke: "Järjestämisen ja tuottamisen
erottamista voidaan pitää kannatettavana, kun varmistutaan siitä, ettei
se vaaranna asiakkaan oikeusturvaa tai palvelujen yhteensovittamista."
Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki
Vastaehdotus 11:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 10 vastauksen toinen kappale muutetaan seuraavasti: ”Suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet tehostavat toimintaa yhdenmukaistamalla toimintatapoja, keventämällä rakenteita ja edistämällä digitalisaatiota. Palvelujen
saatavuuden aluekohtaisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuksissa tasoittaa. Digitalisaatio, etäpalvelut ja asiakkaiden lähelle jalkautuvat palvelut edistävät palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Lisäksi on tärkeää, että ne palvelupisteet, joissa on asioitava usein, sijaitsevat lähellä asiakkaita.”
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Kannattaja: Jäsen Miina Kajos
Vastaehdotus 12:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 12 vastaus muutetaan muotoon:
”Vastausvaihtoehto C Ei pääosin.
Valinnanvapauslainsäädäntö ja palveluiden avaaminen kilpailulle estäisivät integraatiotavoitteiden toteuttamista, koska palveluiden tuotanto
hajautuisi useille eri tahoille. Lain vaatimus integroiduista palveluketjuista ei riittävästi takaa sujuvaa yhteistyötä asiakkaan kanssa työskentelevien eri ammattilaisten kesken, jos nämä toimivat eri organisaatioissa. Tuotantovastuun avaamisesta kilpailulle tuleekin luopua ja sen sijaan palauttaa sote-uudistuksen keskiöön alkuperäiset tavoitteet sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä perus- ja erikoistason integraation parantamisesta ja saumattomien palveluketjujen luomisesta.”
Kannattaja: Jäsen Miina Kajos
Vastaehdotus 13:
Puheenjohtaja Maija Anttila: "Kysymyksen 13 vastausvaihtoehdoksi
muutetaan C (ei pääosin)."
Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki
Vastaehdotus 14:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 13 vastauksen toisen ja kolmannen kappaleen tilalle muutetaan uusi perustelu: "Maakuntien itsehallinnon ja valtion tiukan ohjauksen välinen suhde on arvioitava uudelleen. Järjestämislain mukainen esitys rajoittaa käytännössä maakuntien itsehallinnon lähes tyystin ja luo epätarkoituksenmukaista byrokratiaa. Valtion ja maakuntien välinen ohjaussuhde pitää muokata uudelleen niin, että se tukee maakuntien itsehallintoa, mutta jättää kuitenkin
maakuntien ja valtion keskinäiselle yhteistyölle ja toimintojen koordinaatiolle riittävät edellytykset, mikä on palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeätä."
Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki
Vastaehdotus 15:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 13 vastauksen neljännen
kappaleen ensimmäinen virke muokataan seuraavasti: "Järjestämislaissa esitetty rahoituksen järjestely valtion kautta asettaa erityisiä vaatimuksia rahoitusosuuksia säätelevien tarvetekijöiden määrittelylle."
Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki
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Vastaehdotus 16:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 13 vastauksen viimeisen
kappaleen loppuun lisätään: "Tukipalveluiden keskittämisyksiköistä pitäisi luopua ja poistaa niitä koskevat lakiehdotukset tai niiden keskittäminen voidaan siirtää maakuntien yhteistyöalueiden vastuulle."
Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki
Vastaehdotus 17:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 14 vastaus muutetaan muotoon:
”Vastausvaihtoehto D Ei.
Järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta voi seurata monia ongelmia. Palvelujen kokonaisuus voi hämärtyä ja integraatiotavoitteiden toteutuminen vaarantua, kun tuotanto pirstoutuu monille eri tuottajille.
Vaarana on yhtiöiden osaoptimointi, vastuun ja kustannusten siirtely,
yli- ja alihoito sekä palveluketjujen pirstoutuminen. Demokratia päätöksenteossa heikkenee, jos maakuntavaltuustoille jää vain tilaajan rooli,
eikä niille jää valtaa vaikuttaa palveluiden tuotantoon ja sisältöön."
Kannattaja: Jäsen Miina Kajos
Vastaehdotus 18:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 15 vastaus muutetaan muotoon:
”Vastausvaihtoehto D Ei.
Yhtiöittäminen siirtäisi julkiset palvelut osakeyhtiölain piiriin. Sen mukaan yhtiön johdon on edistettävä yhtiön etua, joten kokonaisvaltaisen
hyvän huomioiminen on vaikeaa. Yhtiön kannalta järkevä toiminta ei
välttämättä ole yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta järkevää.
Yhtiöittäminen vähentää demokratiaa ja maakuntavaltuustojen valtaa.
Jos yhtiöittämistä päätetään edellyttää, säännökset julkisuuslain ulottamisesta sote-palveluja tuottaviin yhtiöihin ovat tärkeitä. Lisäksi maakunnan palvelukeskuksen alaisten yhtiöiden hallituksissa tulisi olla poliittinen edustus.”
Kannattaja: Miina Kajos
Vastaehdotus 19 :
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 15 vastaus korvataan seuraavalla kappaleella. "Helsinki varaa mahdollisuuden ottaa kantaa koko
valinnan vapaus käsitteeseen ja sen toteuttamisen eri tapoihin, kun ministeriö lähettää tätä koskevat lakiehdotukset lausunnoille. Nyt asiassa
on liian monta avointa kysymystä."
Vastaehdotus 19 raukesi kannattamattomana.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus 6: Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara: Kysymyksen 2 vastauksen toisen kappaleen ensimmäistä lausetta muokataan
seuraavasti: "Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen
palvelujärjestelmä, jossa asiakasmaksut eivät merkittävästi nouse."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5: Jäsen Sami Heistaro: Kysymyksen 2 vastauksen seuraava kappale poistetaan kokonaan: "Tavoitteena tulee olla
integroitu ja yksikanavarahoitteinen palvelujärjestelmä. Työterveyshuollon tulee olla osa maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisuudistusta. Myös aikuisikäisten työssä käyvien palvelut on
nähtävä osana samaa palvelukokonaisuutta sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen että rahoituksen näkökulmasta."
Jaa-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran
vastaehdotuksen äänin 11 - 2.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6: Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara: Kysymyksen 2 vastauksen toisen kappaleen ensimmäistä lausetta muokataan
seuraavasti: "Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen
palvelujärjestelmä, jossa asiakasmaksut eivät merkittävästi nouse."
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran
vastaehdotuksen äänin 11 - 0 (tyhjiä 2).
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7: Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 2 vastauksen loppuun lisätään: ”Kustannussäästöt eivät saa johtaa asiakasmaksujen nousemiseen eivätkä palvelutason heikentymiseen, jotta uudistus ei kasvata eriarvoisuutta eikä uhkaa palveluiden yhdenvertaista
saatavuutta eri sosioekonomisissa ryhmissä.”
Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Markku Vuorinen
Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura Nordström,
Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Anna
Vuorjoki
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 9 - 4.
4 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 2 vastauksen viimeisen kappaleen neljättä virkettä muokataan seuraavasti: "Maakuntia
tulisikin olla selvästi esitettyä vähemmän, siksi lakiesitystä tulisi korjata
niin, että maakuntien lukumäärä olisi asiantuntijoiden suosittelemat 12.
Se antaisi lakiesitystä paremmat edellytykset suunnitella päivystykset,
turvata pitkälle koulutettujen ammattiosaajien monipuolinen saanti jne."
Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen
Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Miina Kajos, Laura Nordström,
Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 3
Gunvor Brettschneider, Tuula Salo, Markku Vuorinen
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan
vastaehdotuksen äänin 8 - 2 (tyhjiä 3).
5 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 9: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen
7 vastauksen toisen kappaleen toisen lauseen jälkeen lisätään: "Maakuntalain tulee olla kuntalain tapaan joustava ja mahdollistava niin, että
kuntien ja maakuntien yhteistyö ja mahdollisuus sopia palvelujen hoitamisesta turvataan. Maakuntalakiin tulee lisätä säännös, joka mahdollistaa maakunnan ja kuntien välisen yhteistyön ja sopimisen sekä tehtävien hoitamisen samaan tapaan kuin yhteistyö kuntien kesken on kuntalain mukaan mahdollista. Maakuntien ja kuntien joustava mahdollisuus sopia tehtävistä on perusteltua myös siksi, että se mahdollistaa
maakuntien keskuskaupunkien ja suurempien kaupunkiseutujen erityisroolin huomioon ottamisen annettavassa lainsäädännössä. Kunnilla tulee olla mahdollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon valinnan vapauden
piirissä olevien palvelujen tuottamiseen joko omana toimintana tai
omistamissaan yhtiöissä."
Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen
Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura Nordström,
Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Markku
Vuorinen, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan
vastaehdotuksen äänin 10 - 3.
6 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 10: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 7 vastauksen neljännestä kappaleesta poistetaan seuraava virke:
"Järjestämisen ja tuottamisen erottamista voidaan pitää kannatettava-
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na, kun varmistutaan siitä, ettei se vaaranna asiakkaan oikeusturvaa tai
palvelujen yhteensovittamista."
Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Markku Vuorinen
Ei-äänet: 7
Maija Anttila, Miina Kajos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena
Riittinen, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Tuula Salo
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan
vastaehdotuksen äänin 7 - 4 (tyhjiä 2).
7 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 11:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 10 vastauksen toinen kappale muutetaan seuraavasti: ”Suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet tehostavat toimintaa yhdenmukaistamalla toimintatapoja, keventämällä rakenteita ja edistämällä digitalisaatiota. Palvelujen
saatavuuden aluekohtaisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuksissa tasoittaa. Digitalisaatio, etäpalvelut ja asiakkaiden lähelle jalkautuvat palvelut edistävät palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Lisäksi on tärkeää, että ne palvelupisteet, joissa on asioitava usein, sijaitsevat lähellä asiakkaita.”
Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen
Ei-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura
Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula
Salo, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 1
Maija Anttila
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 10 - 2 (tyhjää 1).
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8 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 12: Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 12
vastaus muutetaan muotoon: ”Vastausvaihtoehto C Ei pääosin.
Valinnanvapauslainsäädäntö ja palveluiden avaaminen kilpailulle estäisivät integraatiotavoitteiden toteuttamista, koska palveluiden tuotanto
hajautuisi useille eri tahoille. Lain vaatimus integroiduista palveluketjuista ei riittävästi takaa sujuvaa yhteistyötä asiakkaan kanssa työskentelevien eri ammattilaisten kesken, jos nämä toimivat eri organisaatioissa. Tuotantovastuun avaamisesta kilpailulle tuleekin luopua ja sen sijaan palauttaa sote-uudistuksen keskiöön alkuperäiset tavoitteet sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä perus- ja erikoistason integraation parantamisesta ja saumattomien palveluketjujen luomisesta.”
Jaa-äänet: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami
Heistaro, Seija Muurinen, Tuula Salo, Markku Vuorinen
Ei-äänet: 6
Miina Kajos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko
Rosenholm, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen
äänin 7 - 6.
9 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 13: Puheenjohtaja Maija Anttila: "Kysymyksen 13 vastausvaihtoehdoksi muutetaan C (ei pääosin)."
Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Tuula Salo,
Markku Vuorinen
Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura Nordström,
Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 0
Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan
vastaehdotuksen äänin 8 - 5.
10 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 14: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 13 vastauksen toisen ja kolmannen kappaleen tilalle muutetaan
uusi perustelu: "Maakuntien itsehallinnon ja valtion tiukan ohjauksen
välinen suhde on arvioitava uudelleen. Järjestämislain mukainen esitys
rajoittaa käytännössä maakuntien itsehallinnon lähes tyystin ja luo epätarkoituksenmukaista byrokratiaa. Valtion ja maakuntien välinen ohjaussuhde pitää muokata uudelleen niin, että se tukee maakuntien itsehallintoa, mutta jättää kuitenkin maakuntien ja valtion keskinäiselle yhteistyölle ja toimintojen koordinaatiolle riittävät edellytykset, mikä on
palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeätä."
Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Tuula Salo
Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura Nordström,
Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 1
Markku Vuorinen
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan
vastaehdotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).
11 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 15: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 13 vastauksen neljännen kappaleen ensimmäinen virke muokataan seuraavasti: "Järjestämislaissa esitetty rahoituksen järjestely valtion kautta asettaa erityisiä vaatimuksia rahoitusosuuksia säätelevien
tarvetekijöiden määrittelylle."
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 13
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami
Heistaro, Miina Kajos, Seija Muurinen, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Markku Vuorinen,
Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan
vastaehdotuksen äänestyksessä yksimielisesti.
12 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 16: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 13 vastauksen viimeisen kappaleen loppuun lisätään: "Tukipalveluiden keskittämisyksiköistä pitäisi luopua ja poistaa niitä koskevat lakiehdotukset tai niiden keskittäminen voidaan siirtää maakuntien yhteistyöalueiden vastuulle."
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 13
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami
Heistaro, Miina Kajos, Seija Muurinen, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Markku Vuorinen,
Anna Vuorjoki
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan
vastaehdotuksen äänestyksessä yksimielisesti.
13 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 17: Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 14
vastaus muutetaan muotoon: ”Vastausvaihtoehto D Ei.
Järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta voi seurata monia ongelmia. Palvelujen kokonaisuus voi hämärtyä ja integraatiotavoitteiden toteutuminen vaarantua, kun tuotanto pirstoutuu monille eri tuottajille.
Vaarana on yhtiöiden osaoptimointi, vastuun ja kustannusten siirtely,
yli- ja alihoito sekä palveluketjujen pirstoutuminen. Demokratia päätöksenteossa heikkenee, jos maakuntavaltuustoille jää vain tilaajan rooli,
eikä niille jää valtaa vaikuttaa palveluiden tuotantoon ja sisältöön."
Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Markku Vuorinen
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Ei-äänet: 7
Maija Anttila, Miina Kajos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena
Riittinen, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Tuula Salo
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 7 - 4 (tyhjiä 2). Jäsenet Sami Heistaro ja Seija Muurinen jättivät äänestyksen tuloksesta eriävän mielipiteen.
14 äänestys
JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 18: Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 15
vastaus muutetaan muotoon: ”Vastausvaihtoehto D Ei.
Yhtiöittäminen siirtäisi julkiset palvelut osakeyhtiölain piiriin. Sen mukaan yhtiön johdon on edistettävä yhtiön etua, joten kokonaisvaltaisen
hyvän huomioiminen on vaikeaa. Yhtiön kannalta järkevä toiminta ei
välttämättä ole yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta järkevää.
Yhtiöittäminen vähentää demokratiaa ja maakuntavaltuustojen valtaa.
Jos yhtiöittämistä päätetään edellyttää, säännökset julkisuuslain ulottamisesta sote-palveluja tuottaviin yhtiöihin ovat tärkeitä. Lisäksi maakunnan palvelukeskuksen alaisten yhtiöiden hallituksissa tulisi olla poliittinen edustus.”
Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami Heistaro, Seija
Muurinen, Markku Vuorinen
Ei-äänet: 6
Miina Kajos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko
Rosenholm, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 2
Maija Anttila, Tuula Salo
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 6 - 5 (tyhjiä 2). Jäsenet Sami Heistaro ja Seija Muurinen jättivät äänestyksen tuloksesta eriävän mielipiteen.
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27.09.2016 Pöydälle
Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Juha Jolkkonen, va. virastopäällikkö, puhelin: 310 42215
juha.jolkkonen(a)hel.fi

Opetusvirasto 30.9.2016
HEL 2016-009636 T 03 00 00

Kaupunginkanslia on pyytänyt opetusvirastolta lausuntoa kaupunginhallitukselle 27.9.2016. mennessä valtioneuvoston sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä laeista. Erityisesti pyydetään vastauksia
maakuntalakiin liittyvän sähköisen kyselyn kysymykseen numero 5 ja
tehtävästä 10.
Opetustoimen johtaja toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Koulutustarpeiden ennakointi
Maakuntien liitoilla on jo vastuu alueellisten koulutustarpeiden ennakoinnista sekä alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta. Esitys ei
tuo tähän muutosta kaupungin kannalta edellyttäen, että yhteistyö ennakointityössä säilyy.
Järjestämisvastuun siirtäminen
Esityksen mukaan maakunta voi järjestää tehtäviensä hoitamisen itse
tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle maakunnalle. Maakunta voi sopia tehtävänsä järjestämisvastuun siirtämisestä kunnalle,
silloin kun siitä erikseen laissa säädetään. Tässä tulisi ottaa huomioon
kaupunkien ja kuntien erilaisuus. Yhteistyömahdollisuudet kaupungeissa ja isoissa kunnissa ovat heikommat jos palvelun tuottaja on eri organisaatiosta. Tulisi siis varmistaa, että lainsäädäntö mahdollistaa järjestämisvastuun siirtämisen kunnalle. Näissä tapauksissa tulisi palvelun
rahoitusvastuun säilyä maakunnalla.
Esityksen mukaan maakunnan tulee ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa on käytännössä koko henkilökunnan
sekä koulutuksenjärjestäjän vastuulla. Hyvinvoiva yhteisö ehkäisee ongelmia ja lisää yksittäisten henkilöiden hyvinvointia. Maakunnan valPostiosoite
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vontavastuu johtaa tässä helposti yksilöiden terveyteen liittyvään tilastointiin ja yksilöiden kanssa tehtävän työn korostumiseen. Yhteisön ja
yksilöiden hyvinvointia tulisi tarkastella yhdessä. Tämän johdosta esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää
palvelutuotantoa tulisi johtaa kokonaisuutena.
Ohjaaminen sekä seuranta koulujen ja oppilaitosten osalta on jo määritelty terveydenhuoltolaissa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta, jota toteutetaan
tarkastuksin kolmen vuoden välein (terveydenhuoltolaki 1326/2010).
Opiskeluhuollon palvelut kuuluvat opetustoimeen
Lasten ja nuorten oppimisen ja opiskelun edellytysten sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää panostaa ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä on lähtökohta
myös 1.8.2014 käyttöönotetussa oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa. Se
määrittelee oppilaitoksen hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista yhteisön jäsentä osallistavan ennaltaehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli psykologien ja kuraattoreiden osaaminen on olennaisessa osassa heidän tuodessa asiantuntijan
osaamisen koko yhteisön käyttöön. Yhteisöllinen työ tapahtuu koko oppilaitoksen tasolla, yhteistyössä koko koulun asiantuntijoiden, henkilökunnan, nuorten ja sidosryhmien kanssa.
Yksilökohtainen työ toteutuu myös parhaiten siten, että näitä palveluja
tarjoavat ovat aktiivisesti yhteisön jäsenenä tehden palveluille matalan
kynnyksen ja tuoden arjessa läsnä olevan tuen. Tässä työssä välttämätöntä on suunnitelmallinen, opetuksen / koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen tasolla johdettu moniammatillinen yhteistyö. Nyt lausunnolla
oleva lakiluonnos ei edistä näitä viimeisimmän tutkimustiedonkin tukemia tavoitteita. ”uudistuksen yhteydessä kouluterveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit siirtyvät maakuntiin ja ns. muu yhteisöllinen työ jää
kuntiin” (hallituksen esityksen yksityiskohtaiset perustelut, s. 253-254.).
Yhteisöllistä ja yksilöllistä työtä ei siis voi kuvatulla tavalla eriyttää työn suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen eivät tarkoituksenmukaisella
tavalla onnistu, elleivät opiskeluhuollon ammattihenkilöt työskentele tiiviisti osana oppilaitosyhteisöä. On myös muistettava, että suuri osa
psykologien ja kuraattoreiden työstä määritellään opetustoimen lainsäädännössä ja opetussuunnitelmissa sekä perus- että toisella asteella.
Edellä esitetty näkemys tulee esille myös STM:n omassa selvityksessä
(27.6.2016). Siinä todetaan, että ”oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden kokonaisuuden rooli on oppimisen tukemisessa oppilaitoksessa ja
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siihen liittyvissä korjaavissa ja ennaltaehkäisevissä toimissa. Sellaisena
se kuuluu jatkossakin koulutuksen järjestäjän ja kunnan tehtäviin. Se ei
luontevasti kuulu käyttäjän perustason palveluita koskevan valinnanvapauden piiriin.”
On myös otettava huomioon, että opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoritehtävät ovat erityisiä asiantuntijatehtäviä, jotka ovat kiinteä osa
koulu- ja oppilaitosyhteisöjä sekä kunnan toimijoita. Ennaltaehkäisevässä työskentelyssä korostuu asiantuntijuuden tuominen koko yhteisön käyttöön, tukemaan esimerkiksi opettajien työtä ja siten mahdollisuuksia ennaltaehkäistä ongelmia sekä puuttua niihin oikea-aikaisesti.
Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden työssä on koko kouluyhteisöä
tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvointityö (oppimisen ja kasvun tukeminen, turvallisuuden lisääminen, moniammatillinen yhteistyö kiinteänä
osana koko kouluyhteisöä, koulun sisäinen asiantuntijuus). Kattavien
ennaltaehkäisevien kaupunki- ja kaupunginosatasoisten palvelujen toteutumisessa on merkittävää, että opiskeluhuolto toimii tiiviissä yhteistyössä, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen kanssa, jotka jäävät jatkossakin kunnan järjestämisvastuulle.
Paikallinen asiantuntemus kunnan ja koulutuksen järjestäjän tasolla korostuu opiskeluhuoltotyössä. Se on yhteistyötä, jonka mahdollisuuksien
heikentäminen voi johtaa syrjäytymiskehityksen pahenemiseen erityisesti taajaan asutuilla alueilla, kuten pääkaupunkiseudulla.
Lisätiedot
Crister Nyberg, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659
crister.nyberg(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.09.2016 § 104
HEL 2016-009636 T 03 00 00

STM068:00/2015

Esitys
Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Maakuntalakiehdotuksen 6 §:n mukaisesti maakunnan tehtävänä on
vuoden 2019 alusta alkaen vastata pelastustoimesta. Helsingin kaupungin pelastuslaitos esitti lausuntonaan, että maakunnalle esitetty pelastustoimen tehtäväkokonaisuus on maakuntauudistuksen tavoitteiden
ja tarkoituksen sekä pelastustoimen uudistustarpeiden mukainen.
Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja
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Lisätiedot
Ville Mensala, suunnittelupäällikkö, puhelin: 31030030
ville.mensala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2016 § 303
HEL 2016-009636 T 03 00 00

Lausunto
Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.
Hallituksen esityksellä on tarkoitus perustaa uudet maakunnat sekä
säätää maakuntien hallinnosta ja taloudesta, siirtää järjestämisvastuu
sosiaali- ja terveyspalveluista kunnilta maakunnille, säätää maakuntien
rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen
voimaanpanosta, henkilöstön asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä.
Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta hallitus valmistelee erillisen esityksen.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä. Kaupunginhallitus pyytää erityisesti vastauksia kysymykseen numero 5: "Maakuntalain 2 luvussa määritellään maakunnan
tehtävät. Onko maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus uudistuksen
tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen? Kaupunkisuunnitteluvirastolle on kohdennettu vastattavaksi erityisesti Maakuntalain 2 luvun 6 § maakunnan tehtäväalat momentit 11-15. Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausuntonsa pääosin näihin kysymyksiin.
Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
Momentin 11 kohdan mukaan maakunnan tehtäväalaan kuuluisivat
maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus siten kuin niistä lailla
säädettäisiin. Maakunta vastaisi nykyisin maakunnan liiton tehtäviin
kuuluvasta maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan laatimisesta ja
hyväksymisestä. Näiltä osin lakimuutos ei tuo muutosta nykyiseen käytäntöön maankäytön suunnittelussa.
ELY-keskusten tehtävät
Momentin 12 mukaan maakunnan tehtäväalaan kuuluisivat kuntien
alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistämiPostiosoite
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nen siten kuin niistä lailla säädettäisiin. Maakunnille ehdotetaan siirrettäväksi ELY-keskusten alueiden käytön suunnittelua koskevat tehtävät,
joiden muuttamista konsultoivan roolin mukaisiksi valmistellaan parhaillaan ympäristöministeriössä.
Rakennusvalvonnan järjestämisen osalta maakunnan konsultoivaan
rooliin kuuluisi asiantuntija-avun tarjoaminen, ajankohtaiskoulutuksen
järjestäminen sekä mm. rakennusvalvontojen yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin osallistuminen. Lakimuutos mahdollistaa myös rakennusvalvonnan järjestämisen tehtävien siirron kunnista maakunnille, mikäli
maakunta ja sen kaikki kunnat tekevät siitä sopimuksen sekä osoittavat
rahoituksen maakunnalle tehtävien hoitoon.
Kuntakaavoituksen edistämiseksi maakunnan tehtävänä olisi tarjota
alueen kunnille asiantuntija-apua ja ajankohtaiskoulutusta sekä osallistua ennakolliseen viranomaisyhteistyöhön ja kaavoitustoimen kehittämishankkeisiin. Koska maakuntien tehtäviä ei ole määritelty selkeästi
näiden tehtävien osalta, on riski, että maakunta ottaa maankäytön
suunnittelussa kunnille kuuluvaa roolia. Maakunnalla olisi muutoksenhakuoikeus kuntien kaavaratkaisuihin, kuten maakuntien liitoilla on nykyisin maankäyttö- ja rakennuslain mukaan. Ympäristöministeriössä vireillä olevassa hallituksen esityksessä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on ehdotettu, että ELY:n tehtävät painottuisivat nykyistä vahvemmin merkittäviin ja laajaa vaikutusta omaaviin asioihin.
ELY:n tehtäväksi esitetään jäävän kunnan alueiden käytön suunnittelun
ja rakentamisen järjestämisen edistäminen, kuten nyt maakunnalle tässä esityksessä. Maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksessä ei ole
aukaistu sitä, mitä edistämisellä tarkoitetaan. Maankäyttö- ja rakennuslain hallituksen esityksen mukaan viranomaisyhteistyö ELY:n kanssa
jatkuisi valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia vaikutuksia
omaavissa asioissa. Nyt puheena oleva esitys jättää epäselvyyden siitä, mitä tarkoittaa osallistuminen ennakolliseen viranomaisyhteistyöhön
ja kaavoitustoimen kehittämishankkeisiin. Lautakunta katsoo, että myös
lausunnon kohteena olevaan esitykseen tulisi kirjata, että viranomaisyhteistyötä tehtäisiin vain valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävissä asioissa.
Hallituksen esityksen mukaan muutoksenhakuoikeus kuntien kaavoihin
säilyisi samana kuin nykyisellä maakuntaliitolla on voimassa olevan
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Esitystä ei ole aukikirjoitettu lakimuutokseen. Hallituksen esityksessä maankäytön- ja rakennuslain
muuttamiseksi ELY:n valvontatehtävä esitetään rajattavaksi niihin kuntien alueidenkäyttöä ja rakentamista koskeviin ratkaisuihin, joilla on valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia vaikutuksia. Saman tulisi
koskea maakuntien valitusoikeutta. Kaiken kaikkiaan ELY-keskusten ja
maakuntien tehtävänjakoa tulisi selkeyttää.
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Kulttuuriympäristön hoito
Momentin 13 kohdan mukaan maakunnan tehtäväalaan kuuluisi kulttuuriympäristön hoito siten kuin siitä lailla säädettäisiin. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen muovaamaa ympäristöä, kuten kulttuurimaisemia, rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja muinaisjäännöksiä. Maakunnan tehtävänä olisi muun muassa lisätä tietoa ja tietoisuutta kulttuuriympäristöistä, edistää niiden kestävää hoitoa ja käyttöä, edistää alan
toimijoiden yhteistyötä maakunnassa sekä seurata kulttuuriympäristöjen tilaa ja kehitystä. Kulttuuriympäristöjen hoito myös tukisi muita tehtäväaloja, esimerkiksi aluekehittämistä, maakunnallisen identiteetin
edistämistä sekä maakuntaa koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja strategioiden laatimista.
Kulttuuriympäristön tehtävä maakuntalain 2 luvun momentissa 13 parantaa oikein järjestettynä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämistä laaja-alaisesti, mikä mahdollistaa myös maakunnan vahvuuksien tuomisen elinkeinoelämän ja koulutuksen sekä matkailun vetovoimatekijöiksi ja voimavaraksi. Tämä edellyttää riittäviä asiantuntijaresursseja. Kulttuuriympäristön tehtäväkentän toimijoiden tulisi olla tiiviissä vuorovaikutuksessa maankäytön suunnittelijoiden kanssa, jotta kulttuuriympäristön vaaliminen ja siihen liittyvä tutkimus- ja koulutus- sekä
vuorovaikutus tulisivat parhaiten hyödynnetyksi ja osaksi sujuvaa kaavoitusta. Kulttuuriympäristöasioissa hyvä yhteistyö eli hyvä hallinto,
asiantuntijapalveluiden laatu ja alueellinen riittävyys sekä yhteistyö
asukkaiden ja yhdistysten kanssa nähdään voimavarana. Kulttuuriympäristöön liittyvän tiedon ja inventointien tulisi olla ajantasaisia ja helposti saatavilla. Maakunnan tulisi edistää toiminnan ja elämän kehittämistä kulttuuriympäristöihin.
Liikennejärjestelmä
Momentin 14 kohdan mukaan maakunnan tehtäväalaan kuuluisivat liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot,
alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä
koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.
Lakiesityksessä aiemmin Uudenmaan ELY -keskukselle kuuluvia seudun liikennesuunnitteluun ja valtion vastuulla olevien väylien hoitoon ja
kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja vastuita siirretään maakunnalle. Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole asiaan huomautettavaa, jos muutos parantaa valtion vastuulla olevien väylien ylläpitoa ja kehittämistä
sekä edistää kaupungin ja valtion viranomaisten välistä yhteistyötä liikenteen ja maankäytön kehittämisessä sovittujen valtakunnallisten ja
seudullisten tavoitteiden mukaisesti.
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Helsingin seudun joukkoliikenteensuunnittelusta ja järjestämisestä toimialallaan ja sen toimintaedellytysten edistämisestä sekä Helsingin
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vastaa HSL, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Työtä tehdään nykyisin yhteistyössä kaikkien HSL -alueen kuntien sekä Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa.
Helsingin kaupunki vastaa osaltaan alueensa liikennejärjestelmän kehittämisestä mm. kaupungin strategiaohjelman tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti yleis- ja asemakaavoituksessa sekä katusuunnittelussa. Lakiesitys ei tuo merkittävää muutosta nykyiseen liikennejärjestelmätyön työnjakoon ja yhteistyöhön valtion, HSL:n ja Helsingin kaupungin välillä.
Momentin 15 kohdan mukaan maakunnan tehtäväalaan kuuluisivat yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät siten
kuin niistä lailla säädettäisiin. Yksityisteiden tai liikkumisen ohjauksen
valtionavustustehtävien hoitoon liittyvillä lakimuutoksilla ei ole vaikutusta Helsingin kaupungin toimintoihin.
Sote-palvelut ja maankäytön suunnittelu
Helsingin maankäytön suunnittelun näkökulmasta kaupunkirakenne ja
saavutettavuus ovat edelleen tärkeitä sote-palveluiden sijainnille, riippumatta siitä, mikä taho palveluja järjestää ja omistaa tilat. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden tulee sijaita hyvin saavutettavissa paikoissa ja tuleva kaupungin kasvu ja kaavoituksen tuoma asukasmäärän lisäys on
jatkossakin huomioitava palveluverkon suunnittelussa ja palveluiden sijainnissa. Hyvällä yhteistyöllä maankäytön ja palveluverkon suunnittelussa voidaan varmistaa palveluiden hyvä saavutettavuus sekä ennakoida tulevia sijainti- ja tilatarpeita kaupunkirakenteessa.
Yhteenveto
Maakunnalle osoitettu tehtäväkokonaisuus on edellä kuvattujen momenttien osalta pääpiirteittäin tarkoituksenmukainen. Maankäytön
suunnittelujärjestelmä pysyy uudistuksessa samanlaisena eikä kuntien
rooliin näiltä osin tule muutosta. ELY-keskusten ja maakuntien tehtävänjakoa ja toimivaltuuksia tulee kuitenkin selkeyttää. Maakuntien roolia kuntakaavoituksen edistämisessä tulisi täsmentää, jotta ei synny tilannetta, jossa maakunnalla on maankäytön suunnittelussa kunnille
kuuluvaa toimivaltaa.
20.09.2016 Poistettiin
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
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Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444
anne.karlsson(a)hel.fi
Heikki Hälvä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37142
heikki.halva(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209
raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451
irene.varila(a)hel.fi
Kaisu Tähtinen, johtava lakimies, puhelin: 310 37035
kaisu.tahtinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 20.09.2016 § 290
HEL 2016-009636 T 03 00 00

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon, jossa keskitytään erityisesti maakuntalakiin liittyvän sähköisen kyselyn kysymykseen numero 5.
Maakuntalain 2 luvussa määritellään maakunnan tehtävät. Onko maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Maakuntalain 6 §, 5) terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut (ympäristöterveydenhuolto)
Ympäristöterveydenhuolto on määritelty terveydenhuoltolain 21 §:ssä.
Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelulain, elintarvikelain, tupakkalain ja eläinlääkintähuoltolain mukaiset tehtävät. Lakiluonnoksen mukaan ympäristöterveydenhuolto sijoittuisi 1.1.2019 lähtien 18
maakuntaan, kun ympäristöterveydenhuolto nyt järjestetään 62 ympäristöterveydenhuollon valvontayksikössä. Lain perustelujen mukaan riittävän osaamisen ja resurssit omaava kunta voi kuitenkin laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä sopia maakunnan kanssa järjestämisvastuun
siirtämisestä tältä osin kunnalle. STM ja MMM ovat lähettäneet
7.6.2016 valvontayksiköille kirjeen, jonka mukaan tulevat kriteerit olisivat sellaiset, että järjestämisvastuun siirto maakunnilta kunnille olisi
mahdollista käytännössä vain Helsingillä tai pääkaupunkiseudulla, jos
sen kunnat päättävät järjestää ympäristöterveydenhuollon yhdessä.
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Ympäristökeskuksessa ympäristöterveydenhuollon mukaisista tehtävistä vastaavat elintarviketurvallisuusosasto (36 htv) ja ympäristöterveysosasto (26 htv), yhteensä 62 htv. Luku ei sisällä sihteeripalveluita tai
muuta tehtävien hoidossa tarvittavaa hallinnollista apua, kuten juristipalveluita erityislainsäädännön tulkintakysymyksissä. Helsingissä on
5461 elintarvikevalvontakohdetta, 2044 terveydensuojelulain mukaista
valvontakohdetta ja 1556 tupakkalain mukaista valvontakohdetta. Ympäristöterveydenhuollon valvontakohteet ovat pääosin yrityksiä lukuun
ottamatta esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, uimarantoja ja -halleja sekä
asumisterveys- ja eläinsuojeluvalvontaa. Valvonta sisältää ilmoitusten
ja hakemusten käsittelyä, tarkastuksia, valitusten käsittelyä ja neuvontaa.
Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset eläinlääkäripalvelut
ostetaan ostopalveluna Helsingin yliopistolliselta eläinsairaalalta. Valtio
korvaa ympäristökeskukselle eläinlääkintähuoltolain nojalla kahden
eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa tekevän valvontaeläinlääkärin viran
kustannukset.
Ympäristölautakunta katsoo, että ympäristöterveydenhuolto tulee jatkossakin hoitaa Helsingin kaupungin toimesta eikä siirtää maakuntaan.
Ympäristökeskuksella on riittävä osaaminen ja voimavarat tehtävään
maan suurimpana ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkönä. Toiminta on mahdollista järjestää myös PKS-yhteistyönä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa. Kaupungeilla on säännöllistä yhteistyötä
mm. valvontaprojekteihin liittyen sekä yhteiset toimintaohjeet talousveden valvontaan ja sitä koskevien erityistilanteisiin varautumiseen. Esimerkiksi HSY Vesi on kaikkien kolmen valvontayksikön yhteinen valvontakohde. Lisäksi näiden kaupunkien yhteisellä sopimuksella on
vuonna 2010 perustettu laboratorio MetropoliLab Oy, joka huolehtii
mm. ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvien elintarvike- ja vesianalyysien tekemisestä sekä erityistilanteisiin liittyvistä laboratoriopalveluista.
PKS-kaupungeilla on myös eläinsuojelulain edellyttämän kunnan löytöeläintoiminnan järjestämisestä (Viikin löytöeläintalo) yhteinen sopimus,
joka on voimassa 30.9.2020 saakka.
Lakiluonnoksen mukaan myös löytöeläintoiminta kuuluu maakuntiin
siirrettäviin tehtäviin, nyt sen järjestämisvastuu on kunnalla, vaikka tehtävä yleensä hoidetaan osana ympäristöterveydenhuoltoa. Lisäksi
maakuntiin on siirtymässä nikotiinikorvausvalmisteiden lupamenettely
ja valvonta. Molempien tehtävien osalta on selkeää, että ne sisällytetään osaksi ympäristöterveydenhuoltoa, jota Helsinki tai PKS-seutu voisi jatkossakin hoitaa itse. Nämä tehtävät hoidetaan tälläkin hetkellä ympäristökeskuksessa.

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

37/2016

207 (302)

Kj/4
24.10.2016

Lakiluonnoksen perusteluissa on mainittu, että valtion korvaamat valvontaeläinlääkäreiden tehtävät siirtyisivät joka tapauksessa maakuntaan, vaikka Helsinki tai PKS-kunnat yhdessä järjestäisivät ympäristöterveydenhuollon. Esitys ei ole tältä osin tarkoituksenmukainen, koska
valvontaeläinlääkäreiden tekemä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta on
kiinteässä yhteydessä jokapäiväisissä työtehtävissä sekä eläinlääkintähuoltoon että löytöeläintoimintaan. Em. tehtäviä ei tulisi siirtää eläinlääkintähuollosta ja löytöeläintoiminnasta erillisenä tehtävänä maakuntaan.
Maakuntalain 6 §, kohdat 6) maatalous ja maaseudun kehittäminen; 7) maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja
käyttö sekä kasvinterveyden valvonta; 8) kalatalous ja vesitalous
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kohdissa 6) ja 7) mainittuihin tehtäväkokonaisuuksiin, jotka sisältävät lähinnä aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille kuuluvia valtion ohjaamia tehtäviä.
Maakunta 6 §, kohdat 19) vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja
huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta; 20) vesien ja
merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu; 21) ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen
Ympäristölautakunta toimii Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena (ympäristönsuojelulaki) ja hoitaa siten kaikki kaupungin
ympäristönsuojelutehtävät. Ympäristönsuojeluosaston henkilöresurssivahvuus on noin 60 htv. Vesien ja merensuojelun edistäminen ja valvonta, tiedon tuottaminen ympäristön tilan seuraamiseksi, ympäristötietouden parantaminen ovat keskeisiä lakisääteisiä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä (laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta). Helsinki ja muut pääkaupunkiseudun kaupungit tekevät ympäristönsuojelussa tiivistä yhteistyötä keskenään. Esimerkiksi Helsingin
ympäristökeskus tuottaa tietoa koko pääkaupunkiseudun merialueen tilasta merialueen yhteistarkkailun toteuttajana. Ympäristökeskus ylläpitää ja kehittää Internetissä toimivaa pääkaupunkiseudun ympäristötilastoa (www.ymparistotilasto.fi) ja koordinoi kansallista ja Itämeren alueella toimivaa Itämerihaaste-verkostoa (www.itamerihaaste.net), jonka tavoitteena on Itämeren suojelu.
Ympäristölautakunta toteaa, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ei ole esitetty siirrettäväksi maakuntaan eli jatkossakin
kaupunki hoitaa koko kunnan ympäristönsuojelutehtävien kokonaisuuden. Yhteistyö Helsingin kaupungin ja maakunnan kesken on ensiarvoisen tärkeää kohtien 20 ja 21 mukaisten tehtävien hoidossa. Yhteistyöllä resurssit saadaan optimaaliseen käyttöön. Kohdan 19 mukaisten
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tehtävien osalta lautakunta toteaa, että vesihuoltolaissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi säädetyt valvontatehtävät kuten
esimerkiksi päätökset vesihuoltoverkostoon liittymisestä vapauttamiseksi on perusteltua säilyttää Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalla.
Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen
Lisätiedot
Riikka Åberg, elintarviketurvallisuuspäällikkö, puhelin: +358 9 310 32010
riikka.aberg(a)hel.fi
Pertti Forss, ympäristöterveyspäällikkö, puhelin: +358 9 310 32002
pertti.forss(a)hel.fi
Päivi Kippo-Edlund, ympäristönsuojelupäällikkö, puhelin: +358 9 310 31540
paivi.kippo-edlund(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 20.09.2016 § 87
HEL 2016-009636 T 03 00 00

Lausunto
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtioneuvoston esitysluonnoksesta sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä laeista:
Maakuntalain 2 luku:
Hallituksen esityksen maakuntalain 2 luku sisältää maakunnan tehtävän 18 “kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden
yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista”.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että kulttuurin vaikutukseksi yhteiskunnassa voidaan katsoa lukuisia asioita, mutta hallituksen esitys ei
anna vihjettä siitä, millaista vaikutusta maakuntatason kulttuuritoiminnalla haetaan. Taustamuistioiden ja valmistelijoiden antamien lausuntojen perusteella voitaneen olettaa, että vaikutukseksi haetaan jonkinlaista alueellisen identiteetin vahvistumista ja sosiaalisen pääoman kasvua. Lautakunta toteaa, että vahvistuakseen jonkin asian tulee ensin olla olemassa.
Helsingin valtuustostrategia painottaa useassa kohdin sitä, miten Helsingin tulee kehittää, vahvistaa ja tasa-arvoistaa kaupunginosiaan. Tälle työlle on nähtävissä Helsinkiä kehittäviä vaikutuksia. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että uusmaalaisen identiteetin kehittymiselle ja
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sosiaalisen pääoman lisääntymiselle ei ole voitu osoittaa Helsinkiä kehittäviä vaikutuksia.
Suomen kulttuurirahasto julkaisi vuonna 2015 kulttuurirahoitusta käsittelevän selvityksen ”Rahan kosketus”. Selvityksen taustamateriaaliksi
se teetti kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporella selvityksen, jossa vertailtiin kuntien ja valtioiden roolitusta kulttuurin rahoituksessa Suomessa ja joissain Euroopan maissa. Selvityksen löydös
on, että työnjako on Suomessa poikkeuksellisen sekava. Oikeastaan
ainoa selvityksen positiivinen havainto on, että Suomen toimintakenttää
ei ole sekoittamassa maakunnan tai läänin tason toimija. Kulttuuri- ja
kirjastolautakunta katsoo, että suomalainen kulttuurielämä voi paremmin, jos selvityksen ainoaa positiivista havaintoa ei romuteta.
Uudenmaan liitto teki 2010 “Maakuntasuunnitelma 2033” -nimisen dokumentin, jonka voidaan katsoa edustavan hallituksen ehdotuksen
maakuntastrategiaa tai -ohjelmaa. Suunnitelman kulttuuria koskeva
osuus kuuluu:
”Kulttuurialan kasvu on huomattavasti nopeampaa kuin muilla sektoreilla. Maan sisällä on suuria eroja ja tilanne Uudellamaalla on sikäli poikkeuksellinen, että ala keskittyy nimenomaan tähän maakuntaan. Uudellamaalla sijaitsevat monet tärkeimmät julkiset taidelaitokset, kaikki taideyliopistot ja monia muita taidealan ammattikoulutusta tarjoavia oppilaitoksia, huomattava osa kulttuuriteollisuuden klusterista sekä merkittävä määrä alaa tukevia palveluja. Juuri tähän maakuntaan keskittyvät
suomalaiset kulttuurialan osaajat: Kun suomalaisesta työllisestä työvoimasta työskentelee Uudellamaalla 29 prosenttia, kulttuurialan työvoimasta 51 prosenttia sijoittuu Uudellemaalle. Uusimaa muodostaa kulttuurialan keskittymän, jossa nimenomaan eri toimijoiden ja eri politiikkalohkolla toimivien välillä on kehitettävissä ainutlaatuisia verkostoja.
Kulttuurin innovatiivinen rooli on 2000-luvulla korostunut osana elinkeinopolitiikkaa ja tämä strategia pyrkii löytämään vastauksia näihin mahdollisuuksiin. Luovia ratkaisuja on saavutettavissa erityisesti hyvinvointiosaamisen alalla, maahanmuuttajakysymyksiin vastaamisessa, uusien asuinalueiden integraation tukemisessa, uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.”
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että koska Uudenmaan maakunnan tämänhetkinen kulttuurinen voimavara itse asiassa on Helsinki tai
korkeintaan pääkaupunkiseutu, ei maakuntatason kulttuuristrategioille
ole tarvetta.
Hallituksen esitys sisältää 25 maakunnan tehtävää sekä kuusi asiaa,
joita “maakunta voi lisäksi hoitaa”. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta lauPostiosoite
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suu, että kulttuurin tehtävät tulisi poistaa ehdotuksesta kokonaan tai vähintään siirtää maakuntien vapaaehtoisiin tehtäviin.
Varsinaisia eksplisiittisiä kulttuuritehtäviä tärkeämpänä kulttuuri- ja kirjastolautakunta esittää, että maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa laissa huomioidaan erikseen taiteen- ja
kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Maakuntalain 1 luku:
Maakunnan hyvinvointikertomuksessa tulee liikunnan tavoin huomioida
taide- ja kulttuuritoiminta.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä:
Sosiaali- ja terveydenhuollon laissa terveyden ja hyvinvoinnin käsite tulee määritellä laajasti niin, että siinä huomioidaan niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinen ulottuvuus.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä olevien, etenkin pitkä- tai lyhytaikaisten asumispalveluiden ja kotihoidon piiriin kuuluvien henkilöiden
kulttuurioikeuksien toteutuminen tulee turvata myös lain tasolla. Kulttuurioikeuksien toteutumisessa tulee huomioida maantieteellinen ja sosioekonominen ulottuvuus. Kulttuurioikeuksien toteutumisen varmistamisessa maakunnan tulee tehdä tiivistä yhteystyötä kunnan kanssa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon laissa mainituissa laatukriteereissä, palvelulupauksissa ja palvelustrategioissa tulee huomioida myös taiteen ja
kulttuurin hyvinvointivaikutukset.
Taiteen- ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämistä ja kehittämistyötä tulee tehdä maakuntatason ja kuntatason yhteistyönä.
Maakuntien rahoituslaki, 3 luku, Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien rahoitus, 11
§ Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin:
Lakiesityksen mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen
tehtävänä on kannustaa ja tukea maakuntia toteuttamaan monipuolisia
ja suunnitelmallisia toimia, jotka kohdistuisivat erityisesti kansansairauksien ehkäisyyn, ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja
tapaturmien vähentämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen
hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esittää, että taide- ja kulttuuritoiminnalle
tulee määritellä omat indikaattorit, koska taiteella ja kulttuurilla on todistetusti vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Indikaattorien määrittelyssä tulee käyttää taiteen ja kulttuurin ammattilaisia sekä tehdä yhteistyötä kuntasektorin kanssa.
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Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, 3 § Hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen lisäosan määräytymisperusteet:
Lakiesityksen mukaan kunnalle myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lisäosana euromäärä, joka lasketaan kertomalla asukasta
kohden määritelty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta
kunnan asukasluvulla sekä kunnalle määritellyllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimella.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esittää, että taide- ja kulttuuritoiminnalle
tulee liikunnan tavoin määritellä omat indikaattorit, koska taiteella ja
kulttuurilla on todistetusti liikuntaan rinnastettavia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Indikaattorien määrittelyssä tulee käyttää taiteen
ja kulttuurin ammattilaisia.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000
stuba.nikula(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 15.09.2016 § 128
HEL 2016-009636 T 03 00 00

Lausunto
Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: 5-kohdan lauseen loppuosaa
muutettiin kuulumaan "Toimintatavat ja työnjako kunnan liikuntatoimen
sekä maakuntahallinnon välillä, eli yhteistyön keskeiset rajapinnat, on
tunnistettava ja varmistettava palveluketjujen häiriötön toiminta erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan osalta. Lautakunta päätti asiasta
esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.
Liikuntalautakunnalta on pyydetty lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. Lautakunta lausuu seuraavaa:
Lakiluonnoksessa maakuntien liikuntaa koskevat tehtävät ovat kannatettavia. Liikuntalautakunta kannattaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän liikuntaa koskevan hyte-kertoimen indikaattoreita.
Suomessa toteutetaan mittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntauudistusta. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, jotka
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järjestävät alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille osoitetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan. Kuntiin jäljelle jäävien peruspalvelujen rahoittamiseksi säädetään uusi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä.
Esitysluonnoksen mukaan maakuntalaissa säädettäisiin maakunnan
tehtävistä (2 luku 6 §). Kunnan liikuntatoimeen ja liikuntapolitiikkaan liittyviä tehtäviä ovat mm. alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen
maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät. Maakuntien tehtäviin sisältyy myös terveyden edistämisen asiantuntijatuki kunnille. Lisäksi maakunnille ehdotetaan eräitä
muita kunnan liikuntatoimea koskevia ja nykyisin valtion aluehallinnolle
kuuluvia tehtäviä.
Kuntien tehtävät tai vastuut liikunnan edistämisen kohdalla eivät tule
muuttumaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja henkilöstö siirtyvät maakuntiin, mutta kuntien vastuulle jää jatkossakin hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen. Liikuntalautakunta korostaa, että kuntien hyvät
käytännöt liikuntatoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen välillä on turvattava uudistuksessa. Kuntien liikuntatoimien ja jatkossa maakuntien
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyön lisäämiselle on
kasvava tarve, etenkin väestön ikääntyessä. Liikunnan avulla toteutettava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on vaikuttava keino toimintakyvyn ylläpitämisessä. Toimintatavat ja työnjako kunnan liikuntatoimen sekä maakuntahallinnon välillä, eli yhteistyön keskeiset rajapinnat,
on tunnistettava ja varmistettava palveluketjujen häiriötön toiminta.
Kuntien valtionosuusrahoitus peruspalvelujen osalta uudistuu. Liikuntalautakunta kannattaa ns. hyte-kertoimen käyttöönottamista ehdotetussa
muodossa. Kertoimen indikaattoreissa huomioidaan mm. koulupäivän
liikuntaa lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen, liikunnan poikkihallinnollisen yhteistyön toteuttaminen, kuntalaisten ja liikuntatoimen välisen
yhteistyön toteuttaminen sekä kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden ja liikuntapalvelujen käytön seuranta ja raportointi. Liikuntaa koskevia indikaattoreita käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kuntien terveydenedistämisaktiivisuutta (TEA-viisari) kuvaavassa arvioinnissa. Arviointi on toistettu kahden vuoden välein vuodesta 2010 lukien ja on
näin ollen riittävän vakiintunut ja tunnettu tiedonkeruumuoto.
Käsittely
15.09.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: 5-kohdan lauseen loppuosaa
muutettiin kuulumaan "Toimintatavat ja työnjako kunnan liikuntatoimen
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sekä maakuntahallinnon välillä, eli yhteistyön keskeiset rajapinnat,
on tunnistettava ja varmistettava palveluketjujen häiriötön toiminta erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan osalta. Lautakunta päätti asiasta
esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.
Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin
pekka.jyrkiainen(a)hel.fi
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§ 915
V 2.11.2016, Vuokraus- ja myyntiperusteiden vahvistaminen asuinkerrostalotonteille Roihuvuoressa (tontit 43233/6 ja 7)
HEL 2016-010504 T 10 01 01 02

Päätös
Esittelijä poisti asian esityslistalta.
Käsittely
Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu
asiasta oli alkanut.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 06.10.2016 § 405
HEL 2016-010504 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 91/676 503, Tulisuontie 1 ja Roihuvuorentie

Esitys
A
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokramaan Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) asemakaavan muutokseen nro 11560 sisältyvät asuntotontit
43233/6 ja 7 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen
31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:
1
Vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona toteutettavan tontin
43233/6 ja vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona toteutettavan
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tontin 43233/7 vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 31 euroa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perittään asuintiloja vastaavaa vuokraa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
2
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
B
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan sisällyttämään vapaarahoitteisena vuokra-asuntuotantona toteutettavan tontin 43233/6 vuokrasopimukseen tontin ostovelvoitetta koskevat seuraavat ehdot:
1
Vuokralainen on velvollinen ostamaan tontin 43233/6 kahden vuoden
kuluessa siitä, kun vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika on alkanut.
2
Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille rakennetut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään kymmenen
vuotta rakennuksen käyttöönotosta.
3
Kauppahinta ostovelvoitetta täyttäessä perustuu virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaavaan rakennusoikeuden yksikköhintaan 34 euroa/k-m² vapaarahoitteisten vuokraasuntojen osalta.
Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun yksikköhinnan
mukaan.
Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka saaPostiosoite
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daan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,13 (8/2016, ind.
1913).
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa kauppahintaa kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
osalta.
Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennettavien
asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä
kauppahintaa.
4
Tontin kokonaiskauppahinta määritetään vuokrasopimuksen mukaisen
vuokran määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän ja edellä
mainitun yksikköhinnan mukaan.
Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa
rakennusluvassa, poikkeamispäätöksessä tai asemakaavan muutoksessa ylittää mainitun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu kerrosalamäärä muutoin ylitetään, määritetään kokonaiskauppahinta tämän perusteella.
5
Vuokrasopimus laaditaan siihen sisällytettävän ostovelvoitteen vuoksi
noudattaen maakaaren 2 luvun 1 §:n kiinteistön kauppaa koskevia
muotosäännöksiä.
6
Muutoin kaupassa noudatetaan pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen sisällytettyjä ehtoja ja mahdollisesti kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800
katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 916
V 2.11.2016, Vuokrausperusteet yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen tontille (Laajasalo, tontti 49320/5)
HEL 2016-010505 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan liitteestä 1 ilmenevän Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan
(Laajasalo, Kruunuvuori) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12330
mukaisen suunnitellun korttelin nro 49320 suunniteltua tonttia nro 5 (os.
Hopeakaivoksentie 45) vastaavan noin 2 254 m²:n suuruisen määräalan Helsingin kaupungin Laajasalon kylän (412) tilasta Stansvik RN:o
1:253 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:
1
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen suunnitellun tontin
(ET) 49320/5 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana
tonttineliömetrihintana 1 euroa.
2
Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan 28.1.2016 (22 §) päättämiä
vuokrausehtoja.
Selvyyden vuoksi todetaan, että mainitun päätöksen perusteella on
17.2.2016 allekirjoitettu tonttia 49320/5 koskeva maanvuokrasopimus
Helsingin kaupungin ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n
välillä. Sopimuksen mukaan vuokra-aikaa jatketaan kaupunginvaltuuston myöhemmän vuokrausperusteita koskevan päätöksen mukaisesti.
Kiinteistölautakunta on mainitussa tontin vuokrausta koskevassa päätöksessä oikeuttanut kiinteistöviraston hallinto-osaston tekemään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset muutokset maanvuokrasopimukseen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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Liitteet
1

Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kiinteistölautakunta päätti 28.1.2016 (22 §) vuokrata toimivaltansa puitteissa 30 vuodeksi Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle
suunnitellun yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen tontin
(ET) 49320/5 jätteen koontiasemaa varten.
Tontti on kuitenkin sen asuinaluetta palveleva tarkoitus huomioon tarkoituksenmukaista vuokrata pidemmäksi ajaksi, noin 60 vuodeksi, joten
valtuuston päätös vuokrausperusteista on tarpeen. Vuokrausperusteeksi esitetään lautakunnankin vuokrauspäätöksessä sovellettua nimellistä
vuokraa, kun kysymys on omakustanteisesta kunnallisteknisestä palvelusta.
Esittelijän perustelut
Asemakaava- ja tonttitiedot
Kruunuvuoren alueella, jolla nyt kyseessä oleva tontti 49320/5 sijaitsee,
on vireillä asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12330, joka on tarkoitus saattaa lähiaikoina kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksentekoon.
Asemakaavaehdotuksessa suunniteltu tontti on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (ET). Tontin
pinta-ala on noin 2 254 m² ja sen asemakaavaehdotuksessa osoitettu
rakennusoikeus 700 k-m².
Tontin rakentaminen ja vuokraaminen.
Keskeneräisestä kaavatilanteesta johtuen tontti 49320/5 on rakennettu
kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.6.2015 tekemän poikkeamispäätöksen (193 §) ja suunnittelutarveratkaisun perusteella.
Tontti 49320/5 on vuokrattu kiinteistölautakunnan 28.1.2016 tekemän
päätöksen (22 §) perusteella Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys
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Oy:lle 30 vuodeksi, koska lautakunnalla ei ollut oikeutta vuokrata tonttia
30 vuotta pidemmäksi ajaksi.
Lautakunta määritteli päätöksessään tontin maanvuokran pitäen perusteena nimellistä virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”
pistelukua 100 vastaavaa 1 euron tonttineliömetrihintaa.
Samaa valtuuston vuonna 2013 vahvistamaa vuokrausperustetta käytettiin myös vuokrattaessa Länsisatamassa sijaitseva maanalainen
määräala Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:lle jäteaseman toimintaa
varten.
Nyt esitetään vastaavan nimellisen vuokrausperusteen vahvistamista
myös vuokrattaessa tontti pitkäaikaisesti Kruunuvuoren jätteen koontiasemaa varten. Ehdotuksen mukaan tontin vuokra-aika päättyisi
31.12.2075.
Nimellisen vuokran periminen on perusteltua, koska kysymys on omakustanteisesta kunnallisteknisestä palvelusta.
Lopuksi
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 06.10.2016 § 397
HEL 2016-010505 T 10 01 01 02
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Kiinteistökartta 65/673 501, Hopeakaivoksentie 45

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan liitteestä nro 1 ilmenevän Helsingin kaupungin 49.
kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuori) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12330 mukaisen suunnitellun korttelin 49320 suunniteltua
tonttia 5 (os. Hopeakaivoksentie 45) vastaavan noin 2 254 m²:n suuruisen määräalan Helsingin kaupungin Laajasalon kylän (412) tilasta
Stansvik RN:o 1:253 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:
1
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen suunnitellun tontin
(ET) 49320/5 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana
tonttineliömetrihintana 1 euroa.
2
Muutoin tontin 49320/5 osalta noudatetaan kiinteistölautakunnan
28.1.2016 (22 §) päättämiä vuokrausehtoja.
Selvyyden vuoksi todetaan, että mainitun päätöksen perusteella on
17.2.2016 allekirjoitettu tonttia 49320/5 koskeva maanvuokrasopimus
Helsingin kaupungin ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n
välillä. Sopimuksen mukaan vuokra-aikaa jatketaan kaupunginvaltuuston myöhemmän vuokrausperusteita koskevan päätöksen mukaisesti.
Kiinteistölautakunta on mainitussa tontin vuokrausta koskevassa päätöksessä oikeuttanut kiinteistöviraston hallinto-osaston tekemään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset muutokset maanvuokrasopimukseen.
Käsittely
06.10.2016 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Sami Haapanen (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)
Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Teuvo Sarin
Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800
katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 917
Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Helen Oy:n palvelukokonaisuuksien kehittämismahdollisuuksien selvittämiseen liittyen
HEL 2015-013534 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Yrjö Hakanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä,
kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
”Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää miten Helen Oy
voi kehittää palvelukokonaisuuksia, joita se voi tarjota kiinteistöille aurinkoenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä (esim. laitteiden hankinta, asennus, huolto, älykkäät verkot, kaupungin lämpö- ja sähköverkkojen hyödyntäminen).” (Yrjö Hakanen)
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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.
Helen Oy on antanut lausunnon toivomusponteen liittyen. Lausunnossaan yhtiö kertoo toimittavansa jo nykyään erikokoisia aurinkosähköjärjestelmiä asiakkaiden tarpeisiin avaimet käteen -periaatteella. Niille
asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuuksia investoida omiin aurinkosähköjärjestelmiin, Helen Oy tarjoaa mahdollisuutta osallistua aurinkosähkön
tuotantoon oman nimikkopaneelin vuokraamisella. Sähköautojen lataamiseen Helen Oy:ltä voi ostaa palvelukokonaisuutena koti- tai yrityslatauspisteen. Sähköisen liikenteen julkisen latauksen osalta Helen Oy
on tuonut markkinoille kuukausihintaan perustuvat palvelupaketit yhteistyössä osaomistamansa latausoperaattorin, Liikennevirta Oy:n,
kanssa.
Helen Oy tekee aktiivista palvelukehitystä tulevaisuuden kahdensuuntaisen energiamarkkinan mahdollistamiseksi. Avainasemassa ovat kiinteistöjen energiakuormat, niiden ohjaus ja mahdollisen kiinteistökohtaisen oman tuotannon tai energiavarastoinnin optimointi suhteessa kulutukseen.
Yhtiö on esimerkiksi toteuttanut pilottina kiinteistöjen ohjaukseen soveltuvan etäohjauspalvelun kahteen taloyhtiöön Kalasatamassa. Sähkön
kysyntäjoustossa Helen Oy tuottaa palvelua jo yritysasiakkaille ja on
tehnyt pilotointia kotitalouskuluttajille. Sähkön varastoinnin osalta yhtiö
on toteuttanut Pohjoismaiden suurimman akkuvaraston Suvilahteen.
Aurinkolämpöä on puolestaan pilotoitu Sakarinmäen koulun yhteydessä Östersundomissa.
Esittelijä toteaa, että yhtiön lausunnossa kuvatulla tavalla Helen Oy
harjoittaa jo nykyisellään aktiivista ja asiakaslähtöistä palvelukehitystä
uusiutuvien energialähteiden tarjoamiseksi kuluttajille ja uusiutuvien
energialähteiden integroimiseksi osaksi kahdensuuntaista energiamarkkinaa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 918
Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi koskien biomassan kestävyyskriteerejä kaupungin energiantuotannossa
HEL 2015-013554 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Leo Stranius) sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä,
kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
”Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön biomassan kestävyyskriteerit kaupungin energiantuotannossa.” (Leo Stranius)
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusPostiosoite
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ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi
myös muille valtuutetuille.
Helen Oy on antanut lausunnon toivomusponteen liittyen. Lausunnossaan yhtiö toteaa tuntevansa käyttämiensä puupellettien alkuperän sekä koko tuotanto- ja hankintaketjun (raaka-aineet, valmistusprosessi
energialähteineen, logistiikkaketju, polttoprosessi). Toistaiseksi kaikki
yhtiön käyttämä pelletti on valmistettu kotimaisista metsäteollisuuden
sivutuotteista (sahanpuru ja höyläyksen sivutuote).
Euroopan komissiossa valmistellaan parhaillaan uusiutuvan energian
käytön edistämiseen liittyvän direktiivin uudistamista ja bioenergian
kestävyyttä koskevaa ehdotusta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Helen
Oy on lausunut oman näkemyksensä uudistuksesta julkisten kuulemisten yhteydessä, ja odottaa uudistusehdotuksen sisältöä.
Mahdollisilla kestävyyskriteereillä on vaikutusta bioenergiamarkkinoihin, ja siten bioenergian saatavuuteen ja hintaan. Helen toimii muiden
bioenergiaa käyttävien yritysten tapaan avoimilla energiamarkkinoilla,
jolloin kaikkia toimijoita tulee kohdella tasavertaisesti. Bioenergian hankinta vaikeutuu kohtuuttomasti, jos yksittäinen yritys asettaa markkinoista poikkeavia kriteerejä energialle, koska markkinoilla ei välttämättä
ole riittävästi kyseisten kriteerien mukaista tarjontaa.
Mikäli EU-tason kestävyyskriteereitä asetetaan, Helen Oy tulee sopeuttamaan bioenergian hankintansa kriteerien mukaiseksi muiden markkinatoimijoiden tapaan. Mikäli yhteisiä EU-tason kestävyyskriteereitä ei
aseteta, voi Helen Oy selvittää mahdollisuuksia omien biomassan hankintakriteerien asettamiselle. Nämä kriteerit voisivat pohjautua muun
muassa olemassa olevien sertifikaattijärjestelmien hyödyntämiseen.
Esittelijä toteaa, että Helen Oy seuraa EU-tason päätöksiä bioenergian
kestävyyskriteereihin liittyen. Yhtiökohtaisten kestävyyskriteerien asettaminen ei ole tarkoituksenmukaista ainakaan ennen kuin markkinatoimijoita tasapuolisesti ohjaavista EU-tason päätöksistä on riittävä selvyys.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 919
Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi koskien mahdollisuuksia luopua kivihiilestä Helsingin energiankäytössä
HEL 2015-013571 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Leo Stranius) sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä,
kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
”Selvitetään mahdollisuudet luopua kivihiilestä Helsingin energiankäytöstä kokonaan 2020-luvulla.” (Leo Stranius)
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusPostiosoite
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

37/2016

228 (302)

Kj/5
24.10.2016

ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi
myös muille valtuutetuille.
Helen Oy on antanut lausunnon toivomusponteen liittyen. Lausunnossaan yhtiö toteaa toimivansa avoimilla energiamarkkinoilla muiden sähkö-, lämpö- ja jäähdytysratkaisuja tarjoavien toimijoiden kanssa.
Avoimilla markkinoilla toimijoita tulee kohdella tasavertaisesti, eikä yksittäiselle yritykselle tule asettaa toisista toimijoista poikkeavia velvoitteita tai rajoitteita. Kivihiilen ja muiden energiamuotojen käyttöä ohjaavat toimet tulee päättää valtakunnan tasolla, jotta kaikkia markkinoilla
toimivia tahoja kohdellaan tasapuolisesti.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä Helen Oy:n kehitysohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaisena, ja Hanasaaren alueen voimalaitostoiminta päättyy 31.12.2024
mennessä. Helen Oy kohdistaa voimavaransa Hanasaaren voimalan
väistyvän tuotannon korvaamiseen muilla toimintamuodoilla. Tämä
edellyttää useiden uusien tuotantolaitosten, tuotantomuotojen ja siirtoyhteyksien toteuttamista sekä energiatehokkuuden lisäämistä. Edes
näitä lähivuosina toteutettavia korvaavia ratkaisuja ei kuitenkaan vielä
pystytä kaikilta osin tarkasti määrittämään teknologian ja markkinoiden
kovavauhtisesta kehittymisestä johtuen. Pidemmällä aikajänteellä mahdollisuuksia uusiin ratkaisuihin ja teknologioihin on vielä enemmän.
Kaukolämmön kulutuksen painopiste on Helsingin ydinkeskustan alueella. Energiatehokkuuden maksimoinnin, häviöiden minimoinnin ja
lämmön toimitusvarmuuden kannalta kaukolämmön tuotantoa on säilytettävä keskustan alueella. Salmisaaren alue on siten kaukolämmön
tuotannon kannalta erittäin tärkeä alue, etenkin Hanasaaren voimalaitostoimintojen päättymisen jälkeen.
Helen Oy on kehittämässä Salmisaaren voimalaitosaluetta merkittävästi. Vuoden 2014 lopussa Salmisaari B -voimalaitoksessa otettiin käyttöön puupelletti seospolttoaineeksi siten, että tavoitteena on 5–7 %:n
osuus laitoksen polttoainekulutuksesta. Keväällä 2016 yhtiö päätti Suomen suurimman puupellettilämpökeskuksen (100 MW) rakentamisesta.
Laitos valmistuu vuoden 2018 alussa voimalaitosalueelle.
Teknologioiden ja markkinoiden kehittyminen voi tuoda uusia mahdollisuuksia kivihiilellä tuotetun energian korvaamiseen. Helen Oy tarkastelee aktiivisesti erilaisia uusia energian tuotantomahdollisuuksia sekä
energian säästökohteita ja kaupungin hukkalämpöjen hyödyntämistä.
2020-luvun loppupuolella saattaa olla uusia kaupallisia teknologisia
mahdollisuuksia, joita voidaan alkaa soveltamaan fossiilisen tuotannon
korvaamisessa.
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

37/2016

229 (302)

Kj/5
24.10.2016

Yksipuolinen luopuminen kivihiilen käytöstä ei ole myöskään energian
toimitus- ja huoltovarmuussyistä perusteltua tässä vaiheessa. Talven
kylmimpään aikaan tullaan jatkossakin tarvitsemaan poltettavia energialähteitä, jotta tarvittava lämpötehon huipputarve pystytään kattamaan.
Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuuston 25.5.2016, § 138 hyväksymän konserniohjeen mukaan kaupungin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt noudattavat muihin samalla toimialalla toimiviin yhteisöihin
nähden vertailukelpoisia toimintaperiaatteita sekä rahoitusrakennetta,
jotta kaupungin omistus ei vääristä kilpailua. Konserniohjeen mukaan
kaupungin omistajuus ei saa aiheuttaa kilpailuetua eikä -haittaa markkinaehtoisesti toimiville yhteisöille.
Helen Oy on luonteeltaan markkinaehtoisesti toimiva yhteisö. Kaupungin ei siten tulisi asettaa sille muista markkinoilla toimivista yrityksistä
poikkeavia velvoitteita.
Kivihiilen käytöstä luopumista koskevat selvitykset on tarkoituksenmukaista tehdä Helen Oy:n toimesta osana kaupunginvaltuuston hyväksymän kehitysohjelman toteuttamista ottaen huomioon erilaisten teknologioiden ja markkinoiden kehittyminen tulevaisuudessa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 920
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien EKOenergiasertifioitua sähkövaihtoehtoa
HEL 2015-013604 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen)
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä,
kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
”Valtuusto edellyttää, että osana hajautettuun tuotantomalliin siirtymistä
selvitetään kannattaako Helenin tuoda markkinoille esimerkiksi Ahvenkosken voimalaitoksen puuttuvan kalatien rakentamisen ja aurinkoenergiaratkaisujen kautta mahdollistuva EKOenergia-sertifioitu sähkövaihtoehto.” (Tuomas Rantanen)
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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.
Helen Oy on antanut lausunnon toivomusponteen liittyen. Lausunnossaan yhtiö toteaa muun muassa, että energiayhtiöt voivat myydä sertifioitua uusiutuvaa energiaa, mikäli ne ovat hakeneet alkuperätakuita
tuotetulle sähkölle, ja mikäli sähkön tuotantotapa ja energialähteet on
varmennettu lain mukaisesti.
EKOenergia on kaupallinen brändi, jossa kaupallinen toimija on asettanut omia lisävaateita ko. energian tuotantokriteerien suhteen. Ilmastovaikutuksiltaan uusiutuva sähkö sekä kaupallisten brändien alla toimitettu uusiutuva sähkö ovat samanarvoisia, molemmat ovat nollapäästöisiä. Helen Oy tarjoaa asiakkaidensa niin halutessa alkuperätakuin
varmennettuja tuuli- ja vesisähkötuotteita.
Vesivoimaa Helen Oy tuottaa Kymijoella läntisessä haarassa muun
muassa Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitoksilla. Kansallisessa kalatiestrategiassa Kymijoen osalta tärkeimmäksi kohteeksi on nostettu itähaaran Korkeakosken kalatie, joka avattiin 6.6.2016. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan ensimmäiset vaelluskalat nousivat onnistuneet
lisääntymisalueilleen Korkeakosken kalatietä pitkin kesäkuussa 2016.
Kalatien toimivuutta on tärkeää edelleen seurata, jotta toimivuuden varmistamisen jälkeen voidaan miettiä ratkaisuja Ahvenkoskelle ja Klåsaröhön. Helen Oy ei halua tehdä ratkaisuja, joiden toimivuutta tai soveltuvuutta ympäristölle se ei pysty takaamaan. Tällä hetkellä EKOenergia-merkki ei sovellu Ahvenkoskelle ja Klåsarölle, sillä Helen Oy ei täytä niiden osalta sertifikaatin kriteeristöä.
Helen Oy:n tuottama uusiutuva sähkö on sertifioitua uusiutuvaa energiaa. EKOenergia-sertifiointi on kaupallinen brändi, ja on aina tapauskohtaista kannattaako sitä hakea lisäominaisuutena tuotetulle sähkölle.
Esittelijä toteaa, että Helen Oy:llä on tuotevalikoimissaan sertifioitua
uusiutuvaa energiaa. EKOenergia-sertifioidun sähkövaihtoehdon ottamista osaksi yhtiön tuotevalikoimaa on tarkoituksenmukaista harkita
Helen Oy:n toimesta osana kaupunginvaltuuston hyväksymän kehitysohjelman toteuttamista sekä yhtiön toiminnan muuta kehittämistä.
Helen Oy on tällä hetkellä Suomen suurin aurinkosähkötuottaja 13 %:n
osuudella Suomen verkkoon liitetystä aurinkosähkökapasiteetista. Yhtiön aurinkosähkövoimaloiden tuottama sähkö on sertifioitua uusiutuvaa
energiaa. Helen Oy:n arvion mukaan EKOenergia-sertifikaatti ei tuo liPostiosoite
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säarvoa nykyiseen konseptiin, jossa Helen Oy:n aurinkosähkövoimaloista vuokrataan aurinkopaneeleja asiakkaille kuukausihintaa vastaan
ja vastikkeeksi asiakkaat saavat paneelien tuottaman sähkön itselleen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 921
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Khn puheenjohtaja
jaostot
- konserni
- johtamisen
- tietotekniikka

17.10.2016

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

19.10.2016

johtokunnat
- Taloushallintopalvelu
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
apulaiskaupunginjohtajat
- rakennus- ja ympäristötointa johtava
- sivistystointa johtava
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
- sosiaali- ja terveystointa johtava
kaupunginkanslia
- kansliapäällikkö
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
- viestintäpäällikkö
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
- toimitusjohtaja
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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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§ 922
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat

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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§ 923
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
vs. kaupunginjohtaja
- muut asiat

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 924
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Stansvikinrannan ruoppaukseen ja täyttöön
HEL 2016-005333 T 11 01 00 00
ESAVI/4718/2016

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Stansvikinrannan ruoppaukseen ja täyttöön seuraavan
lausunnon:
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 20.9.2016 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon hakemuksesta Stansvikinrannan ruoppaukseen ja täyttöön.
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa
hakemuksen hyväksymistä ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että hanke on asemakaavan
mukainen ja osaltaan lisää merkittävästi Kruunuvuorenrannan ja koko
kaupungin virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille, Stansvikinrannan vesialueen ruoppaus ja täyttö
Lupahakemus Stansvikinrannan vesialueen ruoppaukseen ja täyttöön
Lupahakemussuunnitelma Kruunuvuorenranta, Stansvikinrannan ruoppaus ja täyttö

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Etelä-Suoman aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta
Stansvikinrannan ruoppaukseen ja täyttöön. Lausuntoa on pyydetty
6.10.2016. Lausunnon antamiselle varattua aikaa on pidennetty
1.11.2016 asti.
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa ruopata ja täyttää Kruunuvuorenrannan Stansvikinrantaa uimarannan rakentamiseksi. Uimarannan alueelta
ruopataan savikerros pois ja sen tilalle tuodaan hiekkaa. Hiekkatäytön
seurauksena rantaviiva siirtyy merialueelle päin. Hankkeen tarkoituksena on muodostaa korkeatasoinen koko kaupunkia palveleva virkistyskäyttöpaikka.
Lupaa haetaan noin 45 000 m³ktr saven ruoppaukselle ja ranta-alueen
kaivulle, savimassan mereen sijoittamiselle ja merialueen täyttämiselle
pääosin hiekalla. Täyttömassamääräksi arvioidaan yhteensä noin 67
000 m³ktr. Ruoppausmassat esitetään sijoitettavaksi merialueelle Lokkiluodon meriläjitysalueelle.
Suunnittelualueen merenpohjan sedimentin haitta-ainepitoisuuksia on
tutkittu useassa vaiheessa, viimeksi kesällä 2014 ja syksyllä 2015. Viimeisimpien tutkimusten perusteella laatukriteeritasolla 1C olevan sedimenttikerroksen paksuus on suunnittelualueella 30 cm yhden tutkimuspisteen kohdalla. Muissa suunnittelualueen tutkimuspisteissä haitta-ainepitoisuus on tasolla 1B tai sen alle.
Suunnittelualue saattaa vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen perusteella
olla silakan ja siian lisääntymisaluetta. Vuonna 2013 tehdyn siian lisääntymistä koskevan selvitystyön perusteella suunnittelualue kuuluu
siian tyypin 2 kutualueisiin, jotka ovat potentiaalisia tai mahdollisesti
tärkeitä kutualueita, mutta joista ei ole kuitenkaan täyttä varmuutta.
Lähimmät merialueella sijaitsevat tai mereen rajautuvat luonnonsuojelualueet ovat Vuorilahdenpaaden luonnonsuojelualue noin 1 km suunnittelualueesta itäkaakkoon sekä Mustikkamaan itäpuoleiset luodot
Norppa ja Kuutti, jotka sijaitsevat noin 2 km pohjoiseen suunnittelualueesta. Edellä mainittujen alueiden rauhoituksen tarkoituksena on turvaPostiosoite
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ta linnustollisesti arvokkaiden alueiden säilyttäminen. Suunnittelualuetta ja ruoppausmassojen sijoitusaluetta lähin Natura 2000-alue on Vanhankaupunginlahden pohjoisosassa sijaitseva ”Vanhankaupunginlahden lintuvesi”, joka on samalla myös Viikki-Vanhankaupunginlahti –
luonnonsuojelualuetta. Suunnittelualueelta on matkaa tälle alueelle linnuntietä vajaa 5 km
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat linnustollisesti arvokkaat
luodot Varisluodonkari noin 100 m etelään ja Koiraluodot noin 500 m
länsi-lounaaseen suunnittelualueesta. Alueet on luokiteltu arvoluokkaan III. Näistä alueista Varisluodonkari on noin 1 ha kallioinen, mäntyä, pensaikkoa ja ruovikkoa kasvava saari, jonka pesimälinnusto on
melko runsas. 2000-luvulla luodon laji- ja parimäärät ovat olleet selvässä kasvussa. Luodolla on viime vuosina pesinyt kymmenkunta paria
kalalokkeja ja noin 30 parin tiirayhdyskunta. Koiraluotojen ympärille on
suunniteltu tulevan Koirasaaren asemakaava-alueen merialueen täyttöjä, joiden toteutuessa luotojen merkitys lintujen pesimäalueina tulee vähenemään.
Suunnittelualueen nykyinen ranta-alue sijaitsee arvoluokkaan I kuuluvalla lepakkoalueella ”Laajasalon Tahvonlahdenniemi ja Stansvikin lsalue” (21/03). Ranta kuuluu lisäksi arvokkaaseen metsäkohteeseen
”Laajasalo Stansvik-Tullisaari” (M39/11).
Hankkeen ruoppausten ja merialueen täytön aikana vesialue samenee
hetkellisesti. Ruoppauksen aikana veteen saattaa sekoittua vähäisiä
määriä pintasedimentin kiintoaineeseen kiinnittyneitä haitta-aineita.
Pintasedimentissä tavatut haitta-aineet ovat kiinnittyneet pintasedimentin kiintoainekseen, jolloin haitallisten aineiden mahdollinen siirtyminen
veteen on erittäin vähäistä. Näin ollen arvioidaan, että ruoppauksen ja
täyttötyön aikaisen veden samentuman vaikutukset veden laatuun ovat
vähäisiä. Samentumavaikutus on suhteellisen lyhytkestoinen ja paikallinen.
Suunnittelualueella mahdollisesti sijaitsevat eri kalalajien kutu- ja poikastuotantoalueet tuhoutuvat ja lähialueelle uudelleen kertyvä sedimentti voi haitata mädin kiinnittymistä vesikasvien pinnalle. Ruoppausja täyttöhankkeen voidaan arvioida aiheuttavan haittaa lähialueen kalastolle, mutta haitan ei arvioida olevan merkittävä koko Helsingin
edustan kalaston lisääntymisalueiden kannalta. Hankkeella voi olla rakentamisen aikana vaikutusta Variskarinluodolla pesiviin ja oleskeleviin
lintuihin, mutta vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Hankkeen työnaikaisia vaikutuksia meriveden laatuun suunnittelualueella esitetään tarkkailtavaksi Kruunuvuorenrannan vesirakentamishankkeiden (Kruunusillat-hankkeen Nihti-Kruunuvuorenranta -yhteys,
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Kruunuvuorenrannan rantarakentaminen sekä Koirasaarten, Haakoninlahden ja uimarannan hankkeet) yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.
Tällöin tarkkailun tulokset raportoidaan osana yhteistarkkailuohjelman
vuosiraporttia.
Saadut lausunnot
Esittelijä toteaa, että asiasta on saatu ympäristölautakunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston lausunnot. Kiinteistövirasto on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiasta.
Ympäristölautakunta toteaa yksimielisessä päätöksessään, että Kruunuvuorenselän rannikkovesimuodostuman pintaveden kemiallinen tila
on luokiteltu hyvää huonommaksi. Tämä johtuu korkeista tinapitoisuuksista. Tämän vuoksi pohjasedimenttien liikutteleva toiminta vaatii huolellisen suunnittelun ja toteutuksen. Kruunuvuorenselän tilaa ei saa
ruoppauksilla ja täytöillä huonontaa. Lisäksi suunnittelualueella ja sen
läheisyydessä sijaitsee tärkeitä silakan ja siian kutualueita. Ruoppauksia ja muita melua aiheuttavia työvaiheita ei tule tehdä silakan ja siian
kutuaikana. Lisäksi työt tulee ajoittaa niin, ettei lintujen pesintä läheisillä
lintuluodoilla ja -saarilla häiriinny. Työn vesistön tarkkailusta tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma.
Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä ja toteaa lausunnossaan, että uimarannan alueella on 23.11.2012 voimaan
tullut asemakaava nro 12080. Hanke on asemakaavan mukainen ja tarkentaa kaupunkisuunnitteluvirastossa vuonna 2012 laadittua pohjarakentamisen yleissuunnitelmaa.
Vuonna 2012 kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditun Stansvikinrannan
yleissuunnitelman mukaisesti toteutettuna uimaranta ympäristöineen
muodostaa korkeatasoisen virkistyskäyttöpaikan. Hanke osaltaan lisää
Kruunuvuorenrannan ja koko kaupungin virkistyskäyttömahdollisuuksia
merkittävästi.
Esittelijän kannanotto
Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja puoltaa hakemuksen hyväksymistä lausunnoissa esitetyn mukaisesti.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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1

ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille, Stansvikinrannan vesialueen ruoppaus ja täyttö
Lupahakemus Stansvikinrannan vesialueen ruoppaukseen ja täyttöön
Lupahakemussuunnitelma Kruunuvuorenranta, Stansvikinrannan ruoppaus ja täyttö

2
3

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat

Päätöshistoria
Ympäristölautakunta 20.09.2016 § 293
HEL 2016-005333 T 11 01 00 00

ESAVI/4718/2016

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja
kaupunginhallitukselle asiassa seuraavan lausunnon.
Kruunuvuorenselän rannikkovesimuodostuman pintaveden kemiallinen
tila on luokiteltu hyvää huonommaksi. Tämä johtuu korkeista tinapitoisuuksista (TBT). Sedimenttien haitta-aineet ovat yleensä erittäin pysyviä ja ne vapautuvat uudestaan ympäristöön, jos sedimentti pääsee sekoittumaan esim. ruoppaamisen yhteydessä. Kaikenlainen pohjasedimenttejä liikutteleva toiminta vaatii siksi huolellisen suunnittelun ja toteutuksen.
Kruunuvuorenselän tilaa ei ruoppauksilla ja täytöillä saa edelleen heikentää. Jokainen samentumista aiheuttava työvaihe on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja sellaisin työmenetelmin, että haitta ja
häiriö vesiluonnolle sekä merialueelle ja sen käytölle on mahdollisimman vähäistä. Täyttötöissä tulee huolehtia siitä, ettei täytemaan seassa
ole roskia tai muuta vastaavaa, joka voi aiheuttaa ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ympäristön pilaantumista
vesialueella ja rannoilla. Myös samentavan hienoaineksen joutumista
mereen on vältettävä.
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Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsee tärkeitä silakan ja siian kutualueita. Ruoppaus ja rannan täytön aiheuttama veden samentuminen ja melu voivat vaikuttaa haitallisesti kalojen kutuun. Luvan lupamääräyksissä tulee siksi ottaa huomioon, ettei ruoppauksia ja muita veden samentumista ja melua aiheuttavia työvaiheita tule tehdä silakan ja
siian kutuaikoina. Lisäksi työt tulee ajoittaa niin, ettei lintujen pesintä läheisillä lintuluodoilla ja -saarilla häiriinny.
Työn vesistötarkkailusta tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma
Uudenmaan ELY-keskukselle. Tarkkailu voidaan tehdä osana alueella
toteutettavaa yhteistarkkailua. Tarkkailun ensimmäiset näytteenotot on
tehtävä ennen töiden aloittamista asianmukaisten kontrollinäytteiden
saamiseksi.
Töiden aloitus- ja lopettamisilmoitus pyydetään toimittamaan ELY-keskuksen lisäksi myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Ville Hahkala, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005
ville.hahkala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.9.2016
HEL 2016-005333 T 11 01 00 00

Lausunto
Ranta-alueen ja ruoppausmassojen meriläjitysalueen omistaa Helsingin kaupunki.
Uimarannan alueella on 23.11.2012 voimaan tullut asemakaava nro
12080. Hanke on asemakaavan mukainen ja tarkentaa kaupunkisuunnitteluvirastossa vuonna 2012 laadittua pohjarakentamisen yleissuunnitelmaa.
Vuonna 2012 kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditun Stansvikinrannan
yleissuunnitelman mukaisesti toteutettuna uimaranta ympäristöineen
muodostaa korkeatasoisen virkistyskäyttöpaikan. Hanke osaltaan lisää
Kruunuvuorenrannan ja koko kaupungin virkistyskäyttömahdollisuuksia
merkittävästi.
Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä.
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Hanke
Kruunuvuorenrannan Stansvikinrannan rantakaistale rakennetaan uimarannaksi. Alueelta ruopataan savikerros pois, sen tilalle tuodaan
hiekkaa ja etureunaan rakennetaan tukipenger. Rantaviiva siirtyy merialueelle päin.
Rakennusvirasto hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain
mukaista lupaa 45 000 m3ktr saven ruoppaukselle, savimassan mereen sijoittamiselle ja merialueen täyttämiselle pääosin hiekalla. Täyttömassamäärä on noin 67 000 m3rtr. Ruoppausmassat sijoitetaan Lokkiluodon merisijoitusalueelle.
Hanke aiheuttaa suhteellisen vähäistä pysyvää haittaa rakentamisalueella ja ruoppausmassojen sijoitusalueella pohjaeläimille ja -kasvillisuudelle sekä mahdollisesti alueilla ja niiden lähiympäristössä lisääntyville
kaloille. Muut haittavaikutukset ovat rakentamisaikaisia ja poistuvia.
Lausuntopyyntö
Kaupunginkanslia pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa
21.9.2016 mennessä.
Lisätiedot
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi
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§ 925
Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä
HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Esteelliset: Tuula Saxholm
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika
Honkasalon 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 kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään
päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti
aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n
teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 20.6.2016 Länsimetro
Oy:n ajankohtaiskatsausta sekä selvitystä Länsimetro –hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Konsernijaosto päätti
kehottaa kaupungin edustajia Länsimetro Oy:n hallituksessa toimimaan
niin, että varmistetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin Länsimetro –
hankkeen ensimmäisen (Ruoholahti – Matinkylä) vaiheen loppuunsaattaminen ja metron liikennöinnin aloittaminen mahdollisimman nopealla
aikataululla sekä hankkeelle asetetun kokonaiskustannusarvion puitteissa.
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Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 kehottaa kaupunginkansliaa
käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin
käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.
Kaupunginhallituksen 27.6.2016 edellyttämän selvityksen tekeminen on
tilattu Deloitte Oy:ltä. Selvityksen tekeminen on käynnistetty.
Esittelijä toteaa, että yhteistyöhankkeen kyseessä ollen nyt puheena
olevan kaltaisen selvityksen tulisi lähtökohtaisesti perustua yhtiön omistajien yhteiseen näkemykseen asiasta. Selvityksestä ja sen aikataulusta on keskusteltu Espoon kaupungin asianomaisten tahojen kanssa.
Keskusteluissa on noussut esille se, että Länsimetro Oy on heinäkuussa 2016 käynnistänyt oman selvityksensä viivästymisestä, hankkeen
kustannusylityksistä ja niiden syistä. Espoon kanta asiassa on, että yhtiön vireille saattaman selvityksen lisäksi erillisen selvityksen tekeminen
ei ainakaan tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista.
Esittelijä toteaa, että Länsimetro Oy:n käynnistämän selvityksen yhteydessä tarkastellaan rakennushankkeen eri vaiheissa syntyneitä kustannusylityksiä ja niiden syitä sekä myös viivästykseen johtaneita syitä tarkastelemalla kaikkien hankkeeseen osallistuneiden osapuolten toimintatapaa ja vastuita. Viivästymisestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia ei
hankkeen nykyvaiheessa vielä pystytä täysin määrittelemään.
Näistä syistä esittelijä katsoo, että kaupungin oman selvityksen tekemistä tulisi siirtää ajankohtaan, jolloin yhtiö on saanut valmiiksi oman
selvityksensä ja viivästyksen kokonaiskustannukset ovat tiedossa.
Ajankohdan tarkempi määrittäminen ei hankkeen nykyisessä vaiheessa
ole mahdollista. Selvityksen tekeminen on näin ollen tarkoituksenmukaista toistaiseksi keskeyttää, ja asiasta on päästy Deloitte Oy:n kanssa yhteisymmärrykseen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.08.2016 § 108
HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro
Oy:n ajankohtaiskatsauksen.
Käsittely
29.08.2016 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Tuula Saxholm
Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Ryj/1) kokouksen
kolmantena asiana.
20.06.2016 Ehdotuksen mukaan
13.06.2016 Pöydälle
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 27.06.2016 § 633
HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Länsimetro –hankkeen tilannekatsauksen sekä selvityksen Länsimetro –hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.
Käsittely
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27.06.2016 Ehdotuksen mukaan
Kaupunginhallitus päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan kolmannen esityksen (Ryj/3) kaupunginvaltuuston asioista kokouksen toisena asiana.
Asian aikana kuultavina olivat Ville Lehmuskoski, Suvi Rihtniemi, Matti
Kokkinen ja Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 926
Espoon ja Helsingin yhteistyösopimus Raide-Jokerin suunnittelusta
ja toteutuksesta
HEL 2016-009656 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Espoon ja Helsingin kaupunkien välisen Raide-Jokeri -linjan suunnittelua ja toteutusta koskevan yhteistyösopimuksen liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti sekä oikeuttaa liikennelaitos –liikelaitoksen allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli Juha Saarikoski. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsinki-Espoo Raide-Jokerin yhteistyösopimusluonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta esittää 13.10.2016 Espoon ja
Helsingin kaupunkien välisen Raide-jokeri -linjan suunnittelua ja toteutusta koskevan yhteistyösopimusluonnoksen hyväksymistä.
Sopimusluonnos on liitteenä 1 ja johtokunnan esitys on päätöshistoriassa.
Taustaa
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Kaupunginvaltuusto on 15.6.2016 § 178 hyväksynyt Raide-Jokerin hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman hyväksymistä koskevan esityksen
perusteluissa todettiin, että yhteistyöstä Raide-Jokeri –hankkeessa on
tarkoitus tehdä Helsingin ja Espoon välinen yhteistyösopimus, joka tuodaan jatkovalmistelujen jälkeen erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi syksyllä 2016.
Yhteistyösopimuksen keskeiset periaatteet todettiin myös esityksessä
kaupunginvaltuustolle. Lähtökohtana on, että Raide-Jokeri toteutetaan
Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena yhtenä ja yhtenäisenä raitioliikennejärjestelmänä. Hanketta varten ei perusteta erillistä juridista toteuttajaorganisaatiota, esimerkiksi osakeyhtiötä. Keskeiset periaatteet yhteistyösopimuksessa ovat kustannusten kohdentaminen aiheuttamisperiaatteen mukaan ja alueellisesti, läpinäkyvyys ja yksimielinen päätöksenteko. Yhteistyösopimuksella sovitaan hankkeen suunnittelun ja toteutuksen keskeisistä asioista.
Sopimuksen sisällöstä
HKL ja Espoon kaupunki ovat neuvotelleet em. periaatteiden mukaisesti luonnoksen yhteistyösopimuksesta.
Yhteistyösopimuksessa sovitaan Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelun
keskeisistä asioista, joita ovat seuraavat:
- hankkeen organisointi nykyisten Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioiden puitteissa ja niihin tukeutuen
- projektiorganisaatio ja hankkeen henkilöstöresurssien mitoitus
- projektin päätöksentekomenettely ja projektin toimivalta, mukaan lukien yhteistyö projektin hankinnoissa
- valtuustojen hyväksymään hankesuunnitelmaan perustuvan hankkeen lopullisesti täsmentyvät määrittelyt
- kustannusvastuu ja kustannusten jakaantuminen
- rahoitus ja valtion osuuden hakeminen
- rakennetun joukkoliikenneinfran omistus ja siihen liittyvät vastuut, lupa-asioiden hoitaminen ja yhteistyöasiat ja vastuut suhteessa viranomaisiin
- järjestelmän ylläpidon ja huollon periaatteet
- periaatteet, valmistelu ja menettelyt tapauksissa, joissa hankesuunnitelmaa tarkistetaan tai muutetaan.
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Yhteistyösopimuksen keskeiset periaatteet ovat seuraavat:
- Raide-Jokeri-hankkeen (sisältäen infrastruktuurin, tarpeelliset varikot
sekä kaluston) toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi osana kuntien hallintoa ja erillisen projektiorganisaation toimesta
- Espoon ja Helsingin kaupunkien yksimielinen päätöksenteko RaideJokeri-projektissa
- Raide-Jokerin kustannusten kohdentaminen aiheuttamisperiaatteen
mukaan ja alueellisesti.
Sopimuksen mukaan Raide-Jokeri-hanketta varten perustetaan HKL:n
organisaatioon kuuluva erillinen organisaatioyksikkö, joka vastaa Raide-Jokeri -projektin suunnittelusta ja toteutuksesta.
Sopimuksen mukaan Helsingin ja Espoon kaupungit omistavat kumpikin Raide-Jokerin ratainfran omalla alueellaan. Hankkeen kustannukset
jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kumpikin kaupunki vastaa
Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentamiskustannuksista omalla alueellaan.
Osapuolet rahoittavat kumpikin oman osuutensa Raide-Jokeri -hankkeen kustannuksista ja järjestävät rahoituksensa haluamallaan ja toisen osapuolen kannalta kustannusneutraalilla tavalla, joko budjettirahoituksena tai tarpeen mukaan lainarahoituksena. Valtionosuus haetaan yhteisellä esityksellä valtiolta.
Yhteistyösopimuksessa on myös sovittu erityisestä selvitysmenettelystä siltä varalta, että projektin kustannusseurannan tai riskiseurannan
perusteella arvioidaan, että Raide-Jokeri -hankkeen kokonaiskustannuksen enimmäismäärä on vaarassa ylittyä.
Jokeri-linjan rataverkon haltijana toimii kaupunkiraideliikennelain tarkoittamalla tavalla HKL, jolla on rataverkon haltijana myös kaupunkiraideliikennelain mukaiset toiminnanharjoittajan tehtävät ja vastuut.
Esittelijän kannanotot
Esittelijä toteaa, että koska kyse on yhteishankkeesta, on tarpeen sopia
yhteistyön keskeisistä periaatteista ja työskentelytavoista yms. hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Sopimusluonnos on valmisteltu
Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteistyönä.
Helsingin kaupunki ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä ovat
osaltaan tehneet yhteistyöpöytäkirjan Raide-Jokeri –linjan kaluston
hankinnan periaatteista.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsinki-Espoo Raide-Jokerin yhteistyösopimusluonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
HKL

Päätöshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 13.10.2016 § 165
HEL 2016-009656 T 00 01 06

Esitys
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että HKL oikeutetaan tekemään Espoon kaupungin kanssa esityksen mukainen yhteistyösopimus koskien Raide-Jokeri-linjan suunnittelua ja toteutusta.
Lisäksi liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään vähäisiä muutoksia yhteistyösopimukseen.
Taustaa
Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki ovat hyväksyneet Raide-Jokerin hankesuunnitelman, Helsinki valtuustonsa päätöksellä 15.6.2016
(178 §) ja Espoo valtuustonsa päätöksellä 13.6.2016 (84 §).
Em. hankesuunnitelman hyväksymispäätösten lähtökohtana on, että
Raide-Jokeri tullaan toteuttamaan Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena, yhtenä ja yhtenäisenä raitioliikennejärjestelmänä erillisen projektiorganisaation toimesta niin kuin Helsingin ja Espoon kesken solmittavassa yhteistyösopimuksessa tarkemmin sovitaan. Keskeiset periaatteet yhteistyösopimuksessa ovat kustannusten kohdentamiPostiosoite
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nen aiheuttamisperiaatteen mukaan ja alueellisesti, läpinäkyvyys ja yksimielinen päätöksenteko.
HKL ja Espoon kaupunki ovat neuvotelleet em. periaatteiden mukaisesti luonnoksen yhteistyösopimuksesta, jonka keskeinen sisältö on selvitetty tässä esityksessä.
Sopimuksen osapuolet tekevät keskenään nyt tehtävän yhteistyösopimuksen periaatteiden mukaan uuden Yhteistyösopimuksen Raide-Jokeri-järjestelmän ja siihen liittyvien ratojen, pysäkkien yms. hallinnoinnista ja ylläpidosta ennen Raide-Jokerin käyttöönottoa.
Tämän yhteistyösopimuksen lisäksi HSL ja HKL ovat tehneet yhteistyöpöytäkirjan, jossa on sovittu Raide-Jokerin kalustohankinnassa noudatettavista periaatteista. Yhteistyöpöytäkirjan keskeiset periaatteet on
hyväksytty Helsingin kaupungin kaupunginvaltuustossa 28.9.2016, §
239.
Yhteistyösopimuksen keskeinen sisältö
Yhteistyösopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, edustajanaan
HKL-liikelaitos, sekä Espoon kaupunki. Yhteistyösopimus on laadittu
noudattaen hankesuunnitelman hyväksymistä koskevien päätösten linjauksia. Yhteistyösopimuksessa sovitaan Raide-Jokeri-hankkeen suunnittelun keskeisistä asioista, joita ovat seuraavat:
 Hankkeen organisointi nykyisten Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioiden puitteissa ja niihin tukeutuen,
 projektiorganisaatio ja hankkeen henkilöstöresurssien mitoitus,
 projektin päätöksentekomenettely ja projektin toimivalta, mukaan lukien yhteistyö projektin hankinnoissa,
 valtuustojen hyväksymään hankesuunnitelmaan perustuvan hankkeen lopullisesti täsmentyvät määrittelyt
 kustannusvastuu ja kustannusten jakaantuminen,
 rahoitus ja valtion osuuden hakeminen,
 rakennetun joukkoliikenneinfran omistus ja siihen liittyvät vastuut,
 lupa-asioiden hoitaminen ja yhteistyöasiat ja vastuut suhteessa viranomaisiin,
 järjestelmän ylläpidon ja huollon periaatteet,
 periaatteet, valmistelu ja menettelyt tapauksissa, joissa hankesuunnitelmaa tarkistetaan tai muutetaan.
Yhteistyösopimuksen keskeiset periaatteet
Yhteistyösopimuksen keskeiset periaatteet ovat seuraavat:
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 Raide-Jokeri-hankkeen (sisältäen infrastruktuurin, tarpeelliset varikot sekä kaluston) toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi osana kuntien hallintoa ja erillisen projektiorganisaation toimesta
 Espoon ja Helsingin kaupunkien yksimielinen päätöksenteko RaideJokeri-projektissa
 Raide-Jokerin kustannusten kohdentaminen aiheuttamisperiaatteen
mukaan ja alueellisesti
Projektiorganisaatio ja päätöksentekomenettelyt
Yhteistyösopimuksen osapuolet ovat sopineet keskenään Raide-Jokerihanketta varten perustettavasta erillisestä projektiorganisaatiosta. Projektiorganisaatio on HKL:n organisaatioon kuuluva erillinen organisaatioyksikkö, joka vastaa Raide-Jokeri-hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Projektiorganisaatiolla on projektijohtamiseen liittyvän osaamisen lisäksi tarpeelliset suunnittelu- ja toteuttamisresurssit Raide-Jokerin toteuttamiseen ja rakennuttamiseen. Projektiorganisaation toimintaa ohjaa ja johtaa johtoryhmä, joka koostuu Helsingin, Espoon sekä
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) edustajista.
Raide-Jokeri-projektissa on tarvittaessa myös erillisiä Projektin toteuttamisen kannalta tarpeellisia valmisteluryhmiä ja työryhmiä, joissa ovat
edustettuina Helsingin ja Espoon yhteistyötahot ja tarpeen mukaan
myös esimerkiksi valtion ja HSL:n edustajat.
Hankkeen infrastruktuuriin liittyvä päätöksenteko valmistellaan kattavasti Raide-Jokerin projektissa ja päätökset tehdään aina tarpeen vaatiessa Espoon ja Helsingin kaupunkien hallinto-organisaatiossa.
Menettelyt tapauksissa, joissa hankesuunnitelmaa tarkistetaan tai muutetaan
Mikäli Espoon ja Helsingin kaupunkien hyväksymien hankesuunnitelmien sisältöön on tarve tehdä muutoksia, tuodaan muutokset hankesuunnitelmiin erikseen Helsingin ja Espoon toimivaltaisten päätöksentekoelinten hyväksyttäväksi.
Infran omistus ja siihen liittyvät vastuut
Helsingin kaupunki (HKL) ja Espoon kaupunki omistavat kumpikin Raide-Jokerin ratainfran omalla alueellaan. Osapuolten omistukseen liittyvät asiat valmistellaan Projektin johtoryhmässä Projektinjohtajan esittelystä ja päätetään Helsingin ja Espoon kaupunkien hallinto-organisaatioissa.
Kustannusvastuu ja kustannusten jakaantuminen
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Raide-Jokeri-hankkeen kustannukset jaetaan yhteistyösopimuksessa
sovitun mukaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siten, että kumpikin
kaupunki, Helsinki ja Espoo, vastaavat Raide-Jokerin infrastruktuurin
rakentamiskustannuksista omalla alueellaan. Siinä tapauksessa, että
hankkeen toteuttamiseen liittyvä kustannus kohdistuu sekä Helsingin
että Espoon puoleiselle Raide-Jokerin osuudelle, jaetaan kustannukset
lähtökohtaisesti em. kaupunkien maksettavaksi maantieteellisesti kohdennettujen kustannusten määrittämässä suhteessa.
Yhteistyösopimuksessa on sovittu erityisestä selvitysmenettelystä siltä
varalta, että projektin kustannusseurannan tai riskiseurannan perusteella arvioidaan, että Raide-Jokeri-hankkeen kokonaiskustannuksen
enimmäismäärä on vaarassa ylittyä. Selvittelymenettelyssä arvioidaan,
miten Raide-Jokeri-hankkeen kustannuksia voidaan alentaa ja/tai miten
kustannuksiin vielä voidaan vaikuttaa niin, että pysytään RJ-Yhteistyösopimuksessa ja hankesuunnitelmassa määritellyn kustannusarvion
puitteissa, taikka arvioidaan, onko edellytyksiä tehdä kustannusarvioon
muutoksia.
Rahoitus ja valtionosuuden hakeminen
Yhteistyösopimuksen osapuolet rahoittavat kumpikin oman osuutensa
Raide-Jokerin kustannuksista. Sopimuksen osapuolet järjestävät rahoituksensa haluamallaan tavalla, joko budjettirahoituksena tai tarpeen
mukaan lainarahoituksena.
Helsinki (HKL) ja Espoo tekevät Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevasta valtionosuuden suorittamisesta Liikennevirastolle yhteisen esityksen, jonka perusteella valtio tekee Raide-Jokerin valtionosuutta koskevat päätökset. Raide-Jokerin infrastruktuurille tuleva valtionosuus, joka
viime kädessä tulee Helsingin ja Espoon kaupunkien hyväksi, määrittyy
Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentamisesta aiheutuvien todellisten
kustannusten perusteella niin, että valtionosuus jakautuu kuntien kesken noudattaen yhteistyösopimuksen kustannusvastuuosuuksia.
Lupa-asioiden hoitaminen ja vastuut suhteessa viranomaisiin
Laki kaupunkiraideliikennelaista (1412/2015) määrittelee kaupunkiraideliikenteen harjoittamiseen sekä raitiorataverkon hallintaa koskevat
keskeiset vastuut ja velvoitteet.
Jokeri-linjan rataverkon haltijana toimii kaupunkiraideliikennelain tarkoittamalla tavalla HKL, jolla näin on rataverkon haltijana kaupunkiraideliikennelain mukaiset toiminnanharjoittajan tehtävät ja vastuut, mukaan lukien toimintaa koskeva ilmoittamisvelvollisuus sekä velvollisuus
laatia turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja pitää sitä yllä. Siinä tapauksessa, että HKL toimii Raide-Jokerin osalta kaupunkiraideliikennelaissa
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määriteltynä toiminnanharjoittajana myös operoinnin osalta, HKL tekee
tältä osin tarvittavat ilmoitukset liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.
Sopimuksen muuttaminen
Yhteistyösopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja molemmat Osapuolet ovat
ne asianmukaisesti allekirjoittaneet ja hyväksyttäneet samoissa toimielimissä kuin alkuperäisen sopimuksen, mikäli Osapuolen hallinto- tai
johtosääntö näin edellyttää.
15.09.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
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§ 927
Ympäristökeskuksen eräiden virkojen nimikkeiden muuttaminen
HEL 2016-008765 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti seuraavien virkojen nimikkeiden muuttamista
1.11.2016 alkaen:
1) Ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston myymälä-ja ravintolayksikön terveystarkastajien (vakanssinumerot 023013, 023016,
023017, 023019, 023020, 023024, 023026, 023027, 023029, 023034,
023135, 023136, 023137, 128027, 128028, 128046) nimikkeet elintarviketarkastajiksi.
2) ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston asumisterveysyksikössä tutkimusavustajan (vakanssinumero 023115) nimike asumisterveysneuvojaksi.
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
Ympäristölautakunta esittää ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston myymälä- ja ravintolayksikön terveystarkastajien ja ympäristöterveysosaston asumisterveysyksikön tutkimusavustajan nimikkeiden
muuttamista.
Kaupunginhallituksen 27.10.2003 (1224 §) hyväksymien periaatteiden
ja niitä koskevan henkilöstökeskuksen ohjeen ohjeen (16.1.2012) mukaisesti viran nimikkeen muuttaa kaupunginhallitus tai -valtuusto. Nimikkeen tulee ilmaista tehtävää ja sen tulee olla suhteessa tehtävän
vaativuustasoon.
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Terveystarkastaja-nimikkeiden muuttaminen elintarviketarkastajaksi
Elintarviketurvallisuusosastolla työskentelee pääosin elintarvikelain valvontatehtävissä sekä terveystarkastajia (16) että elintarviketarkastajia
(11). Terveystarkastaja-nimike ei enää kuvaa työtehtävää, joka on elintarvikelain mukaista valvontaa (tarkastuksia, ilmoitusten ja valitusten
käsittelyä). Terveystarkastajien nimikkeen muuttaminen elintarviketarkastajiksi yhtenäistäisi osaston tarkastaja-nimikkeitä, kuvaisi hyvin nykyistä työnkuvaa ja olisi myös yritysasiakkaille selkeä ja yhtenäinen.
Sekä elintarvike- että terveystarkastajia sijoittuu tehtävien vaativuusluokittelussa luokkiin E ja F. Muutoksen myötä osaston kaikki 27 tarkastajaa olisivat elintarviketarkastajia.
Tutkimusavustaja-nimikkeen muuttaminen asumisterveysneuvojaksi
Tutkimusavustajan nimike ei enää vastaa tehtävän keskeistä sisältöä.
Tutkimusavustajan nimike viittaa tutkijan apuna tehtävään tutkimustyöhön. Vakanssiin kuuluvia tehtäviä ovat mm. asukkaille puhelimitse,
sähköpostitse ja asukkaan asunnossa annettava asumisterveyteen
kuuluva neuvonta. Tehtäviin kuuluu myös asuntojen terveyshaittaepäilyjen vireilleotto ja erilaisten yhteydenottojen käsittely. Tuhohyönteisten
tunnistaminen ja niiden torjuntaa koskeva neuvonta sekä terveyshaittaepäilyn selvittämiseen liittyvä näytteenotto ja tarkastustoiminta kuuluvat myös vakanssin tehtäviin. Asumisterveysneuvojan nimike kuvaa
tehtävää huomattavasti paremmin kuin nykyinen tutkimusavustajan nimike.
Kaupunginkanslian nimike- ja palkkalausunto
Asiasta on saatu 4.8.2016 kaupunginkanslian puoltava lausunto nimikkeiden muuttamiseksi edellyttäen, ettei muutoksilla ole palkkavaikutuksia. Virkojen haltijoita on kuultu. Muutoksilla ei ole palkkavaikutuksia.
Ympäristökeskuksen henkilöstötoimikunnan lausunto
Ympäristökeskuksen henkilöstötoimikunta käsitteli nimenmuutokset kokouksessaan 22.8.2016, koska henkilöstön asianmukaisesta kuulemisesta ja edustuksellisesta käsittelystä oli syntynyt epäselvyyttä. Henkilöstötoimikunta oli yksimielinen sekä elintarviketurvallisuusosaston terveystarkastajien nimikkeen muuttamisesta elintarviketarkastajaksi että
ympäristöterveysosaston tutkimusavustajan nimikkeen muuttamisesta
asumisterveysneuvojaksi. Henkilöstötoimikunta oli lisäksi yksimielinen
siitä, että edellä mainitut nimikemuutokset voidaan viedä edelleen kaupunginhallituksen päätettäviksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Ympäristökeskus

Päätöshistoria
Ympäristölautakunta 09.08.2016 § 255
HEL 2016-008765 T 01 01 00

Esitys
Ympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavien virkojen
nimikkeiden muuttamista 1.10.2016 alkaen:
1) Ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston terveydensuojeluyksikössä terveystarkastajien (vakanssinumerot 023032, 128029 ja
128043) ja terveysinsinöörien (vakakanssinumerot 023022, 023031 ja
023037) nimikkeet ympäristötarkastajiksi sekä asumisterveysyksikössä
tutkimusavustajan (vakanssinumero 023115) nimike asumisterveysneuvojaksi.
2) Ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston myymälä-ja ravintolayksikön terveystarkastajien (vakanssinumerot 023013, 023016,
023017, 023019, 023020, 023024, 023026, 023027, 023029, 023034,
023135, 023136, 023137, 128027, 128028, 128046) nimikkeet elintarviketarkastajiksi.
Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen
Lisätiedot
Pertti Forss, ympäristöterveyspäällikkö, puhelin: +358 9 310 32002
pertti.forss(a)hel.fi
Riikka Åberg, elintarviketurvallisuuspäällikkö, puhelin: +358 9 310 32010
riikka.aberg(a)hel.fi
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§ 928
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
41 ja 42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta
yleisten töiden lautakunta

13.10.2016
18.10.2016

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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§ 929
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
42 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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20.10.2016
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- toimitusjohtaja

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 930
Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen julkisivuremontin ja
sisäpuolisten korjausten hankesuunnitelma
HEL 2016-009118 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen julkisivuremontin ja sisäpuolisten korjausten 25.5.2016 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 9
368 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 5 900 000 euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 25.5.2016
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 4.10.2016

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Rakennuksen tiiliverhous on huonokuntoinen ja monin paikoin vaurioitunut. Kohteessa on havaittu sisäilmaongelmia. Vuonna 2013 tehdyssä
rakennuksen julkisivun kuntotutkimuksessa on todettu mikrobivaurioita
ulkoseinien lämmöneristeissä.
Ulkoseinärakenteiden tuuletuksessa ja sisäpuolisten liittymien tiiveydessä todettiin vakavia puutteita jotka mahdollistavat mikrobien pääsyn
sisäilmaan. Myös keskiosan tuulettumattomissa peltijulkisivuissa esiintyy vastaavia ongelmia.
Rakennuksen B-osan alla on tuulettumaton alapohjatila, joka sisältää
vettä ja rakennus-aikaista muottilaudoitusta.
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A-osan pohjakerroksen maanvaraisen laatan alta nouseva kosteus ei
pääse tuulettumaan muovimaton läpi.
Sokkelin vedeneristyksessä ja sadevesien johtamisessa vesikatolta sadevesiviemäriin on puutteita.
Hankesuunnitelma on liitteenä 1.
Esittelijän perustelut
Rakennus ja toiminta
Roihuvuoren Punahilkantie 16:ssa sijaitsevan rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Eija ja Olli Saijonmaa ja se on valmistunut
vuonna 1963. Bruttoalaltaan 9368 brm2:n suuruisessa 4- ja 5-kerroksisessa rakennuksessa on paikalla valettu teräsbetonirunko ja julkisivut
paikalla muurattua tiiltä. Vesikatto on yhdistelmä harja- ja lapekattoa,
paikoin myös tasakattoa.
Rakennuksessa toimi vuodesta 1963 alkaen vanhainkoti silloisen Huoltoviraston alaisuudessa. 1981 toiminta siirtyi Terveysviraston alaisuuteen nimellä Roihuvuoren sairaskoti ja 1991 alkaen se muodosti yhdessä Myllypuron sairaalan kanssa Itäisen terveyskeskussairaalan.
Vuonna 1998 rakennuksessa aloitettiin kolme vuotta kestänyt perusparannus ja nimi muutettiin muotoon Roihuvuoren vanhustenkeskus. Palvelukeskustoiminta aloitettiin vuonna 2009 ja kohde sai nykyisen nimensä Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus. Toimintaa ylläpitää
Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveyspalvelut.
Monipuolisessa palvelukeskuksessa asuu pysyvästi 104 vanhusta, arviointi- ja
kuntoutuspaikkoja on 31, lyhytaikaishoidon paikkoja 12 ja päivätoimintapaikkoja on 16.
Palvelukeskuksessa on n. 3000 käyntiä kuukaudessa. Lisäksi talossa
toimii Palmian keittiö
ja ravintola, joka toimittaa ruoan myös Rudolfin palvelutaloon. Henkilökuntaa Roihuvuoren
monipuolisessa palvelukeskuksessa on n. 150.
Yleistä hankkeesta
Kiinteistön käyttäjillä on esiintynyt oireilua ja käyttäjät ovat ilmoittaneet
havainneensa viitteitä sisäilmaongelmista.
Hankkeen tärkein tavoite on sisäilman välitön parantaminen sekä hyvän sisäilman takaaminen pitkälle tulevaisuuteen. Pääosa korjaustoiPostiosoite
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menpiteistä vaikuttaa positiivisesti tähän lopputulokseen. Ulkoseinän
uusi tuulettuva rakenne takaa seinän toimivuuden entistä paremmin, ja
lisättävä lämpöeristys parantaa rakennuksen energiataloutta.
Rahoitus
Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman vuosien 2016
- 2025 rakentamisohjelmassa vuosina 2016 - 2017 toteutettavana
hankkeena. Kiinteistöviraston tilakeskuksen laatima hankesuunnitteluvaiheen (HKA) kustannusarvio on kuluvan vuoden maaliskuun hintatasossa arvonlisäverottomana 5 900 000 euroa.
Vuokravaikutus
Vanha kokonaisvuokra on ollut 17 euroa/htm²/kk. Uusi kokonaisvuokra
on 18 euroa/htm²/kk. Lisävuokra on laskettu investointikustannusten
mukaan 30 vuoden poistoajalla ja 3 %:n tuottovaateella.
Uusi vuokra on 145 000 euroa/kk eli 1 740 000 euroa vuodessa.
Väistötilakustannus
Väistötilakustannuksia ei synny. Roihuvuoren monipuolisen vanhustenkeskuksen henkilökunta on jo muuttanut Herttoniemen sairaalan väistötiloihin. Herttoniemen sairaalassa olevista väistötiloista muutostöineen
ei aiheudu lisävuokraa.
Aikataulu ja toteutus
Rakentaminen alkaa marraskuussa 2016 ja kestää vuoden.
Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta, kiinteistön ylläpidosta ja tilaa rakennuttamistehtävät HKR-Rakennuttajalta.
Lopuksi
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen. Sosiaali- ja terveyslautakunta puoltaa hanketta 4.10.2016 antamassaan lausunnossa.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
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

37/2016

265 (302)

Kaj/1
24.10.2016

1
2

Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 25.5.2016
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 4.10.2016

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kiinteistölautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.10.2016 § 237
HEL 2016-009118 T 10 06 00

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
"Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan 25.5.2016
päivätyn hankesuunnitelman, hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion 5,9 miljoonaa euroa (alv 0%) ja peruskorjauksen jälkeiset vuokrakustannukset 1,74 miljoona euroa vuodessa.
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus on osa sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelmaa. Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa on viisi ryhmäkotia, arviointi- ja kuntoutusyksikkö, lyhytaikaishoitoa, osavuorokautista hoitoa ja päivätoimintaa. Lisäksi rakennuksessa toimii palvelukeskus, jonka toimintaan voi osallistua yli 65vuotiaat tai syrjäytymisvaarassa olevat helsinkiläiset. Monipuolisen palvelukeskuksen toiminta on alkanut vuonna 2009.
Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia ja rakenteissa on havaittu
mikrobivaurioita. Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen toiminta
on siirtynyt väistötiloihin Herttoniemen sairaalaan keväällä 2016.
Hankesuunnitelma sisältää Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen rakennusteknisiä korjauksia. Julkisivun huonokuntoisen tiiliverhouksen uusiminen ja sisäpuoliset tiivistystoimenpiteet parantavat merkittävästi rakennuksen sisäilman laatua. Samassa yhteydessä tehdään
muita sisäilmakorjauksia, LVI- ja sähkötöitä sekä parannetaan puutteellista paloturvallisuutta. Hankkeen tavoitteena on sisäilman parantaminen sekä rakennuksen käyttöiän jatkaminen. Rakennukseen ei tehdä
toiminnallisia muutoksia.
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Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on 5,9 miljoonaa euroa (alv
0%) maaliskuun 2016 kustannustasossa. Roihuvuoren monipuolisen
palvelukeskuksen vuokra on nyt 17 euroa/htm2/kk eli 1 650 000 euroa
vuodessa. Tuleva vuokra peruskorjauksen jälkeen on 18 euroa/htm2/kk
eli 1 740 000 euroa vuodessa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutukset arviointi
Huonolla sisäilmalla on vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Rakennuksen sisäilmaongelmia aiheuttavat rakenteet pitää korjata, jotta saadaan hyvät sisäilmasto-olosuhteet."
Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 08.09.2016 § 363
HEL 2016-009118 T 10 06 00

Kiinteistökartta 91/676 503, Punahilkantie 16

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen julkisivuremontin ja sisäpuolisten korjausten
25.5.2016 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 9 368 brm² ja että rakentamiskustannusten
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 5 900 000 euroa maaliskuun
2016 kustannustasossa, ehdolla, että sosiaali- ja terveysvirasto antoi
puoltavan lausunnon.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Marko Kumpulainen, Rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 40311
marko.kumpulainen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
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§ 931
Rakennuskiellon määrääminen osoitteessa Pohjolankatu 47/Käpyläntie 12 (nro 12419, Käpylä)
HEL 2016-008938 T 10 03 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti määrätä 25. kaupunginosan (Käpylä) korttelin
888 tontin 1 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi 27.9.2016 päivätyn
piirustuksen numero 12419 mukaisilla alueilla maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella.
Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on
saanut lainvoiman ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennuskieltokartta nro 12419/27.9.2016

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Hallintovalitus, rakennuskiellon
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Alue
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Rakennuskiellon asettaminen koskee 25. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 888 tonttia 1. Tontti on kaupungin omistuksessa.
Taustaa
Tontti sijaitsee Käpylässä alueella, jolla on kulttuurihistoriallisia arvoja.
Alue on yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä.
Lisäksi alue on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Tontti rajautuu kahdelta sivultaan arvoympäristöiksi luokiteltuihin Pohjolankatuun ja Käpyläntiehen. Tontilla sijaitsee kuusi Hilding Ekelundin suunnittelemaa kerrostaloa, jotka on rakennettu vuosina 1950 ja 1952. Rakennukset omistaa Helsingin kaupungin asunnot Oy.
Kohteen peruskorjaus on tullut ajankohtaiseksi ja samassa yhteydessä
selvitetään rakennuksen teknisiä muutostarpeita. Kohteen rakennushistoriallisen selvityksen laadinta on käynnissä. Alustavissa neuvotteluissa
kohteen peruskorjaukseen liittyen on tehty yhteistyötä asuntotuotantotoimiston, rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Yhteisen näkemyksen mukaan tontilla sijaitsevilla rakennuksilla ympäristöineen on sellaisia rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja, joiden vaaliminen peruskorjaushankkeen yhteydessä voidaan parhaiten varmistaa aluetta koskevalla rakennuskiellolla
ja asemakaavan muutoksen valmistelulla.
Suunnittelutilanne
Tontilla on voimassa asemakaava numero 3142 vuodelta 1951. Asemakaavassa tontille on merkitty rakennusalat ja suurin sallittu kerrosten
lukumäärä. Lisäksi on annettu määräys pihan istuttamisesta sekä kulkuteistä. Asemakaavaan ei ole merkitty tontin käyttötarkoitusta.
Alueelle on valmisteilla asemakaavan muutos, jossa tontilla sijaitsevat
asuinkerrostalot merkitään suojeltavaksi. Samalla arvioidaan ympäröivien piha-alueiden suojelun tarve.
Rakennuskiellon määrääminen
Voimassa oleva asemakaava on suojelun osalta vanhentunut eikä sillä
pystytä turvaamaan rakennuksen rakennushistoriallisesti merkittäviä
arvoja. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana
voitaisiin turvata rakennuksen ja sen ympäristön suojeluarvojen säilyminen.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta
27.9.2016 päivätyn piirustuksen nro 12419.
Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennuskieltokartta nro 12419/27.9.2016

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Hallintovalitus, rakennuskiellon
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Rakennuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2016 § 304
HEL 2016-008938 T 10 03 05

Ksv 5484_1

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 25.
kaupunginosan (Käpylä) korttelin 888 tontti 1 asetetaan rakennuskiel-
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toon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (piirustus nro 12419, päivätty 27.9.2016).
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045
marjaana.ylajaaski(a)hel.fi
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§ 932
Kallion ja Alppiharjun eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12424)
HEL 2016-009689 T 10 03 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti pidentää 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin
299 tonttien 1, 2, 4 ja 10 sekä 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin
357 tontin 6 rakennuskieltoa kahdella vuodella 31.10.2018 saakka
maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro
12424, päivätty 27.9.2016).
Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on
saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12424/27.9.2016

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Hallintovalitus, rakennuskiellon
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Postiosoite
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Alue
Kaupunginhallituksen 13.10.2014 (1041 §) määräämä rakennuskielto
on voimassa 31.10.2016 saakka 11. kaupunginosan (Kallio) korttelissa
299 tonteilla 1, 2, 4 ja 10 sekä 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelissa 357 tontilla 6.
Taustaa
Alppiharjun kaupunginosan korttelin 357 tontilla 6 sijaitseva entinen Kotitalousopisto on poikkeamispäätöksellä muutettu toimistokäyttöön
vuonna 2010. Rakennus on suojeltu rakennussuojelulailla ja siinä toimii
nykyisin Museovirasto.
Kallion kaupunginosan Siltasaaren alueen korttelin 299 neljän tontin
asemakaavan muutokset on tarkoituksenmukaista laatia hankekaavoina kiinteistöjen suunnitelmien toteuttamiseksi ja niiden edellyttämässä
aikataulussa.
Suunnittelutilanne
Alppiharjun alueella on voimassa asemakaava nro 3474 vuodelta 1954,
jonka mukaan tontti 357/6 on koulutontti yleisen rakennuksen korttelialueella. Voimassa oleva asemakaava on suojelun osalta vanhentunut
eikä sillä pystytä turvaamaan rakennuksen rakennushistoriallisesti merkittäviä arvoja.
Kallion Siltasaaren alueella on voimassa asemakaava numero 42A
vuodelta 1901, jossa ei ole kaavamääräyksiä ja asemakaavat numero
3922 vuodelta 1956, numero 4351 vuodelta 1958 ja numero 4414 vuodelta 1958, joiden mukaan tontit ovat liikerakennuksen tontteja.
Sörnäisten, Kallion ja Alppiharjun asuntoalueille on laadittu asemakaavan muutokset alueittaisina kokonaisuuksina sekä useita uudisrakennustoiminnan vaatimia tontti- ja korttelikohtaisia asemakaavan muutoksia.
Jäljellä on Kallion kaupunginosan Siltasaaren alueen neljän tontin asemakaavan muutokset, jotka on tarkoituksenmukaista laatia hankekaavoina kiinteistöjen suunnitelmien toteuttamiseksi ja niiden edellyttämässä aikataulussa.
Alppiharjun tontin asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa
tontin käyttötarkoitus nykyistä vastaavaksi sekä saattaa suojelu myös
asemakaavatasolle. Alue on yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä.
Rakennuskiellon pidentäminen
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Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta
27.9.2016 päivätyn piirustuksen nro 12424.
Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12424/27.9.2016

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Hallintovalitus, rakennuskiellon
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Kaupunginmuseo
Rakennuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2016 § 305
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HEL 2016-009689 T 10 03 05

Ksv 2864_5

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 11.
kaupunginosan (Kallio) korttelin 299 tonttien 1, 2, 4 ja 10 sekä 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 357 tontin 6 rakennuskieltoa pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla
31.10.2018 saakka (piirustus nro 12424, päivätty 27.9.2016).
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465
perttu.pulkka(a)hel.fi
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§ 933
Haagan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12426)
HEL 2016-009876 T 10 03 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti pidentää 29. kaupunginosan (Haaga) eräillä
alueilla olevaa rakennuskieltoa 13.11.2018 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12426, päivätty
4.10.2016.
Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on
saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12426/4.10.2016

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Hallintovalitus, rakennuskiellon
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
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Kaupunginhallituksen päätöksellä 13.10.2014 (1042 §) rakennuskielto
on voimassa 13.11.2016 saakka 29. kaupunginosassa (Haaga) suurimmalla osalla Etelä-Haagan osa-aluetta, osalla Pohjois-Haagan osaaluetta sekä osalla Kivihaan alueen rakennetusta osasta.
Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.1996 (315 §), että kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston piirustuksesta nro 10411/3.10.1996 ilmenevillä 29. kaupunginosan eräillä alueilla asemakaavaa muutetaan. Samalla kaupunginvaltuusto päätti määrätä kyseisestä piirustuksesta ilmenevät alueet rakennuskieltoon. Alueelle on laadittu tämän jälkeen
useita asemakaavoja. Näiden alueiden osalta rakennuskieltoa ei ole
enää ollut tarvetta jatkaa.
Vuoden 1996 rakennuskieltoon asettamispäätöksen jälkeen on rakennuskieltoalueelle tullut voimaan seuraavat 21 asemakaavan muutosta:
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kortteliin 29012 lähiympäristöineen 11.3.1998 (nro 10462)
Kivihaanpuistoon 29.3.1999 (nro 10505)
tontille 29099/9 22.10.1997 (nro 10508)
tonteille 29022/2 - 3 sekä 29025/2 ja 7 - 8 17.6.1998 (nro 10532)
Haaga-Instituutin tontille 29036/15 lähiympäristöineen 30.9.1999
(nro 10588)
tonteille 29042/1, 3 ja 9 sekä puisto- ja katualueille Oskelanaukion
varrella 9.6.2000 (nro 10697)
ns. Haagan tiili-Elannon tontille 29085/1 3.5.2000 (nro 10785)
Kivihaan korttelille 29204, tontille 29205/1 sekä katu-, puisto- ja retkeilyalueille 7.6.2000 (nro 10799)
Haagan puistoalueelle 30.8.2000 (nro 10808)
kortteleille 29053 ja 29108 sekä katu-, puisto-, urheilu- ja vaaraalueille 3.4.2002 (nro 10949)
korttelin 29049 tonteille 1 ja 2 sekä katu- ja puistoalueille 10.9.2003
(nro 11143)
osalle Eliel Saarisen tien katualueesta 27.9.2006 (nro 11526)
korttelille 29015 24.10.2007 (nro 11683)
korttelin 29104 tontille 11, korttelin 29146 tonteille 2, 7, 8, 10 ja 11
sekä katu-, puisto-, liikenne- ja erityisalueille 4.4.2008 (nro 11580)
korttelin 29139 tontille 6, kortteleille 29144 ja 29145, korttelin 29146
tonteille 3 ja 9, osa tonttia 10, kortteleille 29148 ja 29149 sekä katuja puistoalueille 4.4.2008 (nro 11590)
ns. Isonnevan alueelle eli kortteleille 29005 - 29008, korttelin 29009
tonteille 1 - 4, kortteleille 29012 - 29014, korttelin 29026 tontille 7,
korttelin 29075 tonteille 1, 4 - 9, kortteleille 29076 - 29077, 29079,
29091, 29093 - 29096, korttelin 29100 tonteille 1 - 2 ja virkistys-, urheilu-, katu- ja liikennealueita sekä yleiselle pysäköintialueelle
9.5.2012 (nro 11938)
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 ns. Haagan ammattikoulun alueelle eli kortteleille 29101 ja 29102
sekä katu-, puisto-, liikenne- ja erityisalueille 17.5.2013 (nro 11966)
 korttelin 29055 tontille 7 28.10.2011 (nro 12040)
 korttelin 29129 tontille 7 8.6.2012 (nro 12074)
 korttelin 29049 tontille 3 23.10.2013 (nro 12184)
 Kivihaan korttelin 29201 tontille 1, korttelin 29202 tontille 2 ja katualueille27.8.2014 (nro 12239).
Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 4.10.2016
päättänyt esittää Huopalahden aseman asemakaavan muutoksen hyväksymistä.
Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa alueelta 16 tonttia, jotka ovat vuokralla.
Alueella on voimassa lähes 40 eri asemakaavaa.
Suunnittelutilanne
Kaupunkisuunnitteluvirastoon on Haagan alueelta tullut viime aikoina
useita tonttikohtaisia täydennysrakentamismahdollisuuksiin, mm. rakennusten korottamiseen, liittyviä tiedusteluja. Tämän seurauksena on
virastossa päätetty käynnistää Haagan täydennysrakentamisen periaatteiden laadinta, jotta yksittäisiä hankkeita voitaisiin tarkastella osana
hallitusti kehitettävää kokonaisuutta.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.4.1998 hyväksymät Etelä-Haagan
kaavoitusperiaatteet ovat osittain sisällöltään vanhentuneita. Haagan
alueen täydennysrakentamisen periaatteita on syytä tarkastella mm.
uuden yleiskaavaehdotuksen pohjalta.
Helsingin uuden, tarkistetun yleiskaavaehdotuksen (kaupunkisuunnittelulautakunta 14.6.2016) Kulttuuriympäristöt-teemakartassa alueella on
suurelta osin merkintä "Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävät alueet". Myös voimassa olevassa Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on suurimmaksi
osaksi merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että
alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.
Edellä mainittujen asemakaavan muutosten alueet on rajattu pois nyt
esitettävästä rakennuskieltoalueesta.
Rakennuskiellon pidentäminen
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Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.
Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 4.10.2016 päivätyn piirustuksen nro 12426.
Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12426/4.10.2016

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Hallintovalitus, rakennuskiellon
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Kaupunginmuseo
Rakennuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.10.2016 § 322
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HEL 2016-009876 T 10 03 05

Ksv 2661_8

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 29.
kaupunginosan (Haaga) liitteenä olevasta piirustuksesta nro 12426
(päivätty 4.10.2016) ilmenevällä alueella olevaa rakennuskieltoa pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla
13.11.2018 saakka.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024
nina.valkepintalehtinen(a)hel.fi
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§ 934
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
asuntotuotantotoimikunta
kaupunkisuunnittelulautakunta
rakennuslautakunta
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

19.10.2016
18.10.2016
18.10.2016
17., 18. ja 21.10.2016

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 935
Muutos vanhusneuvoston kokoonpanossa
HEL 2015-001187 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää Pekka Saarniolle eron vanhusneuvostosta ja valita hänen tilalleen vanhusneuvoston jäseneksi Antti Henrikssonin toimikaudeksi, joka kestää kaupunginhallituksen toimikauden
loppuun.
Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää sosiaali- ja terveysviraston
va. virastopäällikkö Juha Jolkkoselle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen sosiaali- ja terveysviraston vs. osastopäällikkö Arja Peiposen toimikaudeksi, joka kestää kaupunginhallituksen toimikauden loppuun.
Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry, eronpyyntö
Eläkeläisten Helsingin aluejärjestö ry, nimeämispyyntö
Eronpyyntö ja nimeämispyyntö

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry
Vanhusneuvosto

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

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

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus päätti 23.2.2015 § 213 valita mm. Pekka Saarnion ja
Juha Jolkkosen vanhusneuvoston jäseneksi. Eläkeläisten Helsingin
Aluejärjestö ry ja Pekka Saarnio pyytävät päätösehdotuksessa ilmenevää muutosta vanhusneuvoston kokoonpanoon.
Va. virastopäällikkö Juha Jolkkonen on muuttuneiden työtehtävien
vuoksi toimittanut eroilmoituksensa vanhusneuvoston jäsenyydestä ja
esittää tilalleen vs. osastopäällikkö Arja Peiposta.
Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry, eronpyyntö
Eläkeläisten Helsingin aluejärjestö ry, nimeämispyyntö
Eronpyyntö ja nimeämispyyntö

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry
Vanhusneuvosto

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö 16.03.2015 § 47
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HEL 2015-001187 T 00 00 02

Päätös
Virastopäällikkö päätti määrätä toiminnan suunnittelija Outi Pauligin
huolehtimaan vanhusneuvoston sihteerin tehtävistä toimikaudella
2015-2016.
Päätöksen perustelut
Kaupunginhallitus päätti 23.2.2015 § 213 asettaa toimikaudeksi 20152016 vanhusneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä.
Neuvoston puheenjohtajaksi edellä mainituksi toimikaudeksi kaupunginhallitus päätti määrätä Sirpa Asko-Seljavaaran.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa
huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.
Lisätiedot
Eija Helin, hallintosihteeri, puhelin: 310 43591
eija.helin(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.02.2015 § 213
HEL 2015-001187 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen vanhusneuvoston ja
valita siihen 19 jäsentä seuraavasti:
kaupungin luottamushenkilöjäsenet:
- Sirpa Asko-Seljavaara
- Mirja Halonen
- Pirkko Telaranta
- Veijo Lehto
- Martti Huhtamäki
kaupungin virastoja edustavat jäsenet:
- osastopäällikkö Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveysvirastosta
- kulttuurisuunnittelija Jenni Varho kulttuurikeskuksesta
- projektinjohtaja Pirjo Tujula rakennusvirastosta
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- liikenneinsinööri Kari Tenkanen kaupunkisuunnitteluvirastosta
- suunnitteluopettaja Juhana Mykrä suomenkielisestä työväenopistosta
- liikunnansuunnittelija Minna Ekman liikuntavirastosta
helsinkiläisiä vanhusjärjestöjä edustaviksi jäseniksi:
- Pekka Saarnio (Eläkeläiset ry, Helsingin aluejärjestö)
- Ritva Rautio (Helsingin kansallinen senioripiiri ry)
- Lena Lindberg (Svenska Pensionärsförbundet rf)
- Sinikka Salomaa (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry)
- Lahja Sjöblom (Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry)
- Markus Löfström (Helsingin Alzheimer-yhdistys ry)
- Toivo Tupin (Helsingin seudun Inkeri-seura ry)
- Erja Kauppinen (Helsingin seurakuntayhtymä)
Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä vanhusneuvoston puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Sirpa Asko-Seljavaaran ja kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa vanhusneuvostoa laatimaan
toimikautensa alussa toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä.
Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa vanhusneuvostoa antamaan
kertomuksen toimikauden päättyessä.
Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteinä olevat vanhusneuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2013 - 2014, vanhusneuvoston toimintakalenterin 2013 - 2014, vanhusneuvoston kannanotot 2013 - 2014 sekä selvitys vanhusneuvoston vuoden 2014 määrärahan käytöstä.
Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen
Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi
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§ 936
Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen
esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
HEL 2016-009624 T 03 00 00
STM057:00/2016

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta:
Lausuntonaan kaupunginhallitus vastaa lausuntopyynnön numeroituihin kysymyksiin.
4. Onko lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin niiden oikeudellisesta muodosta ja toiminnan tarkoituksesta huolimatta
perusteltu ratkaisu (2§, 3§ 1 kohta)?






(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Palvelujen juridisen ja toiminnallisen kehittämisen näkökulmista lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin on perusteltua ja
tärkeää. Väestön valinnanvapausjärjestelmän näkökulmasta on hyvä,
että kaikkia palveluntuottajia kohdellaan samalla tavalla. Maakunta palvelujen järjestäjänä vastaa palveluntuottajien kanssa laadittavasta sopimuksesta ja sen seurannasta. Tuottajien yhdenmukainen kohtelu yksinkertaistaa palvelujen tuottamista palvelusopimuksen perusteella.
5. Parantavatko palvelun tuottajalle asetetut ehdot asiakas- ja potilasturvallisuutta (5 - 9§, 13§)?






(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Palveluntuottajille asetettavat yhtenäiset ehdot taloudellisista edellytyksistä, toimitiloista, toimintaympäristöstä ja välineistä, henkilöstöstä, vasPostiosoite
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tuusta palvelujen laadusta ja omavalvonnasta varmistavat palvelutoiminnan laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta.
On tarpeen edellyttää palveluntuottajaa jatkossa ohjaamaan ja valvomaan omaa toimintaansa omavalvonnan keinoin. On hyvä, että omavalvontasuunnitelmien tekemistä koskevat erilaiset velvoitteet yhtenäistyvät, ja laajenevat koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Perusteluosassa on esitetty, että tämän pykälän toteutumisen varmistamiseksi Valvira
antaisi pykälässä mainittuja määräyksiä omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja seurannasta.
Lakiluonnoksen 13 §:n 3 momentin 15 kohdassa määrittelyyn asiamiehistä on tarpeen lisätä yksityisiä sosiaalipalveluja tuottaville velvoite
oman sosiaaliasiamiehen nimeämisestä tapauksissa, jossa palvelukokonaisuus määritellään suureksi tai joissakin tapauksissa järjestää jaettu sosiaaliasiamies.
6. Vähentääkö palvelun tuottajan ja sen palveluyksiköiden erillinen rekisteröinti, palveluyksiköiden siirtokelpoisuus ja riskiperusteinen hyväksymismenettely palvelun tuottajan ja viranomaisen hallinnollista työtä
(13 §, 15 § ja 17 §)?






(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Ennakkotarkastuksien harkinnanvaraisuus vähentää viranomaisen hallinnollista työtä. On tärkeää, että viranomainen voi tarvittaessa pyytää
tuottajaa täydentämään tietoja ja että viranomaisella muutenkin on laaja harkintavalta toiminnan mahdollisia riskejä arvioidessaan. Palvelun
tuottajan hallinnollinen työ osittain lisääntyy, kun vastuu tietojen tuottamisesta on entistä enemmän palvelun tuottajalla.
Palveluntuottajan ilmoitus viranomaiselle tuottajan vaihtumisesta vähentää viranomaisen hallinnollista työtä. Siirtotilanteessa on viranomaisella kuitenkin mahdollisuus arvioida, tarvitaanko erillistä rekisteröintiä.
Palveluntuottajan rekisteröinti on erillään palveluyksiköiden rekisteröinnistä. Tällöin oikeus tuottaa palveluja arvioitaisiin erikseen ja lähtökohtaisesti rekisteröidyllä tuottajalla olisi oikeus tuottaa palveluja valtakunnallisesti.
7. Vähentääkö yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus palvelun
tuottajan ja viranomaisen hallinnollista työtä ja parantaako se mahdollisuuksia valvoa toimintaa kokonaisuutena (3 § 5 kohta, 18 §)?
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(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus vähentää palveluntuottajan hallinnollista työtä, kun jokaisen palveluntuottajan ei erikseen tarvitse ilmoittaa omia tietojaan viranomaiselle. Samaan kokonaisuuteen liittyvät palveluyksiköiden rekisteröinnit käsiteltäisiin samanaikaisesti, mikä tehostaa hallintoa ja vähentää tältä osin palveluyksiköiden omaa
hallinnollista työtä ja säästää aikaa. Viranomaisen hallinnollista työtä
menettely vähentää myös, kun monta osaa voidaan käsitellä yhtenä
kokonaisuutena eikä erillisinä. Järjestely oletettavasti tehostaa myös
valvontaa, kun kokonaisuutta voidaan valvoa yhtenä hallintoasiana eikä
erillisinä.
8. Onko vastuullisen palveluntuottajan käsite ja tehtävät perusteltuja (3
§ 5 kohta, 18 §)?






(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Käsitteellä tarkoitetaan viranomaisyhteistyöstä ja rekisterinpidosta vastaavaa roolia. Käsitteestä voi saada käsityksen, että vastuullinen palveluntuottaja vastaisi muustakin toiminnasta vaikka näin ei olisi. Tehtävät
sinänsä on hyvin perusteltu lain perustelutekstissä.
9. Onko vastuullisen palveluntuottajan käsitteelle muita vaihtoehtoja?
 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)
Palveluntuottajan edustaja rekisteri- ja valvontaviranomaisasioissa.
10. Ovatko valvovan viranomaisen keinot, mukaan lukien laiminlyöntimaksu ja rekisteristä poistaminen, riittävät asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta (4 luku)?
 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
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

37/2016

288 (302)

Stj/2
24.10.2016

 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)
Valvovalla viranomaisella tulisi olemaan mahdollisuus tarkastaa palveluyksikön toiminta, tilat ja välineet silloin, kun tarkastuksen tekemiseen
on perusteltu syy. Lisäksi lupa- ja valvontavirasto voi määrätä aluehallintoviraston tekemään puolestaan edellä mainitun tarkastuksen. Aluehallintovirasto tai lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen havaittujen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräys
voidaan antaa sakon uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään. Lisäksi palveluntuottaja voidaan poistaa tuottajien rekisteristä, jos toiminta ei enää täytä säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä. Edellä mainitut
viranomaisen keinot ovat riittäviä ohjauksen ja valvonnan välineitä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi.
11. Muut vapaamuotoiset huomiot laista sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottamisesta?
Lain tarkoituksen toteutuessa se asettaa kaikki tuottajat samanarvoiseen asemaan eikä huononna palvelujen laatua tai asiakas- ja potilasturvallisuutta. Viranomaisen etukäteisvalvonta vähenee palveluntuottajan omavalvonnan vuoksi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Ehdotettu säätely turvaa omalta osaltaan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja tätä kautta edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, ja
varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.
Käsittely
Esteelliset: Lasse Männistö

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:
Kysymys 5:
Muutetaan vastausvaihtoehto muotoon ”Kyllä pääosin.”
Lisätään perustelutekstin loppuun:
”Ennakkotarkastusten muuttaminen harkinnanvaraisiksi voi heikentää
potilas- ja asiakasturvallisuutta.”
Kannattaja: Henrik Nyholm
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Äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Hannu
Oskala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Sanna
Vesikansa
Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki,
Mirka Vainikka
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Lasse Männistö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 5 (1 poissa).
Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 31.8.2016
HEL 2016-009624 Liite esityksen pääasiallinen sisältö
HEL 2016-009624 Lausuntopyyntökysely 31 8 2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Sosiaali- ja terveysministeriö

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 9.11.2016 mennessä lausuntoa esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (liitteet 1 ja 2).
Lausuntopyynnön asiakirjojen mukaan hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskeva laki. Se koskee oikeutta tuottaa maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yksityisiä sosiaali- ja
terveyspalveluja. Uudistuksessa on tarkoitus kumota voimassa olevat
yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveyspalveluista annetut lait. Uudistuksen tarkoitus on varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävän
asiakkaan tai potilaan asiakas- ja potilasturvallisuus, varmistaa laadultaan hyvät palvelut sekä edistää palvelun tuottajan ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Nykyisestä lupa- ja ilmoitusmenettelystä luovuttaisiin.
Palveluntuottajaa koskevan rekisteröitymisvelvoitteen täytyttyä palvelu
voitaisiin aloittaa viranomaisen päätöksenteon jälkeen. Rekisteri- ja valvontaviranomaisina toimisivat sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot. Viranomaiset tarkastaisivat mm.
kaikkien palveluntuottajien palvelutoiminnan taloudelliset edellytykset.
Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.
Lausuntoehdotus perustuu päätöshistoriassa olevaan sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon.
Kaupunginkanslia huolehtii lausuntopyyntöön vastaamisesta sähköisesti (lausuntopyyntökysely liitteenä 3) kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen.
Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 31.8.2016
HEL 2016-009624 Liite esityksen pääasiallinen sisältö
HEL 2016-009624 Lausuntopyyntökysely 31 8 2016

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

37/2016

291 (302)

Stj/2
24.10.2016

Otteet
Ote
Sosiaali- ja terveysministeriö

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.10.2016 § 881
HEL 2016-009624 T 03 00 00

STM057:00/2016

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.
Käsittely
10.10.2016 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kahdeksi
viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.10.2016 § 236
HEL 2016-009624 T 03 00 00

STM057:00/2016

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausuntonaan vastaukset seuraaviin sosiaali- ja terveysministeriön esitysluonPostiosoite
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noksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta esitettyihin
kysymyksiin.
"Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa valmiilla sähköisellä kyselylomakkeella ja kysymysten numerointeja on käytetty tämän lausunnon pohjana. Kysymyksessä on lakiluonnos siitä, että kaikki palveluntuottajat olisivat jatkossa samassa asemassa riippumatta palvelujen
tuottamistavasta. Jatkossa palveluntuottajat rekisteröityisivät viranomaiselle ilmoittamalla vaadittavat tiedot ja saisivat sen jälkeen toimintaluvan. Palveluntuottajia voisivat olla laitos, yksityinen henkilö, yhtiö,
osuuskunta, yhdistys, säätiö tai joku muu yhteisö.
(Vastaukset lähetetään sähköisellä kyselylomakkeella)
STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 4:
Onko lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin niiden
oikeudellisesta muodosta ja toiminnan tarkoituksesta huolimatta perusteltu ratkaisu (2§, 3§ 1 kohta)?






(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Palvelujen juridisen ja toiminnallisen kehittämisen näkökulmista lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin on perusteltua ja
tärkeää. Väestön valinnanvapausjärjestelmän näkökulmasta on hyvä,
että kaikkia palveluntuottajia kohdellaan samalla tavalla. Maakunta palvelujen järjestäjänä vastaa palveluntuottajien kanssa laadittavasta sopimuksesta ja sen seurannasta. Tuottajien yhdenmukainen kohtelu yksinkertaistaa palvelujen tuottamista palvelusopimuksen perusteella.
STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 5:
Parantavatko palvelun tuottajalle asetetut ehdot asiakas- ja potilasturvallisuutta (5-9§, 13§)?






(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Palveluntuottajille asetettavat yhtenäiset ehdot taloudellisista edellytyksistä, toimitiloista, toimintaympäristöstä ja välineistä, henkilöstöstä, vasPostiosoite
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tuusta palvelujen laadusta, ja omavalvonnasta, varmistavat palvelutoiminnan laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta.
On tarpeen edellyttää palveluntuottajaa jatkossa ohjaamaan ja valvomaan omaa toimintaansa omavalvonnan keinoin. On hyvä, että omavalvontasuunnitelmien tekemistä koskevat erilaiset velvoitteet yhtenäistyvät, ja laajenevat koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Perusteluosassa on esitetty, että tämän pykälän toteutumisen varmistamiseksi Valvira
antaisi pykälässä mainittuja määräyksiä omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja seurannasta.
Lakiluonnoksen 13§ 3 momentin 15 kohdassa määrittelyyn asiamiehistä on tarpeen lisätä yksityisiä sosiaalipalveluja tuottaville velvoite oman
sosiaaliasiamiehen nimeämisestä tapauksissa, jossa palvelukokonaisuus määritellään suureksi tai joissakin tapauksissa järjestää jaettu sosiaaliasiamies.
STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 6:
Vähentääkö palvelun tuottajan ja sen palveluyksiköiden erillinen rekisteröinti, palveluyksiköiden siirtokelpoisuus ja riskiperusteinen hyväksymismenettely palvelun tuottajan ja viranomaisen hallinnollista työtä
(13§, 15§, ja 17§)?






(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Ennakkotarkastuksien harkinnanvaraisuus vähentää viranomaisen hallinnollista työtä. On tärkeää että viranomainen voi tarvittaessa pyytää
tuottajaa täydentämään tietoja, ja että viranomaisella muutenkin on laaja harkintavalta toiminnan mahdollisia riskejä arvioidessaan. Palvelun
tuottajan hallinnollinen työ osittain lisääntyy, kun vastuu tietojen tuottamisesta on entistä enemmän palvelun tuottajalla.
Palveluntuottajan ilmoitus viranomaiselle tuottajan vaihtumisesta vähentää viranomaisen hallinnollista työtä. Siirtotilanteessa on viranomaisella kuitenkin mahdollisuus arvioida, tarvitaanko erillistä rekisteröintiä.
Palveluntuottajan rekisteröinti on erillään palveluyksiköiden rekisteröinnistä. Tällöin oikeus tuottaa palveluita arvioitaisiin erikseen, ja lähtökohtaisesti rekisteröidyllä tuottajalla olisi oikeus tuottaa palveluita valtakunnallisesti.
STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 7:
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Vähentääkö yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus palvelun tuottajan ja viranomaisen hallinnollista työtä ja parantaako se mahdollisuuksia valvoa toimintaa kokonaisuutena (3§ 5 kohta, 18§)?






(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus vähentää palveluntuottajan hallinnollista työtä, kun jokaisen palveluntuottajan ei erikseen tarvitse ilmoittaa omia tietojaan viranomaiselle. Samaan kokonaisuuteen liittyvät palveluyksiköiden rekisteröinnit käsiteltäisiin samanaikaisesti, mikä tehostaa hallintoa ja vähentää tältä osalta palveluyksiköiden omaa
hallinnollista työtä ja säästää aikaa. Viranomaisen hallinnollista työtä
menettely vähentää myös, kun monta osaa voidaan käsitellä yhtenä
kokonaisuutena eikä erillisinä. Järjestely oletettavasti tehostaa myös
valvontaa, kun kokonaisuutta voidaan valvoa yhtenä hallintoasiana, eikä erillisinä.
STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 8:
Onko vastuullisen palveluntuottajan käsite ja tehtävät perusteltuja (3§ 5
kohta, 18§)?






(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Käsitteellä tarkoitetaan viranomaisyhteistyöstä ja rekisterinpidosta vastaavaa roolia. Käsitteestä voi saada käsityksen, että vastuullinen palveluntuottaja vastaisi muustakin toiminnasta, vaikka näin ei olisi. Tehtävät
sinänsä on hyvin perusteltu lain perustelutekstissä.
STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 9:
Onko vastuullisen palveluntuottajan käsitteelle muita vaihtoehtoja?
 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)
Palveluntuottajan edustaja rekisteri- ja valvontaviranomaisasioissa.
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STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 10:
Ovatko valvovan viranomaisen keinot, mukaan lukien laiminlyöntimaksu ja rekisteristä poistaminen, riittävät asiakas- ja potilasturvallisuuden
kannalta (4 luku)?






(x) Kyllä (avotila)
( ) Kyllä pääosin (avotila)
( ) Ei kaikilta osin (avotila)
( ) Ei (avotila)
( ) Ei kantaa (avotila)

Valvovalla viranomaisella tulisi olemaan mahdollisuus tarkastaa palveluyksikön toiminta, tilat ja välineet silloin, kun tarkastuksen tekemiseen
on perusteltu syy. Lisäksi lupa- ja valvontavirasto voi määrätä aluehallintoviraston tekemään puolestaan edellä mainitun tarkastuksen. Aluehallintovirasto tai lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen havaittujen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräys
voidaan antaa sakon uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään. Lisäksi palveluntuottaja voidaan poistaa tuottajien rekisteristä, jos toiminta ei enää täytä säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä. Edellä mainitut
viranomaisen keinot ovat riittäviä ohjauksen ja valvonnan välineitä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi.
STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 11:
Muut vapaamuotoiset huomiot laista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta?
Lain tarkoituksen toteutuessa se asettaa kaikki tuottajat samanarvoiseen asemaan eikä huononna palvelujen laatua tai asiakas- ja potilasturvallisuutta. Viranomaisen etukäteisvalvonta vähenee palveluntuottajan omavalvonnan vuoksi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Ehdotettu säätely turvaa omalta osaltaan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja tätä kautta edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, ja
varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta."
Käsittely
04.10.2016 Ehdotuksen mukaan
Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
27.09.2016 Pöydälle
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Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Jouko Ranta, laatuasiantuntija, puhelin: 310 76510
jouko.ranta(a)hel.fi
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§ 937
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
sosiaali- ja terveyslautakunta
- ensimmäinen jaosto
- kolmas jaosto

20.10.2016
20.10.2016

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
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
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
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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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919,
920, 921, 922, 923, 924, 925, 928, 929, 934, 936 ja 937 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 926, 927, 930 ja 935 §: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
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
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Pöytäkirja
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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.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 931, 932 ja 933 §:t.
Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
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
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.hao@oikeus.fi
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
029 56 42079
Radanrakentajantie 5
029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
09 655 783
Pohjoisesplanadi 11–13
09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Osku Pajamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mirka Vainikka

Marcus Rantala

Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 01.11.2016.
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