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§ 699
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika
Honkasalon ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Maria Ohisalon ja Mari Rantasen.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
valita pöytäkirjan varatarkastajaksi Mika Raatikaisen sijasta Mari Rantasen.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Maria
Ohisalon ja Mika Raatikaisen.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 700
Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset
HEL 2017-007001 T 07 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179
sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset.
Esittelijän perustelut
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tulee voimaan siirtymäkauden jälkeen 25.5.2018. Kyseessä on laaja uudistus, joka asettaa
huomattavia uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle kunnissa, yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Asetuksella luodaan kansalaisille
uusia oikeuksia sekä henkilötietoja käsitteleville uusia velvollisuuksia.
Tarkoituksena on vastata teknologian nopeaan kehitykseen ja digitalisoitumisen haasteisiin sekä parantaa henkilötietojen suojaa verkkoympäristössä.
Tietosuoja-asetuksella on merkittäviä vaikutuksia kuntiin rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijöinä. Asetuksen lähtökohtana on rekisterinpitäjän vahva velvollisuus huolehtia siitä, että käsitellyt henkilötiedot
ovat suojassa. Rekisterinpitäjän uusiin velvollisuuksiin kuuluu turvata,
että henkilötietojen suojaus tapahtuu niin pitkälle kuin mahdollista automaattisesti.
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Rekisterinpitäjän velvollisuuksiin kuuluu myös helpottaa rekisteröityjen
mahdollisuuksia olla yhteydessä rekisterinpitäjään ja käyttää asetuksen
rekisteröidylle antamia oikeuksia. Rekisterinpitäjän on annettava laajasti tietoa rekisteröidylle sekä rekisterien sisällöistä että rekisterinpitäjän
toiminnasta ja teoista.
Asetus asettaa rekisterinpitäjän velvollisuuden viivytyksettä ilmoittaa
tietomurroista sekä tietosuojaviranomaiselle että tietyin edellytyksin rekisteröidylle itselleen. Rekisterinpitäjälle säädetään myös velvollisuus
tietyissä tilanteissa laatia tietosuojavaikutusten arviointi tai pyytää ennakkolupaa henkilötietojen käsittelylle.
Tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet tulee ottaa huomioon hankittaessa uusia henkilötietojen käsittelyyn tarkoitettuja tietojärjestelmiä.
Myös jo käytössä olevien tietojärjestelmien osalta on sopimukset syytä
käypä läpi sen arvioimiseksi, ovatko sopimusten sisältämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot riittäviä takaaman sen, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus vastaa, että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteet
ja valvoo velvoitteiden toteutumista. Vahvistamalla liitteenä olevat tietosuojalinjaukset kaupunginhallitus ohjaa niin kaupungin valmistautumista tietosuoja-asetuksen voimaantuloon kuin tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä asetuksen voimaantulon jälkeen.
Linjauksia täydennetään, kun valmisteilla olevan kansallisen tietosuojalainsäädännön uudistus etenee ja kun asetuksen soveltamisesta saadaan tarkempia ohjeita tietosuojaviranomaisilta. Tietosuoja-asetuksen
voimaantuloon valmistautumisen ohjaamiseksi on kuitenkin tarpeellista
vahvistaa ohjeet jo tässä vaiheessa.
Kaupunginhallituksen vahvistettavaksi esitettävät tietosuojalinjaukset
on valmistellut kaupunginjohtajan 4.1.2017 asettama tietosuojatyöryhmä. Työryhmä on antanut kaupunginjohtajalle loppuraporttinsa
16.5.2017.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179
sari-anna.pennanen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 701
Helsingin kaupungin tietosuojavastaavan viran täyttömenettely
HEL 2017-006993 T 01 01 00

Päätös
A
Kaupunginhallitus päätti julistaa tietosuojavastaavan viran haettavaksi.
B
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että viran kelpoisuusvaatimuksina ovat
oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen kielen
ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179
sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

B
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut

Tietosuojavastaavan virka on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 15.5.2017 § 532. Viran perustamisen yhteydessä ei ole päätetty
viran kelpoisuusvaatimuksista.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 5 momentin mukaan muulta kyseisessä
pykälässä mainitulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden vahvistaa valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty ja
määrätty.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää tietosuojavastaavan virkaan ottamisesta, joten kaupunginhallitus päättää myös viran kelpoisuusvaatimuksista.
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

25/2017

6 (135)

Asia/3
26.06.2017

Tietosuojavastaavan nimittämisestä on säädetty EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 37 artiklassa. Artiklan 5 kohdan mukaan tietosuojavastaavaa nimitettäessä otetaan huomioon henkilön ammattipätevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä sekä valmiudet suorittaa 39 artiklassa tarkoitetut tehtävät.
Tehtäviin kuuluu muun muassa antaa rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijälle sekä henkilötietoja käsitteleville työntekijöille tietoja ja
neuvoja, jotka koskevat tietosuoja-asetuksen ja unionin tai jäsenvaltioiden tietosuojasäännösten mukaisia velvollisuuksia sekä seurata, että
noudatetaan tietosuoja-asetusta, muita unionin tai jäsenvaltioiden tietosuojalainsäännöksiä ja rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän
toimintamenettelyjä, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan.
Tietosuojavastaavan tehtävät ja Helsingin kaupungin organisaation laajuus huomioiden on perusteltua edellyttää, että viran kelpoisuusvaatimuksena on nimenomaisesti oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179
sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

B
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§ 702
Vanhusneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen
HEL 2017-006884 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti asettaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi sekä yhteistyön edistämiseksi vanhusneuvoston, jonka tehtävänä on:
 edistää Helsingin kaupungin sekä vanhusjärjestöjen välistä yhteistyötä sekä järjestää yhteistyön kannalta tarpeellisia avoimia tilaisuuksia
 tehdä aloitteita ja esityksiä toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan asioista, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta
 antaa lausuntoja liittyen edellä mainittuihin asioihin
 edistää omalta osaltaan ikääntyneen väestön näkökulman ja yhdenvertaisuuden huomioimista edellä mainituissa asioissa
Samalla kaupunginhallitus nimesi yhteisöt, jotka nimeävät vanhusneuvostoon jäsenen ja tälle tarvittavan määrän varajäseniä seuraavasti:









Eläkeläiset ry, Helsingin aluejärjestö
Helsingin kansallinen senioripiiri ry
Svenska Pensionärsförbundet rf
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry
Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry
Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Helsingin seudun Inkeri-seura ry
Helsingin seurakuntayhtymä

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvoston muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
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Jäsen
Laura Varjokari
Timo Auranen
Pirkko Telaranta
Veijo Lehto
Mirja Arajärvi
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti valita vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Laura Varjokarin ja kehottaa vanhusneuvostoa valitsemaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Lisäksi kaupunginhallitus
 kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan vanhusneuvoston esittelyja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vanhusneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten
erityistarpeet huomioiden
 oikeuttaa vanhusneuvoston tehtäväkokonaisuuden kannalta keskeiset keskushallinnon ja toimialojen viranhaltijat ja työntekijät osallistumaan vanhusneuvoston kokouksiin
 kehottaa keskushallintoa ja toimialoja nimeämään kokouksiin osallistuvat pysyväisluonteiset asiantuntijat
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vanhusneuvoston kokouksiin jäseninä tai varajäseninä osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisia periaatteita soveltaen:
 kokouspalkkiota
 ansionmenetyksen korvausta
 korvausta avustajan käyttämisestä, jos henkilö tarvitsee vammansa
vuoksi avustajaa kokoukseen tai siihen valmistautumiseen
 matkakustannusten korvausta, jos henkilö ei vammansa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota vanhusneuvoston toimintasäännön siihen tehtyine muutoksineen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780
johanna.m.seppala(a)hel.fi
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Päätöksessä mainitut henkilöt ja
yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vaikuttamistoimielimet
Vaikuttamistoimielimet ovat kuntalaissa asetettavaksi säädettyjä toimielimiä, joiden tehtävät on edistää edustamansa ryhmän osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikuttamistoimielimet toimivat tietyn erityisryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavina, joiden kautta erityisryhmä
voi välittää näkemyksensä kunnan päätöksentekoon.
Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuntalain mukaisia kunnan toimielimiä.
Näin ollen kyseisille toimielimille ei voi siirtää toimivaltaa eivätkä ne voi
tehdä hallintopäätöksiä. Toimielimen toimintaan ei myöskään sovelleta
suoraan hallintosäännön määräyksiä. Vaikuttamistoimielinten toiminta
on vapaamuotoisempaa kuin kuntalain mukaisten kunnan toimielinten.
Vaikuttamistoimielinten nykyiset toimintasäännöt on tarkoitus kumota
asettamispäätösten yhteydessä. Toimi- ja neuvottelukuntia sekä vaikuttamistoimielimiä koskevien toimintasääntöjen tai vastaavien linjausten
päivittämisen tarve selvitetään erikseen.
Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn
toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta
koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta
3.4.2017 kokouksessaan.
Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto on kuntalain 27 §:n mukainen kaupunginhallituksen
asettama vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on ikääntyneen
väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen.
Kaupunginhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava
sen toimintaedellytyksistä.
Kuntalain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen
tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
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Vanhusneuvoston kokoonpano ja toimikausi
Vanhusneuvoston kokoonpanosta ei ole erityistä sääntelyä. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä. Neuvostoon voidaan valita muitakin kun kunnan asukkaita. Kokoonpanoon ei
myöskään suoraan sovelleta tasa-arvolain kunnan toimielimiä koskevia
sukupuolikiintiötä.
Vanhusneuvoston on tarkoitus muodostua kahdeksasta järjestöjen nimeämästä jäsenestä ja viidestä valtuustoryhmien nimeämästä jäsenestä. Menettelyllä, jossa järjestöt nimeävät itse jäsenensä, pyritään vähentämään turhaa päätöksentekoa järjestöjä edustavien jäsenten vaihtuessa sekä helpottamaan väliaikaisjärjestelyitä esimerkiksi lyhytkestoisissa poissaoloissa. Järjestöjen nimeämiskierrosta sovitaan yhteistyössä järjestöjen kanssa siten, että vanhusneuvoston kokoonpanoa yhteisöjen osalta voidaan päivittää tarvittaessa esimerkiksi kahden vuoden
välein.
Neuvostoon valitaan myös viisi luottamushenkilötaustaisia jäsentä, joiden osallistuminen on tarpeen vanhusneuvostossa käydyn keskustelun
ja näkemysten välittämiseksi päätöksentekoon ja valtuustoryhmille.
Vanhusneuvoston kokouksissa olisi myös läsnäolo- ja puheoikeus tarvittavilla keskushallinnon ja toimialojen edustajilla, jotka eivät kuitenkaan olisi neuvoston jäseniä. Kokonaisuuden tuntevan toimialan henkilöstön pysyvä läsnäolo kokouksissa on neuvoston toiminnan kannalta
välttämätöntä. Toimialojen on tarkoitus nimetä toimintaan osallistuvat
henkilöt.
Vaikuttamistoimielimet on tarkoitus asettaa ilman toimikausirajausta
toistaiseksi voimassa oleviksi toimielimiksi. Valtuustoryhmien valitsemien jäsenten kokoonpano tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa, viimeistään vaalien jälkeen.
Vanhusneuvoston tehtävät ja toiminta
Vaikuttamistoimielimen tehtävien turvaamiseksi toimielimille varataan
mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä toimielimen edustaman ryhmän asemaan siten kuin kuntalaissa säädetään.
Toimielinten on mahdollista ottaa oma-aloitteisesti kantaa ja seurata
päätettävänä olevia asioita. Tehtäviin kuuluisi muun muassa aloitteiden
tekeminen sekä kannanottojen ja lausuntojen antaminen.

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

25/2017

11 (135)

Asia/4
26.06.2017

Vanhusneuvoston nykyisenä tehtävänä on edistää ja seurata hallinnon
eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten näkökulmasta sekä edistää
Helsingin kaupungin ja vanhusjärjestöjen välistä yhteistoimintaa, vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden
riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vanhuksille, tehdä aloitteita ja
esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa sekä edistää osaltaan vanhuksia, heidän elinolojaan ja
heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua.
Vanhusneuvoston tehtäviä tarkennetaan vastaamaan paremmin kuntalaissa määriteltyä osallistumista ja vaikuttamista korostavaa tehtäväkokonaisuutta. Tehtävien on tarkoituksenmukaista olla yhdenmukaiset
muiden vaikuttamistoimielinten kanssa.
Vanhusneuvoston tehtäviin kuuluisi yleisluonteisesti kaupungin ja vanhustyötä tekevien järjestöjen välisen yhteistyön edistäminen. Tehtävää
voitaisiin toteuttaa järjestämällä erillisiä seminaareja tai vastaavia avoimia tilaisuuksia, joihin kaikilla kaupungissa toimivilla järjestöillä ja yhteisöillä olisi mahdollisuus osallistua. Yhteistyön edistämisen kannalta vapaamuotoisten tilaisuuksien järjestäminen olisi perinteistä toimielintyöskentelyä tehokkaampi tapa saavuttaa kokonaisuuden kanssa työskentelevät toimijat.
Lisäksi yhteistyö vammaisneuvoston, yhdenvertaisuustoimikunnan sekä muiden toimi- ja neuvottelukuntien kanssa on tehtävien toteuttamisen kannalta tärkeää. Vaikuttamistoimielinten toimintaan voi liittyä
myös erityislainsäädännön käytännössä edellyttämiä arviointiin, raportointiin tai seurantaan liittyviä tehtäviä.
Vaikuttamistoimielinten välittömät toimintaedellytykset turvataan muun
muassa kokoustilojen, kokousten järjestämisen, kokouskustannusten ja
kokousasioiden valmistelun sekä kokouksen sihteeritehtävien osalta.
Vanhusneuvoston jäsenille on tarkoitus maksaa kaupunginvaltuuston
hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia
tiettyjä palkkioita ja korvauksia. Vaikuttamistoimielinten jäsenten palkkio on puheenjohtajan osalta 150 euroa ja jäsenen osalta 130 euroa.
Lisäksi jäsenille ja varajäsenille maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaista ansionmenetyksen korvausta, joka on
suuruudeltaan enintään 37 euroa tunnilta. Menettelyllä varmistetaan,
että vaikuttamistoimielimet voivat kokoontua myös työaikana.
Yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi vanhusneuvoston jäsenille maksettaisiin korvauksia avustajan palkkaamisesta aiheutuneista
kustannuksista. Kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta kokousta kohden. Avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enintään 23 euroa. Lisäksi maksettaisiin matkakustannusten korvausta takPostiosoite
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si- tai invataksikuluista niissä tapauksissa kun neuvottelukunnan jäsen
tai kokoukseen osallistuva varajäsen ei vammansa vuoksi ei kykene
käyttämään julkisia kulkuvälineitä. Muita luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia korvauksia ei maksettaisi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780
johanna.m.seppala(a)hel.fi
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§ 703
Vammaisneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen
HEL 2017-006901 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti asettaa vammaisten henkilöiden osallistumisja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi sekä yhteistyön edistämiseksi vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on:
 edistää Helsingin kaupungin sekä vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen
välistä yhteistyötä sekä järjestää yhteistyön kannalta tarpeellisia
avoimia tilaisuuksia
 tehdä aloitteita ja esityksiä toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan liittyvissä asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta
 antaa lausuntoja liittyen edellä mainittuihin asioihin
 edistää omalta osaltaan vammaisten henkilöiden näkökulman ja yhdenvertaisuuden huomioimista edellä mainituissa asioissa
Samalla kaupunginhallitus nimesi yhteisöt, jotka nimeävät vammaisneuvostoon jäsenen ja tälle tarvittavan määrän varajäseniä seuraavasti:











Helsingin Kuurojen yhdistys ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Uumu ry
Helsingin Reumayhdistys ry
Psykosociala föreningen Sympati rf
Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö ry
Kynnys ry

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston muut jäsenet ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:
1. Kok.
2. Vihr.
3. SDP
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4. Vas.
5. PS

Justus Mollberg
Heikki Kaislanen

Edina Bilajac
Sirpa-Liisa Kuittinen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valita vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Justus Mollbergin ja kehottaa vammaisneuvostoa valitsemaan
keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Lisäksi kaupunginhallitus
 kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan vammaisneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vammaisneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden
 oikeuttaa vammaisneuvoston tehtäväkokonaisuuden kannalta keskeiset keskushallinnon ja toimialojen viranhaltijat ja työntekijät osallistumaan vammaisneuvoston kokouksiin
 kehottaa keskushallintoa ja toimialoja nimeämään kokouksiin osallistuvat pysyväisluonteiset asiantuntijat
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vammaisneuvoston kokouksiin jäseninä tai varajäseninä osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden
taloudellisia periaatteita soveltaen:
 kokouspalkkiota
 ansionmenetyksen korvausta
 korvausta avustajan käyttämisestä, jos henkilö tarvitsee vammansa
vuoksi avustajaa kokoukseen tai siihen valmistautumiseen
 matkakustannusten korvausta, jos henkilö ei vammansa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä
Lisäksi kaupunginhallitus päätti
 kumota vammaisneuvoston toimintasäännön siihen tehtyine muutoksineen
 merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan vammaisneuvoston toimintakertomuksen
Esittelijä
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Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
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annikki.thoden(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780
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johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet
1

Vammaisneuvoston toimintakertomus 2015 - 2017

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut henkilöt ja
yhteisöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vaikuttamistoimielimet
Vaikuttamistoimielimet ovat kuntalaissa asetettavaksi säädettyjä toimielimiä, joiden tehtävät on edistää edustamansa ryhmän osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikuttamistoimielimet toimivat tietyn erityisryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavina, joiden kautta erityisryhmä
voi välittää näkemyksensä kunnan päätöksentekoon.
Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuntalain mukaisia kunnan toimielimiä.
Näin ollen kyseisille toimielimille ei voi siirtää toimivaltaa eivätkä ne voi
tehdä hallintopäätöksiä. Toimielimen toimintaan ei myöskään sovelleta
suoraan hallintosäännön määräyksiä. Vaikuttamistoimielinten toiminta
on vapaamuotoisempaa kuin kuntalain mukaisten kunnan toimielinten.
Vaikuttamistoimielinten nykyiset toimintasäännöt on tarkoitus kumota
asettamispäätösten yhteydessä. Toimi- ja neuvottelukuntia sekä vaikuttamistoimielimiä koskevien toimintasääntöjen tai vastaavien linjausten
päivittämisen tarve selvitetään erikseen.
Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn
toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta
koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta
3.4.2017 kokouksessaan.
Vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto on kuntalain 28 §:n mukainen kaupunginhallituksen
asettama vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on vammaisten henPostiosoite
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kilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen.
Kuntalain mukaan vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja
järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kaupunginhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen
tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Vammaisneuvoston kokoonpano ja toimikausi
Kuntalain mukaan vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja
järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Jäsenten
valinnassa olisi hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan kiinnitettävä huomiota vammaisten henkilöiden omaan osallistumiseen neuvostotyöhön. Kokoonpanossa tulisi huomioida se, että enemmistö neuvoston
jäsenistä valitaan edellä mainitusta ryhmästä.
Vammaisneuvostoon jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä.
Neuvostoon voidaan valita muitakin kun kunnan asukkaita. Kokoonpanoon ei myöskään suoraan sovelleta tasa-arvolain kunnan toimielimiä
koskevia sukupuolikiintiötä.
Vammaisneuvoston on tarkoitus muodostua kymmenestä järjestöjen nimeämästä jäsenestä ja viidestä valtuustoryhmien nimeämästä jäsenestä. Menettelyllä, jossa järjestöt nimeävät itse jäsenensä, pyritään vähentämään turhaa päätöksentekoa järjestöjä edustavien jäsenten vaihtuessa sekä helpottamaan väliaikaisjärjestelyitä esimerkiksi lyhytkestoisissa poissaoloissa. Järjestöjen nimeämiskierrosta sovitaan yhteistyössä järjestöjen kanssa siten, että vammaisneuvoston kokoonpanoa yhteisöjen osalta voidaan päivittää tarvittaessa esimerkiksi kahden vuoden välein.
Vammaisneuvostoon valitaan myös viisi luottamushenkilötaustaisia jäsentä, joiden osallistuminen on tarpeen vammaisneuvostossa käydyn
keskustelun ja näkemysten välittämiseksi päätöksentekoon ja valtuustoryhmille.
Vammaisneuvoston kokouksissa olisi myös läsnäolo- ja puheoikeus
tarvittavilla keskushallinnon ja toimialojen edustajilla, jotka eivät kuitenkaan olisi neuvoston jäseniä. Kokonaisuuden tuntevan toimialan henkilöstön pysyvä läsnäolo kokouksissa on neuvoston toiminnan kannalta
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välttämätöntä. Toimialojen on tarkoitus nimetä toimintaan osallistuvat
henkilöt.
Vaikuttamistoimielimet on tarkoitus asettaa ilman toimikausirajausta
toistaiseksi voimassa oleviksi toimielimiksi. Valtuustoryhmien valitsemien jäsenten kokoonpano tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa, viimeistään vaalien jälkeen.
Vammaisneuvoston tehtävät ja toiminta
Vaikuttamistoimielimen tehtävien turvaamiseksi toimielimille varataan
mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä toimielimen edustaman ryhmän asemaan siten kuin kuntalaissa säädetään.
Toimielinten on mahdollista ottaa oma-aloitteisesti kantaa ja seurata
päätettävänä olevia asioita. Tehtäviin kuuluisi muun muassa aloitteiden
tekeminen sekä kannanottojen ja lausuntojen antaminen.
Nykyisen vammaisneuvoston tehtävänä edistää ja seurata eri hallinnon
aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten näkökulmasta sekä edistää
Helsingin kaupungin ja vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen välistä yhteistoimintaa, vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja
huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille
henkilöille ja edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
vammaisia henkilöitä, heidän perheitään ja elinolojaan koskevissa
asioissa sekä edistää osaltaan vammaisia henkilöitä, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua. Vammaisneuvoston tehtäviä tarkennetaan vastaamaan paremmin
kuntalaissa määriteltyä osallistumista ja vaikuttamista korostavaa tehtäväkokonaisuutta. Tehtävien on tarkoituksenmukaista olla yhdenmukaiset muiden vaikuttamistoimielinten kanssa.
Vammaisneuvoston tehtäviin kuuluisi yleisluonteisesti kaupungin ja
vammaistyötä tekevien järjestöjen välisen yhteistyön edistäminen. Tehtävää voitaisiin toteuttaa järjestämällä erillisiä seminaareja tai vastaavia
avoimia tilaisuuksia, joihin kaikilla kaupungissa toimivilla järjestöillä ja
yhteisöillä olisi mahdollisuus osallistua. Yhteistyön edistämisen kannalta vapaamuotoisten tilaisuuksien järjestäminen olisi perinteistä toimielintyöskentelyä tehokkaampi tapa saavuttaa kokonaisuuden kanssa
työskentelevät toimijat.
Lisäksi yhteistyö vanhusneuvoston, yhdenvertaisuustoimikunnan sekä
muiden toimi- ja neuvottelukuntien kanssa on tehtävien toteuttamisen
kannalta tärkeää. Vaikuttamistoimielinten toimintaan voi liittyä myös eriPostiosoite
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tyislainsäädännön käytännössä edellyttämiä arviointiin, raportointiin tai
seurantaan liittyviä tehtäviä.
Vaikuttamistoimielinten välittömät toimintaedellytykset turvataan muun
muassa kokoustilojen, kokousten järjestämisen, kokouskustannusten ja
kokousasioiden valmistelun sekä kokouksen sihteeritehtävien osalta.
Vammaisneuvoston jäsenille on tarkoitus maksaa kaupunginvaltuuston
hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia
tiettyjä palkkioita ja korvauksia. Vaikuttamistoimielinten jäsenten palkkio on puheenjohtajan osalta 150 euroa ja jäsenen osalta 130 euroa.
Lisäksi jäsenille ja varajäsenille maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaista ansionmenetyksen korvausta, joka on
suuruudeltaan enintään 37 euroa tunnilta. Menettelyllä varmistetaan,
että vaikuttamistoimielimet voivat kokoontua myös työaikana.
Yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi vammaisneuvoston jäsenille maksettaisiin korvauksia avustajan palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta kokousta kohden. Avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enintään 23 euroa. Lisäksi maksettaisiin matkakustannusten korvausta taksi- tai invataksikuluista niissä tapauksissa kun neuvottelukunnan jäsen
tai kokoukseen osallistuva varajäsen ei vammansa vuoksi ei kykene
käyttämään julkisia kulkuvälineitä. Muita luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia korvauksia ei maksettaisi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780
johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet
1

Vammaisneuvoston toimintakertomus 2015 - 2017

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut henkilöt ja
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yhteisöt

hallitus

Tiedoksi
Tomialat, virastot ja liikelaitokset
Kaupunginkanslia

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

25/2017

20 (135)

Asia/6
26.06.2017

§ 704
Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätökseen henkilöstön siirrosta
hankintakeskuksesta, tietokeskuksesta ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksesta kaupunginkansliaan
HEL 2017-004897 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen koskien
kansliapäällikön päätöstä henkilöstön siirrosta hankintakeskuksesta,
tietokeskuksesta ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksesta kaupunginkansliaan 28.4.2017 (19 §). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty
sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta
kansliapäällikön päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Nina Ryhänen, ma. lakimies, puhelin: 310 25489
nina.ryhanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Oikaisuvaatimus 16.5.2017

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
oikaisuvaatimuksen tekijä

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen,
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. OikaisuPostiosoite
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vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen tekijä on asiassa asianosainen, joten hänellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle
toimielimelle.
Oikaisuvaatimus koskee kansliapäällikön päätöstä 28.4.2017 (19 §),
jolla on siirretty henkilöstöä hankintakeskuksesta, tietokeskuksesta ja
henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksesta kaupunginkansliaan.
Tekijä perustelee oikaisuvaatimustaan seuraavasti:
Kansliapäällikön päätöksessä todetaan seuraavaa: "Kansliapäällikkö
päätti siirtää liitteessä 1 mainitut vakanssit nykyisine palkkaetuineen,
avoimet vakanssit sekä liitteessä mainitut viranhaltijat toisiin virkoihin
kaupunginkansliaan 1.6.2017 lukien." Kansliapäällikön päätöksellä on
siten siirretty vain vakanssit, mutta ei henkilöitä vakansseineen. Työsuhteisia henkilöitä ei ole siirretty kaupunginkansliaan vaan heidän tilanteensa on epäselvä.
Kansliapäällikön päätöksen perusteluissa on viitattu hallintosäännön 12
luvun 1 §:n 9 -kohtaan perusteluna viranhaltijoiden ja virkojen siirtämiseen. Työsuhteisten osalta on todettu vain, että kansliapäällikkö tekee
siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta, mutta ei ole mainittu, mihin
tämä toimivalta perustuisi.
Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että kansliapäällikön päätöksellä on
siirretty vain vakanssit eikä henkilöitä ja ettei kansliapäälliköllä ole ollut
toimivaltaa siirtää työsuhteisia henkilöitä.
Kansliapäällikön päätöksellä on sanavalinnasta huolimatta siirretty henkilöt vakansseineen. Päätöksen tarkoituksena on siten ollut sekä henkilöiden että vakanssien siirtäminen kaupunginkansliaan. Tarkoitus käy
ilmi päätöksen otsikosta, jossa nimenomaisesti mainitaan henkilöstön
siirto kaupunginkansliaan.
Kansliapäälliköllä on toimivalta siirtää myös työsuhteisia henkilöitä. Voimassa olevan hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 9 -kohdan mukaan kansliapäällikön toimivaltaan kuuluu päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä sekä
päättää työntekijän siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä. Myös ennen nykyisen hallintosäännön voimaantuPostiosoite
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loa kansliapäälliköllä on ollut toimivalta siirtää myös työsuhteisia henkilöitä.
Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kansliapäällikön päätöstä
olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Nina Ryhänen, ma. lakimies, puhelin: 310 25489
nina.ryhanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Oikaisuvaatimus 16.5.2017

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
oikaisuvaatimuksen tekijä

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria
Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 28.04.2017 § 19
HEL 2017-004897 T 01 01 00

Päätös
Kansliapäällikkö päätti siirtää liitteessä 1 mainitut hankintakeskuksen,
tietokeskuksen ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen palveluksessa olevien henkilöiden vakanssit nykyisine palkkaetuineen, avoimet vakanssit sekä liitteessä mainitut viranhaltijat toisiin virkoihin kaupunginkansliaan 1.6.2017 lukien.
Päätöksen perustelut
1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti kansliapäällikkö
päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä (12 luku 1 momentti 1 § 9 kohta). Kansliapäällikkö tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.
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

25/2017

23 (135)

Asia/6
26.06.2017

Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan nykyisen kaupunginkanslian tehtäviin yhdistetyn
tietokeskuksen ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen tehtävät.
Lisäksi perusteluista todetaan lisätyn kaupunginkanslian tehtäviin osa
hankintakeskuksen tehtävistä.
Hankintakeskuksessa johtamisuudistusta on käsitelty koko viraston yhteisissä hankintajohtajan uudistusinfoissa 17.3.2016, 19.5.2016,
3.6.2016, 13.9.2016, 12.10.2016, 15.11.2016, 14.12.2016, 11.1.2017,
8.2.2017 ja 5.4.2017. Infoista on laadittu muistiot.
Varsinaiset hankintapalvelujen ja hallinnon henkilöstöä koskevat yhteistoimintatilaisuudet on pidetty uudistuksen aikataulun ja yhteistoimintasuunnitelmien mukaisina: 3.6.2016 käsiteltiin kaupunginjohtajan esitys
kaupunginhallitukselle oheisaineistoineen, 30.11.2016 käsiteltiin kaupunginkanslian toimintasääntö ja 8.2.2017 käsiteltiin hankintapalvelujen
ja hallinnon järjestelyt. Kaikista tilaisuuksista on laadittu muistiot.
Hankintakeskuksen hankintapalvelujen ja hallinnon henkilöstölle pidettiin työntekijä- ja ryhmäkohtaiset yhteistoimintatilaisuudet helmi-maaliskuussa 2017. Tilaisuuksista on laadittu muistiot. Henkilösiirtoja koskevat asiat ja dokumentit on käsitelty hankintakeskuksen johtoryhmässä,
joka on myös hankintakeskuksen henkilöstötoimikunta. Johtamisuudistus on ollut johtoryhmän asialistalla vakioasiana kokouksesta 18/2015
alkaen. Kokouksista on laadittu muistiot. Asiaa käsittelevissä työryhmissä on ollut henkilöstön edustus.
Tietokeskuksen kaupunkitutkimusosaston sekä tilasto- ja tietopalveluosaston yhteistoimintatilaisuudet pidettiin 16.3.2017. Molemmissa tilaisuuksissa kirjattiin kannanottona, että kaupunkitutkimusosaston henkilöstö pitää tärkeänä, että henkilöstö on mukana yksikkö- ja osastorajat
ylittävien palveluprosessien suunnittelussa, kuten julkaisutoiminnan järjestämisessä, viestinnässä sekä tietojärjestelmien ja IT-asioiden kehittämisessä ja ylläpidossa. Lisäksi tilasto- ja tietopalveluosaston yhteistoimintatilaisuudessa kirjattiin henkilöstön toivovan 31.5.2017 päättyvien määräaikaisten tehtävälisien osalta mahdollista jatkopäätöstä
mahdollisimman pian, mikäli kyseiset tehtävät jatkuvat.
Tietokeskuksen kaupunginarkistossa yhteistoimintatilaisuudet pidettiin
tiimeittäin. Tietopalvelu ja aineistohallinta -tiimin ja sähköisen säilyttämisen tukipalvelu -tiimin yhteistoimintatilaisuudet olivat 15.3.2017. Väliarkistotiimin yhteistoimintatilaisuus oli 16.3.2017. Tietopalvelu ja aiPostiosoite
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neistohallinta -tiimin kannanottona oli, että tiimin uusien jäsenten työtehtävät on selvitettävä sekä myös se tuleeko tiimin nykyisille jäsenille
uusia tehtäviä. Tiimin henkilöstö kokee, että uudistuksesta ei ole tiedotettu riittävästi, eikä muutoksesta ole keskusteltu avoimesti. Samoin
mahdollisuutta avoimeen keskusteluun ja vaikuttamiseen ei ole annettu. Tärkeänä pidettiin, että jatkossakin kaupunginarkistossa tiedetään
vastuuhenkilöt uusilla toimialoilla. Sähköisen säilyttämisen tukipalvelu tiimin kannanottona oli, että jatkossa tehtävänimikkeet ja palkat yhdenmukaistetaan. Väliarkistotiimin kannanottona oli, että tiimissä on kiinnostusta myös muihin tiedonhallintayksikön tehtäviin ja osaamisen laajentamiseen.
Tietokeskuksen henkilökohtaiset yhteistoimintatilaisuudet on pidetty
6.3.2017–15.3.2017 välisenä aikana tietokeskuksen kaikille hallintoosaston 12 henkilölle. Tilasto- ja tietopalveluosastolla oli yksi henkilökohtainen yhteistoimintatilaisuus 17.3.2017. Kaupunginarkistossa oli
neljä henkilökohtaista yhteistoimintatilaisuutta ajalla 13.3.2017–
16.3.2017. Viranhaltijoiden henkilökohtaiset yhteistoimintakuulemiset
pidettiin johtajalle 14.3.2017, kehittämispäällikölle, tutkimuspäällikölle
sekä tilasto- ja tietopalvelupäällikölle 17.3.2017 ja arkistotoimen päällikölle 22.2.2017.
Yhteistoiminnan toteutumista ja aikataulua on käsitelty tietokeskuksen
laajennetussa johtoryhmässä 13.3.2017.
Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksessa johtamisjärjestelmän ja
organisaation uudistusta on käsitelty yhteistoimintatilaisuuksissa
6.6.2016 ja 1.12.2016.
Kannanottona kirjattiin 6.6.2016 pidetyssä tilaisuudessa, että perustettaviin henkilöstön kehittäminen -liikelaitoksen toimintoja koskeviin työryhmiin tulee valita henkilöstön edustaja ja hänen varahenkilönsä
asiantuntemuksen varmistamiseksi. Eriäviä näkemyksiä ei tilaisuudessa esitetty.
Kannanottona kirjattiin 1.12.2016 pidetyssä tilaisuudessa, että sosiaalija terveys -toimialalle siirtyvän ammatillisen täydennyskoulutuksen toteuttamiseen ei riitä neljä henkilötyövuotta, mikäli toiminta jatkuu nykyisellään. Koulutuksen toteuttaminen edellyttää paljon tukityötä, mistä
syystä myös asiakaskoordinaattoripanoksen tarve tulisi mahdollisessa
siirrossa huomioida. Lisäksi toivottiin selkeytystä henkilöstön sijoittelusta ja mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Henkilöstö on huolissaan siitä,
tunnetaanko osaamista ja työkokemusta riittävästi. Lisäksi todettiin
asiakaskoordinaattoreilla olevan merkittävä tukirooli erilaisten palvelujen onnistumiseen. Heidät tulee jatkossakin sijoittaa konsulttien kanssa
samaan yksikköön ja fyysisesti samoihin tiloihin.
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Henkilökohtaiset yhteistoimintatilaisuudet on pidetty 1.-9.2.2017 välisenä aikana koko henkilöstön kehittämispalvelu -liikelaitoksen henkilöstölle mukaan lukien työvapailla ja opintovapailla olevat henkilöt. Lisäksi
kuukausittaisten johtoryhmien esityslistan ensimmäisenä asiana on ollut johtamisjärjestelmän muutos ja tältä osin johtoryhmäkokoukset ovat
olleet avoimia koko henkilöstölle.
Lisätiedot
Anna Kari, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 25757
anna.kari(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi
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§ 705
Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun
määrärahan käyttö
HEL 2017-003061 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen vuoden 2017 talousarvion kohdalle 1 3001 (entinen 1 0402) varatun määrärahan 187 300 euron käyttösuunnitelman.
Määrärahasta osoitetaan Helsingin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja
viestintäosastolle 81 000 euroa digitaalisen neuvontasovelluksen rakentamiseen. Sovelluksella edistetään maahanmuuttajien työmarkkinoille siirtymistä ja kotoutumista.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla Stadin aikuisopiston käytettäväksi osoitetaan yhteensä 100 000 euroa suomen kielen koulutukseen
ja uraohjaukseen niille maahanmuuttaja-asiakkaille, jotka ovat työkokeilussa tai palkkatukityössä. Lisäksi Stadin aikuisopistolle osoitetaan 6
300 euroa työttömille maahanmuuttajille osoitettavien kiinteistöalan
koulutusten valmennusjaksojen suorittamiseen.
Jäljelle jäävästä määrärahasta tehdään käyttösuunnitelma myöhemmin
vuoden 2017 aikana.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495
anu.riila(a)hel.fi
Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565
ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet
1

Määrärahan käyttöesitys

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varattu määräraha kohdentuu helsinkiläisille maahanmuuttajille, jotka ovat asuneet
pidempään Helsingissä, mutta jotka eivät ole olleet lakisääteisten kotoutumistoimien piirissä tai joilla lakisääteiset palveluprosessit läpikäytyään on edelleen vaikeuksia kotoutua ja työllistyä. Määräraha kohdentuu myös pidempään Helsingissä asuneille maahanmuuttajille, joiden
kotoutumisprosessia ja työmarkkina-asemaa voidaan nopeilla, räätälöidyillä toimilla edistää ja näin ehkäistä syrjäytymisriskiä.
Kaupunginhallitus on 3.4.2017 § 337 osoittanut 2 000 000 euron määrärahasta yhteensä 1 259 220 euroa virastojen käyttöön.
Digitaalinen palveluneuvontasovellus maahanmuuttajille
Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus- ja
neuvontayksikkö on tarjonnut maahanmuuttajille maksutonta palveluneuvontaa vuodesta 2009 lähtien. Neuvonta on vakiinnuttanut paikkansa ja sen asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosittain.
Eräs maahanmuuttajien yleisimmistä alkuvaiheen kotoutumisen haasteista on vaikeus hahmottaa eri viranomaisprosesseja ja niiden keskinäisiä yhteyksiä, mikä pahimmillaan hidastaa merkittävästi työmarkkinoille siirtymistä ja kotoutumisprosessin käynnistymistä.
Maahanmuuttoneuvonta kehittää digitaalisen neuvontasovelluksen
maahanmuuttaja-asiakkaille. Sovellus selkeyttää maahanmuuttajaasiakkaalle hänen palvelupolkunsa ja siihen liittyvät viranomaisprosessit. Sovellus tehostaa maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluntarpeen
kartoitusta ja palveluohjausta. Samalla asiakkaalle selviää eri viranomaistoimijoiden vastuulla olevien palveluprosessien väliset riippuvuussuhteet ja hän saa konkreettiset askelmerkit kotoutumisensa jatkoa varten, kuten esimerkiksi tiedon siitä, mitä viranomaisdokumentteja
ja lupia henkilön tulee hankkia maahantulon ja kotoutumisensa eri vaiheissa. Sovelluksen käyttöönotto vapauttaa maahanmuuttoasioihin erikoistuneet palveluneuvojat keskittymään ensisijaisesti niiden asiakkaiden henkilökohtaiseen neuvontaan, jotka muutoin esimerkiksi puutteellisen luku- tai kirjoitustaidon takia eivät kykene hoitamaan asioitaan
omatoimisesti.
Neuvontasovellus tullaan kehittämään kaupunginkanslian maahanmuuttoneuvonnan ja elinkeino-osaston koordinoiman Töissä Suomessa
-hankkeen yhteistyönä. Digitaalinen neuvontasovellus on tarkoitus integroida osaksi Töissä Suomessa -hankkeessa suunniteltavaa International House Helsinki (IHH) -palvelumallia.
International House Helsinki -palvelu tuo maahanmuuton alkuvaiheen
kannalta keskeiset viranomaispalvelut, kuten maistraatin, Kelan, VeroPostiosoite
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hallinnon, poliisin, Maahanmuuttoviraston ja pääkaupunkiseudun kuntien palvelut, saman katon alle. Palvelun on tarkoitus käynnistyä vuoden 2018 keväällä. Digitaalinen neuvontasovellus automatisoi maahanmuuttaja-asiakkaan palveluntarpeen kartoitusta ja ohjausta, ja sitä voidaan hyödyntää myös IHH:n palveluneuvojien perehdytyksessä. Sovellusta voidaan tarvittaessa monistaa muihin palvelupisteisiin, jonka lisäksi se toimii verkossa asiakkaan itsepalvelutyökaluna. Sovelluksesta
teetetään eri kieliversioita. Vastaavan kaltainen neuvontasovellus on
toiminut Kööpenhaminassa International House Copenhagenissa vuodesta 2015, jossa sen on todettu olennaisesti nopeuttaneen ja sujuvoittaneen asiakkaiden palveluprosessia sekä parantaneen asiakastyytyväisyyttä.
Kaupunginkanslian tietotekniikka -ja viestintäosastolle esitetään kohdennettavaksi 81 000 euroa digitaalisen neuvontasovelluksen kehittämiseen.
Suomen kielen koulutuksen, uraohjauksen ja kiinteistöalan valmennuksen järjestäminen Stadin
aikuisopistossa
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tavoitteena on edistää asiakkaiden työelämävalmiuksia siten, että heidän mahdollisuutensa työllistyä
avoimille työmarkkinoille paranevat. Kohderyhmänä ovat helsinkiläiset
maahanmuuttajat, jotka ovat asuneet pidempään Suomessa ja joilla on
vaikeuksia kotoutua tai työllistyä. Toiminnan toteuttaja on Stadin aikuisopiston työelämä- ja oppisopimuspalvelut.
Stadin aikuisopiston työelämä- ja oppisopimuspalveluille esitetään kohdennettavaksi 100 000 euroa suomen kielen koulutuksen ja uraohjauksen järjestämiseen niille maahanmuuttaja-asiakkaille, jotka ovat työkokeilussa tai palkkatukityössä muualla kuin Helsingin kaupungilla. Kielikoulutuksen keskeinen sisältö painottuu ammattialakohtaiseen sanastoon, asiakaspalveluun ja työelämätietouteen. Kielikoulutus ja valmennus järjestetään räätälöiden asiakaskohtaisesti, riippuen asiakkaan tarpeista. Määrärahalla rahoitetaan myös opetus- ja ohjausmateriaalin
valmistamista.
Lisäksi Stadin aikuisopistolle esitetään kohdennettavaksi 6 300 euroa
Väylä työhön -hankkeen yhteydessä järjestettäviin kiinteistöalan korttikoulutusten valmennusjaksojen suorittamiseen (tulityö-, työturvallisuusja EA-kortit). Kohderyhmänä ovat helsinkiläiset kotoutumislain piirissä
olevat työttömät maahanmuuttajat. Kiinteistöalalle päästäkseen henkilöiden on suoritettava edellä mainitut koulutukset.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495
anu.riila(a)hel.fi
Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565
ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet
1

Määrärahan käyttöesitys

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.04.2017 § 337
HEL 2017-003061 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen vuoden 2017 talousarvion kohdalle 1 0402 varatun
määrärahan 1 259 220 euron käyttösuunnitelman. Jäljelle jäävästä 740
780 euron osuudesta tehdään käyttösuunnitelma vuoden 2017 aikana.
Määrärahasta osoitetaan kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi yhteensä 698 500 euroa maahanmuuttajien työmarkkina-aseman ja yritystoiminnan edistämiseen.
Maahanmuuttajakotivanhempien suomi toisena kielenä opetuksen järjestämiseen Stadin aikuisopistossa osoitetaan 214 500 euroa.
Vastaavasti ruotsinkieliselle työväenopistolle osoitetaan käytettäväksi
23 720 euroa ruotsi toisena kielenä opetukseen ja varhaiskasvatusviraston käytettäväksi 163 000 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena
kielenä opetuksessa.
Stadin aikuisopistolle osoitetaan kurdin-, persian- ja darinkielisten kotivanhempien vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen 20 000 euroa.
Stadin osaamiskeskukselle osoitetaan 15 000 euroa palveluiden palvelumuotoilua varten.
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Nuorisoasiainkeskukselle osoitetaan 57 000 euroa Ole Hyvä Helsinki hankkeeseen liittyvään kummitaiteilijatoimintaan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495
anu.riila(a)hel.fi
Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565
ilkka.haahtela(a)hel.fi
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§ 706
VR-Yhtymä Oy:ltä ostettavien Pääkaupunkiseudun Junakalusto
Oy:n osakkeiden maksaminen
HEL 2017-006829 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2017 talousarviomäärärahoja 31 000
euroa VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto
Oy:n osakkeiden kauppahinnan maksamiseen talousarvion tililtä 8 22
19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (Junakalustoyhtiö) on pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) sekä VR-Yhtymä Oy:n (VR) omistama kalustoyhtiö.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 34 %.
Junakalustoyhtiön tehtävänä on hankkia ja omistaa Helsingin seudun
liikenne -kuntayhtymän (HSL) liikenteessä tarvittava uusi junakalusto ja
järjestää sen kunnossapito. Yhtiö vastaa myös rahoituksen järjestämisestä junakalustohankinnoille. Junakalustoyhtiö vuokraa hankkimansa
kaluston HSL:lle pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.
Junakalustoyhtiön toimintakonseptiin kuuluu, että se vuokraa kaikki
hankkimansa junat HSL:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, joka on
voimassa leasingsopimusten keston ajan, eli 25 vuotta junien käyttööPostiosoite
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notosta. HSL puolestaan antaa Junakalustoyhtiöltä vuokraamansa junat pääkaupunkiseudun lähijunaliikennettä hoitavan operaattorin käyttöön. Liikenneoperaattori on tällä hetkellä VR.
HSL:n tarkoituksena on, että 1.4.2016 käynnistyneellä suorahankintajaksolla valmistaudutaan kilpailuttamiseen ja toteutetaan koko kilpailuttamisprosessi niin, että kilpailutettu liikenne alkaa kesällä 2021.
VR:n omistamien osakkeiden ostaminen
Jo Junakalustoyhtiön perustamista edeltäneissä selvityksissä otettiin
huomioon myös tuleva kilpailutilanne ja lähdettiin siitä, että tällaisissa tilanteissa tulisi varautua siihen, että toisaalta VR ja toisaalta kaupungit
voivat edellyttää, että VR luopuu Junakalustoyhtiön osakkeista.
Junakalustoyhtiön osakassopimuksessa on myös nimenomaiset sopimusehdot osakkeiden myyntiä ja lunastusta koskevista ehdoista pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen varalle. Osakassopimuksessa myös annetaan kunnille lunastusoikeus sellaisen tilanteen
varalle, että VR ei enää ole pääkaupunkiseudun lähiliikenteen operoija.
Pääkaupunkiseudun kunnat ja VR neuvottelivat alkuvuodesta 2016
osakassopimuksen perusteella esisopimuksesta, jonka mukaisesti kunnat ostavat VR:n omistamat Junakalustoyhtiön osakkeet vuonna 2017,
kun kaikki Sm5-junat on toimitettu ja ne ovat liikenteessä, kuitenkin viimeistään 29.9.2017.
Kaupunginhallitus päätti 29.2.2016, § 185 hyväksyä, että kaupunki ostaa VR:n omistamat Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeet
yhdessä Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja Kauniaisten kaupungin kanssa. Helsingin osuus ostettavista Junakalustoyhtiön osakkeista on 31 osaketta, ja yhtiön nettovarallisuuteen perustuva kauppahintaosuus arviolta 31 000 euroa (alv 0).
Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että osakkeiden kaupasta
sovittiin sitovalla esisopimuksella, ja että liitteen mukainen kauppakirja
tehdään sen jälkeen, kun kaikki Sm5-junat ovat tulleet toimitetuksi, joka
tapauksessa viimeistään 29.9.2017.
Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut osastoa allekirjoittamaan kaupungin puolesta esisopimuksen ja kauppakirjan sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten
vähäisiä muutoksia.
VR:n omistamien osakkeiden ostamista koskeva sitova esisopimus allekirjoitettiin 5.4.2016. Varsinainen kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa
15.8.2017.
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Kaupan toteuttamisen jälkeen kaupungin omistusosuus Junakalustoyhtiöstä tulee olemaan 49,5 %.
Kauppaan liittyen Junakalustoyhtiö maksaa VR:lle takaisin VR:n yhtiölle myöntämän pääomalainan, jonka pääoma on noin 2,2 miljoonaa euroa.
Esittelijä
Vuonna 2016 tehtyjen päätösten ja Junakalustoyhtiön osakkeenomistajien tekemän sitovan esisopimuksen mukaisesti on tarpeen saattaa loppuun VR:n omistamien Junakalustoyhtiön osakkeiden ostaminen.
Osakkeiden ostamisen myötä VR ei ole enää yhtiön osakkeenomistaja,
joten samassa yhteydessä on tarpeen muuttaa myös Junakalustoyhtiön osakassopimusta vastaamaan yhtiön muuttunutta omistustilannetta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hallintosäännön 8 luvun
3 §:n mukaisesti uuden osakassopimuksen hyväksymisestä kokouksessaan 19.6.2017.
Päätösesitys perusteluineen vastaa Pääkaupunkiseudun Junakalusto
Oy:n osakkeiden kauppahinnan maksamisen osalta kaupunginhallituksen konsernijaoston esitystä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Oheismateriaali
1

Esisopimus ja liite_allekirjoitettu

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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§ 707
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmien ratkaisemiseksi
HEL 2016-013310 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Jalovaara Ville, Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmat

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Ville Jalovaara ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy yhteistyössä liikenneviraston ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa toimenpiteisiin Kannelmäki-Kaivoksela tieosuuden meluongelman laajuuden ja
terveysvaikutusten selvittämiseksi sekä ratkaisemiseksi meluaidan tai
meluvallin avulla.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin
15 valtuutettua.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnoissa todetaan, että kaupunki on omissa investointiohjelmissaan vuosittain
varautunut maanteiden erillisten meluntorjuntahankkeiden toteutukseen
omalla kustannusosuudellaan. Kyseisen hankkeen toteutuminen on
kuitenkin riippuvainen Uudenmaan ELY-keskuksen osallistumisesta
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hankkeen toteuttamiseen ja sen osoittamasta investoinnista sekä aikataulusta.
Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelma, joka sisältää myös meluesteet, on
vanhentunut ja sen vuoksi ennen melusuojauksen toteuttamista kohteeseen pitää laatia uusi maantielain mukainen tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman päivittäminen kuuluu Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle.
Hämeenlinnanväylälle on laadittu kehittämissuunnitelma vuonna 1993.
Suunnitelma on jo monilta osin vanhentunut. Kaupunkiympäristön toimiala on yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laatimassa
kehittämisselvitystä Hämeenlinnanväylän osuudelle Hakamäentie - Kehä III. Sen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin maantielain mukaisen yleissuunnitelmatyön sisältöä. Kehittämisselvityksen valmistuttua voidaan kohteelle alkaa laatia tiesuunnitelmaa Uudenmaan ELYkeskuksen toimesta.
Helsingin kaupunki on korostanut maanteiden meluntorjunnan tarpeellisuutta monissa eri yhteyksissä ja kiirehtinyt meluesteiden toteutusta
vuosittain lausuessaan Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta. Jo vuonna 2008 ympäristölautakunta totesi
lausunnossaan valtuustoaloitteesta meluntorjunnan parantamiseksi Hämeenlinnanväylällä, että Hakuninmaan ja Kaarelan asukkaat ovat joutuneet odottamaan meluesteiden rakentamista suhteettoman pitkään.
Hämeenlinnanväylä on valtion hallinnoima ja siten kaupungin mahdollisuudet edistää meluntorjunnan parantamista ja rahoitusta ovat rajalliset.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Jalovaara Ville, Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmat

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Hankenumero 5264_104

Lausunto
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara ja kahdeksan muuta valtuutettua
ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan että Helsingin kaupunki ryhtyy
yhteistyössä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa
toimenpiteisiin Hämeenlinnanväylän Kannelmäki - Kaivoksela tieosuuden meluongelman laajuuden ja terveysvaikutusten selvittämiseksi sekä ratkaisemiseksi meluaidan tai meluvallin avulla.
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymässä liikenneinvestointien talousarvio- ja investointiohjelmaehdotuksessa Hämeenlinnanväylän Kaarelan kohdan lisäkaistat ja meluesteet ovat mukana kaupungin rahoitusosuuden osalta. Kyseinen hankeen toteutuminen on
kuitenkin riippuvainen (Liikenneviraston) Uudenmaan ELY-keskuksen
osallistumisesta hankkeen toteuttamiseen ja sen osoittamasta investoinnista sekä aikataulusta.
Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelma, joka sisältää myös meluesteet, on
vanhentunut ja sen vuoksi ennen melusuojauksen toteuttamista kohteeseen pitää laatia uusi maantielain mukainen tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman päivittäminen kuuluu Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle.
Hämeenlinnanväylälle on laadittu kehittämissuunnitelma vuonna 1993,
joka on jo monilta osin vanhentunut. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laatimassa
Hämeenlinnanväylän osuudelle Hakamäentie - Kehä III kehittämisselvitystä. Sen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin maantielain mukaisen yleissuunnitelman työn sisältöä. Kehittämisselvityksen valmistuttua
voidaan kohteelle alkaa laatia tiesuunnitelmaa Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta.
Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen
Lisätiedot
Jari Rantsi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37215
jari.rantsi(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.04.2017 § 113
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Lausunto
Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus yhteistyössä seuraa Hämeenlinnanväylän liikennemelutilannetta viiden vuoden välein tehtävillä
laskennallisilla meluselvityksillä. Viimeisin meluselvitys on vuodelta
2012. Meluselvityksen perusteella Kanneltien pohjoispuolella keskiäänitaso väylän itäpuoleisilla lähimmillä kiinteistöillä on päivällä (klo 7-22)
60–70 dB ja yöllä (klo 22-7) 55–65 dB. Länsipuolella lähimmillä kiinteistöillä keskiäänitaso on 65–75 dB ja yöllä 60–70 dB. Melutasot yksittäisten kiinteistöiden osalta, jotka ovat erittäin lähellä tietä keskiäänitasot
saattavat ylittää jopa 75 dB päivällä 70 dB yöllä.
Alueen keskiäänitasot ovat erityisesti lähimpien tonttien osalta korkeita.
Melutasot ylittävät valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaiset ohjearvot päivälle 55 dB ja yölle 50 dB jopa 100–200 metrin päässä tiestä.
Hämeenlinnanväylän liikennemäärät kyseisellä osuudella olivat vuonna
2016 noin 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärässä ei ole
tapahtunut melutasoon vaikuttavia muutoksia edellisen vuoden 2012
meluselvityksen jälkeen.
Tutkimusten perusteella pitkäkestoiselle voimakkaalle melulle altistumisen tiedetään lisäävän mm. elimistön stressireaktioiden riskiä, unihäiriöitä sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen perusteella ympäristömelu on Suomessa
ympäristöaltisteiden osalta toiseksi suurin tautitaakan aiheuttaja pienhiukkasten jälkeen. Terveysvaikutuksia ja -riskejä arvioitaessa on kuitenkin muistettava, että nykyiset menetelmät soveltuvat lähinnä väestötason riskinarviointiin.
Hämeenlinnanväylä on valtion hallinnoima ja siten kaupungin mahdollisuudet edistää meluntorjunnan parantamista ja rahoitusta ovat rajalliset. Helsingin kaupunki on omissa investointiohjelmissaan vuosittain
varautunut maanteiden erillisten meluntorjuntahankkeiden toteutukseen
omalla kustannusosuudellaan.
Ympäristötoimi on monissa eri yhteyksissä korostanut maanteiden meluntorjunnan tarpeellisuutta ja kiirehtinyt meluesteiden toteutusta. Jo
vuonna 2008 ympäristölautakunta totesi lausunnossaan valtuustoaloitteesta meluntorjunnan parantamiseksi Hämeenlinnanväylällä, että Hakuninmaan ja Kaarelan asukkaat ovat joutuneet odottamaan meluesteiden rakentamista suhteettoman pitkään.
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Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 2013–2018
on esitetty perusteltu listaus Helsingin kiireellisimmistä maanteiden meluntorjuntakohteista. Ympäristökeskuksen edustaja osallistui kohteiden
priorisointiin. Hämeenlinnanväylän osuus Hakuninmaan ja Kaarelan
kohdalla on Liikenneviraston Uudenmaan meluntorjuntakohteiden prioriteettilistalla ensimmäisenä. Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelma on
kuitenkin vanhentunut ja uusi tiesuunnitelma vaaditaan ennen kuin meluntorjunta voidaan suunnitella uudestaan.
Liikennevirasto on tehnyt ympäristönsuojelulain mukaiset meluselvitykset vuosina 2007 ja 2012. Uusi meluselvitys valmistuu tämän vuoden
kesällä. Liikennevirasto valmistelee maanteiden osalta meluselvityksen
jatkotyönä tehtävää ympäristönsuojelulain mukaista meluntorjunnan
toimintasuunnitelmaa vuosille 2018–2022. Toimintasuunnitelman tulee
valmiina kesällä 2018.
Ympäristölautakunta korostaa voimakkaasti meluesteiden toteuttamisen kiireellisyyttä ja tärkeyttä maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Jouni Ahtiainen, Vs. ympäristötarkastaja, puhelin
jouni.ahtiainen(a)hel.fi
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§ 708
Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi hankkeiden toteuttamisesta enimmäishinnan puitteissa
HEL 2017-002665 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Mika Ebeling) johdosta
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hyväksyessään 1.3.2017 Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:
"Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä,
että kaupunginhallitus edellyttää Liikennelaitos -liikelaitokselta selvitystä niistä konkreettisista toimista, joihin Liikennelaitos -liikelaitos ryhtyy,
jotta hankkeet voidaan jatkossa toteuttaa hyväksytyn enimmäishinnan
puitteissa." (Mika Ebeling)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Toivomusponnen johdosta on saatu liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että silloinen liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta vahvisti 12.5.2016 HKL:n tavoiteohjelman 2016 - 2024 sekä siihen liittyvät strategiset tavoitteet. Yksi
strategisista tavoitteista on tehdä HKL:stä kustannustehokkuudeltaan
Euroopan paras raideliikennetoimija. Kustannustehokkuuteen liittyvä
tavoite vuodelle 2020 investointien osalta on, että investointihankkeiden toteutuneet kustannukset eroavat -5 - 0 % hankesuunnitelman kustannusarviosta.
Liikenneliikelaitoksessa on vastikään aloitettu tavoiteohjelmaan perustuva omaisuuden hallinnan kehittämisohjelma, jossa arvioidaan ja kehitetään prosesseja ja menettelytapoja. Investointihankkeiden toteuttamisprosessin kehittäminen on osa tätä ohjelmaa. Nykyistä tarkempaan
ja pitävämpään kustannusarvioon pyritään mm. tarkemman ja yksityiskohtaisemman suunnittelun avulla sekä kehittämällä toimintatapoja ja
ohjeistusta. Hankkeen toteuttamisvaiheessa kehitetään mm. riskiarviointia, raportointia ja dokumentointia. Mahdolliset poikkeamat hankkeen toteutuksessa voidaan havaita aikaisemmin ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet pystytään tekemään riittävän ajoissa.
Kehittämisohjelmaan on varattu resursseja, mm. toukokuussa aloittaneen kehittämisinsinöörin työpanoksin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet

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

25/2017

41 (135)

Asia/10
26.06.2017

Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.05.2017 § 94
HEL 2017-002665 T 00 00 03

Lausunto
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
HKL:ssä on aloitettu omaisuuden hallinnan kehittämisohjelma, jossa arvioidaan ja kehitetään laaja-alaisesti prosesseja ja menettelytapoja. Investointihankkeiden toteuttamisprosessin kehittäminen on osa tätä ohjelmaa. Investointihankkeiden osalta analysoidaan ja kehitetään toimintatapoja ja ohjeistusta sekä investoinnin suunnittelussa että hankkeen
toteuttamisessa. Suunnitteluvaiheessa pyritään tarkemman ja yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta aikaisempaa tarkempaan ja pitävämpään kustannusarvioon. Tämä asia on otettu mukaan myös HKL:n
toimintasuunnitelmaan. Hankkeen toteuttamisvaiheessa kehitetään
mm. riskiarviointia, raportointia ja dokumentointia. Nämä vaikuttavat siihen, että mahdolliset poikkeamat hankkeen toteutuksessa voidaan havaita aikaisemmin ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet pystytään tekemään riittävän ajoissa.
HKL:n Infra- ja kalustoyksikössä on 15.5.2017 aloittanut kehittämisinsinööri, joka tulee käyttämään merkittävän osan työajastaan edellä mainittujen asioiden parissa.
Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot
Kimmo Reiman, hankepäällikkö, puhelin: 310 78449
kimmo.reiman(a)hel.fi
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Asia käsiteltävä kaupunginhallituksen
26.6.2017 kokouksessa
§ 709
Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi
HEL 2017-005525 T 03 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa valtiovarainministeriölle luonnoksesta
hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi seuraavan lausunnon:
Kaupunginhallitus toteaa, että valtiovarainministeriön arviossa lakimuutosten vaikutuksista on esitetty näkemyksenä, etteivät esitetyt lakimuutokset heikennä Kuntien takauskeskuksen asemaa eikä laissa tarkoitetun luottolaitoksen eli Kuntarahoitus Oyj:n asemaa.
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan yhtä aikaa voimaan tulevat
lakimuutokset (voimaanpanolaki ym.) kuitenkin kokonaisuutena tosiasiallisesti johtavat kuntien taseaseman heikentymiseen ja kyseenalaistavat kuntien itsenäisen verotusoikeuden perustuslaillisen suojan. Nämä seikat yhdessä voivat jatkossa johtaa kuntien vakavaraisuusasetuksen nollariskiaseman menettämiseen, ja siten olennaisesti heikentää
rahoituksen saatavuutta ja kasvattaa velanhoitokuluja kuntasektorilla.
Kaupunginhallitus katsoo, että uudistukseen liittyvät lakimuutokset tulee valmistella siten, ettei niistä aiheudu rahoituskustannusten kasvua
ja veronkorotustarpeita. Kuntien kannalta erityisen tärkeää on, etteivät
kunnat menetä vakavaraisuusasetuksen nollariskiluokitusta.
Huomiot lainkohdittain
Uusi 1 b §: Maakuntien perustamisesta aiheutuvat velallisen muutokset
Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin kaupungin kannalta lakiin lisättäväksi ehdotettavan uuden 1 b §:n osalta maakuntalain, sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annettavan lain 28 §:n mukainen valtioneuvostolle mahdollisesti tuleva oikeus harkintansa mukaan päättää omavelkaisen valtiontakauksen myöntämisestä saman
lain 19 ja 23 §:ssä tarkoitettujen vastuiden vakuudeksi, ei esitetyssä
muodossa riittävällä tavalla varmista kuntien rahoitusperiaatteiden toPostiosoite
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teutumista eikä kuntien EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaista nollariskiluokituksen säilymistä.
Esitystä tulee tarkentaa ja siinä tulee huomioida seuraavat seikat:
• esitetyistä uusista säädöksistä johtuvia vaikutuksia kuntien rahoitusperiaatteisiin sekä julkisen talouden rahoituskustannuksiin tulee tarkastella kokonaisuutena
• esitettyjen uudistusten seurauksena luovuttaisiin jatkumosta, jossa
kunnilla on ollut itsehallintonsa puitteissa luottokelpoisuusarvioinnin
kannalta olennainen, velkojien asemaa turvaava itsenäinen verotusoikeus
• lisäksi uudistuksen seurauksena kuntien tilinpäätöksistä laskettavat
tunnusluvut heikkenevät tehtyjen arvioiden mukaan pysyvästi
• edellä mainitut muutokset (kunnille määrätty verokatto; kuntien luottokelpoisuuden arvioinnissa käytettävien tunnuslukujen heikkeneminen)
voivat tulevina vuosina nykyistä heikommassa suhdannetilanteessa
johtaa kuntasektorin nykyisen nollariskiluokituksen uudelleenarviointiin
• luokituksen menetys johtaa automaattisesti siihen, että osa sijoittajista/velkojista ei jatkossa voi sijoittaa Suomen kuntasektoriin
• valmistelussa tulee varmistaa, ettei kuntasektori (ml. Kuntien takauskeskus) uudistuksen seurauksena menetä vakavaraisuusasetuksen
nollariskiluokitusta
• nollariskiluokituksen menetys aiheuttaisi ylimääräisenä kustannuksena kuntien velanhoitokulujen huomattavan kasvun, sekä järjestelmän
huomattavan pääomitustarpeen, joiden ei tule koitua kuntien maksettavaksi
• lisäksi nollariskiluokituksen menetys vaikuttaisi heikentävästi Kuntarahoituksen velkakirjoihin sijoittaneiden pankkien ja vakuutuslaitosten vakavaraisuusasemaan
• Kuntien takauskeskuksen ja Kuntarahoituksen aseman ei tule uudistuksissa heiketä
• kunnille ei tule jäädä välitöntä eikä välillistä riskiä maakuntien vastuulle siirtyvistä toiminnoista
• Kuntarahoituksen myöntämiä luottoja ei voida siirtää maakunnille ilman valtion omavelkaista takausta, koska maakunnilla ei ole verotusoikeutta
5 §: Valtuuskunta
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Esitetty muutos valtuuskunnan toimikauden alkamisajankohtaan on
teknisluonteinen, eikä kaupunginhallituksella ole lausuttavaa asiaan
8 §: Takausten myöntäminen
Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 8 §: n mukaan takauskeskus
voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutta vastaan. Lain 1 §:n
tarkoittaman luottolaitoksen (Kuntarahoitus Oyj) maksuvalmiutensa turvaamiseksi ja riskeiltä suojautumiseksi tekemille järjestelyille takaus
voidaan kuitenkin myöntää ilman erillistä vastavakuutta nykyisen lain
puitteissa.
Kaupunginhallitus katsoo, että esitys lain 8 §:n täsmennyksestä siten,
että laissa mainittaisiin mahdollisuus kohdistaa Kuntarahoitus Oyj:n toimintaan sopimuksilla takauskeskuksen aseman turvaamiseksi tarvittavia erityisehtoja eli ns. kovenantteja huomioi vallitsevan käytännön.
Kaupunginhallitus näkee tärkeäksi, että osana uudistuksiin liittyvää ehdotettua lakikokonaisuutta Kuntien takauskeskuksen, ja sen jäsenyhteisöinä olevien kuntien oikeuksien ja vastuiden kannalta, takauskeskuksen asema on kaikissa olosuhteissa suojattu riittävillä vakuuksilla.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321
tuomo.makinen(a)hel.fi
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Lausuntopyyntö
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi.
Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta
annettua lakia. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jolla huomioitaisiin maakuntien perustamisesta 1.1.2019 aiheutuvat velallisen muutokset. Lisäksi takauskeskuksen valtuuskunnan toimikauden alkamisajankohtaa
muutettaisiin ja laissa mainittaisiin nimenomaisesti mahdollisuus käyttää sopimusvakuuksia.
Maakuntien perustamiseen liittyvä uusi pykälä on tarkoitettu tulemaan
voimaan yhtä aikaa maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun
lain voimaantulosta annettavan lain kanssa. Muiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään syyskuussa 2017.
Lausuntopyyntö liitteineen on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä valtiovarainministeriön verkkosivuilla (www.vm.fi/hankkeet ja säädösvalmistelu) sekä sote- ja maakuntauudistuksen verkkosivuilla
(www.alueuudistus.fi/lausuntopyynnöt). Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriöön 4.7.2017 mennessä.
Esitettyjen muutosten pääasiallinen sisältö
5 § Valtuuskunta
Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan toimikausi
Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) 5 §:ssä säädetään
takauskeskuksen päätösvaltaa käyttävästä valtuuskunnasta. Säännöksen mukaan asianomainen ministeriö määrää jäsenet ja varajäsenet
kunnallisvaalien jälkeisen vuoden lokakuun 1 päivänä alkavaksi nelivuotiskaudeksi.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kyseistä säännöstä
niin, että valtuuskunnan toimikausi alkaisi kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun 1 päivänä. Lain voimaantulosäännöksellä jatkettaisiin
lain voimaantullessa toimivaltaisen valtuuskunnan toimikautta vuoden
2017 loppuun saakka
8 § Takausten myöntäminen
Vakuuksia koskeva muutostarve
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Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 8 §;n mukaan takauskeskus
voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutta vastaan. Lain 1 §:n
tarkoittaman luottolaitoksen (Kuntarahoitus Oyj) maksuvalmiutensa turvaamiseksi ja riskeiltä suojautumiseksi tekemille järjestelyille takaus
voidaan kuitenkin myöntää ilman erillistä vastavakuutta.
Esityksen mukaan lain 8 §:ää tulisi täsmentää niin, että laissa mainittaisiin mahdollisuus kohdistaa Kuntarahoitus Oyj:n toimintaan sopimuksilla takauskeskuksen aseman turvaamiseksi tarvittavia erityisehtoja eli
ns. kovenantteja (esim. luottolaitoksilta tiettyä toimintaa edellyttävät tai
luottolaitoksen talouteen liittyvät ehdot ). Nämä erityisehdot toimisivat
takauskeskuksen asemaa turvaavina sopimusvakuuksina. Sopimusvakuuksien on toistaiseksi tulkittu sisältyvän 8 §:ssä edellytettyyn riittävän
vakuuden määritelmään, mutta asiasta olisi mahdollisten tulkintaongelmien välttämiseksi perusteltua säätää laissa. Koska sopimusvakuuksia
käytetään vakuuksina myös luottolaitoksen maksuvalmiutensa turvaamiseksi ja riskeiltä suojautumiseksi tekemille järjestelyille, laissa ei olisi
enää tarpeen säätää siitä, että näille järjestelyille takaus voidaan myöntää myös ilman vastavakuutta.
Uusi 1 b § Maakuntien perustamisesta aiheutuvat velallisen muutokset
Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi annettuun hallituksen esitykseen sisältyy maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaantulosta annettavan lain säännös maakuntien vastuulle
siirtyvien sitoumusten valtiontakauksesta.
Valtiontakaus annettaisiin esityksen mukaan omavelkaisena takaussitoumuksena, joka ensisijaisesti varmistaisi, että maakuntiin ja edelleen
maakuntien vastuulle siirtyvistä luotoista ei sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäytymisvastuun siirron jälkeen voisi syntyä enää lainkaan vastuita tai velvoitteita kunnille. Kuntien takauskeskuksesta annettuun lakiin lisättäväksi esitetty säännös on tarpeen, jotta
takauskeskuksesta annetussa laissa tarkoitettu luottolaitos eli Kuntarahoitus Oyj ei joutuisi irtisanomaan maakuntien vastuulle siirtyviä sitoumuksia. Säännös turvaa siten myös Kuntarahoitus Oyj:n toimintaa ja
välillisesti myös kuntien varainhankintaa.
Esityksen mukaan kuntien tosiasiallinen vastuu Kuntien takauskeskuksen sitoumuksista pienenisi. Esityksellä ei siten rajoitettaisi tai puututtaisi kunnan asukkaiden itsehallintoon eikä myös kunnan verotusoikeuteen tai kunnan oikeuteen päättää itsenäisesti taloudestaan. Esityksen
mukaan lainmuutoksella ei myöskään olisi vaikutuksia rahoitusperiaatteiden toteutumiseen kuntien toiminnassa. Hallituksen käsityksen mukaan esitys voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
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Järjestelmän tausta ja nykytila
Kuntien takauskeskuslain säätämisen yhteydessä hallituksen tavoitteena oli varmistaa kuntasektorille (osana jukista taloutta) jatkuva, sen
omaan luottokelpoisuuteen perustuva kilpailukykyisen ja joustavan rahoituksen saatavuus.
Järjestelmää perustettaessa hallituksen esityksessä laiksi Kuntien takauskeskuksesta (HE 30/1996) esityksen yleisperusteluissa oli tuotu
esiin kuntien yhteinen pyrkimys kehittää yhteistä varainhankintajärjestelmää, koska mittakaavaeduilla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä, jolloin julkisen sektorin velkaa ei tarpeettomasti kasvateta.
Esimerkkejä mittakaavaeduista ovat mm. Kuntien takauskeskuksen
pohjalle rakennetun yhteisen varainhankintajärjestelmän puitteissa toteutetut viitelainaemissiot, joita ei ole mahdollista toteuttaa yksittäisen
kaupungin tai kunnan lainanottovolyymeilla. Ensimmäinen yksittäinen
järjestelmän puitteissa toteutettu viitelaina -kokoluokkaa oleva joukkolainojen liikkeeseenlasku vuonna 2011 (1,5 miljardia dollaria) vastasi
suuruudeltaan Helsingin kaupungin koko nykyistä ottolainakantaa.
Edelleen, kuten vuoden 1996 lakiesityksen yleisperusteluissakin on todettu, kuntien velanhoitokyky on säilynyt koko Suomen itsenäisyyden
ajan erittäin vahvana. Sijoittajien keskuudessa luottamus kuntasektorin
on ollut rinnasteinen Suomen valtioon. Kuntien keskitetyllä varainhankintajärjestelmällä on samat luottoluokitukset kansainvälisiltä luottoluokittajilta kuin Suomen valtiolla. Suomessa toimivien pankkien ja muiden
luottolaitosten vakavaraisuuslaskennassa kunnat ovat nollariskiluokassa. Yleisperusteluissa esitetyn mukaisesti kuntien hyvää velanhoitokykyä ovat turvanneet Suomen Hallitusmuotoon perustuva itsehallinnollinen asema ja itsenäisen verotusoikeuden perustuslaillinen suoja.
Kuntien takauskeskukseen perustuva järjestelmä on osoittanut toimivuutensa myös vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin yhteydessä osaltaan turvaten kuntien rahoituksen jatkuvuuden. Valtio on ollut Kuntarahoituksen osakkaana vuodesta 2009 lukien n. 16 prosentin omistusosuudella. (Muita omistajia ovat Kuntien Eläkevakuutus 31 prosentin sekä kaupungit ja kunnat yhteensä 53 prosentin omistusosuudella.) Lainakannasta per 31.12.2016 yhteensä 44 % oli asuntoyhteisöille, 38 %
kunnille ja loput kuntaomisteisille yhtiöille tai kuntayhtymille myönnettyjä lainoja.
Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2016 lopulla 16 Mrd euroa, ja Kuntarahoituksen myöntämien lainojen yhteismäärä 20,9 Mrd
euroa. Edellä mainitut seikat ja kuntakonsernien vastuiden mittakaava
huomioon ottaen, ei ole julkisen talouden kokonaisrahoituskustannusten kannalta merkityksetöntä, minkälaisiksi kansainväliset luottoluokitPostiosoite
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tajat ja sijoittajat ja kuntien nykyiset velkojat pitkällä aikavälillä näkevät
Suomen kuntasektorin kyvyn huolehtia velvoitteistaan. Luottoluokittajien kannalta olennaisia asioita kuntakentän luottokelpoisuutta arvioitaessa ovat tilinpäätöslukujen lisäksi kuntien itsehallinnollinen asema ja
sen keskeisenä osana itsenäinen verotusoikeus.
Maakuntien perustamiseen liittyvät esitetyt Kuntien takauskeskusta
koskevan lakimuutokset ovat olennaisilta osin tarkoitettu tulemaan voimaan yhtä aikaa maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain
voimaantulosta annettavan lain kanssa. Em. eri lakiesitysten julkiseksi
tulon yhteydessä on käynyt ilmeiseksi, että niiden yhteisvaikutuksena
kuntatoimijoiden luottokelpoisuuden arvioinnissa käytettävät erilaiset
kuntien tilinpäätöksistä laskettavat tunnusluvut, kuten suhteellinen velkaantuneisuus ja suhteelliset korkomenot heikkenevät muutosten seurauksena olennaisesti.
Helsingin kaupungin kohdalla merkittävä syy tunnuslukujen heikkenemiselle on, että kaupungin verotulopohja suhteessa jäljelle jäävään lainakantaan on jatkossa uudistuksen jälkeen nykyistä olennaisesti pienempi, mm. siitä syystä että niissä kuntayhtymissä joiden jäsen kaupunki on, maakunnalle siirtyvän omaisuuden arvo on huomattavasti
siirtyviä velkoja suurempi. Koska edellä kuvatut omistuksen siirrot voidaan toteutuessaan aikanaan tulkita sijoittajien ja luottoluokittajien näkökulmasta kunnan verotuksen perustuslaillisen suojan tai maksuvalmiuteen liittyvien institutionaalisten järjestelyjen heikennykseksi, niistä
aiheutuu merkittävä riski järjestelmän pitkän aikavälin luottokelpoisuudelle.
Kaupunginhallitus katsoo, että Kuntien takauskeskuslain pohjalle on
kyetty vuosien varrella luomaan lain tavoitteena ollut järjestelmä, joka
Helsingin kaupungin kannalta on edelleen relevantti. Jotta kuntien luottokelpoisuus ei uudistuksista johtuvista syistä alenisi, eivätkä julkisen
talouden lainanhoitokulut kasvaisi, kuntien luottokelpoisuus tulee valtion toimesta muutosten yhteydessä varmistaa velkojat ja luottoluokittajat vakuuttavalla tavalla.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321
tuomo.makinen(a)hel.fi
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Asia käsiteltävä kaupunginhallituksen
26.6.2017 kokouksessa
§ 710
Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevasta valtioneuvoston päätösluonnoksesta
HEL 2017-005549 T 03 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita koskevasta valtioneuvoston päätösluonnoksesta seuraavan lausunnon:
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat olennainen ja toimiva osa suomalaista kaavoitusjärjestelmää ja antavat tukevan selkänojan varsinaiselle kaavoitukselle.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden päivittäminen ja selkeämpi
konkretisointi on perusteltua. Nyt esitetty valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden luonnos on kuitenkin niin yleispiirteinen, että sen ohjausvaikutus jää kyseenalaiseksi. VAT:n ensisijaisena tarkoituksena on
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioonottaminen
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Lausunnoilla olevan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden luonnoksen sanamuodot ovat niin laveita, että on vaikea keksiä
millaiset maankäytön ja liikenteen ratkaisut eivät olisi uusien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista.
Varsinaisista alueidenkäyttötavoitteista on poistettu maininnat, jotka liittyvät Helsinkiin tai muihin kaupunkiseutuihin, yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen tai eheyttämiseen taikka raideliikenteeseen tukeutumiseen
ja henkilöautoilun vähentämisen tarpeeseen. Sanaa kaupunki ei mainita yhdessäkään tavoitteessa. Tämä ei ole linjassa käynnissä olevan kehityksen ja toimintaympäristön muutosten kanssa.
Lausunnoilla olevassa luonnoksessa on ristiriitaisuuksia liittyen asioiden esitystarkkuuteen. Liikennejärjestelmän tai maankäytön sijoittumisen priorisoinnista sanotaan varsin vähän, mutta toisaalla viitataan tarkasti yksittäisiin direktiiveihin tai otetaan yksityiskohtaisesti kantaa tuulivoimalapuistojen tavoiteltavaan kokoon. Eri tavoitekokonaisuudet tulisi
valmistella samalla mittakaavatasolla ja niiden tulisi olla keskenään vertailukelpoisia.
Helsingin seudun erityiskysymykset
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On erittäin tärkeää, että valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa
otetaan myös jatkossa huomioon Helsingin seudun erityiskysymykset.
Helsingin seutu vastaa merkittävästä osasta koko Suomen arvonlisäystä. Suhteellisen hintatason eriytyminen Helsingin kantakaupungissa
verrattuna ympäröivään seutuun on edelleen kasvussa. Tärkein keino
vastata tähän kestävästi on lisätä tarjontaa siellä, missä hintataso on
korkein. Näin ollen seudun tiiviin, urbaanin ydinalueen kasvun edellytykset tulee turvata. Tämä vaatii rakentamisen hallinnollisten esteiden
raivaamista, aktiivista metropolipolitiikkaa sekä investointien ohjaamista
sinne, missä ne tuottavat mahdollisimman suuren arvonlisäyksen koko
kansantaloudelle.
Kaupungistuminen jatkuu myös Suomessa ja kaupunkikeskustojen
merkitys koko valtakunnan talouden vetureina tulee korostumaan entisestään. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa tulee ottaa huomioon myös muiden kasvavien kaupunkiseutujen rooli. Helsinki on suuresta koostaan johtuen erityisasemassa, mutta VAT:n on hyvä pyrkiä
ohjaamaan myös muiden suurten kaupunkien tiivistyvää kasvua. Tiivistymisen ja eheytymisen tulee olla keskiössä myös pienempien kaupunkien ja taajamien kehityksessä. Valtion viranomaisten ja kuntien tulee
hyvässä yhteistyössä ohjata kaupunkien tiivistymistä tavoitteelliseen
suuntaan.
On tärkeää, että valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009), arvokkaat maisema-alueet sekä viheralueiden laajat kokonaisuudet edelleenkin turvataan maankäyttöä linjaavissa toimissa. Kritiikki voidaan kohdistaa valtion viranomaisten usein ristiriitaisiin tulkintoihin. Valtion viranomaisilla ei vaikuta olevan perusteltua yhtä
kantaa tavoitteisiin ja hankkeisiin vaan jokainen viranomainen lähestyy
niitä pelkästään omasta näkökulmastaan, mikä aiheuttaa hämmennystä ja epäselvyyttä linjanvedoista. Tämän vuoksi olisi paikallaan, että
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ei pelkästään tiivistetä vaan
että niille asetetaan keskinäinen priorisointimenettely, johon voitaisiin
tukeutua ristiriitatilanteissa. Tällaisiin tilanteisiin on jouduttu erityisesti
silloin, kun yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja eheyttämiseen sekä
asuntotuotannon turvaamiseen pyrkivää kaavoitusta joudutaan tarkastelemaan suhteessa muihin tärkeisiin tavoitteisiin. Sama tilanne on ollut
joissakin kaupan yksiköiden sijoittamistilanteissa. Osin nämä ongelmat
johtuvat siitä, että keskimääräisellä kaupunki- tai maakuntatasolla suuriksi mielletyt hankkeet ovat Helsingin mittakaavassa täysin paikallisia.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
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Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 8.5.2017
VAT taustamuistio
Ympäristöarviointi, ympäristöselostus
VAT-uudistus, luonnos VNn päätös

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ympäristöministeriö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vuonna 2000 päätettyjä ja vuonna 2008 täydennettyjä valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita ollaan jälleen päivittämässä. Tarkoituksena on
uudistaa tavoitteita vastaamaan mahdollisimman hyvin alueidenkäytön
tulevaisuuden haasteisiin. Ympäristöministeriön vetämän hankkeen tavoitteena on selventää VAT:n roolia kuntien maankäyttövallan ja -vastuun lisäämiseksi. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti
maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistamisesta
on luovuttu, joten tehtävät uudistukset painottavat entisestään kaavoituksen ennakoivaa roolia.
Ehdotus valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi on valmisteltu maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarvioinnin ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti siten, että tavoitteet koskevat nykyistä rajatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia ja ovat nykyistä yleispiirteisempiä. Jaottelusta yleistavoitteisiin
ja erityistavoitteisiin on luovuttu. Tämän sijaan kunkin tavoitekokonaisuuden alkuun on sijoitettu varsinaisia alueidenkäyttötavoitteita taustoittava osio ”Tavoitteiden tausta ja tarve”. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on luonnoksessa jaoteltu viiteen ryhmään:
-toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
-tehokas liikennejärjestelmä
-terveellinen ja turvallinen elinympäristö
-elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
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- uusiutumiskykyinen energiahuolto
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistuksen valmistelua
on ohjannut työryhmä, jossa ovat olleet edustettuina ministeriöt, maakuntien liitot, Suomen Kuntaliitto ja ELY-keskukset.
Ympäristöministeriö on pyytänyt viranomaisia ja yleisöä kommentoimaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamista
30.6.2017 mennessä. Lausuntoesitys on kaupunkiympäristötoimialan
lausunnon mukainen. Kaupunginhallitus antoi 4.4.2016 ympäristöministeriölle lausunnon valtakunnallisten aleuidenkäyttötavoitteiden uudistamisen lähtökohdista.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 8.5.2017
VAT taustamuistio
Ympäristöarviointi, ympäristöselostus
VAT-uudistus, luonnos VNn päätös

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ympäristöministeriö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi
Maankäytön yleissuunnittelu
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§ 711
Stadin ammattiopiston tilojen vuokrasopimuksen jatkaminen, Abraham Wetterin tie 4
HEL 2017-005114 T 10 01 04

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että
1
HGR Property Partners Oy:n omistamien, Abraham Wetterin tie 4:ssä
sijaitsevien Stadin ammattiopiston käytössä olevien tilojen toistaiseksi
voimassa olevan vuokrasopimuksen ensimmäistä mahdollista irtisanomisajankohtaa 31.12.2019 jatketaan 2 vuodella ja 9 kuukaudella nykyisin ehdoin niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on
30.9.2022. Tällöin sopimus päättyy 30.9.2023. Tästä poiketen vuokranantajalla ei ole oikeutta irtisanoa vuokrasopimusta ennen 31.12.2024,
jolloin vuokrasopimus päättyy 31.12.2025.
Irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuokranantaja sitoutuu lisäksi tarjoamaan kaupungille opetusviraston toiminnallisiin muutoksiin muutostyörahaa arvonlisäverottomana 100 000 euroa per jatkosopimusvuosi liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
2
Näin vuokratut tilat vuokrataan opetusviraston käyttöön edellä mainituin
ehdoin ja vuokranantajalle kulloinkin maksettavalla vuokralla lisättynä
kaupunkiympäristön toimialan hallintokululla 0,50 euroa/m²/kk.
3
Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö oikeutetaan allekirjoittamaan edellä mainitut vuokrasopimusmuutokset ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1
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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

25/2017

55 (135)

Asia/13
26.06.2017

2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 20.6.2017, 13 §

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Osoitteessa Abraham Wetterin tie 4 sijaitsevassa HGR Property Partners Oy:n omistamassa rakennuksessa on Stadin ammattiopiston
nuorten työpajatoiminnan sekä rakennusalan ja kone- ja metallialan
koulutuksen opetustiloja yhteensä 13 698 htm². Rakennuksen toiminnat
siirtyvät Roihupellon uuteen kampukseen, kun kampuksen toinen vaihe
valmistunee syyskuussa 2023. Tilojen tämän hetkisen toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi omistaja niin halutessaan päättää
31.12.2020 esim. omistajan vaihtuessa. Koska kasvatuksen ja koulutuksen toimiala haluaa varmistaa toiminnan katkeamattoman jatkumisen, esittää kiinteistöviraston tilakeskus (nyk. kaupunkiympäristön toimiala) yhdessä opetusviraston (nyk. kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) kanssa, että nykyisen sopimuksen kiinteää osaa jatketaan vuokralaisen osalta 2 vuotta 9 kuukautta eli 30.9.2023 asti ja vuokranantajan osalta 5 vuotta eli 31.12.2025 asti.
Neljälle vuodelle laskettu päivitetty arvonlisäveroton pääomitettu vuokra
on 6 763 168 euroa.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristön toimiala on yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan kanssa suunnittelemassa opetusviraston Stadin ammattiopiston käyttöön uutta kampusrakennusta Roihupeltoon. Rakennusten on
tarkoitus valmistua kolmessa vaiheessa. Abraham Wetterin tie 4:ssä sijaitsevien kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintojen oli tarkoitus
siirtyä uusiin tiloihin kohteen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2020
keväällä, mutta suunnittelun edetessä opetuslinjoja on pitänyt järjestellä uudelleen vastaamaan tulevien markkinoiden tarpeita. Tällä hetkellä
on suunniteltu, että Abraham Wetterin tie 4:n opetustoiminta siirtyy uusiin tiloihinsa kampuksen toiseen vaiheeseen, joka valmistuu investointiohjelmassa olevan rahoituksen mukaisesti aikaisintaan 30.9.2023.
Rakennushanke voi tästä ajankohdasta myöhästyä, joten kiinteistöviraston tilakeskus (nyk. kaupunkiympäristön toimiala) yhdessä opetusviraston (nyk. kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) kanssa esittivät opetustoiminnan tilojen turvaamiseksi Abraham Wetterin tie 4:n nykyisen
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

25/2017

56 (135)

Asia/13
26.06.2017

toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ensimmäisen mahdollisen irtisanomisajan jatkamista nykyisin ehdoin kiinteistön omistajan
liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Sopimuksen kiinteä osa jatkuu vuokralaisen osalta 2 vuotta 9 kuukautta
eli 30.9.2023 asti ja vuokranantajan osalta 5 vuotta eli 31.12.2025 asti.
Irtisanomisilmoitukset on tehtävä 12 kuukautta aikaisemmin. Näin Stadin ammattiopiston katkeamaton toiminta kohteessa turvataan, ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi luopua tilasta joustavasti uusien tilojensa valmistuttua Roihupeltoon. Lisäksi vuokranantaja tarjoaa kaupungille toiminnallisiin muutoksiin muutostyörahaa arvonlisäverottomana 100 000 euroa per jatkosopimusvuosi.
Kohteen huoneistoala on 13 698 htm². Tämän hetkinen pääomavuokra
on 11,59 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 5,24 euroa/htm²/kk eli yhteensä arvonlisäverottomana 232 848 euroa/kk. Vuokriin lisätään kulloinkin
voimassa oleva arvonlisävero ja ne sidotaan elinkustannusindeksiin.
Vuokralaisen mukaan neljälle vuodelle laskettu päivitetty arvonlisäveroton pääomitettu vuokra on 6 763 168 euroa. Vuokranantajan mukaan
viidelle vuodelle laskettu päivitetty arvonlisäveroton pääomitettu vuokra
on 8 249 106 euroa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 20.6.2017 hyväksynyt päätösehdotuksessa mainitut vuokrasopimuksen muutokset.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Esitys vuokra-ajan jatkamisesta HGR Property Partners 30.3.2017
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 20.6.2017, 13 §

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 247
HEL 2017-005114 T 10 01 04

Kiinteistökartta 77/675 502, Abraham Wetterin tie 4

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että HGR Property
Partners Oy:n omistamien, osoitteessa Abraham Wetterin tie 4 sijaitsevien opetusviraston Stadin ammattiopiston käytössä olevien tilojen toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ensimmäistä mahdollista
irtisanomisajankohtaa 31.12.2019 jatketaan 2 vuodella 9 kuukaudella
nykyisin ehdoin niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on
30.9.2022. Tällöin sopimus päättyy 30.9.2023. Tästä poiketen vuokranantajalla ei ole oikeutta irtisanoa vuokrasopimusta ennen 31.12.2024,
jolloin vuokrasopimus päättyy 31.12.2025.
Irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuokranantaja sitoutuu lisäksi tarjoamaan kaupungille opetusviraston toiminnallisiin muutoksiin muutostyörahaa arvonlisäverottomana 100 000 euroa per jatkosopimusvuosi liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Lisäksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että näin vuokratut tilat vuokrataan opetusviraston käyttöön edellä mainituin ehdoin ja
vuokranantajalle kulloinkin maksettavalla vuokralla lisättynä kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintokululla 0,50 euroa/m²/kk.
Edelleen kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistöviraston tilakeskuksen toimitilapäällikkö oikeutetaan allekirjoittamaan
edellä mainitut vuokrasopimusmuutokset ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Päätös tehdään ehdolla, että opetusvirasto hyväksyy edellä mainitut
vuokrasopimuksen muutokset.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Anne Löfström, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40333
anne.lofstrom(a)hel.fi
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§ 712
Perusopetuksen aluepäällikön viran perustaminen kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalle ja perusopetuksen kohdennettujen opetuspalvelujen päällikön viran lakkauttaminen
HEL 2017-007278 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.8.2017 lukien kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle perusopetuksen aluepäällikön viran, jonka kokonaispalkka on 5 778,00 e/kk, ja lakkauttaa samalla perusopetuksen
kohdennettujen opetuspalvelujen päällikön viran 1.8.2017 lukien.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281
kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet
1

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esityslista 200617 asia 10.pdf

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Otteensaajat

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 20.6.2017 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiosta 1.8.2017 lukien siten, että perusopetuksen kohdennetut palvelut lakkautetaan ja perusopetuksen alueellisia palveluja on
aikaisemman neljän sijaan viisi. Perusopetuksen alueelliset palvelut järjestää perusopetuslain mukaista opetusta alueellaan.
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Uutta viidettä perusopetuksen aluetta johtamaan tarvitaan perusopetuksen aluepäällikön virka. Samalla perusopetuksen kohdennettujen
opetuspalvelujen päällikön virka voidaan lakkauttaa.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 13 kohdan mukaan
kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Toimialan toimintasäännössä on määritelty tarkemmin toimialan organisaatio ja tehtävät. Julkista valtaa käytetään muun muassa silloin, kun
tehtävässä käytetään kunnan delegoitua päätösvaltaa ja tehtävissä,
joissa voi lakiin perustuvan toimivallan perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta tai antaa toista velvoittavan määräyksen tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen
etuun tai oikeuteen.
Perusopetuksen aluepäällikkö käyttää päätösvaltaa muun ohella oppilaiden opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa tehden hallintopäätöksiä perusopetuksessa olevan oppilaan erityisen tuen järjestämisestä. Lisäksi hän toimii alueensa peruskoulujen virkasuhteisten rehtoreiden esimiehenä sekä ottaa vakinaiseen palvelukseen virkasuhteiset
opettajat. Perusopetuksen aluepäällikön virka sisältää julkisen vallan
käyttöä, minkä vuoksi tehtävää varten on perustettava virka.
Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai
määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Perusopetuksen aluepäällikön virka on arvioitu HAY -luokituksen mukaisesti ja se on sijoitettu vaativuusluokkaan 20.
Perusopetuksen kohdennettujen opetuspalvelujen päällikön virka on
avoimena, eikä siinä ole avoimen viran hoitajaa. Kyseistä virkaa ei
enää tarvita, joten se voidaan lakkauttaa.
Liitteenä on kasvatus- ja koulutuslautakunnan 20.6.2017 esityslista,
asia 10, perusopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatio. Asia päätettiin esityksen mukaan.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281
kirsti.tanttu(a)hel.fi
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1

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esityslista 200617 asia 10.pdf

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Otteensaajat
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Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 713
Sopimus yhteistoiminnasta Helsingin kaupungilla
HEL 2017-006789 T 01 04 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sopimuksen yhteistoiminnasta Helsingin kaupungilla sekä valtuuttaa kansliapäällikön ja henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin
puolesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928
sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet
1

Sopimus yhteistoiminnasta Helsingin kaupungilla

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa säännellään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa
laissa. Lisäksi kaupunginhallitus on 3.3.2008, § 285, vahvistanut sopimuksen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa. Työsuojelun yhteistoimintaa säännellään työsuojelun
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa
sekä kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa. Lisäksi
henkilöstöjohtaja on vahvistanut 7.4.2014 Helsingin kaupungin työsuojelun yhteistoimintaperiaatteet 2014–2017.
Kaupunginkanslian sekä pääsopijajärjestöjen paikallisyhdistysten ja
vastaavien edustajien kesken on päästy neuvottelutulokseen siitä, millainen on uusi sopimus yhteistoimintalain sekä työsuojelun valvonnasta
ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain soveltamisesta.
Sopimuksessa yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan järjestelPostiosoite
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mät on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Samoin yhteistoiminnan ja
työsuojelun yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat on uudistettu
vastaamaan kaupungin uuden organisaation rakennetta.
Kaupunginkanslian ja pääsopijajärjestöjen edustajien neuvottelussa
30.5.2017 on todettu, että sopimus tulee voimaan kaupunginhallituskäsittelyn jälkeen kesäkuussa 2017.
Sopimuksen mukaan kaupungin yhteistoimintaperiaatteiden tarkoituksena on luoda rakenteet työnantajan ja henkilöstön väliselle yhteistoiminnalle ja mahdollistaa henkilöstön osallistuminen oman työn ja työyhteisön kehittämiseen sekä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden
edistämiseen. Yhteistoiminnan toteutumista tukevat avoin ja oikea-aikainen asioiden käsittely ja viestintä henkilöstölle tärkeissä asioissa.
Sopimuksella halutaan vahvistaa jo luotuja hyväksi todettuja yhteistoimintakäytäntöjä sekä säilyttää henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan välinen luottamukseen perustuvan yhteistoiminnan ilmapiiri.
Periaatteet koskevat kaupungin toimialoja ja liikelaitoksia, joihin rinnastetaan myös kaupunginkanslia, pelastuslaitos, tarkastusvirasto ja Korkeasaari.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928
sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet
1

Sopimus yhteistoiminnasta Helsingin kaupungilla

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 678
HEL 2017-006789 T 01 04 00 00
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
19.06.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle
Veronika Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928
sari.kuutamo(a)hel.fi
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§ 714
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Työntekijän siirto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taidemuseopalvelusta palvelukeskusliikelaitokseen
HEL 2017-004649 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.
Käsittely
Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander:
Kaupunginhallitus päättää, että toimistovahtimestari ********** vakanssi
varsinaisine palkkoineen pysyy edelleen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan taidemuseopalvelussa ja samalla selvitetään onko tarpeen keskittää tehtäviä edes toimialan sisällä.
Kannattaja: Otso Kivekäs
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää siirtää toimistovahtimestari ********** (vakanssi 462025) varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan taidemuseopalvelusta palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2017 lukien.
Esittelijän perustelut
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Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Taidemuseopalvelun toimistovahtimestarin tehtäviin kuuluu pääasiallisesti toimiston yleiset asiat, mm. tilojen yleisestä siisteydestä huolehtiminen, laitteiden huoltokutsut, vieraiden vastaanottaminen ja ohjaaminen sekä neuvonta sekä toimiston juoksevien asioiden hoito.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla hallinto- ja tukipalvelut on keskitetty.
Tavoitteena on keskittää vahtimestaripalvelut palvelukeskusliikelaitokseen.
Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialan
hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään tehtävät
palvelukeskusliikelaitokseen.
Toimialan toiminnan käynnistyttyä 1.6.2017 ei tehtävien organisoinnissa ole tehty muutoksia suhteessa aiempaan.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia
tukipalvelutehtäviä.
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

25/2017

66 (135)

Asia/16
26.06.2017

Vahtimestarityön keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen käsiteltiin
taidemuseon henkilöstötoimikunnassa 17.3.2017, toimialan yhteinen
yhteistoimintatilaisuus pidettiin 24.3.2017 ja henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely käytiin 5.4.2017.
Asia on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 12.4.2017.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2017 (§ 478) ottaa asian
käsiteltäväkseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Siirrettävä henkilö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Palvelukeskusliikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 679
HEL 2017-004649 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
19.06.2017 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 26.4.2017 § 13 §
HEL 2017-004649 T 01 01 00

Päätös
Kansliapäällikkö päätti siirtää toimistovahtimestari ********** (vakanssi
462025) varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen taidemuseosta palvelukeskusliikelaitokseen 1.6.2017 lukien.
Päätöksen perustelut
1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti kansliapäällikkö
päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä (12 luku 1 momentti 1 § 9 kohta). Kansliapäällikkö tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.
Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon. Lisäksi päätöksen perusteluissa todetaan, että yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa siirtää hallintokuntien välillä.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sePostiosoite
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kä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Taidemuseon toimistovahtimestarin tehtäviin kuuluu pääasiallisesti toimiston yleiset asiat, mm. tilojen yleisestä siisteydestä huolehtiminen,
laitteiden huoltokutsut, vieraiden vastaanottaminen ja ohjaaminen sekä
neuvonta sekä toimiston juoksevien asioiden hoito.
1.6.2017 aloittavalla kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla hallinto- ja tukipalvelut keskitetään. Vahtimestaripalvelut tulevat tällöin olemaan palvelukeskusliikelaitokseen keskitettyjä tukipalveluja toimialalla.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia
tukipalvelutehtäviä.
Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialoittain hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty
toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään tehtävät palvelukeskusliikelaitokseen.
Vahtimestarityön keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen käsiteltiin
taidemuseon henkilöstötoimikunnassa 17.3.2017, toimialan yhteinen
yhteistoimintatilaisuus pidettiin 24.3.2017 ja henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely käytiin 5.4.2017. Asia on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 12.4.2017.
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi
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§ 715
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Tukipalvelutyöntekijöiden siirto kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta palvelukeskusliikelaitokseen
HEL 2017-004645 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.
Käsittely
Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander:
Kaupunginhallitus päättää, ettei liitteessä 1 ja 2 mainittuja työntekijöitä
siirretä palvelukeskusliikelaitokseen vaan he pysyvät kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan omina työntekijöinä ja samalla selvitetään onko
tarpeen keskittää tehtäviä edes toimialan sisällä.
Kannattaja: Otso Kivekäs
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502
kati.takanen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Liite 1 Siirrettävät vakinaiset työntekijät
Liite 2 Siirrettävät määräaikaiset työntekijät

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää siirtää liitteessä 1 mainitut työntekijät ja liitteessä 2 mainitut määräaikaiset työntekijät varsinaisine palkkoineen ja
vakansseineen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2017 lukien.
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Esittelijän perustelut
Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Strategiaohjelman mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
omana työnä tuottamat tukipalvelutehtävät on tarkoituksenmukaista
siirtää palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2017 alkaen.
Siirto koskee 17 kalustonhoitajan tehtävää, kolmea kokin tehtävää, yhtä laitosmiehen tehtävää, kahta vahtimestarin tehtävää, yhtä palvelupäällikön, kolmea työnjohdollisen opistoisännän ja 14 opistoisännän
tehtävää.
Aiemmin opetusvirastossa ja toistaiseksi toimialalla kalustonhoitajat
ovat sijoitettuna hallinto- ja tukipalveluihin, eivätkä he ole koulujen rehtorien alaisuudessa. Kalustonhoitajien tehtävänä on koulujen teknisen
työn tilojen kaluston huolto ja ylläpito tukipalveluna. Perusopetuksen
uudessa opetussuunnitelmassa tekninen työ ja tekstiilityö eivät enää
ole erillisiä oppiaineita, vaan tilalle on tullut kaikille yhteinen käsityö.
Muutos vaikuttaa välinemääriin ja erikoislaitteiden vähentymiseen.
Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan opiskelijoiden ravitsemispalvelut on ainoana ammattiopiston toimipaikkana hoidettu osana
hotelli-, ravintola- ja cateringalan opetusta. Kolmen kokin esimiehenä
on toiminut koulutuspäällikkö, jolla on paljon vastuuta opetuksen toteutPostiosoite
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tamisessa. Opiskelijaruokailu on tarkoituksenmukaista irrottaa opetuksesta, jolloin opiskelijaravintolan keittiö muodostaa opiskelijoille aidon
työssäoppimisympäristön.
Stadin ammattiopiston toimipisteistä ainoastaan Sturenkadun kampuksella on kiinteistöhuollon tehtäviä hoidettu omalla henkilöstöllä. Yhden
laitosmiehen esimiehenä on toiminut opetuksen esimies, jonka asiantuntemus on muulta kuin kiinteistönhoidon alalta. Sijaistus on ollut vaikeaa järjestää. On tarkoituksenmukaista, että kiinteistöjen huolto hoidetaan jatkossa kokonaan palveluostona kuten muissakin toimipaikoissa.
Palvelukeskusliikelaitokseen siirtyminen mahdollistaa toimialan kahden
vahtimestarin tehtävien ja tehtäväkuvausten selkeyttämisen toimistotyön ja muun vahtimestarityön osalta.
Suomenkielisen työväenopiston opistoisäntäpalvelun esimiestyön ja
henkilöstön oikea kohdentaminen ja työnkuvien selkeyttäminen toimistotyön, asiakaspalvelun, opetuksen tuen ja muun opistoisäntätyön osalta mahdollistaa palvelun kehittämisen edelleen.
Keskittäminen mahdollistaa kaikille edellä mainituille henkilöstöryhmille
oman osaamisen kehittämisen ja ammattitaidon laajentamisen sekä
haluttaessa tehtävämuutokset monialaisessa palvelukeskusliikelaitoksen organisaatiossa. Lisäksi keskittäminen vahvistaa esimiestyötä ja
tehostaa sijaisten hankintaa.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tarkoituksena
on ollut mahdollistaa se, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia tukipalvelutehtäviä.
Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialoittain hallinto- ja tukipalveluihin. Toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta on kuitenkin perusteltua keskittää tehtävät palvelukeskusliikelaitokseen.
Toimialan toiminnan käynnistyttyä 1.6.2017 ei tehtävien organisoinnissa ole tehty muutoksia suhteessa aiempaan.
Asia on käsitelty siirtyvän henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyn
mukaisesti.
Opetusvirastossa asiaa on käsitelty valmistelevasti virastotoimikunnassa 12.12.2016 ja 17.2.2017. Ennen virastotoimikuntakäsittelyä pidettiin
henkilöstölle ja esimiehille yhteistoimintakäsittely 14.2.2017.
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Työväenopistossa pidettiin ennen henkilöstötoimikuntakäsittelyä henkilöstölle ja esimiehille yhteistoimintakäsittely 16.2.2017. Asia käsiteltiin
työväenopiston henkilöstötoimikunnassa 17.2.2017, jossa käsiteltiin
JHL:n kannanotto sekä opetushenkilöstön ja heidän luottamusmiesten
kannanotto opistoisäntien säilyttämiseksi kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan palveluksessa. JHL:n kannanottoon viitaten henkilöstötoimikunnassa todettiin, että opiston yhteistoiminta on käsitelty johdon ja
henkilöstön osalta, mutta kaupungin tasolla kannanotto on jäänyt huomioimatta. Kannanotot sisältöineen on kirjattu 16.2.2017 työväenopiston yhteistoimintatilaisuuden muistioon.
Kaupungin henkilöstötoimikunnassa asia on ollut 10.3.2017 ja
21.3.2017.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2017 (§ 478) ottaa asian
käsiteltäväkseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502
kati.takanen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Liite 1 Siirrettävät vakinaiset työntekijät
Liite 2 Siirrettävät määräaikaiset työntekijät

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Siirrettävät henkilöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Palvelukeskusliikelaitos
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 680
HEL 2017-004645 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
19.06.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502
kati.takanen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 25.04.2017 § 7
HEL 2017-004645 T 01 01 00

Päätös
Kansliapäällikkö päätti siirtää liitteessä 1 mainitut työntekijät ja liitteessä
2 mainitut määräaikaiset työntekijät varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen opetusvirastosta ja suomenkielisestä työväenopistosta palvelukeskusliikelaitokseen 1.6.2017 lukien.
Päätöksen perustelut
1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti kansliapäällikkö
päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä (12 luku 1 momentti 1 § 9 kohta). Kansliapäällikkö tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.
Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.

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

25/2017

74 (135)

Asia/17
26.06.2017

Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon. Lisäksi päätöksen perusteluissa todetaan, että yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa siirtää hallintokuntien välillä.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Strategiaohjelman mukaisesti opetusviraston ja suomenkielisen työväenopiston omana työnä tuottamat tukipalvelutehtävät on tarkoituksenmukaista siirtää Palvelukeskus Helsinkiin 1.6.2017 alkaen.
Siirto koskee opetusvirastossa 17 kalustonhoitajan tehtävää, kolmea
kokin tehtävää, yhtä laitosmiehen tehtävää sekä kahta vahtimestarin
tehtävää. Suomenkielisessä työväenopistossa siirto koskee asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston tilapalvelut-yksikköön sijoitettuja yhtä palvelupäällikön, kolmea työnjohdollisen opistoisännän ja 14 opistoisännän
tehtävää.
Opetusvirastossa kalustonhoitajat on tällä hetkellä sijoitettu viraston
hallinto- ja tukipalveluihin; he eivät siten ole koulujen rehtorien alaisuudessa. Kalustonhoitajien tehtävänä on koulujen teknisen työn tilojen kaluston huolto ja ylläpito tukipalveluna. Perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa tekninen työ ja tekstiilityö eivät enää ole erillisiä oppiaineita, vaan tilalle on tullut kaikille yhteinen käsityö. Muutos vaikuttaa
välinemääriin ja erikoislaitteiden vähentymiseen.
Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan opiskelijoiden ravitsemispalvelut on ainoana ammattiopiston toimipaikkana hoidettu osana
hotelli-, ravintola- ja cateringalan opetusta. Kolmen kokin esimiehenä
on toiminut koulutuspäällikkö, jolla on paljon vastuuta opetuksen toteuttamisessa. Opiskelijaruokailu on tarkoituksenmukaista irrottaa opetukPostiosoite
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sesta, jolloin opiskelijaravintolan keittiö muodostaa opiskelijoille aidon
työssäoppimisympäristön.
Stadin ammattiopiston toimipisteistä ainoastaan Sturenkadun kampuksella on kiinteistöhuollon tehtäviä hoidettu omalla henkilöstöllä. Yhden
laitosmiehen esimiehenä on toiminut opetuksen esimies, jonka asiantuntemus on muulta kuin kiinteistönhoidon alalta. Sijaistus on ollut vaikeaa järjestää. On tarkoituksenmukaista, että kiinteistöjen huolto hoidetaan jatkossa kokonaan palveluostona kuten muissakin toimipaikoissa.
Palvelukeskusliikelaitokseen siirtyminen mahdollistaa opetusviraston
kahden vahtimestarin tehtävien ja tehtäväkuvausten selkeyttämisen toimistotyön ja muun vahtimestarityön osalta.
Suomenkielisen työväenopiston opistoisäntäpalvelun esimiestyön ja
henkilöstön oikea kohdentaminen ja työnkuvien selkeyttäminen toimistotyön, asiakaspalvelun, opetuksen tuen ja muun opistoisäntätyön osalta mahdollistaa palvelun kehittämisen edelleen.
Keskittäminen mahdollistaa kaikille edellä mainituille henkilöstöryhmille
oman osaamisen kehittämisen ja ammattitaidon laajentamisen sekä
haluttaessa tehtävämuutokset monialaisessa palvelukeskuksen organisaatiossa. Lisäksi keskittäminen vahvistaa esimiestyötä ja tehostaa sijaisten hankintaa.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tarkoituksena
on ollut mahdollistaa se, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia tukipalvelutehtäviä.
Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialoittain hallinto- ja tukipalveluihin. Toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta on kuitenkin perusteltua keskittää tehtävät palvelukeskusliikelaitokseen.
Asia on käsitelty siirtyvän henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyn
mukaisesti prosessin alusta lähtien.
Opetusvirastossa asiaa on käsitelty valmistelevasti virastotoimikunnassa 12.12.2016 ja 17.2.2017. Ennen virastotoimikuntakäsittelyä pidettiin
henkilöstölle ja esimiehille yhteistoimintakäsittely 14.2.2017.
Työväenopistossa pidettiin ennen henkilöstötoimikuntakäsittelyä henkilöstölle ja esimiehille yhteistoimintakäsittely 16.2.2017. Asia käsiteltiin
työväenopiston henkilöstötoimikunnassa 17.2.2017, jossa käsiteltiin
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JHL:n kannanotto sekä opetushenkilöstön ja heidän luottamusmiesten
kannanotto opistoisäntien säilyttämiseksi tulevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluksessa. JHL:n kannanottoon viitaten henkilöstötoimikunnassa todettiin, että opiston yhteistoiminta on käsitelty johdon ja henkilöstön osalta, mutta kaupungin tasolla kannanotto on jäänyt huomioimatta. Kannanotot sisältöineen on kirjattu 16.2.2017 työväenopiston yhteistoimintatilaisuuden muistioon.
Kaupungin henkilöstötoimikunnassa asia on ollut 10.3.2017 ja
21.3.2017.
Lisätiedot
Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502
kati.takanen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi
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§ 716
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Työntekijän siirto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudesta
palvelukeskusliikelaitokseen
HEL 2017-004650 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.
Käsittely
Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander:
Kaupunginhallitus päättää, ettei aulapalveluvastaavaa ********** siirretä
palkkoineen ja vakansseineen kultuuri- ja vapaa-ajan liikuntapalvelukokonaisuudesta palvelukeskusliikelaitokseen ja samalla selvitetään onko
tarpeen keskittää tehtäviä edes toimialan sisällä.
Kannattaja: Otso Kivekäs
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää siirtää aulapalveluvastaava ********** (vakanssi 048030) varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudesta palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2017 lukien.
Esittelijän perustelut
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Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Liikuntapalvelukokonaisuuden aluepalveluvastaavan tehtäviin kuuluu
Kisahallissa vieraiden vastaanottaminen ja opastaminen, kulunvalvonta, saapuvan ja lähtevän postin käsittely, kokoustiloista huolehtiminen
sekä opaste- ja kylttihallinta.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla hallinto- ja tukipalvelut on keskitetty.
Tavoitteena on keskittää vahtimestaripalvelut palvelukeskusliikelaitokseen.
Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialan
hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään tehtävät
palvelukeskusliikelaitokseen.
Toimialan toiminnan käynnistyttyä 1.6.2017 on tehtävät organisoitu toimialan hallinto- ja tukipalvelujen viestintäpalveluun.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia
tukipalvelutehtäviä.
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Vahtimestarityön keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen käsiteltiin
liikuntaviraston laajennetussa johtoryhmässä 28.3.2017, toimialan yhteinen yhteistoimintatilaisuus pidettiin 24.3.2017 ja henkilökohtainen
yhteistoimintakäsittely käytiin 31.3.2017. Liikuntaviraston laajennetun
johtoryhmän käsittelyssä kirjattiin henkilöstöjärjestöjen kannanotto, jossa vastustetaan vahtimestaripalvelujen keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen.
Asiaa on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 12.4.2017.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2017 (§ 478) ottaa asian
käsiteltäväkseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Siirrettävä henkilö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Palvelukeskusliikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 681
HEL 2017-004650 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

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

25/2017

80 (135)

Asia/18
26.06.2017

Käsittely
19.06.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 26.4.2017 § 11 §
HEL 2017-004650 T 01 01 00

Päätös
Kansliapäällikkö päätti siirtää aulapalveluvastaava ********** (vakanssi
048030) varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen liikuntavirastosta
palvelukeskusliikelaitokseen 1.6.2017 lukien.
Päätöksen perustelut
1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti kansliapäällikkö
päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä (12 luku 1 momentti 1 § 9 kohta). Kansliapäällikkö tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.
Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon. Lisäksi päätöksen perusteluissa todetaan, että yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa siirtää hallintokuntien välillä.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhden-
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mukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Liikuntaviraston aluepalveluvastaavan tehtäviin kuuluu Kisahallissa vieraiden vastaanottaminen ja opastaminen, kulunvalvonta, saapuvan ja
lähtevän postin käsittely, kokoustiloista huolehtiminen sekä opaste- ja
kylttihallinta.
1.6.2017 aloittavalla kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla hallinto- ja tukipalvelut keskitetään. Vahtimestaripalvelut tulevat tällöin olemaan palvelukeskusliikelaitokseen keskitettyjä tukipalveluja toimialalla.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia
tukipalvelutehtäviä.
Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialoittain hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty
toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään tehtävät palvelukeskusliikelaitokseen.
Vahtimestarityön keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen käsiteltiin
liikuntaviraston laajennetussa johtoryhmässä 28.3.2017, toimialan yhteinen yhteistoimintatilaisuus pidettiin 24.3.2017 ja henkilökohtainen
yhteistoimintakäsittely käytiin 31.3.2017. Liikuntaviraston laajennetun
johtoryhmän käsittelyssä kirjattiin henkilöstöjärjestöjen kannanotto, jossa vastustetaan vahtimestaripalvelujen keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen.
Asiaa on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 12.4.2017.
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

25/2017

82 (135)

Asia/19
26.06.2017

§ 717
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Työntekijöiden siirto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalveluista palvelukeskusliikelaitokseen
HEL 2017-004648 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.
Käsittely
Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander:
Kaupunginhallitus päättää, ettei liitteessä 1 olevia työntekijöitä siirretä
varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalveluista palvelukeskusliikelaitokseen ja samalla selvitetään onko tarpeen keskittää tehtäviä edes toimialan sisällä.
Kannattaja: Otso Kivekäs
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Liite 1 Siirrettävät työntekijät

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää siirtää liitteessä mainitut vakinaiset sekä
mainitun määräaikaisen työntekijän varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalveluista palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2017 lukien.
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Esittelijän perustelut
Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Kirjastopalvelun johtavan virastomestarin sekä virastomestarien tehtäviin kuuluu yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä tiloista ja
laitteista huolehtiminen, ovien avaaminen ja sulkeminen, asiakkaiden
neuvonta sekä logistiset tehtävät. Lisäksi johtava virastomestari vastaa
Vuotalon virastomestaripalvelujen koordinoinnista.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla hallinto- ja tukipalvelut on keskitetty.
Tavoitteena on keskittää vahtimestaripalvelut palvelukeskusliikelaitokseen.
Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialan
hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään tehtävät
palvelukeskusliikelaitokseen.
Toimialan toiminnan käynnistyttyä 1.6.2017 ei tehtävien organisoinnissa ole tehty muutoksia suhteessa aiempaan.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
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huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia
tukipalvelutehtäviä.
Vahtimestarityön keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen käsiteltiin
kaupunginkirjaston henkilöstötoimikunnassa 22.3.2017, toimialan yhteinen yhteistoimintatilaisuus pidettiin 24.3.2017 ja henkilökohtaiset yhteistoimintakäsittelyt käytiin 31.3.2017 sekä 6.4.2017. Pasilan kirjaston
virastomestarit, kirjastonjohtaja ja palveluesimies vastustavat virastomestareiden siirtoa.
Asia on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 12.4.2017.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2017 (§ 478) ottaa asian
käsiteltäväkseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Liite 1 Siirrettävät työntekijät

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Siirrettävät henkilöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Palvelukeskusliikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 682
HEL 2017-004648 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
19.06.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 25.04.2017 § 10
HEL 2017-004648 T 01 01 00

Päätös
Kansliapäällikkö päätti siirtää liitteessä mainitut vakinaiset sekä mainitun määräaikaisen työntekijän varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen kaupunginkirjastosta palvelukeskusliikelaitokseen 1.6.2017 lukien.
Päätöksen perustelut
1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti kansliapäällikkö
päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä (12 luku 1 momentti 1 § 9 kohta). Kansliapäällikkö tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.
Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
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tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon. Lisäksi päätöksen perusteluissa todetaan, että yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa siirtää hallintokuntien välillä.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Kaupunginkirjaston johtavan virastomestarin sekä virastomestarien tehtäviin kuuluu yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä tiloista ja
laitteista huolehtiminen, ovien avaaminen ja sulkeminen, asiakkaiden
neuvonta sekä logistiset tehtävät. Lisäksi johtava virastomestari vastaa
Vuotalon virastomestaripalvelujen koordinoinnista.
1.6.2017 aloittavalla kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla hallinto- ja tukipalvelut keskitetään. Vahtimestaripalvelut tulevat tällöin olemaan palvelukeskusliikelaitokseen keskitettyjä tukipalveluja toimialalla.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia
tukipalvelutehtäviä.
Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialoittain hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty
toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään tehtävät palvelukeskusliikelaitokseen.
Vahtimestarityön keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen käsiteltiin
kaupunginkirjaston henkilöstötoimikunnassa 22.3.2017, toimialan yhteinen yhteistoimintatilaisuus pidettiin 24.3.2017 ja henkilökohtaiset yhteistoimintakäsittelyt käytiin 31.3.2017 sekä 6.4.2017. Pasilan kirjaston
virastomestarit, kirjastonjohtaja ja palveluesimies vastustavat virastomestareiden siirtoa.
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Asia on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 12.4.2017.
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi
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§ 718
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Työntekijän siirto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuudesta
palvelukeskusliikelaitokseen
HEL 2017-004652 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.
Käsittely
Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander:
Kaupunginhallitus päättää, ettei vahtimestari ********** siirretä vakansseineen ja varsinaisine palkkoineen vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuudesta palvelukeskusliikelaitokseen ja samalla selvitetään
onko tarpeen keskittää tehtäviä edes toimialan sisällä.
Kannattaja: Otso Kivekäs
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää siirtää vahtimestari ********** (vakanssi
047248) varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen kulttuurin ja vapaaajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuudesta palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2017 lukien.
Esittelijän perustelut
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Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Nuorisopalvelukokonaisuuden vahtimestarin tehtäviin kuuluu järjestötyö
(tilojen valvonta, tilassa toimivien järjestöjen tukeminen ja yhteistyö),
ohjaustyö (ryhmätoiminta ja nuorten kohtaaminen), toimistotyö sekä tilojen valmistelu.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla hallinto- ja tukipalvelut on keskitetty.
Tavoitteena on keskittää vahtimestaripalvelut palvelukeskusliikelaitokseen.
Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialan
hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään tehtävät
palvelukeskusliikelaitokseen.
Toimialan toiminnan käynnistyttyä 1.6.2017 ei tehtävien organisoinnissa ole tehty muutoksia suhteessa aiempaan.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia
tukipalvelutehtäviä.
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Vahtimestarityön keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen käsiteltiin
nuorisoasiainkeskuksen henkilöstötoimikunnassa 27.3.2017 ja toimialan yhteinen yhteistoimintatilaisuus pidettiin 24.3.2017. Henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely käytiin 10.4.2017, jossa työntekijä esitti eriävän mielipiteen siirrosta.
Asiaa on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 12.4.2017.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessa 2.5.2017 (§ 478) ottaa asian käsiteltäväkseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Siirrettävä henkilö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Palvelukeskusliikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 683
HEL 2017-004652 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
19.06.2017 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 26.4.2017 § 12 §
HEL 2017-004652 T 01 01 00

Päätös
Kansliapäällikkö päätti siirtää vahtimestari ********** (vakanssi 047248)
varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen nuorisoasiainkeskuksesta
palvelukeskusliikelaitokseen 1.6.2017 lukien.
Päätöksen perustelut
1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti kansliapäällikkö
päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä (12 luku 1 momentti 1 § 9 kohta). Kansliapäällikkö tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.
Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon. Lisäksi päätöksen perusteluissa todetaan, että yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa siirtää hallintokuntien välillä.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sePostiosoite
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kä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Nuorisoasiainkeskuksen vahtimestarin tehtäviin kuuluu järjestötyö (tilojen valvonta, tilassa toimivien järjestöjen tukeminen ja yhteistyö), ohjaustyö (ryhmätoiminta ja nuorten kohtaaminen), toimistotyö sekä tilojen valmistelu.
1.6.2017 aloittavalla kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla hallinto- ja tukipalvelut keskitetään. Vahtimestaripalvelut tulevat tällöin olemaan palvelukeskusliikelaitokseen keskitettyjä tukipalveluja toimialalla.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia
tukipalvelutehtäviä.
Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialoittain hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty
toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään tehtävät palvelukeskusliikelaitokseen.
Vahtimestarityön keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen käsiteltiin
nuorisoasiainkeskuksen henkilöstötoimikunnassa 27.3.2017 ja toimialan yhteinen yhteistoimintatilaisuus pidettiin 24.3.2017. Henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely käytiin 10.4.2017, jossa työntekijä esitti eriävän mielipiteen siirrosta.
Asiaa on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 12.4.2017.
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi
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§ 719
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Puhtauspalvelujen
työntekijöiden siirto kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta palvelukeskusliikelaitokseen
HEL 2017-004654 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.
Käsittely
Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander:
Kaupunginhallitus päättää, ettei liitteessä 1 ja 2 olevia henkilöitä siirretä
palkkoineen ja vakansseineen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta
palvelukeskusliikelaitokseen.
Kannattaja: Otso Kivekäs
Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502
kati.takanen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Liite 1 Siirrettävät vakinaiset työntekijät
Liite 2 Siirrettävät määräaikaiset työntekijät

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää siirtää liitteessä 1 mainitut vakinaiset työntekijät ja liitteessä 2 mainitut määräaikaiset työntekijät varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2017 lukien.
Esittelijän perustelut
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Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Puhtauspalveluja hoitava henkilöstö siirtyy palvelukeskusliikelaitokseen
1.9.2017 alkaen. Siirto koskee suomenkielisessä päivähoidossa yhdeksää leikkipuistoapulaista ja 240 päiväkotiapulaista sekä ruotsinkielisessä päivähoidossa seitsemää päiväkotiapulaista. Lisäksi siirto koskee
ruotsinkielisessä työväenopistossa kahta siivoojaa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ei uudessa organisaatiossa ole
perustettu puhtauspalvelujen hoitamisesta vastaavaa toimintoa eikä
sen vaatimia esimiestehtäviä. Puhtauspalvelujen keskittäminen osaksi
toimialan tukipalveluja edellyttäisi tällaisten järjestelyjen toteuttamista.
Tarve olisi kahdeksaan esimiestehtävään, jotta toimialalla olisi riittävät
asiantuntevat voimavarat puhtauspalveluiden johtamiseen.
Puhtauspalvelut on toistaiseksi organisoitu toimialalla osaksi kutakin
palvelua.
Puhtauspalveluhenkilöstön siirto palvelukeskusliikelaitokseen tarjoaa
heille tehtävän sisällön tuntevan esimiehen sekä laajemmat mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen. Kuten tällä hetkelläkin, päiväkodeissa ja leikkipuistoissa työskentelevien puhtauspalvelutyöntekijöiden
on tarkoitus toimia myös jatkossa lasten päivittäisessä arjessa luonnollisena osana kasvatusyhteisöä.
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Siirron myötä puhtauspalvelut tuotetaan samalla tavalla kaikissa Helsingin kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tarkoituksena
on ollut mahdollistaa se, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia tukipalvelutehtäviä.
Asia on käsitelty siirtyvän henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyn
mukaisesti. Puhtauspalveluhenkilöstölle sekä heidän esimiehilleen järjestettiin valmisteluvaiheen yhteistoimintatilaisuus 30.11.2016.
Asiaa käsiteltiin varhaiskasvatusviraston henkilöstötoimikunnassa
15.2.2017. Varhaiskasvatusvirastosta siirtyvän henkilöstön esimiesten
kanssa yhteistoimintakäsittelyt käytiin 7.-14.3.2017 ja siirtyvien työntekijöiden kanssa 7.-21.3.2017 välisenä aikana esimiehen yhteistoimintakäsittelyn jälkeen. Varhaiskasvatusviraston leikkipuisto- ja päiväkotiapulaisten yhteistoimintakäsittelyissä esitettiin yhteensä neljä eriävää
mielipidettä puhtauspalveluhenkilöstön siirrosta palvelukeskusliikelaitokseen. Lisäksi yhden varhaiskasvatusalueen esimiehet esittivät eriävän mielipiteen siirrosta.
Ruotsinkielisestä työväenopistosta siirtyvien siivoojien kanssa asiaa käsiteltiin yhteistoimintakäsittelyissä 16.2.2017. Opetusvirastosta siirtyvälle henkilöstölle järjestettiin yhteistoimintakäsittely 14.2.2017, jonka lisäksi siirtoa käsiteltiin opetusviraston virastotoimikunnassa 17.2.2017.
Asia on käsitelty alustavasti myös 12.12.2016 virastotoimikunnassa.
Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli puhtauspalveluhenkilöstön
siirtoa palvelukeskusliikelaitokseen 27.2.2017.
Edellä todetun lisäksi kansliapäällikköön on oltu siirtosuunnitelman tiimoilta yhteydessä suoraan sekä siirtyvien työntekijöiden että heitä
edustavien järjestöedustajien toimesta. Käydyissä keskusteluissa on
todettu muun ohella, että kaupunki on yksi työnantaja ja ettei kyse ole
toiminnan ulkoistamisesta. Kaupungin eri organisaatioyksiköt noudattavat samaa työnantajapolitiikkaa. Palvelukeskusliikelaitoksella on lisäksi
selkeä uusien työntekijöiden vastaanottosuunnitelma, jonka toteutumista on tarkoitus seurata liikelaitoksen tultua osaksi keskushallintoa.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2017 (§ 478) ottaa asian
käsiteltäväkseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502
kati.takanen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Liite 1 Siirrettävät vakinaiset työntekijät
Liite 2 Siirrettävät määräaikaiset työntekijät

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Siirrettävät henkilöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Palvelukeskusliikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 684
HEL 2017-004654 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
19.06.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502
kati.takanen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 25.04.2017 § 9
HEL 2017-004654 T 01 01 00

Päätös
Kansliapäällikkö päätti siirtää liitteessä 1 mainitut vakinaiset työntekijät
ja liitteessä 2 mainitut määräaikaiset työntekijät liitteiden mukaisine
palkkoineen ja vakansseineen varhaiskasvatusvirastosta, opetusvirastosta ja ruotsinkielisestä työväenopistosta palvelukeskusliikelaitokseen
1.6.2017 lukien.
Päätöksen perustelut
1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti kansliapäällikkö
päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä (12 luku 1 momentti 1 § 9 kohta). Kansliapäällikkö tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.
Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen
hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon. Lisäksi päätöksen perusteluissa todetaan, että yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa siirtää hallintokuntien välillä.
Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia
osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.
Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten
kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on
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annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).
Puhtauspalveluja hoitava henkilöstö siirtyy palvelukeskusliikelaitokseen
1.6.2017 alkaen. Varhaiskasvatusvirastosta siirto koskee yhdeksää
leikkipuistoapulaista ja 240 päiväkotiapulaista. Opetusviraston ruotsinkielisestä päivähoidosta siirto koskee seitsemää päiväkotiapulaista sekä ruotsinkielisestä työväenopistosta kahta siivoojaa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ei uudessa organisaatiossa ole
perustettu puhtauspalvelujen hoitamisesta vastaavaa toimintoa eikä
sen vaatimia esimiestehtäviä. Puhtauspalvelujen keskittäminen osaksi
toimialan tukipalveluja edellyttäisi tällaisten järjestelyjen toteuttamista.
Tarve olisi kahdeksaan esimiestehtävään, jotta toimialalla olisi riittävät
asiantuntevat voimavarat puhtauspalveluiden johtamiseen.
Puhtauspalveluhenkilöstön siirto palvelukeskusliikelaitokseen tarjoaa
heille tehtävän sisällön tuntevan esimiehen sekä laajemmat mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen. Kuten tällä hetkelläkin, päiväkodeissa ja leikkipuistoissa työskentelevien puhtauspalvelutyöntekijöiden
on tarkoitus toimia myös jatkossa lasten päivittäisessä arjessa luonnollisena osana kasvatusyhteisöä.
Siirron myötä puhtauspalvelut tuotetaan samalla tavalla kaikissa Helsingin kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa.
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi
huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia
tukipalvelutehtäviä.
Asia on käsitelty siirtyvän henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyn
mukaisesti prosessin alusta lähtien. Puhtauspalveluhenkilöstölle sekä
heidän esimiehilleen järjestettiin valmisteluvaiheen yhteistoimintatilaisuus 30.11.2016.
Asiaa käsiteltiin varhaiskasvatusviraston henkilöstötoimikunnassa
15.2.2017. Varhaiskasvatusvirastosta siirtyvän henkilöstön esimiesten
kanssa yhteistoimintakäsittelyt käytiin 7.-14.3.2017 ja siirtyvien työntekijöiden kanssa 7.-21.3.2017 välisenä aikana esimiehen yhteistoimintakäsittelyn jälkeen. Varhaiskasvatusviraston leikkipuisto- ja päiväkotiapulaisten yhteistoimintakäsittelyissä esitettiin yhteensä neljä eriävää
mielipidettä puhtauspalveluhenkilöstön siirrosta palvelukeskusliikelaitokseen. Lisäksi yhden varhaiskasvatusalueen esimiehet esittivät eriävän mielipiteen siirrosta.
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Ruotsinkielisestä työväenopistosta siirtyvien siivoojien kanssa asiaa käsiteltiin yhteistoimintakäsittelyissä 16.2.2017. Opetusvirastosta siirtyvälle henkilöstölle järjestettiin yhteistoimintakäsittely 14.2.2017, jonka lisäksi siirtoa käsiteltiin opetusviraston virastotoimikunnassa 17.2.2017.
Asia on käsitelty alustavasti myös 12.12.2016 virastotoimikunnassa.
Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli kaikkien kolmen viraston puhtauspalveluhenkilöstön siirtoa palvelukeskusliikelaitokseen 27.2.2017.
Edellä todetun lisäksi kansliapäällikköön on oltu siirtosuunnitelman tiimoilta yhteydessä suoraan sekä siirtyvien työntekijöiden että heitä
edustavien järjestöedustajien toimesta. Käydyissä keskusteluissa on
todettu muun ohella, että kaupunki on yksi työnantaja ja ettei kyse ole
toiminnan ulkoistamisesta. Kaupungin eri organisaatioyksiköt noudattavat samaa työnantajapolitiikkaa. Palvelukeskusliikelaitoksella on lisäksi
selkeä uusien työntekijöiden vastaanottosuunnitelma, jonka toteutumista on tarkoitus seurata liikelaitoksen tultua osaksi keskushallintoa.
Lisätiedot
Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502
kati.takanen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi
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§ 720
Lauttasaaren sillan nostoläpän pysyvä sulkeminen
HEL 2016-004287 T 10 05 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin Lauttasaaren sillan nostosiltaosan pysyväksi sulkemiseksi yleisten töiden lautakunnan esityksen 9.5.2017
mukaisesti.
Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Lauttasaaren sillan liikennesääntö raukeaa nostosillan käytön lakatessa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lauttasaaren sillan nostot 2015-2016
Lauttasaaren sillan liikennesääntö 6.9.1978
Länsi-Suomen vesioikeuden päätös 11.2.1965
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 11.5.2017
Liikuntaviraston lausunto 12.5.2017
Pelastuslaitoksen lausunto 28.4.2017
Helsingin Satama Oy:n lausunto 26.4.2017
Ympäristökeskuksen lausunto 9.5.2017
Liikenneviraston lausunto 4.5.2017
Lauttasaaren sillan sulkeminen Helsingin Saaristolaivuriyhdistys ry
20.3.2017

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Yleisten töiden lautakunnan esitys
Yleisten töiden lautakunta esittää 9.5.2017 Lauttasaaren sillan nostosiltaosan pysyvää sulkemista sillan seuraavan peruskorjauksen yhteyPostiosoite
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dessä sekä Lauttasaaren sillan liikennesäännön kumoamista. Lautakunta esittää myös, että pyrittäisiin huomioimaan mahdollisuuksien mukaan Salmisaari-talon läheisyyteen suunnitellun kelluvan asuinkorttelihankkeen rakentamistarpeet. Lautakunta esittää myös pohdittavaksi,
olisiko sillan valvomo ja konetilat mahdollista museoida.
Salmisaaren ja Lauttasaaren välisen salmen yli johtava Lauttasaaren
silta on otettu käyttöön vuonna 1969. Sillassa on kuusi aukkoa, joista
läntisin on avattavissa. Avattavassa aukossa on liikuntaviraston hallinnoima paikallisveneväylä. Sillan ollessa suljettuna läppäaukon vapaa
korkeus on 3,6 metriä ja vapaa leveys 30 metriä. Lapinlahden silta rajoittaa Salmisaaren pohjoispuolelle pääsevien alusten korkeuden 6,8
metriin.
Sillan avaaminen on aiemmin palvellut lähinnä Salmisaaren voimalan
hiilikuljetuksia, mutta hiilisataman siirryttyä sillan eteläpuolelle ko. kuljetustarvetta ei enää ole. Nykyisin sillan nostokertoja on vuosittain alle
kymmenen, mukaan lukien vuosittain tehtävä koenosto. Pääasiallinen
käyttö on ollut ruoppauskaluston, saaristotankkereiden sekä juhannusristeilyjen pääsy Seurasaaren selälle. Sillan koneistoon ja nosto-ominaisuuteen liittyvät vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat olleet noin 15
000 - 20 000 euroa.
Nostosillan koneisto on alkuperäinen ja laitteistoa on huollettu säännöllisesti yli 40 vuotta. Läpän sähkö- ja ohjausjärjestelmät ovat kuitenkin
vanhentuneet ja vaativat perusteellista kunnostamista tai uusimista. Lisäksi nostolaitteiston konehuone tulisi ajantasaistaa mm. valaistuksen,
ilmanvaihdon ja turvavarusteiden osalta.
Laitteiston kunnostamisen välttämättömien töiden kustannuksiksi on arvioitu noin 1,5 milj. euroa. Kunnostus aiheuttaisi useamman kuukauden
liikennekatkon ajoneuvoliikenteelle Lauttasaarentiellä.
Rakennusvirasto on pyytänyt lausunnon sillan sulkemisen vaikutuksista
useilta eri tahoilta, joista suurin osa puoltaa nostosillan sulkemista. Helsingin saaristolaivuriyhdistys ry esittää nostosillan tekniikan ajantasaistamista ja sillan pitämistä avattavana. Yhdistyksen mukaan sulkeminen
estäisi useiden alusten liikennöimisen alueella ja Lauttasaaren sillan
pohjoispuolella Salmisaaressa olevan, kaupungin omistaman laiturin
käytön isoille aluksille.
Liikuntaviraston mukaan matalimmat risteilyalukset mahtuisivat sillan
ali tulevaisuudessakin. Nykyistä matalampi silta aiheuttaisi liikuntaviraston ruoppauskalustolle noin 4000 - 6000 euroa/kerta olevat kustannukset kaluston saamiseksi sillan pohjoispuolelle.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto suhtautuu myönteisesti sillan sulkemiseen.
Lautakunta pitää toivottavana, että Salmisaari-talon läheisyyteen vireillä olevan, yksityisen toimijan mahdollisen kelluvan asuinkorttelin hankkeen takia sillan sulkemista siirrettäisiin parilla vuodella.
Yleisten töiden lautakunnan mukaan avattavan sillan ylläpito- ja peruskorjauskulut ovat huomattavan suuret saatuun hyötyyn nähden. Sillan
avattavuuteen liittyy nykyisellään ajoneuvoliikenteen sujuvuuden osalta
huomattavia riskejä koneiston toiminnan häiriintyessä.
Nostosillan pysyvän sulkemisen johdosta nykyinen, avattavassa aukossa oleva, väyläluokan 5 paikallisveneväylä on tarpeen siirtää lännestä
katsottuna sillan kolmanteen aukkoon. Alikulkukorkeus 5,0 metriä mahdollistaa edelleen useimmille väylää nyt käyttäville aluksille esteettömän liikennöinnin.
Veneväylän siirto ja nosto-ominaisuuden poistaminen vaatii vesiluvan,
jonka hakeminen kuuluu kaupunkiympäristön toimialajohtajan toimivaltaan.
Sillan sulkemisen ajankohta on suunniteltu seuraavan peruskorjauksen
yhteyteen, joka ajoittuu aikaisintaan vuodelle 2019. Aikataulu ja kustannusarvio tarkentuvat suunnittelun käynnistyttyä. Sillan peruskorjaukseen ja mahdolliseen sulkemiseen sekä veneväylän siirtämiseen liittyvät investoinnit tullaan jatkossa ohjelmoimaan toteutettavaksi kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön myönnettävien investointimäärärahojen puitteissa.
Tarkempi selostus asiasta on päätöshistoriassa. Lauttasaaren sillan
nostokerrat ovat liitteenä 1, liikennesääntö liitteenä 2, vesioikeuden
päätös liitteenä 3 sekä lausunnot liitteinä 4 - 10.
Esittelijän perustelut
Nostosillan välttämättömät avaustarpeet ovat säännöllisten hiilikuljetusten loputtua käyneet hyvin vähäisiksi. Helen Oy:llä ei enää ole tarpeita
sillan avaamiseen. Välttämättömät ruoppaus- yms. työt sillan pohjoispuolella ovat tehtävissä ilman sillan avaamista ja saaristoalusten pääsy
Seurasaaren selälle on turvattu aivan isoimpia aluksia lukuun ottamatta. Isojen saaristoalusten osalta on viime vuosina ollut kyse yhdestä
kertaluonteisesta sillan avaamisesta juhannusristeilyä varten.
Salmisaari-talon läheisyyteen on yksityisen toimijan taholta ideoitu kelluvaa asuinkorttelia, mutta mitään konkreettista hanketta ei vielä ole vireillä. Hankkeen eteneminen edellyttäisi mm. asemakaavan laatimista.
Jos silta suljetaan, valmista kelluvaa asuinkorttelia ei olisi mahdollista
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uittaa telakalta paikalle, mutta pystyttäminen olisi mahdollista paikalla
rakentamalla.
Nostosillan pysyvä sulkeminen on sillan avattavissa pitämisestä aiheutuvat investointi- ja ylläpitokustannukset sekä avattavuuden tarpeen vähäisyys huomioon ottaen perusteltua.
Varsinainen sillan peruskorjaus on sillan huonon kunnon vuoksi välttämätöntä aivan lähivuosina. Korjauksen suunnittelu alkaa kunnolla sen
jälkeen kun nostosillan sulkemisesta on päätetty. Itse sillan peruskorjaus on tarkoitus aloittaa heti kun mm. lupa-asiat ja rahoitus sen mahdollistavat. Kunnostuksen kustannusarvio selviää suunnittelun edetessä.
Sillalla oleva ohjauskoppi säilyy paikallaan peruskorjauksessa, joten se
jää muistuttamaan nostosiltavaiheesta.
Sillan kautta liikennöintiä on koskenut kaupunginvaltuuston 6.9.1978
hyväksymä Lauttasaaren sillan liikennesääntö, joka päätettiin aikanaan
laatia valtion laitosten käytäntöä noudattaen. Sääntö on vanhentunut ja
liikennettä koskevat määräykset ovat muuttuneet säännön hyväksymisen jälkeen. Sääntö käy tarpeettomaksi nostosillan sulkemisen takia.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lauttasaaren sillan nostot 2015-2016
Lauttasaaren sillan liikennesääntö 6.9.1978
Länsi-Suomen vesioikeuden päätös 11.2.1965
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 11.5.2017
Liikuntaviraston lausunto 12.5.2017
Pelastuslaitoksen lausunto 28.4.2017
Helsingin Satama Oy:n lausunto 26.4.2017
Ympäristökeskuksen lausunto 9.5.2017
Liikenneviraston lausunto 4.5.2017
Lauttasaaren sillan sulkeminen Helsingin Saaristolaivuriyhdistys ry
20.3.2017

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
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Kaupunkiympäristö

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 689
HEL 2016-004287 T 10 05 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
19.06.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle
Silja Borgarsdóttir Sandelinin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 189
HEL 2016-004287 T 10 05 02

Esitys
Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle Lauttasaaren sillan nostosiltaosan pysyvää sulkemista sillan seuraavan peruskorjauksen yhteydessä, aikaisintaan vuonna 2019 pyrkien kuitenkin huomioimaan mahdollisuuksien mukaan Kaupunkisuunnitteluvirastossa työn alla olevan Salmisaari-talon läheisyyteen suunnitellun kelluvan asuinkorttelihankkeen rakentamistarpeet. Lisäksi yleisten töiden lautakunta esitti
Lauttasaaren sillan liikennesäännön kumoamista samassa yhteydessä.
Lautakunta esitti myös pohdittavaksi, olisiko sillan valvomo ja konetilat
mahdollista museoida Lauttasaari-seuran ehdotuksen mukaisesti.
Taustaa
Lauttasaaren silta johtaa ajoneuvo-, jalankulku- ja pyöräilyliikenteen
Salmisaaren ja Lauttasaaren välisen salmen yli. Sillassa on kuusi aukkoa, joista läntisin voidaan avata korkeampia laivoja varten. AvattavasPostiosoite
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sa aukossa on liikuntaviraston hallinnoima väyläluokan 5 paikallisveneväylä.
Sillan ollessa suljettuna läppäaukon vapaakorkeus on 3,6 metriä ja vapaaleveys 30 metriä. Sillan lännestä lukien kolmannen aukon kohdalla
on vapaakorkeus 5 metriä ja vapaaleveys 50 metriä. Liikenneviraston
omistama, Länsiväylällä sijaitseva Lapinlahden silta rajoittaa Salmisaaren pohjoispuolelle pääsevien alusten korkeuden 6,8 metriin.
Sillan avaaminen on palvellut lähinnä Salmisaareen tulleita hiilikuljetuksia. Nykyisin voimalan hiilisatama on kuitenkin siirretty sillan eteläpuolelle, josta kivihiili kuljetetaan maanalaista tunnelia myöten voimalan alla olevaan varastotilaan.
Nykyään siltaa avataan satunnaisesti pyynnöstä 6.9.1978 kaupungin
valtuuston hyväksymän liikennesäännön mukaisesti. Vuosittain nostokertoja on alle kymmenen, mukaan lukien vuosittain tehtävä koenosto.
Pääasiallinen käyttö on koskenut ruoppauskaluston, saaristotankkereiden sekä juhannusristeilyjen pääsyä Seurasaaren selälle.
Avaamista ja koneiston ylläpitoa on hoitanut Staran konepajan sähkötekniikka. Koneistoon ja nosto-ominaisuuteen liittyvät vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat olleet noin 15 000‒20 000 euroa.
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston vuonna 2015
tekemien liikennemittausten mukaan sillan ylittää vuorokaudessa noin
5 600 polkupyörää sekä 16 300 ajoneuvoa. Lähin korvaava ajoyhteys
on sillan pohjoispuolella, Länsiväylällä sijaitseva liikenneviraston omistama Lapinlahden silta. Kiertotien pituus on noin 2 km. Jalankulku- ja
pyöräliikenteelle ei ole korvaavaa yhteyttä.
Nostosillan koneisto on alkuperäinen ja laitteistoa on huollettu säännöllisesti yli 40 vuotta. Merkittäviä korjauksia ei ole ollut tarvetta tehdä.
Nostokoneiston käyttö vaatii laitteiston sekä siihen liittyvien järjestelmien hyvää tuntemusta. Riskiä sillan läpän juuttumiseen käytön aikana
- joko käyttövirheen tai laitevian takia - voidaan pitää merkittävänä. Varajärjestelmillä sillan laskeminen kestää useita tunteja.
Heinäkuussa 2005 sillan läppä jumittui muutamaksi tunniksi noston yhteydessä. Tuolloin todettiin, että läpän sähkö- ja ohjausjärjestelmät ovat
vanhentuneet ja vaativat perusteellista kunnostamista tai uusimista. Lisäksi nostolaitteiston konehuone tulisi ajantasaistaa mm. valaistuksen,
ilmanvaihdon ja turvavarusteiden osalta.
Laitteiston kunnostamisen välttämättömät työt tulisivat maksamaan
noin 1,5 miljoonaa euroa. Kunnostus tulisi myös aiheuttamaan useamman kuukauden liikennekatkon ajoneuvoliikenteelle Lauttasaarentiellä.
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Jalankulku- ja pyöräliikenteelle voidaan tehdä kohtuullisin kustannuksin
läpän kohdalle väliaikainen silta korjauksen ajaksi.
Nostokoneiston mahdollinen uusiminen rahoitettaisiin siltojen ja muiden
taitorakenteiden peruskorjauksiin varatuilla investointimäärärahoilla.
Helsingin sillaston peruskorjausten rahoitus on ollut jo pitkään liian alahaisella tasolla, joka näkyy myös rakenteiden kunnon heikkenemisenä
ja korjausvelan kasvuna. Läpän sulkemispäätös mahdollistaisi rahoituksen käyttämisen sillan varsinaiseen peruskorjaukseen.
Lauttasaaren sillan nostosiltaosuuden pysyvän sulkemisen myötä on
välttämätöntä, että nykyinen, avattavassa aukossa oleva, väyläluokan
5 paikallisveneväylä siirretään lännestä katsottuna sillan kolmanteen
aukkoon. Veneväylän siirto ja nosto-ominaisuuden poistaminen vaatii
vesiluvan, jonka hakeminen kuuluu rakennustoimen johtosäännön 11
§:n 5 kohdan mukaisesti kaupungininsinöörin toimivaltaan. Veneväylää
hallinnoi nyt ja siirron jälkeen liikuntavirasto.
Lausunnot
Rakennusvirasto on pyytänyt lausunnon sillan sulkemisen vaikutuksista
seuraavilta tahoilta: Helsingin Satama Oy, Helen Oy, Helsingin saaristolaivuriyhdistys ry, liikennevirasto, Suomenlahden merivartiosto, Mustasaaren toimintakeskus, Helsingin poliisilaitos, puolustusvoimat, kaupunginkanslian elinkeinopalvelut, kaupunkisuunnitteluvirasto, liikuntavirasto, pelastuslaitos sekä ympäristökeskus. Annetuista lausunnoista
seitsemässä puollettiin ja kahdessa vastustettiin sillan läppäosan pysyvää sulkemista. Helen Oy, Suomenlahden merivartiosto, Mustasaaren
toimintakeskus ja kaupunginkanslian elinkeinopalvelut eivät jättäneet
lausuntoa.
Helsingin Satama Oy puoltaa sillan sulkemista. Yhtiö toteaa lausunnossaan, että alikulkukorkeuden alentaminen rajoittanee joidenkin alusten
liikennöintiä, mutta satamatoimintaa varten siltaa ei tarvitse avata.
Helsingin saaristolaivuriyhdistys ry esittää lausunnossaan, että nostosillan tekniikka tulee ajantasaistaa ja silta tulee pitää avattavana. Yhdistyksen mukaan avattava silta on olennainen osa merellisen Helsingin
infrastruktuuria ja sillan sulkeminen estäisi useiden alusten liikennöimisen alueella. Yhdistys myös mainitsee aluskokojen kasvavan jatkuvasti
tehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi lausunnon mukaan Lauttasaaren sillan pohjoispuolella, Salmisaaressa, on kaupungin omistama laituri, joka
soveltuu yhdistyksen mukaan isoillekin aluksille, mutta on nykyisin vähällä käytöllä. Yhdistyksen mukaan sillan sulkemisen jälkeen laiturin
käyttö ei olisi enää mahdollista isoille aluksille.
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Liikennevirasto ei vastusta nostosillan pysyvää sulkemista. Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, että liikenneviraston suositusten mukaan
veneväylän ylittävän sillan alikulkukorkeuden tulisi olla 8-12 metriä,
mutta esittää samalla huomion, että liikenneviraston hallinnoiman Lapinlahden sillan alikulkukorkeus on myös alle suosituksen. Lisäksi liikennevirasto toteaa, että siltojen pohjoispuolen vesialuetta rajaavat
useat sillat, jonka johdosta alueen venekanta on varsin matalaa.
Helsingin poliisilaitos ilmoittaa, ettei poliisilaitoksella ole lausuttavaa
asiasta.
Puolustusvoimat ilmoittaa lausunnossaan, että silta voidaan sulkea pysyvästi.
Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa lausunnossaan sulkemista, mutta
mainitsee Salmisaari-talon läheisyyteen suunnitellusta kelluvasta
asuinkorttelihankkeesta, jonka paikalle saaminen edellyttää mahdollisesti sillan avattavuutta. Lausunnon mukaan sulkemista tulisi sen takia
lykätä parilla vuodella. Sillan sulkemisen ajankohta on ajateltu seuraavan peruskorjauksen yhteyteen, joka tapahtuu aikaisintaan vuonna
2019.
Liikuntavirasto toteaa lausunnossaan, että läppäosan sulkeminen rajaa
suurimmat vesiliikennealukset pois Seurasaaren alueelta. Vertailun
vuoksi voidaan todeta, että Laajasalonkanavan sillan alta menee saaristoristeilyitä ja kyseisen sillan alikulkukorkeus on 3,7 m. Toisin sanoen
matalimmat risteilyalukset mahtuisivat sillan ali tulevaisuudessakin. Lisäksi matalampi vapaa korkeus aiheuttaa liikuntaviraston käyttämälle
ruoppauskalustolle lisätöitä ja lisäkuluja kaluston saamiseksi sillan pohjoispuolelle. Liikuntavirasto arvioi kustannusten olevan noin 4000-6000
euroa/kerta. Lisäksi liikuntavirasto mainitsee lausunnossaan, että sulkemisen yhteydessä katoaa osa helsinkiläistä merenkulkuhistoriaa.
Pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, ettei nosto-osan pysyvälle sulkemiselle ole estettä, koska sillan avaaminen kiireellisessä pelastustilanteessa on joka tapauksessa liian hidasta ja pelastustehtäviin voidaan
käyttää pienempää kalustoa.
Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, ettei sillan pysyvälle sulkemiselle ole estettä.
Yleisten töiden lautakunnan näkemyksen mukaan avattavan sillan ylläpito- ja peruskorjauskulut ovat huomattavan suuret saatuun hyötyyn
nähden eikä sillan avattavuutta pidetä enää välttämättömänä ja taloudellisesti kannattavana. Yleisten töiden lautakunnan näkemyksen mukaan sillan pysyvä sulkeminen ei heikennä merkittävästi merellisen
Helsingin infrastruktuuria, sillä alikulkukorkeus 5,0 metriä mahdollistaa
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edelleen valtaosan väylää nyt käyttävien alusten esteettömän liikennöinnin. Sillan avattavuuteen liittyy nykyisellään ajoneuvoliikenteen sujuvuuden osalta huomattavia riskejä koneiston toiminnan häiriintyessä.
Nostosiltaosan sulkemisella Lauttasaarentien liikenteen välityskyky
saadaan tältä osin turvattua.
Käsittely
09.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Terhi Koulumies: Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun:
Lautakunta esittää myös pohdittavaksi, olisiko sillan valvomo ja konetilat mahdollista museoida Lauttasaari-seuran ehdotuksen mukaisesti.
Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Muutetaan ensimmäinen lause muotoon: Yleisten töiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle Lauttasaaren sillan nostosiltaosan pysyvää sulkemista sillan seuraavan peruskorjauksen yhteydessä, aikaisintaan vuonna 2019 pyrkien kuitenkin huomioimaan mahdollisuuksien mukaan Kaupunkisuunnitteluvirastossa työn alla olevan
Salmisaari-talon läheisyyteen suunnitellun kelluvan asuinkorttelihankkeen rakentamistarpeet. Lisäksi yleisten töiden lautakunta esittää Lauttasaaren sillan liikennesäännön kumoamista samassa yhteydessä.
25.04.2017 Pöydälle
Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Eero Sihvonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39448
eero.sihvonen(a)hel.fi

Liikuntavirasto Liikuntajohtaja 12.5.2016
HEL 2016-004287 T 10 05 02

Rakennusvirasto on pyytänyt lausuntoa Lauttasaaren sillan sulkemisesta pysyvästi. Rakennusvirasto vastaa sillan kunnossapidosta ja pyytää kannanottoa siitä, onko tarpeen että Lauttasaaren silta on jatkossakin avattava nostosilta. Mikäli silta suljetaan pysyvästi, voidaan vesiväylä siirtää sillan keskiaukkoon, joka mahdollistaa 5,0 metrin veneliikenteen alikulkukorkeuden. Sillan sulkeminen ja veneliikenteen alikulkukorkeuden alentaminen nykyisestä 6,8 metristä 5,0 metriin rajoittaisi
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pysyvästi tiettyjen alusten kulkua, mainittavimpina huoltolautta Hessu
sekä vesibussi Vispilä.
Liikuntavirasto antaa seuraavan lausunnon:
Sillan pysyvä sulkeminen huonontaa vesiliikenne-elinkeinon harjoittamista ja kehittämistä Helsingissä. Sillan sulkeminen rajaa suurimmat
vesiliikennealukset pois Seurasaaren alueelta, esimerkiksi osan Kauppatorin SightSeeing aluksista. Uusien siltojen rakentamisessa ja vanhojen siltojen muutostöissä tulisi aina ottaa huomioon vesiliikenne ja sen
tulevaisuuden näkymät.
Siltojen alituskorkeuksia vesiliikenteen kannalta ovat:
9 m - suurimmat saaristolaivat, esimerkiksi Suomenlinnan lautat
7 m - Kauppatorin ravintolaivat ja esimerkiksi Vispilä
5 m - olemassa olevien laivareittien minimi alituskorkeus, esimerkiksi
Lauttasaaren sillat
4 m - matalimmat yksikerroksiset vesibussit
Sillan pohjoispuolelle jäävien vesi- ja ranta-alueiden urakkatöiden kustannukset ovat merkittäviä, jos silta suljetaan pysyvästi. Sillan alikulkukorkeuden ollessa 5,0 metriä, ruoppauskalusto joudutaan purkamaan
sillan alituksessa, joka maksaa noin 4 000-6 000 €/kerta.
Iso pala silta- ja merenkulkuhistoriaa katoaa Helsingistä, jos sillan laitteisto poistetaan käytöstä ja puretaan.
Lisätiedot
Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967
martina.jerima(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.5.2016
HEL 2016-004287 T 10 05 02

Rakennusvirasto on pyytänyt kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa liittyen Lauttasaaren avattavan sillan sulkemisesta pysyvästi. Rakennusviraston perustelut sillan sulkemiselle ovat:
 sillan avaamistarve nykyisin vähäinen: 6-8 kertaa vuodessa huoltoalus Hessulle ja vesibussi Vispilälle
 sillan nostotekniikka pitää uusia: kustannukset n. 1,5 milj. euroa
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 kunnossapito maksaa 10 000 - 30 000 euroa/vuosi
 sillan alitse mahtuvat jatkossakin kaikki alle 5 m korkuiset alukset
(nykyisin 6,8 m)
Lauttasaarensalmen nykyinen ja tuleva vesiliikenne (yli 5 m korkuiset
alukset) on vähäistä. Kaupunkisuunnitteluvirasto suhtautuu tämän johdosta myönteisesti Lauttasaaren avattavan sillan sulkemiseen pysyvästi.
Ruoholahdessa, Salmisaari -talon läheisyyteen on kuitenkin ollut vireillä
yksityisen toimijan kelluva asuinkortteli -hanke. Se rakennettaisiin Rauman telakalla ja uitettaisiin paikalleen, joten sillan tulee tuolloin olla
avattavissa. Tämän johdosta olisi toivottavaa, että sillan sulkemista siirretään parilla vuodella kunnes mahdollinen hanke saadaan toteutettua.
Lisätiedot
Heikki Hälvä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37142
heikki.halva(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 28.04.2016 § 37
HEL 2016-004287 T 10 05 02

Päätös
Helsingin kaupungin pelastuslaitos esittää lausuntonaan rakennusviraston lausuntopyyntöön seuraavaa:
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kannalta Lauttasaaren sillan
nosto-osan pysyvälle sulkemiselle ei ole toiminnallista estettä, sillan
avaaminen kiireellisessä pelastustilanteessa on joka tapauksessa liian
hidasta pelastustoiminnan tavoitteisiin nähden. Pelastuslaitoksen aluskalustosta osalla päästään suoraan kiireiseen tehtävään suljetunkin sillan alta, suuremmat alukset pääsevät 5,0m alikulkukorkeudella olevan
sillan alta mastot laskettuna pienellä viiveellä.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen alusten alikulkukorkeudet ovat
valomastot kaadettuna pääsääntöisesti alle 5,0m, ainoastaan suurin
alus (tunnus RHE608) ei pääse normaalivedellä 5,0 metrin kulkukorkeudella Lauttasaaren sillan alta.
Kiireellisissä virka-aputehtävissä, esimerkiksi ihmisen pelastuksessa
vedestä, pelastuslaitos voi tukeutua vastuuviranomaisen (RVL) aluskalustoon tai käyttää omaa, pienempää kalustoaan (B-luokan öljyntorjunta-alukset).
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Lisätiedot
Ville Estlander, palomestari, puhelin: 310 30062
ville.estlander(a)hel.fi
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§ 721
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 29.5.2017 otettu asia: Sosiaalija terveystoimialan selvitys omaishoidon tuen myöntämisperusteista
HEL 2017-004337 T 05 08 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Käsittely
Palautusehdotus:
Sanna Vesikansa:
Helsinki arvostaa ja haluaa tukea omaishoitajien jaksamista ja lisätä
omaishoitoa. Kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa
valmistelemaan omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja tuomaan
asian sosiaali- ja terveyslautakunnalle päätettäväksi seuraavien periaatteiden mukaisesti:
 muutetaan pysyväisohjetta esittelijän esityksen viiden linjauksen
mukaisesti
 muutetaan myöntämisperusteita siten, että
o nostetaan omaishoidon tuen euromäärät Espoon tasolle
o lain perusteluissa mainittujen 5-7 tunnin omaishoidettavan poissaolon tuntimäärää nostetaan Espoon ja Vantaan
kanssa samalle tasolle eli 8 tuntiin eikä tämä voi sisältää
oppivelvollisuuden suorittamista tai kuntouttavaa päivähoitoa
Lisäksi otetaan huomioon:
o hoidettavan ohjaus ja valvonta, hoidon sitovuus ja psyykkinen kuormittavuus on huomioitava arvioinneissa
o mahdollistetaan omaishoitajina toimivien työssäkäyntiä
myös ylemmissä hoitoisuusluokissa
o lievennetään pisteytysrajoja selkeästi ja kohtuullistetaan
leikkureita, joilla perheiden saamaa tukea alennetaan, jos
he käyttävät jaksamista tukevia palveluita
o uusien kriteerien pitää mahdollistaa sosiaalityön yksilöllinen harkinta
 Niillä omaishoidettavilla, joilla tuki on jo laskenut tai lakannut
1.2.2017 uudistettujen kriteerien mukaan, palautetaan vanhojen sopimusten mukainen omaishoidon tuki, kunnes uudet kriteerit on hyPostiosoite
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väksytty lautakunnassa. Myös uusille hakijoille tehdään päätökset
väliaikaisesti vanhojen kriteerien perusteella, kunnes uudet kriteerit
on hyväksytty lautakunnassa.
Jatkossa sosiaali- ja terveysviraston omaishoidon työntekijät ohjaavat alle 18-vuotiaiden omaishoitajia, jotta omaishoitajat eivät jäisi
tyhjän päälle lasten kasvaessa ja itsenäistyessä.
Erityisesti tukiluokan laskiessa tai kokonaan loppuessa panostetaan
riittävien muiden omaishoidon perhettä tukevien palvelujen saantiin
niin, etteivät asiakasmaksut ole esteenä niiden käytölle.
Tehdään jatkuvasti aktiivista yhteistyötä omaishoitajien järjestöjen
kanssa mm. uusien kriteerien valmistelussa sekä pyydetään järjestöiltä kirjalliset lausunnot lautakunnan käsittelyä varten.
Panostetaan osallistavaan viestintään omaishoitajaperheille sekä
asiakaslähtöiseen palveluohjaukseen, yhteistyöhön ja läpinäkyvyyteen hoito- ja palvelusuunnitelmia tehtäessä.
Tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys muutoksen vaikutuksista ja vapaapäivien käytöstä sekä jaksamista tukevien palveluiden saannista ja käytöstä vuoden 2018 alkupuolella.

Kannattaja: Veronika Honkasalo
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Pysy-ohje, omaishoidon tuki
PYSY021,18.1.2017
vertailu
Kartoitus
Kartoituksen liite 1: Seuranta hoitoisuusryhmäpäätöksistä
Kartoituksen liite 2: Kielteiset päätökset

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää kumota sosiaali- ja terveyslautakunnan
23.5.2017 § 169 tekemän päätöksen.
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Samalla kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimialan selvityksen omaishoidon tuen myöntämisperusteista.
Esittelijän perustelut
Vuonna 2017 tehdyt päätökset omaishoidon tuen myöntämisperusteista
Sosiaali- ja terveysviraston va. virastopäällikkö päätti 26.1.2017 § 26
omaishoidon tuen pysyväisohjeista 1.2.2017 lukien. Päätös ja ohje ovat
liitteinä 1 ja 2.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan pyynnöstä sille esiteltiin selvitys omaishoidon tuesta 14.3.2017. Vertailu aiemmin voimassa olleisiin kriteereihin on liitteenä 3. Lautakunta päätti kehottaa virastoa tekemään riittävän määrän omaishoidon tuen palvelutarpeen kartoituksia käyttäen
hyödyksi uudistettuja palvelutarpeen kriteerejä. Kartoitus tuli tehdä
mahdollisimman nopeasti, jotta lautakunta voi sen pohjalta arvioida, miten uudistetut kriteerit vaikuttavat etenkin alle 18-vuotiaiden omaishoitosopimusten ehtoihin ja omaishoidon tuen rahoitukseen ottaen huomioon myös yli 18-vuotiaat. Lautakunta kehotti tuomaan kartoituksen
uudelleen sosiaali- ja terveyslautakuntaan, minkä pohjalta päätetään,
miten omaishoidon sopimusten uudistamista jatketaan.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti
23.5.2017 § 169 merkitä tiedoksi tehdyn kartoituksen (liitteinä 4 - 6) sekä esittelijän esittämät muutokset omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin. Lisäksi esittelijän ehdotuksesta poiketen lautakunta päätti kahden päätöshistoriasta ilmenevän äänestyksen jälkeen (äänestykset 7 5, poissa 1) kehottaa
- virastoa palauttamaan omaishoidon kriteerit uuteen valmisteluun ja
tuomaan ne lautakunnan päätettäväksi. Valmistelussa lähtökohtana tulee olla se, ettei hoitopalkkioiden kriteerien uudistaminen saa lisätä tarpeettomasti ympärivuorokautisen hoidon tarvetta tai heikentää toimeentuloa.
- ottamaan valmistelussa huomioon myös jo nyt annettu palaute, joka
johti viraston esittämään tarkennuksia uusiin kriteereihin. Lautakunta
toivoo, että valmistelussa tehdään yhteistyötä omaishoitajien järjestöjen
kanssa.
- virastoa palauttamaan toistaiseksi voimaan vuoden 2016 kriteerit.
Esittelijä jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen: "Omaishoidon
tuen uudistaminen on valmisteltu hyvin useiden asiantuntijoiden ja
myös omaishoitajia ja heitä edustavia järjestöjä kuullen. Kartoitus
omaishoidon tuesta perustuu lähes 640 palvelutarpeen arviointiin. Ei
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ole omaishoitoperheidenkään kannalta perusteltua enää pitkittää uusien myöntämisperusteiden käyttöönottoa."
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti 29.5.2017 § 8 ottaa sosiaalija terveyslautakunnan 23.5.2017 § 169 tekemän päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Kartoitus ja linjaukset
Sosiaali- ja terveyslautakunnan pyynnöstä tehty kartoitus toteutettiin
kokoamalla asiakasmäärät ja heidän saamansa palvelut tilastoportaalista. Käytettävissä oli tilastotiedot maaliskuuhun 2017 asti ja kustannustiedot maaliskuuhun 2017 asti. Lisäksi omaishoidontuen ohjaajat
kirjasivat tehdyt päätökset/arvioinnit seurantalomakkeeseen, johon
merkittiin hoitopalkkioiden muutokset/muutosehdotukset sekä kotipalvelujen, lasten kotihoidon sekä mahdollisten kotihoidon tukipalvelujen
käyttö.
Maaliskuussa 2017 omaishoidontuen asiakkaita oli yhteensä 3 375.
1.2.−25.4.2017 välisenä aikana tehtiin uusien kriteerien mukaisesti yhteensä 637 päätöstä/arviointia hoito- ja palvelusuunnitelmien päivityksen yhteydessä. Tehdyistä 637:stä päätöksestä / arviosta hoitoisuusluokka laski vain viidellä asiakkaalla. Yleisin syy oli, että hoidon sitovuutta ei voitu katsoa hoitoluokan mukaiseksi. Sen sijaan hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistuksen yhteydessä hoitoisuusluokka nousi yhteensä 92 asiakkaalla eli 14,4 %:lla (92/637).
Yli 65-vuotiaille tehtiin seuranta-aikana yhteensä 304 päätöstä, joista
uusia asiakkaita oli 48. Omaishoidontuki päättyi 46:lta aiemmin asiakkaana olleelta henkilöltä. 0−64 -vuotiaille tehtiin uusien kriteerien mukaisia päätöksiä/arvioita yhteensä 333, joista uusia oli 49. 18–64 -vuotiaiden asiakasryhmässä omaishoidontuki päättyi 44:llä asiakkaalla 135
asiakkaasta. Uusia asiakkaita oli tässä ryhmässä 18, joista kolmelle
tehtiin kielteinen päätös. Alle 18-vuotiaille tehtiin hoito- ja palvelusuunnitelmapäivityksiä 122, joista omaishoidontuen arvioitiin päättyvän 49
asiakkaalta. Uusia asiakkaita oli 30, joista 11 saisi kielteisen päätöksen. Uusien asiakkaiden ryhmä oli kuitenkin kohtuullisen pieni ja kielteisten päätösten määrät vaihtelevat vuonna 2016 kuukausittain 14−37
%:n välillä.
Seuranta-aikana esille nousseiden kielteisten päätösten prosenttimäärien taustalla vaikuttaa kriteerimuutosten lisäksi myös alimman hoitoluokan painottuminen kartoituksessa. Ennen kriteerimuutoksia 1.7.2016
voimaan tulleessa omaishoitoa koskevassa lakimuutoksessa taattiin
kaikille omaishoitoperheille uutena asiana vähintään kaksi vapaapäivää
kuukaudessa. Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitys aloitettiin jo syksyllä 2016 alimman hoitoisuusluokan omaishoitoperheistä, joilla ei aiPostiosoite
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emmin ollut oikeutta lakisääteisiin vapaapäiviin. Tätä päätösten päivittämistä jatkettiin seuranta-aikana perheille, joille ei aiemmin ollut tehty
päätöstä vapaapäiväoikeudesta. Tästä johtuen erityisesti alimman hoitoisuusluokan asiakkaille tehtyjen arvioiden/päätösten osuus on erityisen suuri uusien kriteerien mukaan tehdyissä päätöksissä. Alimmassa
hoitoluokassa on vähiten apua ja tukea tarvitsevat asiakkaat tai asiakkaat, joiden hoidon rasittavuus on pienin. Näin painottuneena kielteisten päätösten määrä on myös tavanomaista suurempi.
Uusien hakemusten hylkäämisen syynä oli pääosin se, ettei hoidon sitovuus ja vaativuus täyttänyt palkkion myöntämiselle asetettuja edellytyksiä. Toisinaan hoitajaan liittyvät syyt, kuten hoitajan oman toimintakyvyn asettamat rajoitteet, olivat syynä hakemuksen hylkäämiseen.
Tehdyn kartoituksen ja kerättyjen aineistojen perusteella sosiaali- ja
terveyslautakunnan esittelijä on todennut, että voimassa olevaan pysyväisohjeeseen tehdään muutokset seuraavien linjausten mukaisesti:
1. Myöntämisperusteissa huomioidaan nykyistä selkeämmin valvonnan
ja ohjauksen tarve sekä hoidettavasta johtuva psyykkinen kuormittavuus hoitoluokkaa määriteltäessä.
2. Lapsen hoidon sitovuuden ja rasituksen arviointiin tarkoitettu lomake
on alle 18-vuotiaiden hoitoisuuden määrittelyn apuväline, ja se on
suuntaa antava apuväline lapsen toimintakyvyn arvioinnissa. Se ei yksin määrittele lapsen/nuoren hoitoisuusluokkaa tai hoitopalkkion suuruutta. Uusitun lomakkeen pisteytysrajat tarkistetaan.
3. Hoidettava voi viettää säännöllisesti vähäisen määrän vuorokaudesta, 5−7 tuntia kodin ulkopuolella ilman että hoitoluokan mukainen hoitopalkkio laskee. Hoito katsotaan silti ympärivuorokautiseksi.
4. Hoitopalkkiota voidaan alentaa vain yhden kerran silloin kun perhe
saa erityisen runsaasti muita palveluja.
5. Alimman hoitoisuusryhmän palkkiota saava hoitaja voi käydä kokopäivätyössä, mikäli hoitotyö on muina aikoina sitovaa ja fyysisesti tai
psyykkisesti raskasta, kuten silloin kun lasten kohdalla hoidon toteuttaminen edellyttää erityistä perehtyneisyyttä säännöllisesti toistuviin lapsen hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin (esimerkiksi injektioiden antaminen, syöttöletkuruokinta tai vaativasta lääkehoidosta vastaaminen) tai
mikäli lapsen tai nuoren käyttäytyminen on erityisen haastavaa tai
omainen käy aamuin-illoin usean tunnin ajan huolehtimassa läheisestään.

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

25/2017

117 (135)

Asia/23
26.06.2017

Jo tehdyt päätökset arvioidaan uudelleen edellä todettujen linjausten
mukaisesti ja mahdolliset muutokset tulevat voimaan takautuvasti edellisen päätöksen ajankohdasta lukien.
Esittelijän kannanotto
Omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) on tehty mm. omaishoitosopimusten tarkistamista edellyttävät 1.7.2016 voimaan tulleet
muutokset (laki 511/2016). Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden
uudistaminen on ollut aiheellista seuraavista sosiaali- ja terveystoimialalla todetuista ja pysyväispäätöksen PYSY021 (18.1.2017) perustana
olevista syistä: Omaishoidon tukemiseen on Helsingissä varattu vuonna 2017 noin 33 milj. euroa, mikä on 8,5 milj. euroa enemmän kuin
vuonna 2016. Monien omaishoitoperheiden palvelutarpeen arvioinnit ja
niihin perustuvat omaishoidon tuen päätökset olivat vanhentuneet eivätkä enää perustuneet perheiden nykyiseen tilanteeseen. Kaikille
omaishoitosopimuksen tehneille kuuluva vapaapäiväoikeus koskee erityisesti runsaasti tukea tarvitsevia omaishoitoperheitä. Omaishoidon tuki ei ole tarkoitettu ensisijaiseksi tai pääsääntöiseksi toimeentulon lähteeksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen ja palvelujen yhdenvertaisuuden vuoksi on ollut syytä yhtenäistää omaishoidon myöntämisperusteita. Kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-raportin 2015
mukaan omaishoitajien osuus Helsingissä on selvästi muita pääkaupunkiseudun kuntia suurempi. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen
väestöosuus on Helsingissä 2,13 %, Espoossa 0,04 % ja Vantaalla
0,23 %. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen väestöosuus on Helsingissä 2,13 %, Espoossa 1,61 % ja Vantaalla 1,99 %. Helsingin omaishoidon tuen myöntämisperusteet on uudistettu siten, että tavoitteena on
mahdollisimman hyvä yhteneväisyys pääkaupunkiseudun muiden kuntien erityisesti Espoon ja Vantaan myöntämisperusteiden kanssa.
Asia on valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeistamalla tavalla
ja lautakunnalle on esitelty omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja
linjaukset. Ei ole ilmennyt enempää tarvetta jatkaa asian valmistelua.
Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan 23.5.2017 § 169 tekemä
päätös on kumottava päätösehdotuksen mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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6

PYSY021,18.1.2017
vertailu
Kartoitus
Kartoituksen liite 1: Seuranta hoitoisuusryhmäpäätöksistä
Kartoituksen liite 2: Kielteiset päätökset

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Toimialajohtaja

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 693
HEL 2017-004337 T 05 08 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
19.06.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Puheenjohtaja 29.05.2017 § 8
HEL 2017-004337 T 05 08 00

Päätös
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti ottaa kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan 23.5.2017 169 §:llä tekemän päätöksen koskien kartoitus omaishoidon tuesta.
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Päätöksen perustelut
Kuntalain (365/1995) 51 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja
voi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt
päätöksen.
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 169
HEL 2017-004337 T 05 08 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi tehdyn kartoituksen sekä esittelijän esittämät muutokset omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin.
Lisäksi esittelijän ehdotuksesta poiketen lautakunta kehottaa
-virastoa palauttamaan omaishoidon kriteerit uuteen valmisteluun ja
tuomaan ne lautakunnan päätettäväksi. Valmistelussa lähtökohtana tulee olla se, ettei hoitopalkkioiden kriteereiden uudistaminen saa lisätä
tarpeettomasti ympärivuorokautisen hoidon tarvetta tai heikentää toimeentuloa.
-ottamaan valmistelussa huomioon myös jo nyt annettu palaute, joka
johti viraston esittämään tarkennuksia uusiin kriteereihin. Lautakunta
toivoo, että valmistelussa tehdään yhteistyötä omaishoitajien järjestöjen
kanssa.
-virastoa palauttamaan toistaiseksi voimaan vuoden 2016 kriteerit.
Käsittely
23.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Maija Anttila: "Lautakunta kehottaa muuttamaan myöntämisperusteita niin, että lain perusteluissa mainittujen 5-7 tunnin
omaishoidettavan poissaolon tuntimäärää nostetaan Espoon ja Vantaan kanssa samalle tasolle, 8 tuntiin. Lisäksi lautakunta kehottaa virastoa selvittämään uudistettujen kriteerien ja omaishoitajien vapaapäiPostiosoite
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vien taloudellisia vaikutuksia kaupungin budjettiin vuosille 2018 ja 2019
ja toisaalta seuraamaan, miten uudistetut kriteerit vaikuttavat perheen
muuhun taloudelliseen tilanteeseen ja siinä tarvittavaan muuhun tukeen. Lisäksi lautakunta kehottaa virastoa yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa seuraamaan ja kehittämään omaishoitajien ja omaishoidettavien toimintamalleja, jotta voitaisiin luoda mahdollisimman yhdenvertaiset käytännöt tälle alueelle. Tässä kehittämistyössä on hyvä tehdä yhteistyötä omaishoitoon liittyvien järjestöjen ja
omaishoitajien kanssa."
Kannattaja: Jäsen Seija Muurinen
Vastaehdotus 2:
Jäsen Tuomas Tuure: "Lautakunta kehottaa virastoa palauttamaan
omaishoidon kriteerit uuteen valmisteluun ja tuomaan ne lautakunnan
päätettäväksi. Valmistelussa lähtökohtana tulee olla se, ettei hoitopalkkioiden kriteereiden uudistaminen saa lisätä tarpeettomasti ympärivuorokautisen hoidon tarvetta tai heikentää toimeentuloa.
Valmistelussa otetaan huomioon myös jo nyt annettu palaute, joka johti
viraston esittämään tarkennuksia uusiin kriteereihin. Lautakunta toivoo,
että valmistelussa tehdään yhteistyötä omaishoitajien järjestöjen kanssa. Lautakunta kehottaa virastoa palauttamaan toistaiseksi voimaan
vuoden 2016 kriteerit."
Kannattaja: Jäsen Laura Nordström
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Maija Anttila): "Lautakunta kehottaa muuttamaan myöntämisperusteita niin, että lain perusteluissa mainittujen 5-7 tunnin omaishoidettavan poissaolon tuntimäärää
nostetaan Espoon ja Vantaan kanssa samalle tasolle, 8 tuntiin. Lisäksi
lautakunta kehottaa virastoa selvittämään uudistettujen kriteerien ja
omaishoitajien vapaapäivien taloudellisia vaikutuksia kaupungin budjettiin vuosille 2018 ja 2019 ja toisaalta seuraamaan, miten uudistetut kriteerit vaikuttavat perheen muuhun taloudelliseen tilanteeseen ja siinä
tarvittavaan muuhun tukeen. Lisäksi lautakunta kehottaa virastoa yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa seuraamaan ja kehittämään omaishoitajien ja omaishoidettavien toimintamalleja, jotta
voitaisiin luoda mahdollisimman yhdenvertaiset käytännöt tälle alueelle.
Tässä kehittämistyössä on hyvä tehdä yhteistyötä omaishoitoon liittyvien järjestöjen ja omaishoitajien kanssa."
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EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Tuomas Tuure): "Lautakunta kehottaa virastoa palauttamaan omaishoidon kriteerit uuteen valmisteluun ja
tuomaan ne lautakunnan päätettäväksi. Valmistelussa lähtökohtana tulee olla se, ettei hoitopalkkioiden kriteereiden uudistaminen saa lisätä
tarpeettomasti ympärivuorokautisen hoidon tarvetta tai heikentää toimeentuloa.
Valmistelussa otetaan huomioon myös jo nyt annettu palaute, joka johti
viraston esittämään tarkennuksia uusiin kriteereihin. Lautakunta toivoo,
että valmistelussa tehdään yhteistyötä omaishoitajien järjestöjen kanssa. Lautakunta kehottaa virastoa palauttamaan toistaiseksi voimaan
vuoden 2016 kriteerit."
Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija
Muurinen
Ei-äänet: 7
Gunvor Brettschneider, Jukka Ihanus, Joonas Leppänen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Jouko Malinen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotuksen äänin 7 - 5 (poissa 1).
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Tuomas Tuure): "Lautakunta kehottaa virastoa palauttamaan omaishoidon kriteerit uuteen valmisteluun ja
tuomaan ne lautakunnan päätettäväksi. Valmistelussa lähtökohtana tulee olla se, ettei hoitopalkkioiden kriteereiden uudistaminen saa lisätä
tarpeettomasti ympärivuorokautisen hoidon tarvetta tai heikentää toimeentuloa.
Valmistelussa otetaan huomioon myös jo nyt annettu palaute, joka johti
viraston esittämään tarkennuksia uusiin kriteereihin. Lautakunta toivoo,
että valmistelussa tehdään yhteistyötä omaishoitajien järjestöjen kanssa. Lautakunta kehottaa virastoa palauttamaan toistaiseksi voimaan
vuoden 2016 kriteerit."
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Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija
Muurinen
Ei-äänet: 7
Gunvor Brettschneider, Jukka Ihanus, Joonas Leppänen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Jouko Malinen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotuksen äänin 7 - 5 (poissa 1).
Esittelijä Juha Jolkkonen jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: "Omaishoidon tuen uudistaminen on valmisteltu hyvin useiden
asiantuntijoiden ja myös omaishoitajia ja heitä edustavia järjestöjä kuullen. Kartoitus omaishoidon tuesta perustuu lähes 640 palvelutarpeen
arviointiin. Ei ole omaishoitoperheidenkään kannalta perusteltua enää
pitkittää uusien myöntämisperusteiden käyttöönottoa."
16.05.2017 Pöydälle
Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen liittyvät kysymykset:
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
jonna.weckstrom(a)hel.fi
Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen liittyvät kysymykset:
Sirpa Järnström, sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö, puhelin: 310 58595
sirpa.jarnstrom(a)hel.fi
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§ 722
Kaupunginvaltuuston 7.6.2017 ja 21.6.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 7.6.2017 ja
21.6.2017 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
Kaupunginvaltuusto 7.6.2017
34

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

37, 38

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuusto 21.6.2017
1, 2

Ei toimenpidettä.

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:lle

4

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

5

1
Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs
7.12.2016) eräitä päätöksiä päivitetään seuraavasti:
- Lautakuntien ja johtokuntien tulee laatia tulosbudjetit uusille talousarviokohdille myönnetyille määrärahoille ajanjaksolle 1.6. – 31.12.2017
- Kaupunginjohtajalle annetut tehtävät koskien päätösvaltaa ulkopuolisten tilojen ja tilaelementtien vuokraamisesta sekä henkilö- ja pakettiautojen hankkimisesta siirretään kansliapäällikölle
2
Kaupunginhallitus päätti 20.2.2017 kaupunginhallituksen myöntämistä talousarvioavustuksista vuodelle
2017. Samassa yhteydessä päätettiin kaupunginjohtajan käyttöön kuuluvista avustusmäärärahoista
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(avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaamiseksi, kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, opaskoulutuksen järjestäminen, veteraanijärjestöjen vuokrat, kaupunginjohtajan harkinnanvaraiset avustukset).
Tätä päätöstä päivitetään seuraavasti:
- Kaupunginjohtajalle annetut tehtävät koskien päätösvaltaa avustusmäärärahojen myöntämistä siirretään kansliapäällikölle.
6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä päätöksessä mainituille.

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle, Maanmittauslaitokselle ja päätöksessä mainituille.

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjäoikeudelle ja päätöksessä mainituille.

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen
Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun
liikenne –kuntayhtymälle, Museoviraston kulttuuriympäristön suojelulle.
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialalle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

10

Aloite kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 723
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä:
jaostot
- konserni
- elinkeino

19.6.2017

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

19.6.2017

lautakunnat
- kasvatus- ja koulutuslautakunta
-kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen
jaosto
- kaupunkiympäristölautakunta
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
-kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
- sosiaali- ja terveyslautakunta
- pelastuslautakunta
johtokunnat
- Palvelukeskusliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Liikenneliikelaitos

20.6.2017
20.6.2017
20.6.2017
20.6.2017
20.6.2017
20.6.2017

20.6.2017

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

21.6.2017

pormestari
apulaispormestarit
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala

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

25/2017

127 (135)

Asia/25
26.06.2017

kaupunginkanslia
- kansliapäällikkö
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- hankintajohtaja
- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
- viestintäpäällikkö
viranhaltijat
- Palvelukeskusliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Korkeasaaren eläintarha
henkilöstökassatoimikunta
viranhaltijat
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
Käsittely
Esittelijä muutti esitystään ennen keskustelun alkua siten, että kaupunginhallitus ei ota käsiteltäväkseen kasvatus- ja koulutuslautakunnan
suomenkielisen jaoston sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 20.6.2017 kokousten päätöksiä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä:
jaostot
- konserni
- elinkeino

19.6.2017

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

19.6.2017

lautakunnat
- kasvatus- ja koulutuslautakunta
- kaupunkiympäristölautakunta
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- sosiaali- ja terveyslautakunta
- pelastuslautakunta

20.6.2017
20.6.2017
20.6.2017
20.6.2017

johtokunnat
- Palvelukeskusliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Liikenneliikelaitos

20.6.2017

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

21.6.2017

pormestari
apulaispormestarit
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginkanslia
- kansliapäällikkö
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- hankintajohtaja
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- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
- viestintäpäällikkö
viranhaltijat
- Palvelukeskusliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Korkeasaaren eläintarha
henkilöstökassatoimikunta
viranhaltijat
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 699, 700, 701 (A), 705, 707, 708, 709, 710, 720, 721, 722
ja 723 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 701 (B), 702, 703, 706, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717,
718 ja 719 §: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.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, 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.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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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
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)
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 704 §.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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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

25/2017

132 (135)

26.06.2017

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, 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.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
SähköpostiosoiPostiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

helsinki.hao@oikeus.fi
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te:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

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
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 valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Veronika Honkasalo

Terhi Koulumies

Maria Ohisalo

Mari Rantanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 03.07.2017.
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