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§ 196
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Pakarisen ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Reetta Vanhasen ja Otto Meren.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
valita pöytäkirjantarkastajaksi Anna Vuorjoen sijasta Veronika Honkasalon ja varatarkastajaksi Terhi Koulumiehen sijasta Otto Meren.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia
Pakarisen ja Anna Vuorjoen sekä varatarkastajiksi Reetta Vanhasen ja
Terhi Koulumiehen.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 197
V 8.4.2020, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta
HEL 2020-002904 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Thomas Wallgrenille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevanderin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elisa Gebhardin sekä
 myöntää Elisa Gebhardille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Nasima Razmyarin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Thomas Wallgrenin vuoden 2021 toukokuun lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Eroilmoitus 4.3.2020
Eroilmoitus 4.3.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2019 § 187 Elisa Gebhardin (SDP) Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja Thomas Wallgrenin (SDP) Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Thomas Wallgren ja Elisa Gebhard pyytävät 4.3.2020 eroa kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista. SDP:n valtuustoryhmä on toivonut mahdollisuutta vaihtaa konsernijaoston varajäseniä kaupunginhallituksen varajäsenyyksiä vastaavaksi siten, että
Thomas Wallgren toimisi jatkossa Nasima Razmyarin henkilökohtaisena varajäsenenä ja Elisa Gebhard Tomi Sevanderin henkilökohtaisena
varajäsenenä.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Eroilmoitus 4.3.2020
Eroilmoitus 4.3.2020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto
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§ 198
V 8.4.2020, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta
HEL 2020-003021 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Nora Lindströmille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja
 valitsee Bicca Olinin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan
ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta
esittää Bicca Olinia jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Erohakemus 6.3.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Nora Lindströmin (Vihr.) 7.6.2017 § 266 jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Nora Lindström pyytää 6.3.2020
eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen
luottamustoimesta henkilökohtaisista syistä.
Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon valittavan henkilön tulee kuulua ruotsinkieliseen kieliryhmään.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Erohakemus 6.3.2020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
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Otteen liitteet
Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Ruotsinkielinen jaosto
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§ 199
V 8.4.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
HEL 2020-001960 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Tarik Ahsanullahille eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja
 valitsee Timo Aurasen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 13.2.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi 12.12.2018 § 411 Tarik Ahsanullahin (Kok.)
käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Tarik Ahsanullah pyytää 13.2.2020 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta saatuaan luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.
Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.
Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 13.2.2020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 200
V 25.3.2020, Hallintosäännön muuttaminen, sähköiset kokoukset
HEL 2020-003213 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.
Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Helsingin kaupungin hallintosääntö (23.3.2020)
Helsingin kaupungin hallintosääntö (23.3.2020) muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sähköisten kokousten mahdollistaminen toimielintyöskentelyssä on
tarkoituksenmukaista tilanteissa, joissa tulee välttää kokoontumista laajemmalla joukolla. Tällöin etäyhteyden kautta osa jäsenistä tai pienemmissä toimielimissä kaikki jäsenet ja esittelijä voivat osallistua kokoukseen, ja päätöksenteko on mahdollista ilman kokoontumista.
Osallistuminen etäyhteyden välityksellä ei ole tarkoitettu automaattiseksi tai normaaliksi toimintatavaksi, vaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja valtuuston osalta ja kaupunginhallitus muiden toimielinten
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osalta päättäisi sähköisten kokousten mahdollisuudesta. Tällöin voitaisiin joustavasti erilaiset tilanteet huomioon ottaen päättää, millaisissa
olosuhteissa osallistuminen etäyhteyden kautta sallittaisiin.
Kokoussalaisuuden säilyttämiseksi on oleellista, että kokoukseen osallistutaan vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai
nähtävissä. Etäyhteyden kautta osallistuminen asettaa osallistujalle korostetun velvollisuuden huolehtia, ettei tilassa, josta hän osallistuu, ole
muita, tai ettei etäosallistumisen vuoksi suljettujen kokousten tietoja leviä ulkopuolisille.
Hallintosäännön muutos
Sähköisiin kokouksiin osallistumisen mahdollistaminen lisättäisiin 29
luvun 22a §:ksi. Luku käsittelee toimielinten toimintaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voisi päättää, että kaupunginvaltuusto voi varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Vastaavalla tavalla kaupunginhallitus voisi päättää asiasta muiden toimielinten osalta.
Vastuu sähköisten kokousten teknisestä järjestämisestä tulisi sille taholle, joka muutoinkin huolehtii toimielimen hallintotehtävistä, eli vastaa
muun muassa kokousten teknisistä järjestelyistä.
Hallintosäännön tähän kohtaan tulisi myös määräys, jossa velvoitettaisiin osallistuja huolehtimaan siitä, että hän osallistuu kokoukseen vain
sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa
käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Lainsäädäntö
Kuntalain (410/2015) 90 §:n 1 momentin 2 kohdan h alakohdan mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset toimielinten
päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Lain 98 §:n mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää
varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous). Sähköisessä kokouksessa kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen saatavissa.
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Lain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä
oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.
Asian käsitteleminen kiireellisenä
Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto
voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Asiaa ei ole mainittu valtuuston kokouksen 25.3. esityslistalla, joka on
toimitettu sähköisesti kokouskutsun mukana 19.3.2020. Ottaen huomioon vallitsevan epidemiatilanteen, jossa yli 10 hengen yleiset kokoontumiset on kielletty, on perusteltua, että sähköisten kokousten pitäminen kaupungin toimielimissä onnistuu mahdollisimman nopeasti.
Asia on näin ollen kiireellinen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Helsingin kaupungin hallintosääntö (23.3.2020)
Helsingin kaupungin hallintosääntö (23.3.2020) muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 201
V 8.4.2020, Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen hankesuunnitelma
HEL 2017-002485 T 10 05 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin keskuspelastusaseman vesija viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen 2.1.2020 päivätyn
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 030
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 337 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Hankesuunnitelma 2.1.2020, Keskuspelastusasema
Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema
Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman
puolto 22.1.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Helsingin keskuspelastusaseman korjaushanke kohdistuu koko rakennuksen vesi- ja viemärikorjaukseen sekä sisäilmanlaatua parantaviin
tekijöihin.
Pelastusasema on toiminnassa koko korjauksen ajan ja korjaushanke
toteutetaan seitsemässä vaiheessa vaiheistussuunnitelman mukaisesti.
Hankkeessa keskitytään uusimaan vesi- ja viemärijärjestelmät sekä
uusimaan vaipan osia (vesikatto ja julkisivu) määrätyiltä osin sekä uuPostiosoite
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simaan kellaritilojen ulkoseinien vesieristyksiä ja salaojituksia sekä ulkoseinien sisäpuolisia kuorimuurauksia lämmöneristyksineen.
Pelastustoimen sukeltajien harjoitusallas ja allasosasto sekä pesuhuoneet ja saunatilat korjataan tutkimusten ja suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. WC- ja suihkutilojen vedeneristys ja laatoitustyöt tehdään koko rakennuksen alueella vesi- ja viemärikorjauksen yhteydessä.
Hankkeeseen on sisällytetty Helsingin hiilineutraaliustavoitteisiin vaikuttavana tekijänä rakennuksen vesikatolle sijoitettava aurinkovoimala.
Esittelijän perustelut
Yleistä hankkeesta
Hanke on välttämätön toteuttaa pelastustoimen operatiivisen toimintavarmuuden turvaamisen, sisäilmaolosuhteiden parantamisen ja energiasäästötavoitteiden vuoksi.
Rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmä on alkuperäinen ja tutkimuksien perusteella käyttöikänsä päässä. Rakennuksessa on ollut useita
viemärivuotoja, joita on korjattu.
Kuntotutkimuksissa on todettu rakennuksen D-osan ulkoseinärakenteiden eristeissä olevan mikrobikasvustoa. Kellaritilojen seinien lämpöeristyksissä on todettu mikrobivaurioita. Vesikatto on joillain osa-alueilla
vuotanut ja sitä on paikkailtu.
D-osan vaurioituneet tiilijulkisivut eristeineen ja ikkunoineen puretaan.
Vesikatto puretaan ja eristeet vaihdetaan. Julkisivun ja vesikaton uusimisella parannetaan rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ja rakenteiden energiatehokkuutta.
Aurinkovoimala on taloudellisesti järkevä rakentaa kohteeseen, jossa
energiantuotto kulutetaan paikan päällä. Pelastusasema on ympärivuorokautisessa käytössä. Aurinkovoimala toteuttaa osaltaan Hiilineutraali
Helsinki-ohjelmaa.
Julkisivun muutos edellyttää rakennuslupaa.
Viranomaisten ennakkolausunnot
Rakennusvalvonnan ennakkolausuntojen mukaan julkisivumuutoksen
räystäskorotus, tiilimuurauksen ja ikkunoiden uusiminen sekä aurinkovoimalan toteutus katolle on toteutettavissa. Rakennusvalvonta suorittaa naapureiden kuulemisen.
Rakennuskustannukset ja rahoitus
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Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan laatima hankesuunnitelmavaiheen (HKA) kustannusarvio on 10 337 000
euroa arvonlisäverottomana; THI helmikuu 2020.
Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020–2029 Keskuspelastusaseman
vesi- ja viemärikorjauksiin on varattu 4 070 000 euroa vuosille 2020–
2022.
Hankkeen toteutuksen edellyttämä 10 337 000 euron rahoitustarve otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta valmisteltaessa.
Keskuspelastusasemalle on tehty laajat kuntotutkimukset sisäilmaongelmien vuoksi. Tutkimustulosten perusteella alkuperäiseen hankesuunnitelmaan on lisätty korjaustöitä, jotka olisivat tulleet tehtäväksi joka tapauksessa lähitulevaisuudessa ja olisivat aiheuttaneet haittaa pelastustoimelle. Näitä lisättyjä korjauksia ovat mm. laajennetut LVIS-työt,
julkisivukorjaus rakennuksen D osalta, vesikaton korjaus sekä harjoitusallasosaston, pesutilojen ja saunojen uusiminen viemärisaneerauksen
yhteydessä. Lisäksi Keskuspelastusaseman katolle asennetaan noin
460 aurinkopaneelia osana Helsingin hiilineutraaliustavoitetta.
Vuokravaikutus
Vuokranmääräytymisperusteena pinta-ala 9 302 htm².
Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan asiakaspäällikön mukaan vuokra tulee olemaan 18,57 euroa/htm²/kuukaudessa. Vuokrakustannukset ovat 172 738 euroa/kk ja
2 072 858 euroa/vuodessa.
Pääomavuokra noin 18,07 euroa/htm²/kk (korko 3 %)
Ylläpitovuokra
Yhteensä

0,50 euroa/htm²/kk (vuoden 2017 tasossa)
18,57 euroa/htm²/kk (takaisinmaksuaika 20 vuotta)

Väistötilakustannus
Ajoneuvokorjaamo ja keskusvarasto siirretään Malmin lentokentän Rajavartiolaitokselta vapautuneeseen kiinteistöön, joka korvaa Malmin
kosteusvaurioista ja sisäilmaongelmista kärsivän pelastusaseman. Rajavartioston entisen kiinteistön muutostyöt pelastusasema käyttöön
valmistuvat keväällä 2020. Hankesuunnitelma 29.1.2019. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös
7.2.2019 § 23.
Pelastuslaitos vastaa väistötilojen vuokra- ja muuttokustannuksista.
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Aikataulu ja toteutus
Rakentaminen alkaa 5–6/2020, ja työ valmistuu 6/2022.
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta. Rakennuttaminen -palvelu rakennuttaa hankkeen ja
kohteen ylläpidosta vastaa pelastuslaitos.
Pelastuslaitoksen lausunto
Pelastuslaitos on 22.1.2020 § 5 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja ilmoittanut hyväksyvänsä hankkeesta aiheutuvat
vuokravaikutukset.
Toimivalta
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Hankesuunnitelma 2.1.2020, Keskuspelastusasema
Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema
Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman
puolto 22.1.2020

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020
§8
HEL 2017-002485 T 10 05 02
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Kiinteistötunnus 091-011-0327-0009, pysyvä rakennustunnus 2291, Agricolankatu 15, 00530 Helsinki

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin keskuspelastusaseman 2.1.2020
päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on
11 030 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 975 000 euroa elokuun 2019 kustannustasossa ehdolla,
että pelastuslaitos antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
Käsittely
23.01.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Sari Hilden: Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Lisätään tiivistelmän alkuun: Tämä hankesuunnitelma korvaa
10.3.2017 päivätyn vesi ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman, jonka kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaosto on hyväksynyt 8.3.2018. Edellisessä hankesuunnitelmassa
huomioitiin vain perinteiseen linjasaneeraukseen liittyvät vesi- ja viemärikorjaukset. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on todettu, että hanke
kannattaa toteuttaa laajempana kokonaisuutena.
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot
Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351
toni.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.03.2017 § 38
HEL 2017-002485 T 10 05 02

Esitys
Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle keskuspelastusaseman
vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman (10.3.2017) hyväksymistä.
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Esityksen perustelut
Kallion keskuspelastusasemalta hoidetaan Helsingin kantakaupungin
pelastustehtäviä. Asemalle on sijoitettu operatiivisten yksiköiden lisäksi
pelastuslaitoksen johto, henkilöstöhallinto, toimintojen kehittäminen, tietoliikenne- ja telepalvelut, keskusvarasto, varusvarasto, ajoneuvokorjaamo- sekä kaluston huoltotoiminnot. Kallion pelastusasema on miehitykseltään Helsingin suurin ja on erittäin tärkeässä roolissa keskustaalueen pelastustoiminnassa.
Kallion pelastusasemalle sijoitettujen pelastusyksiköiden hälytystehtävien lukumäärä vuonna 2016 oli 5 093, kiireellisiä ensihoidon tehtäviä
oli 14 080 kpl.
Nykyinen vesi- ja viemäriverkosto on käyttöikänsä päässä (järjestelmä
on rakennettu 1973) ja voi pettäessään estää pelastusaseman toiminnan sekä varautumisen pelastustehtäviin. Viemäriverkosto kuvattiin
hankesuunnittelua varten 2015 loppuvuodesta, kuvaus päätettiin tehdä
viime vuosien hätäkorjausten lukuisesta määrästä johtuen. Kuvausraportit vahvistivat käsitystä viemäriverkoston heikosta teknisestä kunnosta. Pelastuslaitoksen tilayksikkö on teettänyt hankkeen korjaussuunnitelmat. Korjauksen yhteydessä uusitaan myös piha-alueiden
viemäröinti asfaltointeineen ja uusitaan eräiden kellaritilojen perusmuurien vesieristykset ja salaojitukset.
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus on tarkoitus toteuttaa pääosin
vuosien 2018-2019 aikana. Korjaustyö on suunniteltu toteutettavaksi
vaiheittain jakamalla rakennus lohkoihin. Korjaamo, keskusvarasto, varusvarasto, osa toimistohenkilöstöstä sekä osa operatiivisesta henkilöstöstä siirretään väistötiloihin. Aikatauluun varataan aikaa vaiheistuksen
edellyttämien muuttojen ja väliaikaisten tilajärjestelyiden tekemiseksi.
HKR-Rakennuttajan laskemat korjauskustannukset ilman väistötilojen
kustannuksia ovat 4 068 000 €, alv 0 % (1/2017, RI=109., THI=169.0).
Väistötilakustannuksiin on varattava 488 000 euroa, alv 0 %. Nykyinen
tilakeskukselle maksettava pääomavuokra on 1 418 433 € / vuosi ja
korjauksen jälkeinen pääomavuokra 1 645 180 € / vuosi. Asema on pelastuslaitoksen omassa ylläpidossa.
Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Jorma Lilja
Lisätiedot
Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110
keijo.maki(a)hel.fi
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§ 202
Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2020-001859 T 02 02 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden
2019 tilinpäätöksen.
Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on
376 976 075,00 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka
käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.
Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mukaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

Kaupunginhallitus esitti lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:
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Edelleen kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä
voittovaroista 60 miljoonaa euroa. Rahaston pääoman kasvattaminen
on tarpeen Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen
loppuunsaattamisen rahoittamiseksi sekä vireillä olevien liikuntahankkeiden rahoituksen mahdollistamiseksi. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston
vapaa pääoma on maaliskuussa 2020 noin 11 miljoonaa euroa.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi
Päivi Turpeinen, va toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.
Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjalla. Kaupungin tilikauden tulos oli 377 miljoonaa euroa ollen 97 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2018 tulos oli 386,8 miljoonaa euroa, vuoden 2017 tulos 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016
tulos 470,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota parempana (96 miljoonaa euroa) toimintatulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi. Maan-, rakennustenja osakkeiden myyntituloja kertyi talousarviossa ennakoitua (100 miljoonaa euroa) enemmän, yhteensä 157 miljoonaa euroa. Tämä on yli
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40 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Myös osinkotulot toteutuivat talousarviossa ennakoitua suurempina.
Helsingin kaupungin tuloslaskelma

Kaupungin ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion 35 miljoonalla
eurolla. Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoPostiosoite
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teen verrattuna oli 4,8 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden
toimintamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat
vuonna 2019 noin 5 prosenttia eli noin kaksinkertaisesti strategiatavoitteeseen nähden.
Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,3 prosenttia. Yhteensä vero- ja
valtionosuustulot olivat 47 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät.
Vuosikate 741 miljoonaa euroa toteutui 84 miljoonaa euroa talousarviota korkeampana, mutta hieman edellisvuotta heikompana (752 miljoonaa euroa vuonna 2018).
Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

Kaupungin investointien toteuma vuonna 2019 oli liikelaitosten investoinnit (pääosin Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen joukkoliikenneinvestointeja) huomioiden 780 miljoonaa euroa eli selvästi edellistä
vuotta enemmän (625 miljoonaa vuonna 2018).
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Investointimenot ilman liikelaitoksia vuonna 2019 olivat 639,9 miljoonaa
euroa, joka on 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna
2018 käytettiin 516 miljoonaa euroa, 545,7 miljoonaa euroa vuonna
2017, 485,9 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 388 miljoonaa euroa
vuonna 2015. Investointitason nousu on viime vuosina kohdistunut erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakennushankkeisiin, uusien projektialueiden esirakentamiseen sekä katujen ja liikenneväylien
uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen.
Vuoden 2019 investointimenot kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna erityisesti talonrakennushankkeisiin, esirakentamiseen sekä katuihin ja liikenneväyliin kohdistettujen määrärahojen käytössä.
Talonrakennushankkeisiin käytettiin yhteensä 266,1 miljoonaa euroa,
joka on 27,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2018
käytettiin 208,7 miljoonaa euroa. Uudis- ja lisärakennushankkeisiin käytettiin 116,2 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 käytettiin 83,8 miljoonaa euroa. Korjaushankkeisiin käytettiin 149,1 miljoonaa euroa, kun
vuonna 2018 käytettiin 124 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2018 kohdistuivat kasvatuksen
ja koulutuksen toimialalle.
Esirakentamiseen käytettiin yhteensä 85,7 miljoonaa euroa, kun vastaava käyttö vuonna 2018 oli 66,4 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan
Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, käytettiin vuonna
2019 yhteensä 55,6 miljoonaa euroa, joka on 20,9 prosenttia enemmän
kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 vastaava käyttö oli 44 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylk:n käytettäväksi, investointeihin käytettiin yhteensä 30,1 miljoonaa euroa, joka on 32 prosenttia enemmän kuin
vuonna 2018. Vuonna 2018 vastaava käyttö oli 20,4 miljoonaa euroa.
Merkittävimmät määrärahan käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2018
kohdistuivat Kalasataman, Länsisataman ja Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen.
Katuihin ja liikenneväyliin käytettiin yhteensä 158,7 miljoonaa euroa,
joka on 13,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2018
käytettiin 140,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2018 kohdistuivat talousarviokohtaan Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.
HKL-liikelaitoksen investoinnit vuonna 2019 olivat 134,1 miljoonaa euroa (102,7 miljoonaa vuonna 2018). Suurin investointikohde olivat Raide-Jokeri-infran maksut 42,5 miljoonaa euroa. Uusien Articraitiovaunujen maksueriä maksettiin 30,9 miljoonaa euroa.
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Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui -33 miljoonaa euroa negatiivisena johtuen edellistä vuotta merkittävästi korkeammasta investointitasosta. Toiminnan ja investointien rahavirta, joka on keskeinen kaupungin talouden tilannetta kuvaava tunnusluku, toteutui selvästi heikompana kuin edellisenä vuonna (151 miljoonaa euroa).
Vuoden 2019 aikana lyhennettiin lainoja suunnitelman mukaisesti (87
miljoonaa euroa) eikä uutta lainaa nostettu. Lainojen lyhennykset kyettiin rahoittamaan kassavaroista kaupungin maksuvalmiuden säilyessä
riittävänä. Kaupungin lainakanta aleni 1 014 miljoonaan euroon (sisältäen HKL:n rahalaitoslainat).
Kaupungin rahat ja pankkisaamiset ovat pienentyneet kuluneella tilikaudella 129,4 miljoonaa euroa. Kassavarojen määrän väheneminen
johtuu toiminnan ja investointien rahavirran edellistä vuotta heikommasta tasosta sekä pitkäaikaisten lainojen lyhentämisestä.
Kaupungin taseen rahat ja pankkisaamiset -erä sisältää myös kaupungin konsernitiliin kuuluvien yhteisöjen tilivarat kaupungin konsernitilillä.
Kaupungin velka edellä mainituille yhteisöille näiden varoista konsernitilillä näkyy kaupungin taseessa vastaavasti lyhytaikaisten velkojen
määrässä. Kaupungin konsernitilillä oli tytäryhteisöjen varoja vuoden
lopussa yhteensä 332,8 miljoonaa euroa.
Muissa maksuvalmiuden muutoksissa kohdassa toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset näkyvät kaupungin maksuvalmiutta edelliseen vuoteen nähden parantavana eränä Asuntotuotantopalveluiden
niin sanotun kaupungin sisäisen käyttötililuoton käytön pieneminen
edellisvuodesta. Edellisen vuoden korkea taso johtui tuolloin huomattavasti kasvaneesta tuotantomäärästä sekä urakoiden kustannusten kasvusta.
Kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta on ollut vuosina 2016–
2018 ylijäämäinen ja se on parantanut rahoituslaskelman tunnuslukuja.
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Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2019 vuosikate parani vuodesta
2018 noin 10 miljoonalla eurolla ollen 1 368 miljoonaa euroa. Helsingin
kaupungin vuosikate aleni noin 11 miljoonaa euroa vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna. Näin ollen tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikonsernin vuosikatetta nostavasti oli noin 20 miljoonaa euroa edellistä
vuotta parempi. Ennen kaikkea Helen Oy:n toiminta oli edellistä vuotta
kannattavampaa.
Kaupunkikonsernin tulos oli vuonna 533 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin osuus oli 377 miljoonaa euroa ja Helen Oy:n osuus 128
miljoonaa euroa.
Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 495 miljoonaa euroa ja se heikkeni
edellisestä vuodesta 34 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijäämä
oli 27 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa heikompi.
Helsingin kaupunkikonsernin tuloslaskelma
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Kaupunkikonsernin vuoden 2019 toiminnan ja investointien rahavirta oli
-333 miljoonaa euroa negatiivinen ja selvästi edellisten vuosien tasoa
(-27 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 171 miljoonaa euroa vuonna
2017) heikompi. Helsingin kaupungin vaikutus kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli -33 miljoonaa euroa, jonka taso
oli edellisiä vuosia (151 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 245,1 miljoonaa euroa vuonna 2017) heikompi.
Tytäryhteisöjen yhteenlaskettu investointitaso oli 1 399 miljoonaa euroa
ja se oli 305,1 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa (1093,5 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 764,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) suurempi. Tytäryhteisöjen kasvanut yhteenlaskettu investointitaso heikensi, kaupungin vuosikatteen heikentymisen ohella, kaupunkikonsernin
toiminnan ja investointien rahavirtaa. Tytäryhteisöjen yhteenlaskettu investointitaso on noussut 2019 vuoden 2017 toteumaan nähden 634 euroa eli lähes kaksinkertaistunut.
Kaupunkikonsernin lainakanta oli 5171,3 miljoonaa euroa (vuonna
2018 vastaava taso oli 4 983,8 miljoonaa euroa). Tästä Helsingin kaupungin lainakanta oli 1 014 miljoonaa euroa eli 1 551 euroa asukasta
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kohden. Helsingin kaupungin lainakanta pieneni (87 miljoonaa euroa),
mutta vastaavasti tytäryhteisöjen yhteenlaskettu lainakanta kasvoi kasvaneen investointitason seurauksena noin 434 miljoonaa euroa.
Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelma

Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen esittelijä toteaa, että kuntalain mukaan kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä.
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Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätöksissä.
Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 60 miljoonaa euroa. Rahaston pääoman kasvattaminen on tarpeen Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen loppuunsaattamisen rahoittamiseksi sekä vireillä
olevien liikuntahankkeiden rahoituksen mahdollistamiseksi. Urheilu- ja
ulkoilulaitosrahaston vapaa pääoma on maaliskuussa 2020 noin 11 miljoonaa euroa.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi
Päivi Turpeinen, va toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 203
Henkilöstöraportti 2019
HEL 2020-002305 T 01 00 02 01

Esitys
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika
Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Outi Anttila, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37962
outi.anttila(a)hel.fi
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965
nina.gros(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin
vuodelta 2019.
Esittelijän perustelut
Vuoden 2019 henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla edistetään
hyvää henkilöstökokemusta ja siten kaupunkistrategian toteutumista.
Raporttiin on sisällytetty vain keskeisimmät tilastot. Valtaosa tilastoista
julkaistaan erillisenä tilastoliitteenä www.hel.fi/henkilostoraportti -sivulla
maaliskuun lopulla.
Henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 37 459. Henkilöstömäärä on
laskenut 197 henkilöllä edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärän lasku
selittyy sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön määrän pienenemisellä
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organisatoristen muutosten ja liikkeenluovutusten takia. Kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan palvelut ovat vastaavasti laajentuneet kasvavan
palvelutarpeen myötä.
Vastuullinen, eettinen ja kestävä henkilöstöpolitiikka on henkilöstötyötä
ohjaava tavoite. Henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi valmisteltiin
organisaatiomuutosta, jonka seurauksena kaupunginkansliassa aloitti
vuoden 2020 alussa Henkilöstön saatavuus -yksikkö.
Resursseja kohdennettiin henkilöstön saatavuuden edistämiseksi, työnantajamarkkinointiin panostettiin ja harjoittelijayhteistyötä tehostettiin.
Valtakunnallisesti vaikutettiin koulutuksen aloituspaikkoihin. Rekrytointikanavia kehitettiin yhä järjestelmällisemmin. Etsittiin ja kokeiltiin tapoja
palkata myös muunkielisiä henkilöitä.
Erityistä huomiota kohdistettiin johtamiseen ja toimintakulttuurin uudistamiseen. Yhteistä johtamisen viitekehystä koottiin. Valmentavan johtamisen koulutusta lisättiin. Johtamisen kehittämiseksi otettiin käyttöön
valmentavan esihenkilötyön mittari, joka auttaa kohdentamaan toimenpiteitä tarpeen mukaan.
Vuoden aikana valmisteltiin onnistumiskeskusteluiden käyttöönottoa.
Tulos- ja kehityskeskustelun korvaavalla mallilla vahvistetaan valmentavaa johtajuutta ja mahdollistetaan henkilöstön onnistuminen työssään.
Palkkakehityssuunnitelman kautta varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien, päiväkodin johtajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkoja nostettiin. Kertapalkitseminen uudistettiin ja kertapalkkioita maksettiin yli 10
miljoonaa euroa. Tulospalkkiojärjestelmä uudistettiin rahoituspohjaltaan
yhdenmukaiseksi koko kaupungille vuoden 2020 palkkioita varten.
Ideapaahtimo-ideakanava otettiin käyttöön kannustamaan henkilöstöä
ideoimaan ja kehittämään omaa työtään. Viiden kuukauden aikana kanavalle jätettiin lähes 250 ideaa, joista 50:lle pormestari myönsi tunnustuksen.
Uudistetut eettiset periaatteet valmistuivat vuoden loppupuolella. Periaatteissa sanoitetaan sitä toimintakulttuuria ja tapaa, miten kohtaamme
kaupunkilaiset ja toinen toisemme.
Työhyvinvointi
Henkilöstökyselyt (Kunta10 2018 ja Työterveyskysely 2019) osoittavat,
että sosiaalinen pääoma tukee työhyvinvointia ja henkilöstö kokee tekevänsä merkityksellistä työtä kaupunkilaisten hyväksi.
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Uusi Sopuisasti Stadissa -julkaisu jämäköitti toimintamallia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikoilla. Kaupungille valmennettiin 14 häirintäyhteyshenkilöä.
Kaupungin liikkumisohjelman kautta henkilöstoä kannustettiin liikkuvamman arjen rutiinien muodostamiseen.
Henkilöstön sairaus- ja työtapaturmaprosentti laski 4,7 prosenttiin. Työtapaturmamäärät ovat pysyneet samalla tasolla edellisvuosiin nähden,
mutta yksittäiset tapaukset nostivat kustannuksia merkittävästi. Korvaavan työn toimintamalli lisäsi työntekijöille mahdollisuutta tehdä
muokatusti omaa työtä tilanteessa, jossa oma työkyky on tilapäisesti
alentunut sairauden tai vamman tähden.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Outi Anttila, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37962
outi.anttila(a)hel.fi
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965
nina.gros(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 204
Helsingin kaupungin tietotilinpäätös
HEL 2020-001232 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin kaupungin tietotilinpäätöksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 310 36168
paivi.vilkki(a)hel.fi

Liitteet
1
2

HKI_Tietotilinpaatos
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tietotilinpäätös on keskeinen osa tietosuojan toteutumisen seurantaa
ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) (jatkossa tietosuoja-asetus) määrittelemää osoitusvelvollisuutta (art. 5). Osoitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että organisaation pitää pystyä osoittamaan noudattavansa tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyssä sekä toteuttavansa tietosuojaperiaatteita myös käytännössä.
Osoitusvelvollisuuden toteuttaminen edellyttää, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit ja tietosuojaperiaatteiden käytännön toteuttaminen dokumentoidaan. Tietotilinpäätös on osa tätä dokumentointia,
ja se koostaa yhteen, mitä Helsingin kaupungilla on käytännössä tehty
tietosuojan toteuttamiseksi.
Osoitusvelvollisuuden toteuttamisen lisäksi tietotilinpäätös antaa tietosuojan tilannekuvan ja toimii tietosuojatyön kehittämisen välineenä.
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Tietotilinpäätöksellä osoitetaan, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet Helsingin kaupungin toiminnassa aikavälillä 25.5.2018 31.12.2019.
Päätöksen valmistelu
Kaupunginhallituksen vahvistettavaksi esitettävän tietotilinpäätöksen on
valmistellut kansliapäällikön 28.6.2018 asettama tietosuojatyöryhmä
tietosuojavastaavan ja tietosuojatiimin ohjeistamana.
Helsingin kaupungin osoitusvelvollisuus rekisterinpitäjänä
Tietosuoja-asetuksella ja tietosuojalailla (1050/2018) on merkittäviä
vaikutuksia kuntiin rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijöinä. Lähtökohtana on rekisterinpitäjän vahva velvollisuus huolehtia siitä, että
käsitellyt henkilötiedot ovat suojassa. Rekisterinpitäjän velvollisuuksiin
kuuluu myös edistää rekisteröityjen mahdollisuuksia käyttää asetuksen
heille antamia oikeuksia. Rekisterinpitäjän on annettava laajasti tietoa
rekisteröidyille sekä rekisterien sisällöistä että rekisterinpitäjän toiminnasta.
Tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjä velvoitetaan käsittelemään
henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta
läpinäkyvästi. Laatimalla tietotilinpäätöksen Helsingin kaupunki lisää
kuntalaisten luottamusta hyvään hallintoon ja kaupungin tapaan käsitellä toiminnassaan henkilötietoja.
Kaupunginhallituksen vastuu
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus vastaa, että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteet ja valvoo velvoitteiden toteutumista. Hyväksymällä liitteenä olevan tietotilinpäätöksen kaupunginhallitus ohjaa kaupungin tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä.
Asian jatkokäsittely
Tietotilinpäätös laaditaan ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn
jatkossa vuosittain.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 310 36168
paivi.vilkki(a)hel.fi
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1
2

HKI_Tietotilinpaatos
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 205
Sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon liittyen Tanssin talo -hankkeeseen
HEL 2020-002167 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015 hyväksytyn Tanssin talo hankkeen rahoitusta koskevan puitesopimuksen ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitusanomuksen mukaisesti
 hyväksyä 6 995 184,84 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon, sekä
 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 6 995
184,84 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen
käytettäväksi.
Lisäksi kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan Tanssin talo -hankkeeseen liittyvien valtionavustusten hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä yhteistyössä Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
1

Kiinteistö Oy Kaapelitalon anomus Helsingin kaupungille

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
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Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Jane ja Aatos Erkon säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5
sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Tanssin talo -hanke
Kaupunginjohtajan perustama Tanssin talo -työryhmä esitti loppuraportissaan 31.10.2015, että Tanssin talo toteutetaan Kiinteistö Oy Kaapelitalon yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Tanssin talon uudisrakennus tulee Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistukseen. Myös kaapelitalossa sisällä olevia tiloja peruskorjataan Tanssin talon käyttöön.
Uudisrakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi työryhmä arvioi 27
miljoonaa euroa suunnittelukustannukset mukaan lukien. Kaapelitehtaan vanhojen tilojen osalta muutosten kustannuksiksi arvioitiin 7,8 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyväksyä Tanssin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin
kaupungin, Kaapelitalon, Tanssin talo ry:n sekä Jane ja Aatos Erkon
säätiö sr:n välillä 18.12.2015. Puitesopimuksen liitteenä on opetus- ja
kulttuuriministeriön 3.12.2015 antama ilmoitus valtion osallistumisesta
Tanssin talon uudisrakennuksen rahoittamiseen.
Puitesopimuksella ja valtion ilmoituksella hankkeen 34,8 miljoonan euron rahoitus muodostui seuraavasti:
 Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt hankkeelle 15 miljoonan
euron suuruisen avustuksen;
 Helsingin kaupunki ja valtio vastaavat uudisrakentamisen toteuttamisen kustannuksista yhtä suurin osuuksin säätiön myöntämän
avustuksen ylimenevältä osalta. Helsingin kaupunki sitoutuu rahoittamaan uudisrakennushanketta enintään 6 miljoonalla eurolla. ValPostiosoite
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tio osallistuu uudisrakennuksen rakentamiseen yhteensä enintään 6
miljoonan euron valtionavustuksella, joka maksetaan jälkikäteen
vuosittain; sekä
 Kiinteistö Oy Kaapelitalo rahoittaa hanketta 7,8 miljoonalla eurolla,
joka kohdistuu Kaapelitehtaan vanhojen osien muutostöihin.
Hankkeen suunnitteluaikaisen kustannusten nousun ja esitystekniikan
alimitoitetun budjetoinnin johdosta hankkeen kokonaiskustannukset
nousivat suunnitteluaikana 40 miljoonaan euroon. Helsingin kaupunginhallitus päätti 7.10.2019, § 679 korottaa kaupungin rahoitusosuutta
Tanssin talo -hankkeessa yhteensä enintään 3,95 miljoonalla. Lisäksi
käytyjen keskustelun mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu lisärahoitukseen rahoittamalla esitystekniikan kustannuksia 1 250 000
eurolla. Tämä rahoitus myönnetään suoraan Tanssin talo ry:lle, jonka
omistukseen esitystekniikka tulee.
Kaupungin svop-sijoitusten ja Jane ja Aatos Erkon säätiön avustusten maksaminen
Puitesopimuksen mukaan säätiön avustusten maksatus on sidottu rakentamisen tosiasialliseen etenemiseen. Lisäksi lähtökohtana on, että
julkisen tahon maksamat osuudet ovat yhteenlaskettuna vähintään yhtä
suuret kuin säätiön avustuksesta kulloinkin maksettu kokonaismäärä.
Käytännössä hankkeen rahoitus toteutetaan siten, että Jane ja Aatos
Erkon säätiö antaa avustuksensa kaupungille, joka puolestaan sijoittaa
säätiön ja kaupungin oman rahoitusosuuden vaiheittain Kiinteistö Oy
Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vastaavasti
toimitaan myös valtion avustusten osalta. Kiinteistö Oy Kaapelitalo toteuttaa hankkeen tällä sijoitetulla pääomalla sekä valtion ilmoituksen
mukaisella jälkirahoituksella.
Kaupunginhallitus on päätöksillään 29.5.2017, § 610, 7.5.2018, § 298
ja 7.10.2019, § 679 Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitusanomusten mukaisesti päättänyt yhteensä 10 004 815,16 euron sijoitusten tekemisestä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Jane ja Aatos Erkon säätiö on maksanut hankkeeseen kohdistuvaa
avustustaan kaupungille vuoden 2017 kustannusten osalta 449 000 euroa, vuoden 2018 osalta 1 680 004,38 euroa sekä vuoden 2019 osalta
2 742 901,19 euroa, eli yhteensä 4 871 905,57 euroa.
Kiinteistö Oy Kaapelitalo vastaa avustukseen liittyen Jane ja Aatos Erkon säätiölle tehtävästä raportoinnista.
Valtionavustusten maksaminen
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Valtio on sitoutunut Tanssin talo -hankkeen rahoittamiseen 6 miljoonalla eurolla. Valtion rahoitus toteutuu osittain jälkirahoitteisena ja edellyttää kaupungin tekemiä valtionavustushakemuksia sekä niihin perustuvia maksatuspyyntöjä hankkeen etenemisen mukaisesti.
Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että kaupunki ja Kaapelitalo solmivat valtionavustukseen liittyvän delegointisopimuksen. Sopimuksen perusteella kaupunki voi siirtää opetus- ja kulttuuriministeriön
Tanssin talo -hankkeelle myöntämän valtionavustuksen Kiinteistö Oy
Kaapelitalolle. Delegointisopimus on allekirjoitettu 7.1.2020.
Valtionavustuksia on myönnetty hankkeeseen vuoden 2019 osalta 420
000 euroa ja 1,5 miljoonaa euroa sekä vuoden 2020 osalta 2 miljoonaa
euroa, eli yhteensä 3 920 000 euroa. Myönnetyn valtionavustuksen
maksatus tapahtuu kolmessa erässä seuraavasti siten, että
 1. erä maksetaan, kun hanke on aloitettu,
 2. erä maksetaan, kun hankkeen valmiusaste on 50%, ja
 3. erä maksetaan, kun hankkeen valmiusaste on 100%.
Valtionavustuksia on maksettu helmikuuhun 2020 mennessä 168 000
euroa.
Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitusanomus Helsingin kaupungille
Kiinteistö Oy Kaapelitalo esittää Tanssin talo -hankkeen 1.4.2020 –
31.10.2020 välisen rahoitustarpeen täyttämiseksi ja yhtiön kassavirran
turvaamiseksi, että kaupunki sijoittaa 6 995 184,84 euron rahoitusosuuden Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.
Valtiontukiarviointi
Kaupungin pääomasijoitusta Kiinteistö Oy Kaapelitaloon on tarkasteltava valtiontukea koskevien säännösten nojalla.
Valtiontukisäännöksien soveltamisalaan kuuluu julkisyhteisön varoista
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla
jotakin yritystä tai tuotannonalaa siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta. Kaapelitalon toimintaa on pidettävä pääosiltaan taloudellisena toimintana valtiontukisäännösten tarkoittamassa mielessä,
koska se vuokraa tiloja taloudellista toimintaa harjoittaville vuokralaisille.
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Tuki Tanssin talo -hankkeeseen myönnetään komission asetuksen
(EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 53 artiklan mukaisena investointitukena kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen. Tanssin taloa käytetään kulttuurisiin tarkoituksiin. Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset. Hankkeen tukikelpoiset kustannukset koostuvat hankkeen rakennuskustannuksista. Tuen määrä ei
saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Tuen ylittäessä tukikelpoisten kustannusten ja investointien liikevoiton erotuksen, on tuki perittävä tältä osin takaisin.
RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella investointitukea kulttuuri- ja kulttuuriperinnön tukemiseen saa myöntää enintään 150 miljoonaa euroa
hanketta kohden. Kaupunginhallitus on myöntänyt Kiinteistö Oy Kaapelitalolle vastikkeettoman sijoituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 29.5.2017 (1 159 004,00 euroa), 7.5.2018 (3 360
008,77 euroa) ja 7.10.2019 (5 485 802,39 euroa). Kaupungin svopsijoituksissa on huomioitu valtion ja säätiön avustukset. Ottaen huomioon jo tehdyt sekä nyt ja tulevaisuudessa tehtävät puitesopimuksen
ja lisärahoituspäätöksen mukaiset pääomasijoitukset, hankkeelle
myönnettävän tuen kokonaismäärä jää selvästi alle 150 miljoonan euron. Raja ei ylity myöskään valtion hankkeeseen myöntämä tuki huomioon ottaen.
Tuen saajana pääomasijoituksen osalta on Kaapelitalo, joka kuuluu
Helsingin kaupunkikonserniin. Kaapelitaloa kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta
perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä Kaapelitalo ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut
ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.
Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee pääomasijoituksesta komissiolle RPA:n liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen sähköisesti työ- ja
elinkeinoministeriön välityksellä.
Lopuksi
Tanssin talo -hanke on merkittävä osa vuonna 2010 perustetun Tanssin talo ry:n tavoitetta edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan
toiminta- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin Kaapelitehtaalle.
Hankkeessa on mukana useita rahoittajia, ja Jane ja Aatos Erkon säätiön avustuksen ehtona on muun muassa se, että Helsingin kaupunki ja
valtio osallistuvat hankkeeseen riittävällä panostuksella. Hankkeen
edetessä kaupungin on tarpeen jatkaa puitesopimuksessa sovittua ja
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7.10.2019 lisärahoituksella täydennettyä rahoitusta Kiinteistö Oy Kaapelitalolle.
Perustuen Kiinteistö Oy Kaapelitalon laskelmiin Tanssin talo –hankkeen rahoitustarpeesta tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista tehdä
Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitusanomuksen mukainen, 6 995 184,84
euron suuruinen vastikkeeton sijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Jane ja Aatos Erkon säätiö maksaa hankkeeseen
kohdistuvaa avustustaan kaupungille keväällä 2020 yhteensä 3 007
929,48 euroa. Maksu kirjataan talousarvion tilille 8 07 52, Muu pääomatalous, muut pääomatulot.
Seuraava hankkeeseen liittyvä pääomasijoitus Kaapelitaloon tulee tämänhetkisen arvion mukaan tehtäväksi syksyllä 2020 rakentamisen
edetessä.
Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
1

Kiinteistö Oy Kaapelitalon anomus Helsingin kaupungille

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Jane ja Aatos Erkon säätiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Talpa
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§ 206
Oikaisuvaatimus vuoden 2020 asukasosallisuusavustuksia koskevasta päätöksestä
HEL 2019-011503 T 02 05 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä päätöksestään 16.12.2019, § 873 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547
anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Laajasalo_-_Degerö_Seura ry_oikaisuvaatimus_ 24.1.2020
§_873_Kaupunginhallituksen_myontamat_asukasosallisuusavustukset_vuonna_2020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Laajasalo - Degerö Seura ry haki asukasosallisuuden yleisavustusta
vuodelle 2020 yhteensä 51 000 euroa hallinnoimansa asukastalo Ylistalon kunnossapito-, tapahtuma- ja toimintakoordinaattorin palkkakustannuksiin (36 000 euroa) sekä asukastalon keittiön kodinkoneiden ja
kalusteiden uusimisen kustannuksiin (15 000 euroa).
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Kaupunginhallitus myönsi päätöksellään 16.12.2019 §, 873 Laajasalo –
Degerö Seura ry:lle asukasosallisuuden avustusta vuodelle 2020 yhteensä 7 000 euroa. Päätöksessä ei yksilöity avustuksen käyttötarkoitusta. Kaupungin avustusten yleisohjeen mukaan, jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen (kaupunginhallituksen päätös 28.10.2019, § 723).
Laajasalo - Degerö Seura ry on hakenut oikaisua kaupunginhallituksen
päätökseen 16.12.2019, § 873.
Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen,
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus 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.
Päätösote on toimitettu Laajasalo – Degerö Seura ry:lle tiedoksi
15.1.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon
24.1.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se
on saapunut säädetyssä määräajassa.
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset
Laajasalo - Degerö Seura ry vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että
yhdistykselle myönnetään sen hakema palkka-avustus yhdelle täysipäiväiselle työntekijälle kaupungin yhtenäisesti määrittelemän palkkaavustuksen enimmäismäärän mukaisesti.
Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että Laajasalo - Degerö Seura ry oli
kaikista palkka-avustuksen hakijoista ainoa ilman kyseistä avustusta
jäänyt hakija siitä huolimatta, että se täyttää kaikki ne avustuskriteerit,
joihin päätösehdotuksessa viitataan. Oikaisuvaatimuksessa todetaan,
että asukastilan toiminnan jatkuvuuteen vaikuttavaa näkökulmaa ei ole
huomioitu päätöksenteossa. Lisäksi todetaan, että Laajasalon peruspiirissä ei ole tällä hetkellä yhtäkään asukastilaa, jonka toimintaa tuettaisiin asukasosallisuus-avustuksella, vaikka kyseisellä peruspiirillä on
Helsingin ylivoimaisesti korkein kasvuprosentti.
Laajasalo – Degerö Seura ry esittää oikaisuvaatimuksessaan, että
palkka-avustushakemuksen hylkäämiselle tai rahoittamiselle huomattavasti muita hakijoita pienemmällä osuudella ei ole yhtäkään sellaista
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tarkoituksen-mukaista perustetta, jota avustusten yhtenäiset arviointikriteerit ja päätösehdotuksen perustelut riittävästi tukisivat. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että Laajasalo – Degerö Seura ry:n palkkaavustushakemuksen käsittelyä voidaan sekä tasapuolisuuden että tarveharkinnan näkökulmasta pitää selkeästi niiden molempien vastaisena.
Oikaisuvaatimuksen mukaan päätöstä ja sen perusteluja tulisi harkita
uudelleen myös siitä syystä, että alkuperäisessä esityksessä joillekin
hakijoille oli myönnetty enemmän avustusta kuin ne olivat hakeneet, eikä päätöstä ole valmisteltu vuorovaikutuksessa hakijan kanssa.
Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi
Kaupunginhallitus päätti päätöksellään 16.12.2019, § 873 vuoden 2020
asukasosallisuuden avustusten myöntämisestä. Asukasosallisuuden
avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja
kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja
pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri
väestöryhmille suunnattuun toimintaan.
Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan toiminnan tulee edistää
yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on alueellinen
tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea voidaan priorisoida
alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan
siitä eniten hyötyvän.
Laajasalo - Degerö Seura ry haki ensimmäistä kertaa asukasosallisuuden yleisavustusta vuodelle 2020. Avustushakemuksen mukaan Laajasalo - Degerö Seura ry hallinnoi asukastalo Ylistaloa, joka tarjoaa tiloja
paikalliselle harrastustoiminnalle sekä erilaisille tapahtumille ja kokoontumisille. Lisäksi asukkaat voivat varata Ylistaloa maksusta tilaisuuksien järjestämiseen. Hakemuksen liitteenä olleen yhdistyksen tilikauden
1.1.–31.12.2018 toimintakertomuksen mukaan Ylistalon pitkäaikaisia
vuokralaisia olivat Itä-Helsingin musiikkiopisto ja Laajasalon Palloseura
(LPS). Asukastalon koko yläkerta on ollut LPS:n käytössä vuoden aikana. Lyhytaikaista tilojen vuokrausta harjoitettiin iltaisin ja viikonloppuisin. Hakemuksen liitteenä toimitetun yhdistyksen vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen perusteella yhdistyksen
talous on vakaalla pohjalla. Ylistalon vuokratuloilla katettiin sen ylläpitämisestä aiheutuneet kulut.
Vuoden 2020 avustusten myöntämisperusteiden mukaan avustusta tulee kohdistaa myös niille alueille, joilla ei entuudestaan ole asukastilatoimintaa. Toisaalta avustuksia koskevien päätösten valmistelussa
huomioidaan se, että käytössä olevien määrärahojen puitteissa avustusta ei voida myöntää useiden uusien hakijoiden tukemiseen ilman, etPostiosoite
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tä se vaarantaisi aiemmin asukasosallisuuden avustuksilla tuettujen,
vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaamisen.
Oikaisuvaatimuksessa Laajasalo – Degerö Seura ry nostaa esille, että
Laajasalon peruspiirissä ei ole tällä hetkellä yhtäkään asukastilaa, jonka toimintaa tuettaisiin asukasosallisuus-avustuksella. Avustusvalmistelussa tarkasteltiin palvelujen kokonaisuutta suurpiirikohtaisesti. Jokaiseen suurpiiriin sisältyy useampia peruspiirejä. Laajasalon peruspiiri
kuuluu kaakkoiseen suurpiiriin, jonka alueelle on oikaisuvaatimuksen
tekijän saaman avustuksen lisäksi myönnetty myös muita asukasosallisuuden avustuksia vuodelle 2020. Laajasalon alueella sijaitsee lisäksi
muun muassa nuorisotalo, kirjasto, palvelutalo ja leikkipuistotila, jotka
tarjoavat Laajasalon alueen asukkaille tiloja asukastoimintaan.
Vuodelle 2020 asukasosallisuuden avustuksia haki kolme toimijaa, joille ei ollut aiemmin myönnetty asukasosallisuuden yleisavustusta asukastilan vuokra-, palkka- tai ylläpitokustannuksiin. Avustusta myönnettiin yhdelle uudelle hakijalle asukastilan perustamiseen ja ylläpitämiseen Tapulikaupunkiin. Päätösarvioinnissa huomioitiin se, ettei kyseisellä alueella sijaitse asukastiloja tai sellaisia kaupungin järjestämiä
palveluja, jotka voisivat tarjota tiloja asukastoiminnalle. Lisäksi huomioitiin kaupunginvaltuuston päätös aloiteasiassa 16.5.2018, §113, jonka
perusteluosiossa kaupunginhallitus pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoamaan asukastiloja Tapulikaupungissa tai sen välittömässä läheisyydessä mm. yhdistyksille, seuroille, harrastuspiireille, eläkeläisille ja
asukkaille.
Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa
asioivia tasapuolisesti. Aiempi avustuspäätös ei ole luonut oikeutta
suhteessa seuraavan vuoden avustusten harkintaan. Käytettävissä
olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain. Näin ollen avustuksia haetaan vuosittain, ja myös myöntämisharkinta tehdään joka vuosi kaikkien
hakijoiden kohdalla erikseen. Vuonna 2020 asukasosallisuuden avustusta saaneet yhdistykset eivät ole oikaisuvaatimuksessa esitetyllä tavalla saaneet avustusta sillä perusteella, että sitä on myönnetty aiemminkin. Avustushakemusten käsittelyssä ja päätösvalmistelussa on tehty avustuskriteerien mukaista tarveperusteista harkintaa kaikkien hakijoiden osalta. Vuoden 2020 asukasosallisuuden avustushakemuksia on
käsittely kaikkien avustusta hakeneiden osalta yhdenmukaisin perustein.
Laajasalo – Degerö Seura ry esittää oikaisuvaatimuksessa, että alkuperäisessä esityksessä joillekin hakijoista oli myönnetty enemmän
avustusta kuin ne olivat hakeneet. Lisäksi tuodaan esiin, että päätösvalmistelun aikana vuorovaikutus Laajasalo – Degerö Seura ry:n kans-
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sa on rajoittunut hakemuksen mukana toimitettavien pakollisten liitteiden toimittamiseen.
Kaupunginhallituksen päätösesityksessä 9.12.2019, § 846 asukas-osallisuuden avustusten myöntämisessä pyrittiin huomioimaan todelliset vuokrakustannukset ja lisäksi myöntämään avustusta ylläpitokustannuksiin tasapuolisesti. Tästä syystä joillekin hakijoille esitetty
avustusmäärä oli suurempi kuin mitä avustushakemuksessa oli esitetty.
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 9.12.2019. Asian jatkovalmistelun jälkeen kaupunginhallitus käsitteli asian uudestaan
16.12.2019. Kaupunginhallituksen päätöksellä 16.12.2019, § 873 kenellekään hakijoista ei myönnetä enempää avustusta kuin mitä avustushakemuksessa on esitetty.
Kaupunginhallituksen päätöksen 16.12.2019, § 873 perustelujen mukaan hakemuksia on käsitelty ja päätöstä valmisteltu vuorovaikutuksessa hakijatahojen sekä kaupungin muiden avustuksia myöntävien
hallintokuntien kanssa. Ennen avustus-hakemusten jättämisen määräaikaa maaliskuussa 2019 mahdollisille hakijoille järjestettiin avoin keskustelutilaisuus. Asian käsittelyn yhteydessä on hallintolain 8 §:n mukaisesti vastattu asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Lisäksi kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisesti hakijoita, joilla on ollut hakemuksessaan puutteita, on pyydetty täydentämään hakemustaan. Kaupunginhallituksen päätöksen 16.12.2019, § 873 perusteluissa
mainitulla vuorovaikutuksella tarkoitetaan edellä kuvattua keskustelutilaisuutta, asiointia koskeviin kysymyksiin vastaamista, sekä hakemusten täydentämispyyntöjä. Avustushakijat eivät ole osallistuneet hakemusten käsittelyyn tai päätösvalmisteluun. Kaikkia hakijoita on kohdeltu
tiedusteluihin vastaamisessa ja hakemusten täydentämisessä yhdenvertaisesti.
Yhteenveto
Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 873 asukasosallisuuden avustusten myöntämisestä vuodelle 2020. Kyseessä on kaupungin myöntämä harkinnanvarainen avustus. Avustusten myöntämisarviointi on
kokonaisharkintaa ja siihen vaikuttavat avustusten myöntämiseen käytettävissä olevat määrärahat, hakemusten määrä sekä arviointikriteereihin perustuva hakemusten keskinäinen vertailu.
Päätösvalmistelussa tarkasteltiin suurpiirikohtaista alueellista palvelujen kokonaisuutta ja käytettiin tarveperustaista harkintaa. Avustusta
myönnettiin myös alueelle, jolla ei entuudestaan ole asukastilatoimintaa. Uusien asukastalojen tukemisessa priorisoitiin avustuskriteerien
mukaisesti alueita, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden
katsotaan siitä eniten hyötyvän. Samalla päätösvalmistelussa varmisPostiosoite
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tettiin alueellisen tasapainon säilyminen ja vakiintuneiden asukastilojen
toiminnan turvaaminen. Aiemmin myönnetty avustus ei ole luonut oikeutta suhteessa vuoden 2020 avustuksiin, vaan tarveperustainen harkinta on tehty kaikkien hakijoiden osalta erikseen yhdenmukaisesti.
Hakijoita on kohdeltu tasapuolisesti hakemuksia käsiteltäessä ja päätöstä valmistellessa.
Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi
muutettava.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547
anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet
1
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Laajasalo_-_Degerö_Seura ry_oikaisuvaatimus_ 24.1.2020
§_873_Kaupunginhallituksen_myontamat_asukasosallisuusavustukset_vuonna_2020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 873
HEL 2019-011503 T 02 05 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia vuoden 2020 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:
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- Arabian Asukastalot ry 15 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry 15 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Hertsikan pumppu -osuuskunta 24 600 euroa (asukastilan vuokra- ja
ylläpitokustannuksiin 9 600 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 31 500 euroa
(palkkakustannuksiin 15 000 ja asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 16 500 euroa)
- Kalliolan Kannatusyhdistys r.y. 70 000 euroa (asukastilan vuokra- ja
ylläpitokustannuksiin)
- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 7 270 euroa (kaupunginosaradiotoimintaan)
- Koillis Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Konala-Seura ry 15 000 euroa
- KontuKeskus ry 30 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för Invånarna i Kronohagen ry 25 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 10
000 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 47 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 17 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000
euroa)
- Kytösuontien Pysäköinti Oy 30 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 40 900 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 10 900 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Laajasalo - Degerö Seura ry 7 000 euroa
- Lauttasaari-Seura ry 16 200 euroa (palkkakustannuksiin 15 000 euroa
ja asukastilan ylläpitokustannuksiin 1 200 euroa)
- Malminkartanon asukasyhdistys ry 35 000 euroa (asukastilan vuokraja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Myllypuro-Seura ry 72 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pikku Huopalahtiseura ry 530 euroa (väliaikaisen asukastilakäytön
vuokrakustannuksiin)
- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 10 800 euroa
(asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry 21 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 6 200 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000
euroa)
- Roihuvuori-seura ry 49 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokusPostiosoite
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
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

10/2020

47 (89)

Asia/11
23.03.2020

tannuksiin 19 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Tapanilan Kylätila ry 45 000 euroa (asukastilan maavuokra- ja ylläpitokustannuksiin 15 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Toimintakeskus Semja ry 42 700 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 27 700 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 15 200 euroa (palkkakustannuksiin
14 000 euroa ja asukastilan ylläpitokustannuksiin 1 200 euroa)
- Viihdepalvelu Esirippu Oy / Pohjois-Helsingin Bändikoulu 59 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 29 200 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Yhteismaa ry 12 000 euroa (Nappi Naapuri -verkkopalvelun kehittämiseen)
- Östersundom-seura ry 12 500 (palkkakustannuksiin)
Lisäksi kaupunginhallitus päättää hylätä seuraavien hakijoiden avustushakemukset:
Eloa Herttoniemenrantaan ry ja Keru-yhteisöjääkaappi ry
Mellunmäki-seura ry peruutti hakemuksensa.
Asukastila Mellarin toiminnan turvaamiseen kohdennetaan rahoitus
muusta tarkoituksenmukaisemmasta määrärahasta.
Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f:n hakemus kuuluu kaupunginhallituksen yleisavustuksen piiriin, ja siitä päätetään yleisavustusta koskevan päätöksenteon yhteydessä.
Käsittely
16.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Esteelliset: Ozan Yanar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
Esittelijä muutti ehdotustaan pöydällepanon aikana siten, että kullekin
hakijalle esitetään myönnettäväksi avustuksia enintään haetun summan edestä. Jäljelle jäävä määräraha kohdennetaan asukasosallisuuden pienavustuksiin.
Vastaehdotus:
Daniel Sazonov:
Lause:
"Kaupunginkanslialle varataan käyttöön 27 100 euroa asukastila Mellarin vuokra- ja ylläpitokustannuksiin (17 100 euroa) sekä palkkakustannuksiin (10 000 euroa)."
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Korvataan lauseella:
"Asukastila Mellarin toiminnan turvaamiseen kohdennetaan rahoitus
muusta tarkoituksenmukaisemmasta määrärahasta."
Tapanilan kylätila ry:lle esitetystä 30 000 eurosta poiketen 45 000 euroa
Konalaseura ry:lle 15 000 euroa
Laajasalo - Degerö Seura ry:lle 7 000 euroa
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§ 207
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
HEL 2020-001855 T 03 00 00
VN/8392/2019 ja STM079:00/2019

Päätös
Kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamista
koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunto on lausuntopyynnön mukaisesti pykäläkohtainen.
2 a § Maksun periminen
Otsikointia on tarpeen muuttaa säännöksen sisältöä paremmin kuvaavaksi.
Ehdotetun pykälän sanamuotoa on syytä selkeyttää siten, että 1 momentin ensimmäinen virke muotoillaan seuraavasti: "Kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle maksusta lasku". Esitysluonnoksessa lasku rinnastuu tasamaksuissa päätökseen, johon voi hakea
muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta ehdotetaan säädettäväksi esitysluonnoksen muutoksenhakua koskevassa 15
§:ssä. Selvyyden vuoksi oikaisuvaatimuksen tekemisestä olisi perusteltua säätää tässä pykälässä lisäämällä siihen uusi 2 momentti, jossa
säädettäisiin muutoksenhausta laskuun. Ehdotettu 2 momentti siirtyisi 3
momentiksi.
Tulosidonnaisen palvelun antamisesta tehdään hallintopäätös, johon
voi hakea muutosta oikaisuvaatimusteitse. Koska asiakkaalle annettava lasku on hallintopäätöksen täytäntöönpanoa, ei ole tarkoituksenmukaista, että jokaisesta yksittäisestä kyseistä hallintopäätöstä koskevasta laskusta olisi erillinen mahdollisuus hakea muutosta. Tältä osin esitysluonnosta on syytä täsmentää.
Pykälä on muutoin kannatettava eikä laskun vähimmäistietoihin ole lisättävää.
2 b § Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta
Yhdenmukaisuuden vuoksi oikaisuvaatimuksen tekemisestä on perusteltua säätää tässäkin pykälässä lisäämällä siihen uusi 2 momentti vastaavalla tavalla kuin edellä 2 a §:n kohdalla.
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Asiakasmaksupäätöksen sisällöllinen sääntely on kannatettava ehdotus, jotta asiakkaat tietävät päätökseen sisältyvät palvelut ja niistä perittävät maksut perusteluineen. Asiakkaat tulevat valtakunnallisesti kohdelluiksi yhdenmukaisesti. Säännökseen on perusteltua lisätä asiakkaan informoimiseksi, että hänen tulee olla yhteydessä pykälän 5 kohdassa tarkoitettuun tahoon esitysluonnoksen 10 j §:ssä tarkoitetuissa
asiakasmaksuun vaikuttavissa tilanteissa. Tällainen tilanne on esimerkiksi asiakkaan tai hänen perheensä maksukyvyn muuttuminen olennaisesti, minkä takia asiakasmaksu tulisi tarkistaa.
3 § Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu
Jos varatun palvelun käyttämättä jättäminen ei olisi aiheutunut hyväksyttävästä syystä, maksu voitaisiin esitysluonnoksen mukaan jättää perimättä, jos periminen olisi kohtuutonta. Kohtuuttomuuden arviointi tapauskohtaisesti voisi johtaa epäyhtenäiseen soveltamiskäytäntöön ja
vaarantaa asiakkaiden tasapuolista kohtelua. Voimassa olevan lain sanamuoto ei sisällä kohtuuttomuuden arviointia ja on siitä syystä tarkoituksenmukaisemmin muotoiltu. Esitysluonnoksen 11 §:ssä ehdotetaan
säädettäväksi maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Arviointiin sisältyy mahdollisuus ottaa huomioon myös kohtuuttomuus.
Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävän maksun (niin sanotun sakkomaksun) perimisen ikärajaksi asetettu asiakkaan 15 vuoden ikä on
perusteltua siirtää esitetyllä tavalla asetuksesta lain tasolle. On hyvä,
että tietosuojaan ja salassapitoon liittyvä sääntely on myös otettu esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa huomioon 15–17vuotiaiden kohdalla.
Sakkomaksun periminen edellyttää varauksen yhteydessä asiakkaan
informointia sakkomaksun perimisen mahdollisuudesta siten, että asiakas ymmärtää asian sisällön. Asiakkaan riittävän ymmärtämisen määrittäminen ja todentaminen saattaa tuottaa vaikeuksia, jos informaation
sisältö ja ymmärtäminen myöhemmin kiistetään. Tästä syystä on perusteltua, että pykäläehdotuksen 1 momentin toiseksi viimeinen virke
poistetaan.
Pykälän 2 momentissa ehdotettu sääntely tilanteissa, joissa kunta on
varannut palvelun asiakkaille, on lähtökohtaisesti kannatettava. Soveltaminen edellyttää kuitenkin perusteluihin tutustumista, joten momentin
sanamuotoa tulee tästä syystä täsmentää.
Ehdotetut muutokset, jotka koskevat käyttämättä jätetyistä palveluista
perittäviä maksuja, ovat palvelujen käyttöasteen kohentamiseksi kannatettavia.
5 § Maksuttomat terveyspalvelut
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Pykäläesityksessä on otettu huomioon puutteita ja epäkohtia, joita käytännön toiminnassa on havaittu. Tämä on linjassa tasa-arvoisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kanssa, jossa pyritään hoidon esteiden poistamiseen ja ennaltaehkäisevään perusterveydenhuoltoon.
Kasvava maksuttomien palvelujen valikoima lisää todennäköisesti näiden palvelujen kysyntää ja käyttöä.
6 a § Maksukatto
Maksukaton säännösten siirtäminen asetuksesta lain tasolle on kannatettavaa lainsäädännön selkiyttämiseksi. Pykälässä on perusteltuja
täsmennyksiä muun muassa lyhytaikaisen laitoshoidon tai laitospalvelun maksujen huomioimisesta maksukatossa.
Jatkossa maksukattoon sisältyisi lyhytaikainen laitoshoito, mutta ei lyhytaikaishoitoa palveluasumisessa. Tämä asettaisi asiakkaat eriarvoiseen asemaan, sillä laitoshoidon vähentämisen myötä entistä useammin lyhytaikaishoitoa järjestetään palveluasumisyksiköissä.
Esityksen mukaan kunta voi kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan
maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. Asiakas saa näin nopeammin
päätöksen maksukaton täyttymisestä, kun tietojen keräämiseen ei tarvitse joka kerta pyytää erikseen lupaa. Tämä helpottaa viranomaistyötä.
Maksukaton seurantavelvollisuus olemassa olevilla järjestelmillä ei ole
mahdollista. Tämän vuoksi asiakkaan oma seurantavelvollisuus on
hyvä asia. Selvyyden vuoksi olisi perusteltua siirtää maksujen seurantaa koskeva asiakasmaksuasetuksen sääntely asetuksesta lakiin.
Toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut otetaan huomioon laskettaessa maksukaton kertymistä. Tämä on perusteltua toimeentulotuen
viimesijaisuus huomioon ottaen.
7 b § Palvelun pitkäaikaisuus
Otsikointia on tarpeen muuttaa säännöksen sisältöä paremmin kuvaavaksi.
Pykälässä on perusta sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisten asumispalvelujen maksujen määräytymiselle. Voimassaolevassa lainsäädännössä
ei ole säädetty kyseisten palvelujen asiakasmaksuista. Muutos on merkittävä erityisesti yhdenvertaisuuden kannalta.
Pykälän 1 momentin 3 kohdassa on syytä korjata virkkeen sanamuotoa: ”… maksua ei kuitenkaan saa periä … lääkinnällisestä kuntoutuksesta laitoksessa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2
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§:n 3 kohdassa tarkoitettua kuntoutusta laitoksessa eikä lastensuojelulain 57 §:ssä tarkoitetusta laitoshuollosta.” Sanamuoto pitänee olla: ”…
annetun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta kuntoutuksesta laitoksessa
eikä …”
7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksu
7 b §:n kommentit soveltuvin osin.
10 b § Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteena olevat tulot
Pykäläehdotuksen 2 momentissa esitetään tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettujen verovapaiden sosiaalietuuksien huomioimatta jättämisestä
asiakasmaksun perustana olevan tulon määrittämisessä. Esitetty tuloverolain 92 §:ään viittaaminen on perusteltua sujuvan toimeenpanon ja
selkeämmän lainsäädännön kannalta kuten kyseisen säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan.
Muutos parantaa myös veteraanien asemaa, koska ylimääräistä rintamalisää eikä myöskään veteraanilisää huomioitaisi jatkossa enää tuloina. Pykälän yksityiskohtaiset perustelut eivät täsmää veteraanilisän
osalta. Perusteluissa sivulla 65 todetaan, että veteraanilisästä säädetään erikseen pykälän 2 momentissa. Näin ei nyt luonnoksessa ole.
10 c § Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa
Esitetty sääntely tosiasiallisten asumismenojen huomioimisesta on lähtökohtaisesti hyvä ja selkeä.
Pykäläehdotuksen 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi tuloista
vähennettävistä todellisista asumismenoista ennen pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, perhehoitoon tai laitoshoitoon siirtymistä.
Vähennyksenä otettaisiin huomioon omistusasunnon kulut kuudelta
kuukaudelta, vuokra-asunnon vuokra irtisanomisajalta ja asumisoikeusasunnon käyttövastike kolmelta kuukaudelta. Perusteluista ilmenee
kuitenkin sekä omistus- että vuokra-asunnon osalta, että kyse on enintään kuuden kuukauden ajasta omistusasuntojen ja enintään kuukauden ajasta vuokra-asuntojen osalta. Samaa tarkoitettaneen myös asumisoikeusasuntojen kohdalla. Lisäksi on syytä säätää, että kyse on
enimmäisajoista, joilta aiheutuneet asumismenot huomioidaan.
Esitysluonnoksen 3 momentin sanamuoto ja säännöksen yksityiskohtaiset perustelut jättävät epäselväksi, miten asiakkaan todelliset asumismenot tosiasiallisesti huomioitaisiin asiakasmaksua määritettäessä
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asiakkaan siirryttyä säännöksessä tarkoitettuihin palveluihin. Säännöstä perusteluineen tulee täsmentää.
10 d § Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa
Säännöksen 1 momentissa ehdotetaan otettavaksi huomioon vähennyksinä kohtuulliset asumismenot tehostetun palveluasumisen maksun
määrittämisessä. Kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalle aiheutuviin maksuihin. Asumismenojen tulee olla asiakkaalle lähtökohtaisesti kohtuulliset, minkä vuoksi asumismenot tulee ottaa huomioon pääsääntöisesti todellisen määräisinä.
Säännöksessä esitetään huomioitavaksi lääkekustannuksia enintään
sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena. Esitys on hyvä, koska valtaosalla asiakkaista on suuria lääkekustannuksia.
10 e § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu
On perusteltua siirtää jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa palvelua koskeva sääntely asetuksesta lain tasolle.
Pitkäaikainen asumispalvelu tulisi uudistuksessa kokonaan sääntelyn
piiriin ja maksun määräytyminen perustuisi palvelua koskevaan päätökseen kirjattujen palvelutuntien lukumäärään sekä pykälässä säädettyihin tulorajoihin ja maksuprosentteihin. Esitetty sääntely selkeyttäisi
asiakasmaksun määräytymisen perusteita. Koska asiakasmaksun
määräytyminen muuttuisi täysin, on vaikea arvioida muutoksen vaikutuksia asiakkaan tilanteeseen tai kunnan talouteen. Ehdotettu maksuprosentin muuttuminen tunneittain aiheuttaisi runsaasti hallinnollista työtä, koska palvelutunnit voivat vaihdella asiakaskunnassa.
Pykäläehdotuksen perusteluissa jatkuvasta kotona annettavasta palvelusta ja pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävää maksua koskevassa esimerkissä sivulla 71 perusteluissa on yksinasuvan tuloraja 690 euroa/kk, kun se taulukossa on 588 euroa/kk ja samoin tulorajaa koskevan 3 momentin perusteluissa sivulla 70. Tämä on syytä korjata.
10 f § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävän maksun perusteena olevat tulot
Tulosidonnaisten asiakasmaksujen perusteena olevien tulojen huomioiminen yhdenmukaisin perustein selkeyttää asiakasmaksun määrittelyä.
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10 g § Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa sekä pitkäaikaisessa asumispalvelussa
10 f §:n kommentit. Myös vähennysten osalta linja selkeytyy yhdenmukaisen sääntelyn myötä.
10 h § Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut
Ehdotettu tukipalvelujen ja asumispalveluun liittyvien palvelujen sääntely lain tasolla selkeyttää asiakasmaksujen määräämistä ja vähentää
päällekkäisten maksujen perimisen mahdollisuutta. Sääntely on tarpeellinen asiakkaan oikeusturvan kannalta. Asiakkaan asemaa kohentaa myös mahdollisuus alentaa tai jättää perimättä tukipalvelusta ja
asumispalveluun liittyvistä palveluista perittäviä maksuja.
Pykälää on syytä täsmentää lisäämällä sanat "asiakassuunnitelmaan
kirjatuista" seuraavasti: "…lisäksi kunta tai kuntayhtymä saa periä
asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan kirjatuista erillisistä…"
10 i § Laskennallinen metsätulo
Laskennallisen metsätulon huomioiminen lain tasolla kaikissa tulosidonnaisissa maksuissa on perusteltua, kun aiemmin se on otettu huomioon asetuksen perusteella jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelun maksuja määrättäessä. Tämä yhdenmukaistaa maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja.
10 j § Maksun määrääminen ja tarkistaminen
2 b §:n kommentin toinen kappale.
10 k § Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun
Palvelun keskeytyksien määritteleminen lain tasolla on hyvä uudistus.
11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen
Voimassa oleva 11 §:n 1 momentti velvoittaa alentamaan maksua tai
jättämään sen kokonaan perimättä, jos se vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Ehdotettu 1 momentti velvoittaa arvioimaan jo maksua määrättäessä, vaarantaisiko maksun periminen
asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä.
Koska maksun alentaminen on ensisijaista suhteessa viimesijaiseen
toimeentulotukeen, on selvyyden vuoksi hyvä, että asiasta on nimenomainen säännös pykälän 2 momentissa ja että 3 momentissa on säädetty velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle oikeudesta maksun alentamiPostiosoite
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seen. Tässä olisi syytä säätää erikseen siitä, että maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä tulisi antaa hallintolain mukainen valituskelpoinen päätös. Näin siitä huolimatta, että päätöksentekovelvollisuus on
mainittu yksityiskohtaisissa perusteluissa. Yksityiskohtaisissa perusteluissa tulee korvata virheellinen ilmaisu "alentamatta" ilmaisulla "alentamisesta" sivulta 79.
Säännös muuttuu aiempaa velvoittavammaksi. Asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevien päätösten määrän voi arvioida kasvavan. Tästä seuraa asiakasmaksutuottojen väheneminen.
Pykäläehdotuksen 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi maksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä, jos maksun periminen vaarantaisi asiakkaan lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai muun elatusvastuun toteuttamista. Muun elatusvastuun määrittely yksityiskohtaisissa
perusteluissa olisi lain soveltamisen kannalta tärkeää.
Lisäksi lain soveltamisen kannalta olisi selvennettävä asiakasmaksun
antamista ja perimättä jättämistä koskevaa ehdotusta. Miten tulisi toimia esimerkiksi niissä tilanteissa, kun asiakkaan toimeentulon edellytykset vaarantuvat tosiasiallisesti hyvin suurista asumismenoista eikä
asiakasmaksuista, mutta käytännössä toimeentulon edellytysten vaarantuminen ilmenee asiakasmaksun määräämisen yhteydessä? Toimeentulotuessa on säännelty hyväksyttävät asumismenot, mutta vastaavaa sääntelyä ei ole asiakasmaksun alentamisen ja perimättä jättämisen osalta.
13 § Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
Esitysluonnoksessa esitetään laajennettavaksi laittomasti maassa olevien henkilöiden maksuttomia palveluja. Näitä palveluja ovat eräät tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset sekä yleisvaarallisen tartuntataudin kiireellinen hoito ja raskaana olevien HIV-positiivisten terveydenhuolto. On perusteltua säätää asiasta laissa erityisesti kansanterveydellisistä syistä.
14 § Tulojen, korvausten ja saamisten periminen kunnalle tai kuntayhtymälle
Ei kommentteja.
14 a § Viranomaisten tiedonsaantioikeus
Säännöksen 1 momentti mahdollistaa sanamuotonsa mukaisesti sen,
että kunnalla on jatkossa oikeus saada asiakkaan taloudellista asemaa
koskevat ja asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarvittavat
tiedot suoraan siinä mainituilta toimijoilta. Tämä edistää heikoimmassa
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asemassa olevan asiakaskunnan asiakasmaksun määrittämistä palvelun alkuvaiheessa, jolloin takautuva laskutus vähenee.
Lisäksi olisi harkittava, katsotaanko aiheelliseksi lisätä tekijänoikeusjärjestöt 1 momentissa tietoja antamaan velvoitettuihin toimijoihin.
Säännösehdotuksen 3 momentin mukaan pyyntö asiakkaan taloudellista asemaa koskevan tiedon saamisesta rahalaitokselta edellyttää lautakunnan nimeämän viranhaltijan päätöstä. Säännökseen on syytä lisätä, että kyseiseen viranhaltijan päätökseen saa vaatia oikaisua. Asiaa
koskee korkeimman hallinto-oikeuden 30.11.2006 antama päätös
(2006:92), jossa oli kyse muun muassa oikeudesta hakea muutosta
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n
2 momentissa tarkoitettuun viranhaltijan päätökseen pyytää asiakkaan
taloudellisia tietoja rahalaitokselta toimeentulotukea koskevassa asiassa. KHO katsoi, että kyseessä on valituskelpoinen ratkaisu.
15 § Muutoksenhaku
Esitystä tulee täydentää sen 1 momentin osalta siten, että siinä viitataan niihin pykäliin, joissa säädetään maksua koskevasta päätöksestä
ja laskusta. Lisäksi 1 momenttiin tulee lisätä oikeus muutoksenhakuun
14 a §:n 3 momentissa säädetystä päätöksestä.
Esitysluonnoksen kohdassa 2.2.5 sivulla 25 on todettu ”Mainitussa
asiakasmaksulain momentissa (tarkoittaa voimassa olevaa 15 §:n 2
momenttia) säädetään valitusluvasta oikaisuvaatimukseen annettuun
päätökseen …” Mainitussa 15 §:n 2 momentissa ei säädetä valitusluvasta, vaan oikeudesta hakea muutosta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen. Esityksen perusteluja
on syytä täsmentää tältä osin.
Esityksen 14 §:ssä ehdotetaan tulojen, korvausten tai saamisten perimistä kunnalle ajalta, jolloin asiakas saa tehostettua palveluasumista,
perhehoitoa tai laitoshoitoa. Perimisestä on tehtävä ehdotuksen 15 §:n
mukaan oikaisuvaatimuskelpoinen päätös. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä asiakkaalla on oikeus valittaa hallinto-oikeuteen.
Kansaneläkelain 63 §:n 1 momentin mukaan hakijalle on annettava kirjallinen päätös, kun etuus maksetaan asiakasmaksulain 14 §:n perusteella kunnan toimielimelle. Lain 77 §:n 2 momentti oikeuttaa Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymättömän valittamaan päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan ja lautakunnan päätökseen
tyytymätön voi valittaa vakuutusoikeuteen. On mahdollista, että hallinto-oikeus ja vakuutusoikeus antavat keskenään ristiriitaiset päätökset.
Asia on syytä ottaa huomioon esityksen jatkovalmistelussa.
Muuta huomioitavaa
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Lainmuutoksen voimaantulo 1.1.2021 ei ole realistinen ottaen huomioon aika, joka tarvitaan pelkästään muutoksen edellyttämään henkilöstön koulutukseen, ohjeiden laatimiseen ja asiakastietietojärjestelmien muutokseen. Lisäksi esimerkiksi 2 a §:stä aiheutuu tarve uusia
ostopalvelusopimukset sekä laskutusjärjestelmien tekninen päivitys.
Ostopalveluina järjestetään paljon pitkäaikaista asumispalvelua, jota
koskevan uuden sääntelyn toimeenpano vaatii aikaa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, luonnos HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (suomi)

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

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 1.4.2020 mennessä lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamista
koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (liitteet 1 ja 2). Ministeriö
pyytää pykäläkohtaista lausuntopalvelussa annettavaa lausuntoa.
Hallituksen esitysluonnoksessa on osittain hyödynnetty hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (HE 310/2018 vp). Kyseinen hallituksen esitys annettiin eduskunnalle joulukuussa 2018, mutta sen käsittely raukesi keväällä 2019. Rauenneessa esityksessä ehdotettiin asiakasmaksulainsäädännön kokoPostiosoite
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naisuudistusta. Kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysministeriölle
tästä uudistuksesta lausunnon 10.9.2018 § 564 (lausunto oheismateriaalina).
Nyt lausunnolla olevassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan
useita samoja uudistuksia kuin rauenneessa asiakasmaksulakiesityksessä. Rauenneen ja uuden esityksen erojen vertailu on hallituksen
esitysluonnoksen sivuilla 43–46.
Esityksen tarkoituksena on toteuttaa asiakasmaksulainsäädäntöön kiireellisimmät uudistukset ennen myöhemmin toteutettavaa asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta, joka kytkeytyy valtakunnalliseen
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistukseen. Esitysluonnoksessa ehdotetut muutokset ovat oikeansuuntaisia ja ne vastaavat
useissa kohdin käytännön palvelutoiminnassa havaittuja säädösmuutostarpeita.
Toteutuessaan ehdotetut muutokset parantavat monella tavalla asiakkaan asemaa, koska muun muassa maksuttomia palveluja on tarkoitus
lisätä ja maksukattoa laajentaa. Toisaalta muutokset vähentävät maksutuottoja. Muutokset yhtenäistävät asiakasmaksukäytäntöjä valtakunnallisesti, mikä lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Tämä tulee esille
erityisesti ehdotetuissa asumispalvelumaksuja koskevissa säännöksissä.
Esityksessä ehdotetaan, että hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi
perusterveydenhuollossa ja että poliklinikan antamasta tutkimuksesta
ja hoidosta ei enää perittäisi maksuja alaikäisiltä asiakkailta. Mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta perusterveydenhuollossa on tarkoitus
selkiyttää. Tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja lääkkeiden
maksuttomuutta on tarkoitus laajentaa tietyiltä osin.
Maksukattoa on tarkoitus laajentaa suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaan- sekä kotisairaalahoidosta ja tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Lisäksi asiakasmaksut, joihin on
myönnetty toimeentulotukea, kerryttäisivät jatkossa maksukattoa.
Pitkäaikaishoidon asiakasmaksujen on tarkoitus jatkossakin määräytyä
asiakkaan maksukyvyn mukaan. Lisäksi on tarkoitus säätää asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta. Asiakasmaksujen alentamisen
ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan on
tarkoitus korostaa. Muutoksenhaun selkiyttäminen ja asiakkaan oikeusturvan vahvistaminen kuuluvat myös uudistuksen tavoitteisiin.
Esitys liittyy vuoden 2021 talousarvioesitykseen. Lain on tarkoitus tulla
voimaan 1.1.2021.
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Päätösehdotus perustuu sanamuototäsmennyksin sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.3.2020 § 39 antamaan lausuntoon. Asia on valmisteltu
yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, luonnos HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (suomi)

Oheismateriaali
1

Kaupunginhallituksen päätös 10.9.2018 § 564

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

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.03.2020 § 39
HEL 2020-001855 T 03 00 00

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta:
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"Taustaa
Käsiteltävänä olevassa hallituksen esitysluonnoksessa on osittain hyödynnetty hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (HE 310/2018 vp), joka annettiin eduskunnalle joulukuussa 2018, mutta jonka käsittely raukesi keväällä 2019. Rauenneessa esityksessä ehdotettiin asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hallituksen esityksestä lausuntonsa kaupunginhallitukselle 21.8.2018 § 195.
Käsiteltävänä olevassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan
useita samoja uudistuksia kuin rauenneessa asiakasmaksulakiesityksessä, joskin esitykset eroavat muutamilta osin. Eroja selostetaan tarkemmin hallituksen esitysluonnoksen sivuilla 43–46.
Esityksen tarkoituksena on toteuttaa asiakasmaksulainsäädäntöön kiireellisimmät uudistukset ennen myöhemmin toteutettavaa asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta, joka kytkeytyy valtakunnalliseen
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistukseen. Esitysluonnoksessa ehdotetut muutokset ovat oikeansuuntaisia ja ne vastaavat
useissa kohdin käytännön palvelutoiminnassa havaittuja säädösmuutostarpeita, jotka nyt tuotaisiin lain tasolle.
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetut muutokset asiakasmaksulakiin parantaisivat monella tapaa asiakkaan asemaa, koska muun
muassa maksuttomia palveluja lisättäisiin ja maksukattoa laajennettaisiin. Toisaalta muutokset vähentäisivät maksutuottoja. Muutokset yhtenäistäisivät valtakunnallisesti asiakasmaksukäytäntöjä, mikä lisäisi
asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Tämä tulee esille erityisesti ehdotetuissa asumispalvelumaksuja koskevissa säännöksissä.
Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Lausuntopyynnössä on 23 kohtaa, joista kukin sisältää ehdotetun pykälän. Ministeriö pyytää säännösehdotuksista pykäläkohtaista lausuntoa.
2 a § Maksun periminen
Säännöksen otsikointia olisi hyvä muuttaa säännöksen sisältöä paremmin kuvaavaksi.
Ehdotetun pykälän sanamuotoa olisi syytä selkeyttää siten, että 1 momentin ensimmäinen virke muotoiltaisiin seuraavasti: "Kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle maksusta lasku". EsitysluonnokPostiosoite
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sessa lasku rinnastuu tasamaksuissa päätökseen, johon voi hakea
muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta ehdotetaan säädettäväksi esitysluonnoksessa muutoksenhakua koskevassa
15 §:ssä. Selvyyden vuoksi oikaisuvaatimuksen tekemisestä olisi perusteltua säätää tässä pykälässä lisäämällä siihen uusi 2 momentti,
jossa säädettäisiin muutoksenhausta laskuun. Ehdotettu 2 momentti
siirtyisi 3 momentiksi.
Tulosidonnaisen palvelun antamisesta tehdään hallintopäätös, johon
voi hakea muutosta oikaisuvaatimusteitse. Koska asiakkaalle annettava lasku on hallintopäätöksen täytäntöönpanoa, ei ole tarkoituksenmukaista, että jokaisesta yksittäisestä kyseistä hallintopäätöstä koskevasta laskusta olisi erillinen mahdollisuus hakea muutosta, kuten ehdotetussa pykälässä annetaan aihetta olettaa. Tältä osin esitysluonnosta
olisi perusteltua täsmentää.
Pykälä on muutoin kannatettava, eikä laskun vähimmäistietoihin ole lisättävää.
2 b § Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta
Yhdenmukaisuuden vuoksi oikaisuvaatimuksen tekemisestä olisi perusteltua säätää tässäkin pykälässä lisäämällä siihen uusi 2 momentti
vastaavalla tavalla kuin edellä 2 a §:n osalta on todettu.
Asiakasmaksupäätöksen sisällöllinen sääntely on kannatettava ehdotus, jotta asiakkaat tietäisivät päätökseen sisältyvät palvelut ja niistä
perittävät maksut perusteluineen. Asiakkaat tulisivat kohdelluiksi yhtäläisin periaattein valtakunnallisesti. Säännösesitykseen olisi perusteltua
lisätä asiakkaan informoimiseksi, että hänen tulisi olla yhteydessä pykälän 5 kohdassa tarkoitettuun tahoon esitysluonnoksen 10 j §:ssä tarkoitetuissa asiakasmaksuun vaikuttavissa tilanteissa. Tällainen tilanne
olisi esimerkiksi asiakkaan tai hänen perheensä maksukyvyn muuttuminen olennaisesti, minkä takia asiakasmaksu tulisi tarkastaa.
3 § Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu
Jos varatun palvelun käyttämättä jättäminen ei olisi aiheutunut hyväksyttävästä syystä, voitaisiin maksu esitysluonnoksen mukaan jättää perimättä, jos periminen olisi kohtuutonta. Kohtuuttomuuden arviointi tapauskohtaisesti voisi johtaa epäyhtenäiseen soveltamiskäytäntöön ja
vaarantaa asiakkaiden tasapuolista kohtelua. Voimassa olevan lain sanamuoto ei sisällä kohtuuttomuuden arviointia ja on siitä syystä tarkoituksenmukaisemmin muotoiltu. Esitysluonnoksen 11 §:ssä ehdotetaan
säädettäväksi maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä, joiden
arviointiin sisältyisi mahdollisuus ottaa huomioon myös kohtuuttomuus.
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Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävän maksun eli niin sanotun
sakkomaksun perimisen ikärajaksi asetettu asiakkaan 15 vuoden ikä
on perusteltua siirtää esitysluonnoksessa esitetyllä tavalla asetuksesta
lain tasolle. On hyvä, että tietosuojaan ja salassapitoon liittyvä sääntely
on myös otettu esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa
huomioon 15–17-vuotiaiden kohdalta.
Sakkomaksun periminen edellyttäisi varauksen yhteydessä asiakkaan
informoinnin sakkomaksun perimisen mahdollisuudesta siten, että
asiakas riittävästi ymmärtää informoinnin sisällön. Asiakkaan riittävän
ymmärtämisen määrittäminen ja todentaminen saattaa muodostua
haasteelliseksi, jos asiakkaat kiistävät ymmärtäneensä saamansa informaation sisällön myöhemmin. Tästä syystä olisi perusteltua, että pykäläehdotuksen 1 momentin toiseksi viimeinen virke poistettaisiin.
Pykälän 2 momentissa ehdotettu sääntely tilanteissa, joissa kunta on
varannut palvelun asiakkaille, on lähtökohtaisesti kannatettava. Momentin soveltaminen edellyttää kuitenkin perusteluihin tutustumista, joten momentin sanamuotoa olisi tästä syystä perusteltua täsmentää.
Ehdotetut muutokset, jotka koskevat käyttämättä jätetyistä palveluista
perittäviä maksuja, ovat palvelujen käyttöasteen kohentamiseksi kannatettavia.
5 § Maksuttomat terveyspalvelut
Pykäläesityksessä on otettu huomioon puutteita ja epäkohtia, joita käytännön toiminnassa on havaittu. Tämä on linjassa tasa-arvoisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kanssa, jossa pyritään hoidon esteiden poistamiseen ja ennaltaehkäisevään perusterveydenhuoltoon.
Maksuttomien palvelujen valikoiman lisääntyminen lisää todennäköisesti niiden kysyntää ja käyttöä.
6 a § Maksukatto
Maksukaton säännösten siirtäminen asetustasolta lain tasolle on kannatettavaa lainsäädännön selkeyttämiseksi. Pykälässä on perusteltuja
täsmennyksiä muun muassa lyhytaikaisen laitoshoidon tai laitospalvelun maksujen huomioimisesta maksukatossa.
Jatkossa maksukattoon sisältyisi lyhytaikainen laitoshoito, mutta ei lyhytaikaishoitoa palveluasumisessa. Tämä asettaisi asiakkaat eriarvoiseen asemaan, sillä laitoshoidon vähentämisen myötä entistä useammin lyhytaikaishoitoa järjestetään palveluasumisyksiköissä.
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että kunta voisi kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. AsiaPostiosoite
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kas saisi nopeammin päätöksen maksukaton täyttymisestä, kun tietojen keräämiselle ei tarvitsisi pyytää joka kerta erikseen lupaa. Tämä
helpottaisi viranomaistyötä.
Maksukaton seurantavelvollisuuden pysyminen asiakkaalla on kunnan
näkökulmasta hyvä asia, koska mahdollinen seurantavelvollisuus ei olisi olemassa olevilla järjestelmillä mahdollista. Selvyyden vuoksi olisi
perusteltua siirtää maksujen seurantaa koskeva asiakasmaksuasetuksen sääntely asetuksesta lakiin.
Toimeentulotuesta maksettujen asiakasmaksujen ottaminen huomioon
laskettaessa maksukaton kertymistä on perusteltua huomioituna toimeentulotuen viimesijaisuus.
7 b § Palvelun pitkäaikaisuus
Pykälän otsikko "palvelun pitkäaikaisuus" ei ole riittävän informatiivinen
huomioon otettuna pykälän koko sisältö, joten säännöksen otsikointia
olisi hyvä täsmentää.
Pykälässä luodaan perusta sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisten asumispalveluiden maksujen määräytymiselle. Voimassaolevassa lainsäädännössä ei ole säädetty kyseisten palveluiden asiakasmaksuista.
Muutos on erittäin merkityksellinen erityisesti yhdenvertaisuuden kannalta.
Pykälän 1 momentin 3 kohdassa virkkeen ”… maksua ei kuitenkaan
saa periä … lääkinnällisestä kuntoutuksesta laitoksessa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettua kuntoutusta laitoksessa eikä lastensuojelulain 57 §:ssä tarkoitetusta laitoshuollosta.” Virkettä lienee syytä korjata: ”… annetun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta kuntoutuksesta laitoksessa eikä …”
7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksu
Katso 7 b §:n kommentit soveltuvin osin.
10 b § Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteena olevat tulot
Pykäläehdotuksen 2 momentissa on esitetty tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettujen verovapaiden sosiaalietuuksien huomioimatta jättämisestä
asiakasmaksun perustana olevan tulon määrittämisessä. Esitetty tuloverolain 92 §:ään viittaaminen on perusteltua sujuvan toimeenpanon ja
selkeämmän lainsäädännön kannalta, kuten kyseisen säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissakin todetaan.
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Muutos parantaisi myös veteraanien asemaa, koska ylimääräistä rintamalisää eikä veteraanilisää huomioitaisi jatkossa enää tuloina. Pykälän yksityiskohtaiset perustelut eivät täsmää säännöstekstin kanssa veteraanilisän osalta. Perusteluissa sivulla 65 todetaan, että veteraanilisästä säädettäisiin erikseen pykälän 2 momentissa. Näin ei nyt esitysluonnoksessa ole.
10 c § Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa
Esitetty sääntely tosiasiallisten asumismenojen huomioimisesta on lähtökohtaisesti hyvä ja selkeä.
Pykäläehdotuksen 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi tuloista
vähennettävistä todellisista asumismenoista ennen pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, perhehoitoon tai laitoshoitoon siirtymistä.
Vähennyksenä otettaisiin huomioon omistusasunnon kulut kuudelta
kuukaudelta, vuokra-asunnon vuokra irtisanomisajalta ja asumisoikeusasunnon käyttövastike kolmelta kuukaudelta. Säännöskohtaisista perusteluista ilmenee kuitenkin sekä omistus- että vuokra-asunnon osalta,
että kyse on enintään kuuden kuukauden ajasta omistusasuntojen ja
enintään kuukauden ajasta vuokra-asuntojen osalta. Tarkoitus lienee
sama myös asumisoikeusasuntojen kohdalla. Lisäksi lienee syytä lisätä
itse säädöstekstiin, että kyse on enimmäisajoista, joilta aiheutuneet
asumismenot huomioidaan.
Esitysluonnoksen 3 momentin sanamuoto ja säännöksen yksityiskohtaiset perustelut jättävät epäselväksi, miten asiakkaan todelliset asumismenot tosiasiallisesti huomioitaisiin asiakasmaksua määritettäessä
asiakkaan siirryttyä säännöksessä tarkoitettuihin palveluihin. Edellä todettu huomioiden säännöstä perusteluineen tulisi täsmentää.
10 d § Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa
Säännöksen 1 momentissa ehdotetaan otettavaksi huomioon vähennyksinä kohtuulliset asumismenot tehostetun palveluasumisen maksun
määrittämisessä. Kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalle aiheutuviin maksuihin. Näin ollen asumismenojen tulisi lähtökohtaisesti olla asiakkaalle kohtuulliset, minkä
vuoksi asumismenot tulisi ottaa huomioon pääsääntöisesti todellisen
määräisinä. Asiakkaalla ei myöskään ole välttämättä tosiasiallista mahdollisuutta valita tehostetun palveluasumisen paikkaa, joten hän ei voi
itse vaikuttaa merkittävästi omiin asumismenoihinsa.
Säännöksessä esitetään huomioitavaksi lääkekustannuksia enintään
sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuPostiosoite
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ruisena. Esitys on hyvä, koska valtaosalla asiakkaista on suuria lääkekustannuksia.
10 e § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu
On perusteltua siirtää jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa palvelua koskeva sääntely asetuksesta lain tasolle.
Pitkäaikainen asumispalvelu tulisi kokonaan sääntelyn piiriin, ja maksun määräytyminen perustuisi palvelua koskevaan päätökseen kirjattujen palvelutuntien lukumäärään sekä pykälässä säädettyihin tulorajoihin ja maksuprosentteihin. Esitetty sääntely selkeyttäisi asiakasmaksun
määräytymisen perusteita. Koska asiakasmaksun määräytyminen
muuttuisi täysin, on vaikea arvioida muutoksen vaikutuksia asiakkaan
tilanteeseen tai kunnan talouteen. Tämä on todettu myös esitysluonnoksessa. Ehdotettu maksuprosentin muuttuminen tunneittain aiheuttaisi runsaasti hallinnollista työtä, koska palvelutunnit voivat vaihdella
asiakaskunnassa, jota sääntely koskee.
Pykäläehdotuksen perusteluissa jatkuvasta kotona annettavasta palvelusta ja pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävää maksua koskevassa esimerkissä säännöskohtaisissa perusteluissa sivulla 71 on yksinasuvan tuloraja 690 euroa/kk, kun se taulukossa on 588 euroa/kk ja samoin tulorajaa koskevan 3 momentin perusteluissa sivulla 70. Tältä
osin esitysluonnosta on syytä korjata.
10 f § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävän maksun perusteena olevat tulot
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetään tulosidonnaisten asiakasmaksujen perusteena olevien tulojen huomioimista yhdenmukaisin
perustein. Esitetty linja selkeyttäisi asiakasmaksun määrittelyä.
10 g § Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa sekä pitkäaikaisessa asumispalvelussa
Viitaten 10 f §:n kohdalla pykälästä annettuun kommenttiin myös vähennysten osalta linja selkeytyisi yhdenmukaisen sääntelyn myötä.
10 h § Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut
Ehdotettu tukipalveluiden ja asumispalveluun liittyvien palvelujen sääntely lain tasolla selkeyttäisi asiakasmaksujen määräämistä ja vähentäisi
päällekkäisten maksujen perimisen mahdollisuutta. Sääntely olisi tarpeellinen asiakkaan oikeusturvan kannalta. Asiakkaan asemaa kohentaisi myös mahdollisuus alentaa tai jättää perimättä tukipalvelusta ja
asumispalveluun liittyvistä palveluista perittäviä maksuja.
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Pykälää olisi syytä täsmentää lisäämällä sanat "asiakassuunnitelmaan
kirjatuista" seuraavasti: "…lisäksi kunta tai kuntayhtymä saa periä
asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan kirjatuista erillisistä…"
10 i § Laskennallinen metsätulo
Ehdotettu muutos säätää jatkossa laskennallisesta metsätulosta lain
tasolla on perusteltu. Jatkossa metsätulo huomioitaisiin kaikissa tulosidonnaisissa maksuissa, kun aiemmin se on otettu huomioon asetuksen
perusteella jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelun maksuja määrättäessä. Tämä on yhdenmukainen huomiointi suhteessa kaikkiin maksukyvyn mukaan määräytyviin maksuihin.
10 j § Maksun määrääminen ja tarkistaminen
Katso 2 b §:ään annetun kommentin toinen kappale.
10 k § Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun
Palvelun keskeytyksien määritteleminen lain tasolla on hyvä uudistus.
11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen
Voimassa oleva 11 §:n 1 momentti velvoittaa alentamaan maksua tai
jättämään sen kokonaan perimättä, jos se vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Säännösehdotuksen 1 momentti velvoittaa arvioimaan jo maksua määrättäessä voimassa olevaa säännöstä selvemmin, vaarantaisiko maksun periminen asiakkaan tai hänen
perheensä toimeentulon edellytyksiä.
Koska maksun alentaminen on ensisijaista suhteessa viimesijaiseen
toimeentulotukeen, on selvyyden vuoksi hyvä, että asiasta on nimenomainen säännös pykälän ehdotetussa 2 momentissa ja että 3 momentissa on säädetty velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle oikeudesta maksun
alentamiseen. Pykälässä olisi syytä säätää erikseen siitä, että maksun
alentamisesta ja perimättä jättämisestä tulisi antaa hallintolain mukainen valituskelpoinen päätös huolimatta siitä, että päätöksentekovelvollisuus on mainittu pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa. Yksityiskohtaisista perusteluista tulisi korvata virheellinen ilmaisu "alentamatta"
ilmaisulla "alentamisesta" sivulta 79.
Säännöksen muuttaminen aikaisempaa velvoittavammaksi sekä kunnalle pykäläehdotuksen 4 momentissa asetettu informointivelvollisuus
tulisi lisäämään asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä
koskevia päätöksiä. Tästä seuraisi asiakasmaksutuottojen väheneminen.
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Pykäläehdotuksen 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi maksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä, jos maksun periminen vaarantaisi asiakkaan lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai muun elatusvastuun toteuttamista. Muun elatusvastuun määrittely esitysluonnoksen
yksityiskohtaisissa perusteluissa olisi tärkeää lain soveltamisen kannalta.
Lainsoveltajan kannalta lainvalmistelijan olisi edelleen selvennettävä
asiakasmaksun antamista ja perimättä jättämistä koskevaa säännösehdotusta. Miten tulisi toimia esimerkiksi niissä tilanteissa, kun asiakkaan toimeentulon edellytykset vaarantuvat tosiasiallisesti esimerkiksi
hyvin suurista asumismenoista eikä asiakasmaksuista, mutta käytännössä toimeentulon edellytysten vaarantuminen ilmenee asiakasmaksun määräämisen yhteydessä? Toimeentulotuessa on säännelty hyväksyttävät asumismenot, mutta vastaavaa sääntelyä ei ole asiakasmaksun alentamisen ja perimättä jättämisen osalta.
13 § Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
Esitysluonnoksessa esitetään laajennettavaksi laittomasti maassa olevien henkilöiden maksuttomia palveluja. Näitä palveluja ovat eräät tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset sekä yleisvaarallisen tartuntataudin kiireellinen hoito ja raskaana olevien HIV-positiivisten terveydenhuolto. On perusteltua säätää asiasta laissa erityisesti kansanterveydellisistä syistä.
14 § Tulojen, korvausten ja saamisten periminen kunnalle tai kuntayhtymälle
Ei kommentteja.
14 a § Viranomaisten tiedonsaantioikeus
Säännöksen 1 momentti mahdollistaa sanamuotonsa mukaisesti sen,
että kunnalla olisi jatkossa oikeus saada asiakkaan taloudellista asemaa koskevat ja asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarvittavat tiedot suoraan siinä mainituilta toimijoilta. Tämä edistäisi heikoimmassa asemassa olevan asiakaskunnan asiakasmaksun määrittämistä palvelun alkuvaiheessa, jolloin takautuva laskutus vähenisi.
Lainvalmistelijan harkintaan jää, katsooko se aiheelliseksi lisätä 1 momentissa tietoja antamaan velvoitettuihin toimijoihin tekijänoikeusjärjestöt.
Säännösehdotuksen 3 momentin mukaan pyyntö asiakkaan taloudellista asemaa koskevan tiedon saamisesta rahalaitokselta edellyttää lautakunnan nimeämän viranhaltijan päätöstä. Säännökseen olisi syytä lisätä, että kyseiseen viranhaltijan päätökseen saa vaatia oikaisua. AsiPostiosoite
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aa koskee korkeimman hallinto-oikeuden (KHO:n) 30.11.2006 antama
päätös (2006:92), jossa oli kyse muun muassa oikeudesta hakea muutosta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
20 §:n 2 momentissa tarkoitettuun viranhaltijan päätökseen pyytää
asiakkaan taloudellisia tietoja rahalaitokselta toimeentulotukea koskevassa asiassa. KHO katsoi, että kyseessä on valituskelpoinen ratkaisu.
15 § Muutoksenhaku
Säännösehdotusta esitetään täydennettäväksi sen 1 momentin osalta
siten, että siinä viitattaisiin niihin pykäliin, joissa säädetään maksua
koskevasta päätöksestä ja laskusta. Lisäksi 1 momenttiin tulisi lisätä
oikeus muutoksenhakuun 14 a §:n 3 momentissa säädetystä päätöksestä.
Esitysluonnoksen kohdassa 2.2.5 sivulla 25 on todettu ”Mainitussa
asiakasmaksulain momentissa (tarkoittaen voimassa olevaa 15 §:n 2
momenttia) säädetään valitusluvasta oikaisuvaatimukseen annettuun
päätökseen …” Mainitussa 15 §:n 2 momentissa ei säädetä valitusluvasta, vaan oikeudesta hakea muutosta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen. Esityksen perusteluja
olisi syytä täsmentää tältä osin.
Esityksen 14 §:ssä ehdotetaan tulojen, korvausten tai saamisten perimistä kunnalle ajalta, jolloin asiakas saa tehostettua palveluasumista,
perhehoitoa tai laitoshoitoa. Perimisestä on tehtävä ehdotuksen 15 §:n
mukaan oikaisuvaatimuskelpoinen päätös. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä asiakkaalla on oikeus valittaa hallinto-oikeuteen.
Kansaneläkelain 63 §:n 1 momentin mukaan hakijalle on annettava kirjallinen päätös, kun etuus maksetaan asiakasmaksulain 14 §:n perusteella kunnan toimielimelle. Lain 77 §:n 2 momentti oikeuttaa Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymättömän valittamaan päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan ja lautakunnan päätökseen
tyytymätön voi valittaa siitä vakuutusoikeuteen. On mahdollista, että
hallinto-oikeus ja vakuutusoikeus antavat keskenään ristiriitaiset päätökset. Asia lienee syytä ottaa huomioon esityksen jatkovalmistelussa.
Muuta huomioitavaa
Lainmuutoksen voimaantulo 1.1.2021 ei ole realistinen ottaen huomioon aika, joka tarvitaan pelkästään muutoksen edellyttämään henkilöstön koulutukseen, ohjeiden laatimiseen ja asiakastietietojärjestelmien muuttamiseen. Lisäksi esimerkiksi 2 a §:stä aiheutuisi tarve uusia
ostopalvelusopimukset sekä laskutusjärjestelmien tekninen päivitys, joten aikataulu toimeenpanon suhteen on liian tiukka ottaen myös huomioon, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala järjestää
palveluita merkittävissä määrin ostopalveluina. Ostopalveluina järjestePostiosoite
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tään paljon pitkäaikaista asumispalvelua, jota koskevan uuden sääntelyn toimeenpano vaatisi aikaa."
Käsittely
10.03.2020 Ehdotuksen mukaan
Lakimies Harri Lehtonen ja asiakasmaksupäällikkö Ulla Hautamäki olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668
harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 208
Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen jonotusajoista ja rakentamistarpeesta
HEL 2019-005587 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen valtuuston 8.5.2019 hyväksymän toivomusponnen (Mari Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 09 310 36083
elina.eskela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 8.5.2019 Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraporttia 2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan
toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettäväksi kehitysvammaisten asumisen tarpeet siten, että kotoa omaan kotiin muuttavien kehitysvammaisten asuntojen jonotusajat pysyisivät kohtuudessa ja että kaupungilla olisi toteuttamissuunnitelma tulevien vuosien rakentamisen tarpeesta.” (Mari Rantanen)
Kehitysvammaiset laitoshoivasta omaan kotiin
Kaupungin vastuulla on asumispalveluiden järjestäminen kehitysvammaisille henkilöille. Viime vuosina merkittävä muutos kehitysvammaisten asumisen järjestämisessä on ollut laitosmaisen asumisen purkaminen ja painopisteen siirtyminen kohti kotona ja kodinomaisessa ympäristössä asumista. Hallitus hyväksyi vuonna 2010 periaatepäätöksen,
jossa linjattiin kehitysvammaisten asumiseen liittyvien palvelujen yksilölliset ratkaisut ja asetettiin tavoitteeksi laitosasumisen lakkauttaminen
vuoteen 2020 mennessä. Näin toteutuu kehitysvammaisten oikeus
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asua samoin kuin muutkin kuntalaiset, tehdä asumiseensa liittyviä valintoja yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä saada tarvitsemansa tukipalvelut. Helsinkiläisten kehitysvammaisten laitoshoiva päättyi vuoden
2018 loppupuolella, kun viimeiset laitoshoivan piirissä olleet asukkaat
muuttivat sopiviksi katsottuihin asuntoihin, kuten kaupungin ryhmäkoteihin.
Työ jatkuu olemassa olevien yksiköiden kehittämisellä sekä mahdollistamalla aikuisten kehitysvammaisten itsenäistyminen lapsuudenkodistaan. Uudet, rakennettavat asunnot sijaitsevat ryhmäkodeissa ja asuntoryhmissä.
Jonotusajat vaihtelevat asiakkaiden tarpeista riippuen
Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut lausunnon toivomusponnesta
10.12.2019 (§ 313). Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikille
asunnon tarpeessa oleville kehitysvammaisille henkilöille pyritään
löytämään juuri heidän tarpeisiinsa soveltuva asunto ja siihen liittyvät
palvelut. Vammaiset henkilöt, jotka hakevat asuntoa, otetaan vammaistyön SAS-jonoon (SAS = selvitä, arvioi, sijoita). Jonotusaika voi vaihdella suuresti riippuen asunnolle ja siihen liittyville palveluille asetetuista vaatimuksista ja asunnontarpeen kiireellisyydestä. Asiakkaan SAStiedoissa on listattu toiveet yksikön ja asunnon sijainnin, henkilökunnalta vaadittavan erityisosaamisen suhteen sekä asiakkaan avun, hoivan
ja tuen tarpeet. Sopivan asunnon vapauduttua sitä tarjotaan asumisen
tarpeessa olevalle asiakkaalle kiireellisyyden ja asiakkaiden ilmoittamien toiveiden perusteella. Jonossa olevien vammaisten henkilöiden ja
uusien tai vapautuvien asuntojen tilanne käydään läpi SASkokouksessa kaksi kertaa kuukaudessa.
Jonolistalla olevilla asiakkailla on kiireellisyyttä kuvaava luku 1‒4, missä luku 1 tarkoittaa kiireellistä asumisen tarvetta. Syyskuussa 2019
asuntoa jonotti 50 lapsuudenkodissaan asuvaa kehitysvammaista henkilöä kiireellisyysluokassa 1. Osa kiireellisessä asumistarpeessa olevista on ilmoittanut jonottavansa paikkaa vain tiettyyn nimettyyn yksikköön
ja osalla kiireellisyydestä huolimatta tarve on ilmoitettu olevan vasta tulevaisuudessa (esimerkiksi päivänä, jolloin täyttää 18). Osalle kiireellisesti jonottavista on tarjottu useitakin vaihtoehtoisia asuntoja, jotka eivät kuitenkaan ole olleet asiakkaille tai heidän edustajilleen sopivia tai
mieluisia. Näistä syistä jonotusaika voi joissain tilanteissa venyä jopa
muutamaksi vuodeksi.
Välittömässä asunnon tarpeessa olevat asiakkaat sijoitetaan tarvittaessa omien asumisyksiköiden kriisipaikolle. Mikäli omissa vakituisen
asumisen yksiköissä ei ole vapaita paikkoja, voidaan asiakkaalle ostaa
paikka sosiaali- ja terveystoimialan kilpailuttamista asumispalveluyksiPostiosoite
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köistä. Vakituinen asunto pystytään järjestämään tarvittaessa arviolta
noin kahden viikon kuluessa. Eniten haasteita on ollut sopivan asumispaikan järjestämisessä niille autismin kirjon asiakkaille, joilla on vahva
tuen tarve.
Toteuttamissuunnitelma tulevien vuosien rakentamisesta
Kehitysvammaisille tarvittavien uudisasuntojen määrää arvioidaan jatkuvasti kaupungin sisäisenä yhteistyönä. Tonttien ja rakennushankkeiden tarpeet käsitellään asunto-ohjelmakokouksissa. Toteuttamissuunnitelmaa tulevien vuosien rakentamisesta päivitetään jatkuvasti. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausunnossaan, että nykyisiä yksiköitä
ja niiden toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ja tarpeen mukaan kehitetään
yksiköiden palveluja. Erillisissä asunnoissa asuville henkilöille vahvistetaan ja kehitetään itsenäisen asumisen tukea myös jatkossa.
Uusia kehitysvammaisille suunnattuja asuntoja on ohjelmoitu rakennettavaksi 188 asuntoa vuosina 2020-23. Suunnitelman (17.1.2020) mukaan asuntoja valmistuu tulevina vuosina 2020‒2023 seuraavasti:
Haakoninlahdenkatu 3, 20 asuntoa (arvioitu valmistuminen 8/2020);
Vuosaarentie 3, 22 asuntoa (arvioitu valmistuminen 4/2023); Postipuisto 1, 20 asuntoa (arvioitu valmistuminen 6/2020); Postipuisto 2, 20
asuntoa (arvioitu valmistuminen 2023); Jokipoikasenkaari 3, 20 asuntoa (arvioitu valmistuminen 11/2020); Koskelantie 66a, 20 asuntoa (arvioitu valmistuminen 2023). Mellinintielle Kruunuvuorenrantaan on tulossa 26 asuntoa, mutta tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa. Lisäksi
tutkitaan mahdollisuuksia saada Verkkosaarenkadulta tontti enintään
20 asuntoa varten sekä vielä ilman sijaintia oleva 20 asunnon hanke.
Suunnitelmat ovat kuitenkin alustavia ja niihin voi tulla muutoksia.
Viimeiset kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen kehittämishankkeen (ASU-hankkeen) mukaiset yksiköt rakentuvat 2023 aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukaan sosiaali- ja
terveystoimialalla on sisäisesti aloitettu asuntotarpeen selvittäminen
ASU-hankkeen päättyessä vuonna 2023 ottaen huomioon asumiskohteet, joista niiden toimimattomuuden ja puutteiden takia on jollakin aikavälillä luovuttava.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille
valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 09 310 36083
elina.eskela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Otteen saajat

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2019 § 313
HEL 2019-005587 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Mari Rantasen toivomusponnesta koskien kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen jonotusaikoja ja rakentamistarvetta:
"Vammaiset henkilöt, jotka hakevat asuntoa, otetaan vammaistyön
SAS-jonoon (SAS=selvitä, arvioi, sijoita) asiakkaan tai hänen edustajansa tekemän hakemuksen perusteella. Jonossa olevien vammaisten
henkilöiden ja uusien tai vapautuvien asuntojen tilanne käydään läpi
SAS-kokouksessa kaksi kertaa kuukaudessa. Asumisen SAS-prosessi
on kuvattu liitteessä 2.
Kaikille asunnon tarpeessa oleville kehitysvammaisille henkilöille pyritään löytämään juuri heidän tarpeisiinsa soveltuva asunto ja siihen liittyvät palvelut. Jonotusaika voi vaihdella suuresti riippuen asunnolle ja
siihen liittyville palveluille asetetuista vaatimuksista ja asunnontarpeen
kiireellisyydestä.
Jonolistalla olevilla asiakkailla on kiireellisyyttä kuvaava luku 1‒4, missä luku 1 tarkoittaa kiireellistä asumisen tarvetta. Lapsuuden kodissaan
asuvista kehitysvammaisista henkilöistä oli kiireellisyysluokassa 1
syyskuussa 2019 jonossa tehostettuun palveluasumiseen (ympärivuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve) 30 henkilöä, palveluasumiseen
(osavuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve) 4 henkilöä, tukiasumiseen (asumisen tukeminen ohjauksella ja palveluilla) 7 henkilöä ja sosiaalihuoltolain (yleensä autismin kirjon asiakkaat) mukaiseen asumiseen 9 henkilöä. Osa kiireellisessä asumistarpeessa olevista on ilmoittanut jonottavansa paikkaa vain tiettyyn nimettyyn yksikköön ja osalla
kiireellisyydestä huolimatta tarve on ilmoitettu olevan vasta tulevaisuuPostiosoite
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dessa (esimerkiksi päivänä jolloin täyttää 18). Osalle kiireellisesti jonottavista on tarjottu useitakin vaihtoehtoisia asuntoja, jotka eivät kuitenkaan ole olleet asiakkaille tai heidän edustajilleen sopivia tai mieluisia.
Näistä syistä jonotusaika voi joissain tilanteissa venyä jopa muutamaksi vuodeksi.
Asunnot ovat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tarvittaessa esteettömiä ja laadultaan hyviä. Asiakkaan SAS-tiedoissa on listattu toiveet yksikön ja asunnon sijainnin, henkilökunnalta vaadittavan erityisosaamisen suhteen sekä asiakkaan avun, hoivan ja tuen tarpeet. Sopivan
asunnon vapauduttua sitä tarjotaan asumisen tarpeessa olevalle asiakkaalle kiireellisyyden ja asiakkaiden ilmoittamien toiveiden perusteella.
Esimerkiksi 7.11.2019 pidetyssä SAS-kokouksessa kahdelletoista jonossa olevalle asiakkaalle tarjottiin uutta asuntoa ja muutamalle hakijalle asumisharjoittelua.
Välittömässä asunnon tarpeessa olevat asiakkaat sijoitetaan tarvittaessa omien asumisyksiköiden kriisipaikolle. Mikäli omissa vakituisen
asumisen yksiköissä ei ole vapaita paikkoja, voidaan asiakkaalle ostaa
paikka sosiaali- ja terveystoimialan kilpailuttamista asumispalveluyksiköistä. Vakituinen asunto pystytään järjestämään tarvittaessa arviolta
noin kahden viikon kuluessa. Eniten haasteita on ollut sopivan asumispaikan järjestämisessä niille autismin kirjon asiakkaille, joilla on vahva
tuen tarve.
Vammaistyössä asuntoja asiakkaille järjestetään suunnitelmallisesti ja
pitkäjänteisesti. Nykyisiä yksiköitä ja niiden toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ja tarpeen mukaan kehitetään yksiköiden palveluja. Esimerkiksi
Wetterin, Pasilan ja Tähtelän asumisyksiköiden huonosti toimivissa tiloissa asuvat asukkaat siirtyvät Roihuvuoren palvelutaloon vuonna
2020. Näin syntyy lisää asumispaikkoja ja henkilöstön yhteiskäyttöä
voidaan lisätä. Erillisissä asunnoissa asuville henkilöille vahvistetaan ja
kehitetään itsenäisen asumisen tukea myös jatkossa.
Vuoden 2020 aikana vammaistyölle valmistuu uusia ympärivuorokautisia asumisyksiköitä: Haakoninlahden asuntoryhmään tulee 20 paikkaa
ja Tanotorventielle valmistuu vahvan tuen asumisyksikkö, johon tulee 8
paikkaa henkilöille, joiden tilanne on kriisiytynyt tai heidän sijoittamisensa on erittäin haastavan käyttäytymisen vuoksi vaikeaa. Setlementtiliiton kanssa käynnissä on yhteishanke, jossa rakennetaan Sompasaaren alueelle tuettua asumista. Viimeiset Kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen kehittämishankkeen (ASU-hankkeen) mukaiset yksiköt rakentuvat 2023 aikana. Kaupunginkanslian asumisohjelmapäällikön kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä ja tarve erillistontteihin ja tukiasuntoihin on siellä tiedossa.
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Osana kaupungin asunto-ohjelmaa suunnitellaan sosiaali- ja terveystoimialan tulevia asumishankkeita muun muassa kehitysvammaisille
henkilöille kaupunginkanslian asunto-ohjelmakokouksissa. ASUhankkeen päättyessä vuonna 2023 on toimialalla sisäisesti aloitettu
asuntotarpeen selvittäminen ottaen huomioon asumiskohteet, joista
niiden toimimattomuuden ja puutteiden takia on jollakin aikavälillä luovuttava. Tonttien ja rakennushankkeiden tarpeet käsitellään asuntoohjelmakokouksissa.
Suunnitelman mukaan asuntoja valmistuu tulevina vuosina 2020‒2023
seuraavasti: Vuosaarentie 3, 22 asuntoa (valmistuu mahdollisesti
2021); Postipuisto 1, Lavakatu (Metsälä) 20 asuntoa, valmistuu toukokuussa 2022; Postipuisto 2, 20 asuntoa, valmistuu tammikuussa 2023;
Fallkulla, Tapanila, 20 asuntoa, valmistuu tammikuussa 2022. Mellinintielle Kruunuvuorenrantaan on tulossa 25 asuntoa, mutta tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia saada
Verkkosaarenkadulta tontti enintään 20 asuntoa varten sekä Koskelan
entiseltä sairaala-alueelta tontti 20 asuntoa varten. Suunnitelmat ovat
kuitenkin alustavia ja niihin voi vielä tulla muutoksia.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Jokaisella on oikeus omaan kotiin. Tämä oikeus turvataan muun muassa Suomen perustuslaissa ja YK:n vammaisia ihmisiä koskevassa ihmisoikeussopimuksessa. Kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisen
asumisen kehittäminen on vammaistyön yksi tärkeä painopistealue.
Asunnon ja siihen liittyvien palvelujen valinnassa lähtökohtana tulee olla kunkin henkilön yksilölliset tarpeet. Asunnon ja asuinympäristön lisäksi tärkeitä ovat asumiseen liittyvä yksilöllinen tuki ja palvelut, joiden
tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaiselle henkilölle oman näköisensä elämä."
Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot
Kristiina Räihä, vammaisten asumispalvelupäällikkö, puhelin: 310 43782
kristiina.raiha(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715
merja.jantti(a)hel.fi
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§ 209
Tontin varaaminen Solwers Oyj:lle asuin- ja toimitilahankkeen kehittämistä varten (Itä-Pasila, tontti 17014/1)
HEL 2019-011438 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus varasi Solwers Oyj:lle (y-tunnus 0720734-6) tontin
17014/1 kiertotalouden periaatteiden mukaisen asuin- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten seuraavasti:
 Varausalue on liitteen 1 mukainen alue.
 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Käsittely
Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Sijainti- ja varausaluekartta
Erityiset_ja_yleiset_varausehdot_17014_1_290120
Asemakaava 8727

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Asemakaava- ja tonttitiedot
Alueella on voimassa asemakaava nro 8727, joka on tullut voimaan
vuonna 28.10.1983. Asemakaavan mukaan alueella on voimassa kaavamerkintä AL, joka mahdollistaa asuin-, liike- ja toimistorakentamisen
tontille. Tontin pinta-ala on 2 916 m² ja rakennusoikeus 7 200 k-m².
Rakennusoikeutta on käytetty yhteensä 7 357 k-m².
Asemakaavan ote on liitteenä 3.
Tontilla sijaitsee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) omistama
rakennus. Rekisteriin rakennus on merkitty yhtenä rakennuksena, jossa
on eri osia. Rakennuksessa toimi aikaisemmin Helsingin Asuntotuotantotoimisto (ATT), joka muutti rakennuksesta pois vuonna 2018 muun
muassa sisäilmaongelmien johdosta. Sen jälkeen rakennuksen noin 2
100 m²:n toimisto-osa on ollut pääosin tyhjillään. Rakennuksen noin 3
450 m²:n asuntolaosassa on ollut aikaisemmin Hekan vanhusten palvelutalo. Tällä hetkellä rakennuksessa toimii poikkeusluvalla sosiaali- ja
terveystoimialan ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n ylläpitämä asuntola.
Tontilla sijaitseva rakennus on ollut tarkoitus purkaa ja sen osiin on tehty vain välttämättömiä hätäkorjauksia.
Tontti on vuokrattu pitkäaikaisesti Hekalle 31.12.2035 asti. Varausaikana on tarkoitus neuvotella rakennuksen luovuttamisesta varauksensaajalle sekä maanvuokrasopimuksen päättämisestä.
Hakemus ja hankkeen kuvaus
Solwers Oyj pyytää 24.6.2019 päivätyllä hakemuksella tontin 17014/1
varaamista. Solwers Oyj on rakennetun ympäristön konsulttiyhtiö, johon kuuluu useita suunnittelualan yrityksiä.
Kehittämisvarauksen tarkoituksena on luoda Suomeen ensimmäinen
kiertotalouden periaatteiden mukainen asuin- ja toimitilakortteli.
Solwers Oyj:n omat toimitilat sijoittuisivat saneerattavaan toimistorakennukseen. Suunnittelussa tutkitaan myös toimitilan uudisrakentamismahdollisuuksia sekä vanhan asuntolarakennuksen saneerausta
loft-asunnoiksi. Tehokas energiatalous vaatisi kahden toiminnon yhdistämisen.
Kiertotalouskorttelin rakentamisessa ja infrastruktuurissa hyödynnetään
ilmastopositiivisuuden ja kiertotalouden periaatteita. Hanke toimisi
suomalaisten kiertotalousratkaisujen referenssialueena. Kiertotaloudessa lähtökohtana on muun muassa materiaalien tehokas hyödyntäminen, hukan vähentäminen ja vanhan hyödyntäminen. Tavoitteena on
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hyödyntää rakennuksen nykyiset betonirungot ja mahdollisesti muita
rakennusosia. Tehokas energiatalous vaatisi asuin- ja toimitilattoimintojen yhdistämisen.
Hankkeen lähtökohtana on lisäksi katutilan elävöittäminen etenkin
Asemapäällikönkadun puolella esimerkiksi pienliiketiloilla. Alueelle
suunnitellaan yhteiskäyttöä mahdollistavia palveluja, kuten yhteiskäyttöautoja ja kierrätyspalveluja. Asunnot suunnitellaan vuokrattaviksi eri
kokoisiksi loft-asunnoiksi.
Hankkeen rakentaminen on mahdollista voimassa olevan asemakaavan perusteella. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin toimistorakennusoikeuden lisääminen korttelissa, mikä vaatisi muutoksen asemakaavaan.
Varaushakemus ja alustava suunnitelma ovat oheismateriaalissa.
Varausehdot
Erityisissä varausehdoissa on huomioitu muun muassa seuraavaa:
 Tontille on suunniteltava hanke, jossa kiertotalous on kantava teema ja jota on kuvattu 24.6.2019 päivätyssä varaushakemuksessa.
 Rakennukset on suunniteltava kaavanmukaiseen käyttötarkoitukseen.
 Alueella kannustetaan viherkattojen ja kattoterassien toteuttamiseen.
 Alemman tason jalankulkuympäristöä tulee elävöittää sijoittamalla
sille avautuvia liiketiloja Asemapäällikönkadun varteen, jossa sijaitsee tuleva raitiotiepysäkki ja runkolinjojen bussipysäkit.
 Hanketta kannustetaan toteuttamaan korkeaa, valoisaa aulatilaa,
joka palvelee kaksitasoisen liikennejärjestelmän molempia sisäänkäyntejä.
 Asuinrakennukseen tulee kehittää omaleimaisia loft-asuntoja.
 Kohteen asuinrakennusoikeuden voi toteuttaa vapaarahoitteisena
sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona.
 Tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 30 % on pyrittävä toteuttamaan perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai
enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään
70 h-m².
 Rakentamisessa ja rakennuksessa tulee huomioida Hiilineutraali
Helsinki 2035-toimenpideohjelman mukainen toteutus ja mahdollistaa uusien ja innovatiivisten kiertotalouden ratkaisujen implementointi.
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 Rakentamisen ja rakennuksen kierrätettävien ja olemassa olevien
osien ja elementtien korkean hyödyntämisasteen lisäksi muissa materiaalivalinnoissa ja rakentamisen toteutuksessa täytyy huomioida
rakennuksen elinkaaripäästöjen minimointi.
Varausehdot on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun kanssa.
Strategiset tavoitteet
Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteet on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 8.10.2019, 493 §. Hanke on hyväksyttyjen periaatteiden mukainen ja se olisi hyvä alku alueen uudistumiselle. Pasilassa modernin toimitilan kysyntä on tällä hetkellä hyvä eikä tarjonta
vastaa kysyntää. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan
elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä vähintään yhtä nopeasti kuin asukasluku. Lisäksi hanke monipuolistaisi Itä-Pasilan asumismuotoja.
Kaupunkistrategian mukaan päästövähennyksiä ja kiertotalouden
hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana
mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.
Tontin varaaminen
Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki varaa asuntotontit
pääasiassa julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin varata suoravarauksena ilman julkista hakua
tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein. Linjauksia täydentävien
soveltamisohjeiden mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena silloin, jos asuinrakennusoikeus on osa suurempaa hankekokonaisuutta
eikä sitä voida irrottaa siitä ilman merkittäviä teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai vastaavia vaikeuksia tai irrottaminen ei ole painavien
maankäytöllisten tai asuntopoliittisten tavoitteiden vuoksi perusteltua.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Sijainti- ja varausaluekartta
Erityiset_ja_yleiset_varausehdot_17014_1_290120
Asemakaava 8727

1
2

Hakemus 24.6.2019
Solwers_alustava_suunnitelma_180619

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 185
HEL 2019-011438 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
16.03.2020 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan 12. ehdotuksen kokouksen kuudentena asiana.
Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna
Vuorjoen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 210
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 12
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto

16.3.2020

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
lautakunnat ja niiden jaostot
kasvatus- ja koulutuslautakunta
- suomenkielinen jaosto
- ruotsinkielinen jaosto
kaupunkiympäristölautakunta
- ympäristö- ja lupajaosto
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
pelastuslautakunta
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
- liikuntajaosto
- nuorisojaosto
sosiaali- ja terveyslautakunta
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

17.3.2020
17.3.2020
19.3.2020

17.3.2020

19.3.2020

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

19.3.2020
19.3.2020

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
pormestari
apulaispormestarit
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginkanslian viranhaltijat
henkilöstökassatoimikunta
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 209 ja 210
§:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 202, 204 ja 205 §: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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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 206 §.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1.

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva
päätös);

2.

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3.

vaatimusten perustelut;

4.

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden
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vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1.

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2.

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3.

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen

Reetta Vanhanen

Otto Meri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 07.04.2020.
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