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§ 322
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna
Vesikansan ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi Reetta Vanhasen ja
Wille Rydmanin.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
valita pöytäkirjantarkastajaksi 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 Sanna
Vesikansan ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Reetta Vanhasen ja Wille Rydmanin.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 323
V 17.6.2020, Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2020-001859 T 02 02 01

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen, siten että 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 kaupunginvaltuusto päättää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti ko. liiketaitoksen taseen omaan pääomaan.

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

Kaupunginvaltuusto päättää lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:
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Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 60
miljoonaa euroa.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2019, julkaistava versio ilman allekirjoittettuja sivuja
Stadin HYTE-barometri – Vuosikooste 2019
Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne
31.12.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Kaupunginhallitus on 23.3.2019 §196 käsitellyt ja allekirjoittanut Helsingin kaupungin tilinpäätöksen.
Lisäksi kaupunginhallitus täydensi 27.4.2020 vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen kohtaa 1.1.6, Arvio merkittävimmistä riskeistä
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ja epävarmuustekijöistä sekä tulevasta kehityksestä, Covid19pandemiaa koskevalla lausumalla.
Lisäksi kaupunginvaltuustolle raportoidaan vuoden 2019 tilinpäätöksen
käsittelyn yhteydessä vuotta 2019 koskeva Stadin HYTEbarometrin tulokset. Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan valtuustolle on raportoitava
vuosittain asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista
toimenpiteistä.
Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjalla. Kaupungin tilikauden tulos oli 377 miljoonaa euroa ollen 94 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-, rakennusten
ja osakkeiden myyntituloja kertyi talousarviossa ennakoitua (100 miljoonaa euroa) enemmän, yhteensä 157 miljoonaa euroa. Tämä on yli
40 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Myös osinkotulot toteutuivat talousarviossa ennakoitua suurempina.
Helsingin kaupungin tuloslaskelma
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Kaupungin ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion 35 miljoonalla
eurolla. Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,8 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden
toimintamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat
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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).
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
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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 kauPostiosoite
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pungin lainakanta oli 1 014 miljoonaa euroa eli 1 551 euroa asukasta
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.
Vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen täydentäminen
Kaupunginhallitus täydensi 27.4.2020 vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen kohtaa 1.1.6, Arvio merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä sekä tulevasta kehityksestä, Covid19-pandemiaa
koskevalla lausumalla seuraavasti:
Covid19 pandemia
Tilikauden jälkeen helmi-maaliskuussa 2020 Kiinasta levinnyt maailmanlaajuinen Covid19-pandemia on eskaloitunut ennalta arvaamattomaksi sosiaaliseksi, terveydelliseksi ja taloudelliseksi kriisiksi, jonka lopulliset vaikutukset ovat monilta osin epävarmoja mutta joiden arvioidaan jo tässä vaiheessa olevan mittavat. Pandemian vaikutusten arviointia yhtä lailla Suomen talouteen kuin maailmanlaajuisesti vaikeuttaa epätietoisuus pandemian kestosta.
Viruksen leviämisen hidastamiseksi on eri maissa ja myös Suomessa
toimeenpantu ennennäkemättömiä ihmisten liikkumista rajoittavia toimenpiteitä. Hallitus totesi 18.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen vuoksi ja Suomessa päädyttiin ottamaan käyttöön valmiuslaissa
säädetyt toimivaltuudet. Hallitus on valmiuslain valtuuksien nojalla
päättänyt monista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen
estämiseksi mm. sulkemalla useita toimintoja sekä rajoittamalla ihmisten kokoontumista ja liikkumista sulkemalla maan rajat ja eristämällä
Uudenmaan muusta Suomesta 27.3.–15.4. väliseksi ajaksi. Rajoitus- ja
sulkutoimet tulevat vaikuttamaan erittäin merkittävästi sekä globaalisti
että kansallisesti taloudelliseen toimintaan. Vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen on varovaisten arvioiden mukaan vähintään -5 % ja
joidenkin arvioiden mukaan jopa -13 %. Helsinki tulee kärsimään mittavista verotulomenetyksistä ja myös toimintatuottojen alenemisesta samaan aikaan kun kriisi on jo aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan merkittävää sosiaali- ja terveystoimen menojen lisääntymistä. Kaupungin
vuoden 2020 talouden kehitys tulee olemaan huomattavasti talousarPostiosoite
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viota heikompi. Taloudelliset vaikutukset tulevat ulottumaan myös lähivuosiin ja merkitsemään sekä talousarvion 2021 että taloussuunnitelmavuosien suunnittelua muuttuneiden lähtötietojen pohjalta.
Helsingin kaupunki on maaliskuun alussa perustanut kaupungin kriisijohtamismallin mukaisen korona-koordinaatioryhmän, joka toimii pormestarin johdolla. Ryhmä koordinoi poikkeustilanteen vaatimia kaupungin toimenpiteitä. Myös kaupungin johtoryhmän kokouksia on tihennetty ja toimialoilla sekä liikelaitoksissa on käynnistetty omat kriisiryhmät. Em. toimenpitein kaupunki on maalis-huhtikuussa toteuttanut
aktiivisesti toimenpiteitä epidemian torjumiseksi ja kaupunkilaisten jokapäiväisen elämän helpottamiseksi poikkeusoloissa sekä yritysten taloudellisen tilanteen helpottamiseksi.
Stadin HYTEbarometri
Lisäksi kaupunginvaltuustolle raportoidaan vuoden 2019 tilinpäätöksen
käsittelyn yhteydessä vuotta 2019 koskeva Stadin HYTEbarometrin tulokset.
Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan valtuustolle on raportoitava vuosittain asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2019 § 213
Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019-2021. Hyvinvointisuunnitelman raportointivälineenä toimii Stadin HYTEbarometri.
Vuoden 2019 Stadin HYTEbarometri kokoaa vuoden 2019 aikana toteutettujen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisen tilannetta, kuvaa väestön hyvinvoinnin tilaa valittujen painopisteiden näkökulmasta sekä nostaa esille onnistumisia ja haasteita kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2019, julkaistava versio ilman allekirjoittettuja sivuja
Stadin HYTE-barometri – Vuosikooste 2019
Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne
31.12.2019
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.04.2020 § 262
HEL 2020-001859 T 02 02 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti täydentää 23.3.2020 omalta osaltaan hyväksymänsä vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen kohtaa
1.1.6, Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tulevasta kehityksestä, Covid19-pandemiaa koskevalla lausumalla seuraavasti:
Covid19 pandemia
Tilikauden jälkeen helmi-maaliskuussa 2020 Kiinasta levinnyt maailmanlaajuinen Covid19-pandemia on eskaloitunut ennalta arvaamattomaksi sosiaaliseksi, terveydelliseksi ja taloudelliseksi kriisiksi, jonka lopulliset vaikutukset ovat monilta osin epävarmoja mutta joiden arvioidaan jo tässä vaiheessa olevan mittavat. Pandemian vaikutusten arviointia yhtä lailla Suomen talouteen kuin maailmanlaajuisesti vaikeuttaa epätietoisuus pandemian kestosta.
Viruksen leviämisen hidastamiseksi on eri maissa ja myös Suomessa
toimeenpantu ennennäkemättömiä ihmisten liikkumista rajoittavia toimenpiteitä. Hallitus totesi 18.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen vuoksi ja Suomessa päädyttiin ottamaan käyttöön valmiuslaissa
säädetyt toimivaltuudet. Hallitus on valmiuslain valtuuksien nojalla
päättänyt monista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen
estämiseksi mm. sulkemalla useita toimintoja sekä rajoittamalla ihmisten kokoontumista ja liikkumista sulkemalla maan rajat ja eristämällä
Uudenmaan muusta Suomesta 27.3.–15.4. väliseksi ajaksi. Rajoitus- ja
sulkutoimet tulevat vaikuttamaan erittäin merkittävästi sekä globaalisti
että kansallisesti taloudelliseen toimintaan. Vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen on varovaisten arvioiden mukaan vähintään -5 % ja
joidenkin arvioiden mukaan jopa -13 %. Helsinki tulee kärsimään mittavista verotulomenetyksistä ja myös toimintatuottojen alenemisesta samaan aikaan kun kriisi on jo aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan merkittävää sosiaali- ja terveystoimen menojen lisääntymistä. Kaupungin
vuoden 2020 talouden kehitys tulee olemaan huomattavasti talousarviota heikompi. Taloudelliset vaikutukset tulevat ulottumaan myös lähiPostiosoite
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vuosiin ja merkitsemään sekä talousarvion 2021 että taloussuunnitelmavuosien suunnittelua muuttuneiden lähtötietojen pohjalta.
Helsingin kaupunki on maaliskuun alussa perustanut kaupungin kriisijohtamismallin mukaisen korona-koordinaatioryhmän, joka toimii pormestarin johdolla. Ryhmä koordinoi poikkeustilanteen vaatimia kaupungin toimenpiteitä. Myös kaupungin johtoryhmän kokouksia on tihennetty ja toimialoilla sekä liikelaitoksissa on käynnistetty omat kriisiryhmät. Em. toimenpitein kaupunki on maalis-huhtikuussa toteuttanut
aktiivisesti toimenpiteitä epidemian torjumiseksi ja kaupunkilaisten jokapäiväisen elämän helpottamiseksi poikkeusoloissa sekä yritysten taloudellisen tilanteen helpottamiseksi.
23.03.2020 Ehdotuksen mukaan
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
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§ 324
V 10.6.2020, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta
HEL 2020-006795 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Antti Pynttärille eron tarkastuslautakunnan varajäsenen
luottamustoimesta ja
 valitsee _______ varajäseneksi (Kauko Koskisen henkilökohtainen
varajäsen) tarkastuslautakuntaan 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 18.5.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Antti Pynttärin (Kok.) 25.9.2019 § 254 varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päätPostiosoite
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tyväksi toimikaudeksi. Antti Pynttäri pyytää 18.5.2020 eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta Helsingistä poismuuton
vuoksi.
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 sekä
tarkastuslautakuntaa koskevan 75 §: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.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 18.5.2020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Tarkastusvirasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 325
V 10.6.2020, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2020-004094 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia
etuuksia seuraavasti:
Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen
Luvun viimeiseksi kappaleeksi lisätään:
Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada 30 euron
arvoinen HSL:n kaupunkipyöräkausi määräaikaisesti käyttöönsä kaudelle 2020.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet
1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen
Kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille esitetään lisättäväksi oikeus saada 30 euron arvoinen HSL:n kaupunkipyöräkausi määräaikaisesti käyttöönsä kaudelle 2020. Etu on kaupungin liikkumisohjelman
mukainen. Sillä halutaan tuoda fyysinen aktiivisuus luonnolliseksi osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Etu on henkilökohtainen ja veronalaiPostiosoite
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nen. Kaupunkipyörää voi käyttää luottamustehtävien hoitoa varten sekä
vapaa-ajalla.
Toimivalta
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään
kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet
1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Toimialat, liikelaitokset ja virastot

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2020

20 (127)

Asia/5
01.06.2020

§ 326
V 10.6.2020, Äänestysaluejaon muuttaminen
HEL 2020-003128 T 00 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016 ja 25.4.2018 muuttaman äänestysaluejaon seuraavasti:
3A
Kaartinkaupungin kaupunginosa sekä Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 07134–
07136 sekä Kaivopuiston kaupunginosa.
5B
Punavuoren kaupunginosan Punavuoren osa-alueen pienalueet 2 ja 3.
7A
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 1 lukuun
ottamatta korttelia 07126.
7B
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 07126 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 07134–07136 sekä Ulkosaarten kaupunginosan Länsisaarten osa-alue.
10A
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun
ottamatta kortteleita 10289 ja 10291.
10B
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 10289 ja 10291 sekä pienalueet 2 ja 3.
10C
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 sekä
Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten
kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.
11B
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta
kortteleita 11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue
3.
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11C
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 1 korttelit
11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 2 lukuun
ottamatta kortteleita 11305, 11312 ja 11318.
11D
Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun
ottamatta kortteleita 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.
11E
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 2 kortteli 11318
sekä Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalueen 0
korttelit 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.
14A
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 1 sekä
pienalueen 2 korttelit 14473, 14477, 14478 ja 14486 sekä pienalueen 3
korttelit 14485, 14523 ja 14525 sekä pienalue 6.
14B
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 14473, 14477, 14478, 14486 ja 14487 sekä
pienalue 5.
14C
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518,
14523 ja 14525.
14D
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalueen 2
kortteli 14487 sekä pienalueen 3 korttelit 14492, 14494, 14499, 14500
ja 14518 sekä pienalue 4.
15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15610–15612, 15614 ja
15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.
15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit
15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku
Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan
Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.
21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1
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korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 ja 21665 sekä pienalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alue.
24A
Kumpulan kaupunginosan Kumpulan osa-alue.
25A
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä
pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 25953 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842
ja 25881 sekä pienalueen 6 korttelit 25001, 25002, 25810, 25819,
25820 ja 25822.
25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815,
25825–25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.
30A
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 30001–30005,
30016–30018, 30039 ja 30045.
30B
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalueen 2 korttelit 30049 ja 30050 sekä pienalueen 3 korttelit 30048 ja
30053 sekä pienalueen 4 korttelit 30001–30005, 30016–30018, 30039
ja 30045 sekä Munkkiniemen kaupunginosan Kuusisaaren osa-alue
sekä Munkkiniemen kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 1
sekä Lauttasaaren kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 2.
30C
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 30049 ja 30050 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 30048 ja 30053.
33A
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 2.
33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33202–33204.
33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun
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ottamatta kortteleita 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 33202–33204 sekä Kaarelan
kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.
34C
Pakilan kaupunginosan Itä-Pakilan osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Tuomarinkartanon osa-alue.
35B
Tuomarinkylän kaupunginosan Paloheinän osa-alueen pienalueen 1
korttelit 35013–35018, 35020–35024, 35056, 35059, 35060, 35062–
35064, 35069 ja 35093 sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Torpparinmäen osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Haltialan osaalue.
36A
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 2 sekä Viikin
kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kaupunginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2
lukuun ottamatta kortteleita 36175–36177 ja 38323.
36B
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 36241.
36C
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja
36241 sekä pienalue 4.
36D
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin
kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta
kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.
38B
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 38012–38016, 38018, 38137, 38242 ja 38317.
38C
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit
38012–38016, 38018 ja 38242 sekä pienalueet 2 ja 4.
40A
Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 40010 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita
40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä pienalue 6.
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40C
Tapaninkylän ja Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen
pienalueet 2 ja 3 sekä Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen
pienalueen 5 korttelit 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalue 4.
42A
Mustikkamaa-Korkeasaaren kaupunginosa sekä Kulosaaren kaupunginosa sekä Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osaalueen pienalue 5.
43A
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue
1.
43B
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalueet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen
pienalue 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue.
43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43217, 43219–43223 sekä pienalueen 2 korttelit 43201–43204 sekä pienalue 3.
43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1
korttelit 43217, 43219–43223 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201–43204 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen
yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43055,
43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080.
43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43242, 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.
43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43242, 43244–43269, 43276 ja
43282.
45D
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 sekä
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 5 korttelit 45063, 45069, 45180 ja 45560–45562 sekä Vartiokylän kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit
45050–45053 sekä pienalue 3.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2020

25 (127)

Asia/5
01.06.2020

45H
Vartiokylän kaupunginosan Marjaniemen osa-alue sekä Vartiokylän
kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta
kortteleita 45050–45053.
46A
Pitäjänmäen kaupunginosan Talin osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 46021 ja 46074.
46B
Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalue 1 lukuun
ottamatta kortteleita 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123,
46162 ja 46164 sekä pienalueet 2 ja 3.
46C
Pitäjänmäen kaupunginosan Pajamäen osa-alue sekä Pitäjänmäen
kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46099,
46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Marttilan osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit
46021 ja 46074 sekä pienalueet 2 ja 3.
47A
Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä
Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalue 0 lukuun
ottamatta kortteleita 47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.
47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli
47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022,
47030–47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47064–47066 sekä pienalue 3.
47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta korttelia 47024 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osaalueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47064–47066.
47D
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 6 korttelit 45583–45585 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen
pienalueen 2 korttelit 47001–47008 ja 47082 sekä pienalue 3 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit
47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.
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47E
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit
47031, 47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita
47307–47310 ja 47340.
47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit
47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osaalueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307–47310 ja 47340.
47G
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47001–47008 ja 47082 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 4 sekä Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita
47252, 47259 ja 47271.
47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231,
47311, 47320–47330 ja 47335.
47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun
ottamatta kortteleita 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225,
47228, 47230, 47231, 47311, 47320–47330 ja 47335 sekä pienalueen
2 korttelit 47252, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.
49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueen 2 kortteli
49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren
osa-alueen pienalue 1.
49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 49074 ja 49076 sekä pienalue 7 lukuun ottamatta
kortteleita 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä
Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.
49C
Vartiosaaren kaupunginosa sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän
osa-alueen pienalueen 1 korttelit 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100–49102.
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49D
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 49100–49102 sekä Laajasalon kaupunginosan Jollaksen osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osaalueen pienalue 2 sekä Villingin kaupunginosa.
49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 2 kortteli
49074 sekä pienalueen 7 korttelit 49046 ja 49047 sekä Laajasalon
kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon
kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.
52A
Suomenlinnan kaupunginosa.
54A
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun
ottamatta kortteleita 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 sekä pienalueet 2, 3 ja 4.
54B
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 sekä Vuosaaren
kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan
Rastilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54008–54010.
54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalueen 3
korttelit 54272–54281, 54297 ja 54298.
54E
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 8
kortteli 54012 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen
pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54033 ja 54034 sekä pienalue 2
lukuun ottamatta kortteleita 54008–54010.
54F
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 1
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 54180 sekä pienalue 9 lukuun ottamatta korttelia 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Nordsjön kartanon osa-alue.
54G
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 2
korttelit 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä pienalue 6 sekä
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pienalue 8 lukuun ottamatta korttelia 54012 sekä pienalueen 9 kortteli
54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen
1 korttelit 54033 ja 54034.
54H
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä
Vuosaaren kaupunginosan Niinisaaren osa-alue sekä Vuosaaren kaupunginosan Mustavuoren osa-alue.
55A
Östersundomin kaupunginosa sekä Salmenkallion kaupunginosa sekä
Talosaaren kaupunginosa sekä Karhusaaren kaupunginosa sekä Ultunan kaupunginosa.
Samalla kaupunginvaltuusto muodostaa uudet äänestysalueet 10D,
43C ja 54J (liitteet 6, 16, 21 ja 22). Kyseisten äänestysalueiden rajat
määritellään seuraavasti:
10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3
ja 4 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan
osa-alue.
43C
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue
6 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osaalueen pienalueen 1 korttelit 43055, 43056, 43060, 43064, 43069,
43078 ja 43080 sekä pienalue 2.
54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4
kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen
pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren
kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen
3 korttelit 54270, 54271 ja 54296.
Samalla kaupunginvaltuusto tekee äänestysaluejakokarttaan liitteen 2
mukaiset teknisluonteiset muutokset.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001
veera.reuna(a)hel.fi
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Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Helsingin äänestysaluejako
Tekniset korjaukset
Alueet 3A, 5B, 7A, 7B, 52A
Lähikuva - Alueet 3A, 5B, 7A, 7B, 52A
Alueet 10A, 10B, 11B, 11C, 11D, 11E
Alueet 10C, 10D, 21B
Alueet 36A, 36B, 36C, 36D, 38B, 38C
Alueet 14A, 14B, 14C, 14D
Alueet 15A, 15B
Alueet 30A, 30B, 30C
Alueet 46A, 46B, 46C
Alueet 33A, 33B, 33C
Alueet 24A, 25A, 25B
Alueet 34C, 35B
Alueet 40A, 40C
Alueet 42A, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G
Alueet 45D, 45H
Alueet 49A, 49B, 49C, 49D, 49E
Lähikuva - Alueet 49A, 49B, 49C, 49D, 49E
Alueet 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47J
Alueet 54A, 54B, 54C, 54E, 54F, 54G, 54H, 54J, 55A
Lähikuva - Alueet 54A, 54B, 54C, 54E, 54F, 54G, 54H, 54J, 55A

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei
sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää kaupunginvaltuusto, ja äänestysalueiden äänestyspaikoista
päättää kaupunginhallitus.
Vaalilain 8 §:n mukaan päätös äänestysalueista on tehtävä viimeistään
voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa, jotta päätöksen mukainen
äänestysaluejako olisi voimassa niissä vaaleissa, jotka toimitetaan seuraavan vuoden alussa tai sen jälkeen. Muutokset äänestysaluejaossa
on ilmoitettava Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 31.8.2020, jotta
muutokset olisivat voimassa seuraavissa lakisääteisissä vaaleissa.
Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan 18.4.2021. Vaalilain
mukaan kaupunginvaltuusto määrää myös mihin äänestysalueeseen
kuuluvat henkilöt, joita ei ole väestörekisterijärjestelmässä merkitty mihinkään äänestysalueeseen.
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Kaupunginvaltuusto on vahvistanut Helsingin äänestysaluejaon
27.4.2005 sekä muuttanut sitä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013,
30.3.2016 ja 25.4.2018. Helsinki on jaettu 169 äänestysalueeseen. Äänestysalueeseen 90A kuuluvat henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta,
ja äänestysalueeseen 90B henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla.
Muutoksen seurauksena äänestysalueita tulee olemaan 166, mutta Kalasataman, Kruunuvuorenrannan ja Jätkäsaaren rakentamisen johdosta äänestysalueiden lukumäärä tulee lähivuosina lisääntymään useilla
uusilla äänestysalueilla.
Esityksessä on saman kaupunginosan sisällä pyritty tasaamaan äänestäjämäärältään eri kokoisia äänestysalueita. Esityksessä on pyritty siihen, että kaupunginosittaisia rajoja ei tarpeettomasti ylitetä. Nykyiset
äänestysalueet ja esitykset äänestysalueiden muutoksista ilmenevät
koko Helsingin kartasta (liite 1) ja alueittaisista kartoista (liitteet 3–22).
Uutta äänestysaluejakoa valmisteltaessa on otettu huomioon seuraavat
Helsingin väestön kehityksen ja rakentamisen ennusteet: kaavoituksen
tulevaisuuden tilanne ja suunnitelmat alueittain, kaupunkiympäristön
toimialan rakentamisen ja asuntotuotannon käynnistyvät hankkeet,
kaupunginkanslian asumisen suunnitelmat sekä kaupunkitutkimuksen
tutkimukset ja tilastot.
Äänestysalueiden rajoja muutetaan useassa kaupunginosassa. Ehdotettavat muutokset on esitelty seuraavassa aluekokonaisuuksina.
Eteläisessä kantakaupungissa äänestysalueiden rajoja selkeytetään ja
yhdistetään neljä äänioikeutettujen määrältään pientä äänestysaluetta
kolmeksi. Suomenlinnan äänestysaluetta muutetaan noudattamaan
olemassa olevia pienalueiden rajoja äänestysalueiden 7B ja 52A välillä,
liitteet 3 ja 4.
Kallion alueella on useita äänioikeutettujen määrältään pientä äänestysaluetta. Alueen kuudesta äänestysalueesta muodostetaan viisi äänestysaluetta rajoja siirtämällä. Merihaan ja Sörnäisten äänestysalueisiin
tehdään pieniä muutoksia, jotta alueiden rajat noudattaisivat olemassa
olevia pienaluerajoja, liite 5.
Kalasataman alue kasvaa ja on tarpeen perustaa uusi äänestysalue
sinne. Uusi äänestysalue 10D kattaa Kalasataman alueen metroasemasta pohjoiseen ja osan Suvilahden alueesta, liite 6.
Viikin, Viikinmäen, Pihlajiston ja Pihlajamäen alueella äänestysalueiden
rajoja muutetaan äänioikeutettujen määrien tasaamiseksi. Muutoksia
tulee Viikin, Viikinmäen ja Pihlajamäen äänestysalueilla, liite 7.
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Taka-Töölön äänestysalueita muutetaan selkiyttämällä äänestysalueiden rajoja, liite 8.
Meilahdessa äänestysalueiden välisiä rajoja selkiytetään. Samalla äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät tasaantuvat, liite 9.
Munkkivuoressa kolmen äänestysalueen välisiä rajoja muutetaan, jotta
äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät tasaantuvat, liite 10.
Pitäjänmäen alueen täydennysrakentamisen vuoksi on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, jotta äänestysalueiden äänioikeutettujen
määrät tasaantuvat, liite 11.
Kannelmäessä äänestysalueiden rajoja selkeytetään ja erikokoisten
äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät tasataan, jolloin neljästä
äänestysalueesta muodostuu kolme, liite 12.
Käpylässä muutetaan äänestysalueiden rajoja äänioikeutettujen määrien tasaamiseksi, liite 13.
Itä-Pakilan äänestysalueen rajaa muutetaan siten, että se kulkee Tuusulanväylän suuntaisesti. Tarkoituksena on lyhentää äänestäjien matkaa äänestyspaikalle, liite 14.
Siltamäen alueelle on rakennettu uusia asuntoja ja on tarpeen tarkistaa
äänestysalueiden rajoja, jotta äänioikeutettujen määrät alueiden välillä
tasaantuvat, liite 15.
Herttoniemen suuralueelle on rakennettu ja tullaan lähivuosina rakentamaan merkittävästi lisää asuntoja. Tämän vuoksi äänestysalueiden
rajoja muutetaan ja perustetaan uusi äänestysalue 43C Herttoniemen
metroaseman ympäristöön. Tässä tarkastelussa Herttoniemen suuralueeseen kuuluvat Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, Herttoniemenranta, Roihuvuori ja Tammisalo, liite 16.
Itäkeskuksen alueella yhdistetään kolme äänestysaluetta kahdeksi äänestysalueeksi, koska yhden äänestysalueen äänioikeutettujen määrä
on hyvin pieni ja äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät samalla
tasaantuvat, liite 17.
Laajasalon alue muuttuu uusien asuinalueiden rakentumisen myötä.
Äänestysalueiden rajoja tarkistetaan, jotta äänioikeutettujen määrät
kaupunginosan äänestysalueilla tasaantuvat. Santahaminan saaren
äänioikeutettujen määrältä poikkeuksellisen pieni äänestysalue yhdistetään Laajasaloon, koska Santahaminassa on useissa vaaleissa jouduttu turvautumaan erityisjärjestelyihin vaalisalaisuuden säilyttämiseksi,
liitteet 18 ja 19.
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Mellunkylän suuralueen äänestysalueet muutetaan siten, että suuralueen äänestysalueilla tarkistetaan alueiden rajoja huomioon ottaen kaupunginosien osa-alueet. Mellunkylän suuralueeseen kuuluvat Kontula,
Kivikko, Kurkimäki, Vesala ja Mellunmäki. Mellunkylän suuralueen äänestysalueista muodostetaan rajamuutoksin kymmenestä äänestysalueesta yhdeksän äänestysaluetta, liite 20.
Vuosaaren alueen väestömäärä on kasvanut ja äänestysalueiden rajoja tulee tarkistaa, jotta äänioikeutettujen määrältään suuriksi kasvaneiden äänestysalueiden koko saadaan tasattua. Vuosaaren äänestysalueiden rajoja tarkistetaan useissa kohdissa. Rajojen muuttamisen lisäksi Vuosaareen muodostetaan uusi äänestysalue alueelle, jonka äänioikeutettujen määrä rakentamisen johdosta kasvaa. Uusi äänestysalue 54J muodostetaan Vuotien eteläpuolelle Kahvikorttelien ympäristöön, liitteet 21 ja 22.
Uudessa äänestysaluejaossa on otettu huomioon uudet kasvavat alueet. Uudet äänestysalueet muodostetaan Kalasatamaan (äänestysalue
10D), Herttoniemeen (äänestysalue 43C) ja Vuosaareen (äänestysalue
54J). Muutosesitykset ilmenevät liitteistä 6, 16, 21 ja 22 sekä esitysehdotuksesta.
Esitettävien äänestysaluerajojen muutosten ja uusien äänestysalueiden
muodostamisen lisäksi tehdään äänestysaluejaossa teknisluonteisia
korjauksia. Tekniset korjaukset ovat muutoksia, joita kaupungin kiinteistökarttaan on tehty ja jotka tulee päivittää äänestysaluejakokarttaan.
Kyse on alueiden rakentamiseen liittyvistä kaupunginosa-, osa- ja pienalueiden rajojen siirroista, kuten Jätkäsaaren ja Hernesaaren eteläpuoleisella merialueella. Osin siirrot ovat pieniä. Näin on esimerkiksi
Maunulan kaupunginosan Pirkkolan osa-alueella, jossa pienalue on
siirtynyt mukailemaan tulevaa Raide-Jokerin linjausta. Esityksen teknisluonteiset korjaukset ilmenevät liitteestä 2 ja karttaliitteistä (liitteet 1, 3–
22) erillisinä katkoviivamerkintöinä.
Henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta kuuluvat äänestysalueeseen
90A, ja henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla (ns. ulkosuomalaiset)
kuuluvat äänestysalueeseen 90B.
Esityksessä äänestysaluejaon muuttamisesta esitetään kolmen uuden
äänestysalueen muodostamista ja äänestysaluerajojen muokkausta siten, että muutosten jälkeen Helsingissä on 166 äänestysaluetta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001
veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Helsingin äänestysaluejako
Tekniset korjaukset
Alueet 3A, 5B, 7A, 7B, 52A
Lähikuva - Alueet 3A, 5B, 7A, 7B, 52A
Alueet 10A, 10B, 11B, 11C, 11D, 11E
Alueet 10C, 10D, 21B
Alueet 36A, 36B, 36C, 36D, 38B, 38C
Alueet 14A, 14B, 14C, 14D
Alueet 15A, 15B
Alueet 30A, 30B, 30C
Alueet 46A, 46B, 46C
Alueet 33A, 33B, 33C
Alueet 24A, 25A, 25B
Alueet 34C, 35B
Alueet 40A, 40C
Alueet 42A, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G
Alueet 45D, 45H
Alueet 49A, 49B, 49C, 49D, 49E
Lähikuva - Alueet 49A, 49B, 49C, 49D, 49E
Alueet 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47J
Alueet 54A, 54B, 54C, 54E, 54F, 54G, 54H, 54J, 55A
Lähikuva - Alueet 54A, 54B, 54C, 54E, 54F, 54G, 54H, 54J, 55A

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 327
V 10.6.2020 Katajanokan tontin 8191/2 ja puistoalueen asemakaavan
muuttaminen, Hotelli Katajanokka (12542)
HEL 2017-013924 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin
8191 tonttia 2 sekä puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen
10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12542 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12542 kartta, päivätty 10.9.2019
Asemakaavan muutoksen nro 12542 selostus, päivätty 10.9.2019, päivitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 6.5.2019, täydennetty 10.9.2019 ja asukastilaisuuden 30.5.2018 muistio
Osa päätöshistoriaa
Havainnekuva, 10.9.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Kaavamuutoksen hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hotelli Katajanokan tonttia sekä noin 58 m²:n osaa Linnanpuiston puistoalueesta, joka sijaitsee
vanhan Katajanokan alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa Hotelli Katajanokan laajennuksen.
Tavoitteena on mahdollistaa hotellin erillinen nelikerroksinen laajennusosa, johon sijoittuu noin 50 hotellihuonetta sekä maanalainen yhdyskäytävä. Osa, noin 58 m², puistoaluetta muutetaan osaksi hotellin tonttia.
Tontin tehokkuusluku on eₜ = 2,1.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että osa puistoa muuttuu hotellin tontiksi. Merkittävimmät vaikutukset ovat kaupunkikuvallisia muutoksia, kun Merikasarminkadun näkymät suojellun vankilakokonaisuuden suuntaan muuttuvat. Puistoon sijoittuva kävelyyhteys linjataan uudelleen laajennuksen ja muurin välitse, muilta osin
puiston toiminnot säilyvät ennallaan. Hotellin laajennus parantaa hotellioperaattorin toimintaedellytyksiä.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että turvataan yritysten toimintaedellytykset ja vahvistetaan
kaupunginosien omaleimaisuutta. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue
on kantakaupunkialuetta (C2), minkä lisäksi tontin kohdalla on merkintä
raideliikenteen runkoyhteydelle. Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro
11830 mukaan alue on kallioresurssialuetta, jossa on tilavaraus raideliikennetunnelin ohjeelliselle linjaukselle. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2020

36 (127)

Asia/6
01.06.2020

Alueella sijaitsee hotelli vanhassa lääninvankilan rakennuksessa. Linnanpuisto on vanhaa vankilan pihaa, jota ympäröi muuri. Entinen vankila-alue on saanut nykyisen hahmonsa 1800–1900-luvun vaihteessa ja
on säilynyt verrattain hyvin nykypäivään asti. Päärakennuksen vanhin
osa, länsisiipi, on vuodelta 1830. Rakennusta on laajennettu vaiheittain
vuoteen 1888 saakka, jolloin rakennus sai nykyisen muotonsa. Samalla
toteutettiin piha-aluetta ympäröinyt muuri.
Vuodesta 2006 rakennuksessa on toiminut hotelli. Rakennuksen kerrosala on 7 140 k-m² ja hotellihuoneita on 110 kappaletta.
Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä. Korttelialue kuuluu Museoviraston RKY 2009kohdeluetteloon Katajanokan vanha osa.
Alueella on voimassa asemakaava nro 11253, joka on hyväksytty
17.11.2004. Kaavan mukaan alue on hotellirakennusten korttelialuetta
(KL-1) sekä puistoaluetta (VP). Entinen vankilarakennus on suojeltu
asemakaavalla
merkinnällä sr-1, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennus.
Helsingin kaupunki omistaa puistoalueen. Korttelialue on yksityisomistuksessa.
Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö
on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaratkaisun kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia
mutta se nostaa alueen arvoa. Hankkeen toteutuksen ja rakentamisen
yhteydessä puiston kasvillisuus ja reitit tulee palauttaa.
Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen
kanssa: Museovirasto sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva
kaupunginmuseo. Museoviranomaisten työnjaon mukaisesti asemakaavan muutoksesta lausuu kaupunginmuseo.
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Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistuivat vankilarakennuksen ja uudisosan
suhteeseen sekä uudisrakennuksen muotoon ja arkkitehtuuriin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että
kaavamääräyksillä on varmistettu uudisrakennuksen arkkitehtuurin
keskeisimmät elementit.
Mielipiteet
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisrakennuksen kokoon ja arkkitehtuuriin sekä
sen puistoon kohdistuviin vaikutuksiin. Lisäksi tuotiin esille liikenteen
kasvu monien hotellihankkeiden myötä.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennuksen
räystäskorkeus on määrätty asemakaavassa ja lisäksi uudisrakennuksen ulkoasusta on määräyksiä. Erityisesti puistoon kohdistuvia vaikutuksia pyritään minimoimaan. Selvityksiä vaikutuksista tarkennetaan
mm. varjostusanalyysin avulla.
Kirjallisia mielipiteitä saapui kolme kappaletta.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.5.-6.6.2019 ja siitä on ilmoitettu
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.
Kaavaehdotuksesta tehtiin viisi muistutusta, joista yksi Katajanokkaseuran ja neljä yksityishenkilöiden tekemiä. Muistutuksissa esitetyt
huomautukset kohdistuivat mm. lisärakennuksen kokoon, ulkonäköön
sekä sen vaikutuksiin olemassa olevaan puistoalueeseen.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy,
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja kaupunginmuseo. ELY- keskuksen lausunto
kohdistui meluntorjunnan huomioon ottamiseen asemakaavassa ja
HSL:n lausunto joukkoliikenteen edellytysten turvaamiseen. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet
niissä esitettyihin huomautuksiin.
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Meluselvityksestä ja raPostiosoite
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kennuksen suunnittelun yhteydessä tehtävästä meluntorjunnasta annettiin kaavamääräykset, samoin tehtiin joitakin pieniä teknisluonteisia
korjauksia kaavakarttaan ja aineistoon. Jatkosuunnittelussa on tarkoitus turvata puistoalueen ympärikäveltävyys, kävelyreitit ja mm. asukkaiden viljelylaatikot.
Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla.
Tarkemmat perustelut
Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä
olevasta asemakaavaselostuksesta.
Jatkotoimenpiteet
Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely,
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. Asemakaavan muutoksen johdosta on neuvoteltu maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus ja kaupungin puolesta ne on hyväksytty tonttipäällikön päätöksellä 29.4.2020 § 27. Sopimus on allekirjoitettu
26.5.2020.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2

4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12542 kartta, päivätty 10.9.2019
Asemakaavan muutoksen nro 12542 selostus, päivätty 10.9.2019, päivitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 6.5.2019, täydennetty 10.9.2019 ja asukastilaisuuden 30.5.2018 muistio
Osa päätöshistoriaa
Havainnekuva, 10.9.2019

1
2
3
4

Sijaintikartta
Ilmakuva
Kaavamuutoshakemus, Katajanokan vankilahotellin laajennus
Muistutukset

3

Oheismateriaali
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5
6

Tehdyt muutokset
Maankäyttösopimus allekirjoituksin (nro 12542)

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Kaavamuutoksen hakija

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 10.09.2019 § 445
HEL 2017-013924 T 10 03 03

Hankenumero 2481_8

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 10.9.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12542
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 8. kaupunginosan
(Katajanokka) korttelin 8191 tonttia 2 sekä puistoaluetta.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
o Hotelli Katajanokka Oy: 5 000 euroa
Käsittely
10.09.2019 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantuntija poistui
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465
perttu.pulkka(a)hel.fi
Jere Saarikko, projektinjohtaja, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310
39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134
juuso.helander(a)hel.fi
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.03.2019 § 24
HEL 2017-013924 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12542 pohjakartan
kaupunginosassa 8 Katajanokka. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12542
Kaupunginosa: 8 Katajanokka
Kartoituksen työnumero: 37/2018
Pohjakartta valmistunut: 20.9.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 328
V 10.6.2020, Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-000956 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Myllypuroon sijoittuvan uuden kielilukion
elinkaarihankkeen 20.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että
hankkeen laajuus on noin 8 000 brm² ja rakentamiskustannusten
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 34 000 000 euroa helmikuun
2020 kustannustasossa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Uudisrakennuksen tarpeellisuus ja sijainti
Hankesuunnitelma koskee Helsingin kielilukion elinkaarimallilla toteutettavaa uudisrakennusta. Uusi kielilukio rakennetaan Myllypuroon ja
se korvaa nykyisen Itäkeskuksessa sijaitsevan kielilukion.
Helsingin kielilukion nykyiset Itäkeskuksen tilat palvelevat tällä hetkellä
615 opiskelijaa. Rakennus on huonokuntoinen ja liian pieni kasvavalle
opiskelijamäärälle eikä se kaikilta osin tue uuden opetussuunnitelman
mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Rakennuksesta on tarkoitus luopua.
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Väestöennusteen mukaan lukioikäisten nuorten määrä kasvaa Helsingissä noin 1 500 nuorella vuoteen 2027 mennessä. Palvelutarpeen
kasvuun ei pystytä vastaamaan nykyisessä lukioverkossa. Uudisrakennus mahdollistaa kielilukion opiskelijapaikkojen lisäyksen kolmellasadalla opiskelijalla.
Uusi kielilukio sijoittuu Myllypuroon osoitteeseen Kiviparintie 1. Kaupunginvaltuusto on 6.5.2020 § 132 hyväksynyt sen korttelialuetta koskevan asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa uudisrakennuksen
rakentamisen hankesuunnitelman mukaisesti.
Lukiotoiminta on kaupunkitasoista palvelua, johon liittyy yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kielilukiolla
on kielten opetuksen erityistehtävä ja 70 prosenttia sen opiskelijoista
tulee alueen ulkopuolelta. Sijainti Myllypuron kasvavassa keskustassa
metroaseman ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumassa mahdollistaa yhteistyön Metropolia ammattikorkeakoulun, Stadin ammatti- ja
aikuisopiston sekä muiden alueen toimijoiden kanssa.
Uusissa tiloissa voidaan tukea opetussuunnitelman mukaisia laajaalaisia opintokokonaisuuksia mm. tilojen sijoittelulla ja joustavuudella.
Rakennukseen suunnitellaan yhteisen oppimisen tiloja, jotka soveltuvat
suuremmillekin opiskelijaryhmille. Tilat liitetään aktiiviseksi osaksi ympäristöä kampusyhteistyön ja teematapahtumien järjestämistä tukevalla
tavalla. Muiden tilojen hyödyntäminen on huomioitu myös uudisrakennuksen mitoituksessa.
Tilojen muunneltavuus mahdollistaa niiden tehokkaan käytön myös
kulttuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista
aikuisopetus- ja asukaskäyttöä.
Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2021. Uudisrakennus valmistuu toukokuussa 2023 ja otetaan käyttöön elokuussa 2023.
Rakennuksen hyötyala on 5 645 hym². Hankkeen kokonaislaajuus on
noin 8 000 brm² ja huoneistoala noin 6 800 htm².
Elinkaarimalli
Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 mukaisesti kielilukiohankkeessa toteutetaan korkeatasoista arkkitehtuuria. Rakentamisen korkea laatu luo kaupunginosalle vahvaa identiteettiä ja imagoa. Tavoitteena on kiinteistökannan laadun parantaminen, laaturiskien hallinnan
parantaminen mm. elinkaarimallilla, sisäilmaongelmien vähentäminen
ja tilatehokkuuden edistäminen.
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Kielilukio on Helsingin kolmas elinkaarimallilla toteutettava hanke. Rakennus tulee kaupungin omistukseen, mutta hankkeen toteuttaja eli
palveluntuottaja vastaa rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja
20 vuoden ylläpitopalvelun toteuttamisesta. Sopimuskausi jakautuu investointijaksoon ja palvelujaksoon. Kaupunki vastaa rakentamisen rahoituksesta ja maksaa palveluntuottajalle palvelumaksua, joka perustuu tilojen käytettävyyteen ja palvelutasoon.
Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla käytettävyys taataan asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että rakennuksen kunto ja olosuhteet ovat palvelusopimuksen mukaiset koko 20 vuoden palvelujakson ajan ja sen päättyessä. Rakennukselle määritellään kunto, jossa se
luovutetaan kaupungille palvelujakson jälkeen. Rakennuksen kunto on
20 vuoden jälkeen noin 85 prosenttia uudesta.
Elinkaarimallissa riskejä siirretään palveluntuottajan vastuulle. Vastuu
kattaa suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät tekniset riskit
ml. olosuhteisiin liittyvät riskit kuten kiinteistöstä aiheutuvat sisäilmaongelmat. Elinkaarimallin hyödyt perustuvat suurelta osin riskienhallinnan
tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon.
Elinkaarihankkeen palveluntuottajan hankinta
Palveluntuottajan hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintailmoitus ja osallistumispyyntö on julkaistu lokakuussa
2019. Neuvotteluvaiheeseen on valittu neljä osallistumishakemuksen
jättänyttä ehdokasta, joiden kanssa neuvotellaan pääasiassa suunnitteluratkaisuihin ja hankkeen sopimuksiin liittyvistä kysymyksistä. Neuvotteluvaihe päättyy lopullisen tarjouspyynnön julkaisemiseen elokuussa
2020 ja lopulliset tarjoukset jätetään lokakuussa 2020.
Tarjoukset pisteytetään käyttäen valintaperusteena parasta hintalaatusuhdetta, jossa laatu saa 50 prosentin painoarvon ja hinta 50 prosentin. Vertailuperusteiden pääkohdat ovat suunnitteluratkaisun arviointi (toiminnallisuus, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset ratkaisut,
ekologisuus ja ympäristötavoitteet) sekä toteuttamisen arviointi (suunnittelu ja rakentaminen, ylläpito ja palvelut sekä pitkän tähtäimen investointisuunnitelma). Hankintapäätös on tarkoitus tehdä lokakuussa 2020.
Rakentamiskustannukset ja rahoitus
Teoreettisen tilantarpeen perusteella arvioitu hankkeen enimmäishinta
on arvonlisäverottomana 34 000 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa. Investoinnin kustannukset ovat noin 4 250 euroa/brm² ja
37 778 euroa/opiskelija.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2020

45 (127)

Asia/7
01.06.2020

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 32 000 000 euroa vuosille 2021−2023. Hankkeen toteutuksen
edellyttämä korkeintaan 34 000 000 euron rahoitustarve otetaan huomioon seuraavassa rakentamisohjelmaehdotuksessa.
Ylläpitokustannukset
Kaupunki maksaa elinkaarihankkeen palveluntuottajalle palvelumaksua
ja palveluntuottaja vastaa rakennuksen ylläpidosta 20 vuoden palvelujakson ajan. Ylläpito sisältää manageroinnin, kiinteistönhoidon, ulkoalueiden hoidon, lämmityksen ja siivouksen. Sen vuotuinen kustannus
on arviolta 507 000 euroa.
Vuotuiseen palvelumaksusopimukseen sisältyvät tarvittavat pitkän tähtäimen suunnitelman mukaiset investoinnit (ns. PTS-investoinnit). Niiden alustava kokonaiskustannusarvio 20 vuoden ajalta on tarjoushetken hintatasossa 2 700 000 euroa. Kustannus on sidottu rakennuskustannusindeksiin.
Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
Uudisrakennus tulee kaupunkiympäristön toimialan hallintaan ja se
vuokraa sitä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sisäisellä
vuokrasopimuksella.
Alustava arvio rakennuksen kokonaiskuukausivuokrasta on 29,02 euroa/htm². Pääomavuokran osuus on 22,81 euroa/htm² ja arvio ylläpitovuokrasta 6,21 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 6 800 htm².
Lopullinen vuokra lasketaan hankkeen valmistuttua toteutuneiden kustannusten mukaan. Sisäisen vuokran malli tullaan hankkeen aikana
uudistamaan kiinteistöstrategian perusteella. Nykyinen sisäisen vuokran laskenta perustuu malliin, jonka mukaan rakennus kuluu 30 vuodessa 70 prosenttia. Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä, jolloin rakennuksen kuluma 20
vuoden jälkeen on noin 15 prosenttia.
Nykyisen kielilukion sisäinen kuukausivuokra on 13,58 euroa/htm² eli
yhteensä 62 382 euroa kuukaudessa ja 748 584 euroa vuodessa.
Vuokranmaksun perusteena on 4 594 htm².
Ei tarvetta väistötiloille
Koska uudisrakennus tulee eri paikkaan kuin nykyinen kielilukio, toiminta voi jatkua keskeytyksettä uudisrakennuksen valmistumiseen asti eikä väistötiloille ole tarvetta.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 5.5.2020 § 116 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.
Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 116
HEL 2020-000956 T 10 06 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
20.3.2020 päivätystä Helsingin kielilukion elinkaarihankkeen hankesuunnitelmasta (liite 1).
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta
seuraavaa: Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutukPostiosoite
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sen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa.
Erityisesti Helsingin kielilukion pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita
tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa
tulee edelleen huomioida henkilöstön ja opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.
Myös tilojen ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi,
huollettaviksi ja korjattaviksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.
Hankesuunnitelma on laadittu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja
kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä.
03.03.2020 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378
viivi.snellman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.04.2020
§ 38
HEL 2020-000956 T 10 06 00

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kielilukion elinkaarihankkeen
20.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 8 000 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 34 miljoonaa euroa helmikuun 2020
kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
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Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458
arja.torma(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 329
V 10.6.2020, Terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilu
HEL 2020-005780 T 06 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toteuttamaan terveysasemapalvelujen hankinnan määräaikaisen kokeilun kahdella alueella seuraavasti:
Kokeilu toteutetaan Kannelmäen ja Keskustan terveysaseman alueella
neljän vuoden sopimuskaudella ja kahdella yhden vuoden mittaisella
optiokaudella.
Kannelmäen terveysaseman palvelut annetaan ulkoisen palveluntuottajan tuotettavaksi. Ulkoinen palveluntuottaja hankkii toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Kannelmäen terveysaseman nykyinen
henkilöstö siirtyy muille kaupungin terveysasemille ja Kannelmäen terveysaseman nykyisistä huonokuntoisista tiloista luovutaan.
Keskustan terveysaseman alueella Viiskulman terveysaseman lähialueelle perustetaan uusi noin 20 000 kaupunkilaisen hoidosta vastaava
terveysasemayksikkö lisäpalvelutuotantona. Ulkoinen palveluntuottaja
hankkii toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Viiskulman nykyisen terveysaseman toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja nykyisellä
henkilöstöllä.
Käsittely
Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander: Esitämme asian hylkäämistä seuraavin perustein:
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa korostetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen,
näin parhaiten edistetään helsinkiläisten kokonaisvaltaista terveyttä ja
hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt tapahtunut uusissa terveys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva valtakunnallinen soteratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuottajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee
kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jatkossakin kehittämällä kaupungin omaa toimintaa.
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 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on strategiassaan sitoutunut oman toiminnan laadulliseen, määrälliseen ja sisällölliseen
kehittämiseen. Tähän ei riitä ratkaisuksi kahden terveysaseman ulkoistaminen yksityiselle palveluntuottajalle.
 Esitys sisältää useita vasta puolinaisesti ratkaistuja ongelmakohtia,
joita on julkisten palveluiden yksityisessä tuottamisessa. Ne liittyvät
esimerkiksi ansaintamalleihin, asiakaskunnan valikoitumiseen ja
toiminnan jatkuvuuteen.
 Yksityisten terveysyritysten palvelusten ostamisen ensisijaisina perusteluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot.
Koronapandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä
julkisten terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen terveyssektorin asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan
julkisen sektorin palkkatyöhön. Tilanne on uusi. Koronaa edeltävillä
numeroilla ei strategista suunnanmuutosta voi perustella. Terveysja hyvinvointipalvelut ovat poikkeuksellisessa murroksessa niin palvelujen kysynnän kuin ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan osalta.
 Myös kuntatalouden näkymät ovat koronakriisin vuoksi muuttuneet
täysin. Epävakaassa taloudellisessa tilanteessa ei kannata tehdä
taloudellisia riskejä sisältäviä useampivuotisia kokeiluja.
 Koronakriisin vuoksi Helsingin soten siirtyminen Apottijärjestelmään on siirtynyt etäisempään tulevaisuuteen. Tämän
vuoksi kaupunki joutuisi valmistelussa esitettyjen tietojen mukaan
erikseen integroimaan nämä yksityiset toimijat kahteen eri ITjärjestelmään. Kahden yksityisen terveyskeskuksen kytkeminen
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen ei siis ole
myöskään tietoteknisistä syistä järkevää.
 Kokeilun tavoitteeksi on esitetty uuden tiedon ja oppien kerääminen
kaupungin käyttöön, mutta tiedon ja käytäntöjen jakamista koskevien reunaehtojen osalta valmistelutyö on täysin kesken.
Kannattaja: Anna Vuorjoki
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin hylkäysehdotuksen mukaisesti
Jaa-äänet: 10
Otto Meri, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel
Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna
Vesikansa, Ozan Yanar
Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki
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Kaupunginhallitus hylkäsi Tomi Sevanderin hylkäysehdotuksen äänin
10 - 5.
Anna Vuorjoki, Veronika Honkasalo, Tomi Sevander, Nasima Razmyar
ja Mika Raatikainen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin
perusteluin:
Terveysasemien hoitoonpääsyn parantaminen ja toiminnan kehittäminen vaatii johdonmukaista työtä kaikilla kaupungin terveysasemilla, ja
resurssit tulee kohdentaa tähän työhön kaupungin omassa toiminnassa. Keskeistä on johtamisen ja työolosuhteiden kehittäminen. Kahden
ostopalveluterveysaseman avulla ei voida ratkaista ongelmia koko
kaupungissa.
Keskeisenä tavoitteena pitää olla eri sosiaali- ja terveyspalveluiden tiivis integraatio. Palveluiden hajottaminen useammille tuottajille vaikeuttaa tämän tavoitteen saavuttamista ja kaventaa kaupungin mahdollisuuksia toteuttaa integraatiota joustavasti.
Ulkoistus on vaarassa pikemminkin pahentaa kuin helpottaa lääkäripulaa varsinkin hiemankaan pidemmällä tähtäimellä. Käytännössä kaupunki antaa yksityiselle yhtiölle rahaa, jolla tämä voi kilpailla kaupungin
kanssa lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan rekrytoinnista.
Terveysasemien kehittämistoiminnan lähtökohtana ei voi olla yksityisten yritysten jäljittely osaoptimoidun kustannustehokkuuden keinoissa,
vaan sitä on tehtävä kansanterveyden edistämisen lähtökohdasta. Ulkoistuksen kehittämisaspektille ei ole edes määritelty mitään tavoitteita.
Esitys yksinomaan Viiskulman alueen lisäresurssoinnille ei perustu terveystarpeiden tarkasteluun vaan on päinvastoin sen kanssa ristiriidassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeissa yhdenvertaisuuden
arvioinnista terveydenhuollosta todetaan seuraavasti:
“Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus arvioida
toimintansa yhdenvertaisuutta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän
tulee arvioida eri väestö- ja asiakasryhmien palvelutarvetta, suunnata
voimavaroja todettujen tarpeiden perusteella ja yhtenäistää hoito- ja
palvelukäytäntöjä. Toiminnan tarkastelussa on tärkeää arvioida päätösten vaikutuksia eri väestöryhmille. Tarkastelun kohteena on eri väestöryhmien yhdenvertainen pääsy sosiaali- ja terveyspalveluihin ja mahdollisuudet hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluita.”
Tätä tarpeiden tarkastelua ei ole esityksessä suoritettu asianmukaisesti, vaan esitys nykymuodossaan lisää kaupunkilaisten eriarvoisuutta
terveyspalveluiden suhteen.

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2020

52 (127)

Asia/8
01.06.2020

Kapitaatioperusteinen rahoitusmalli yhdistettynä vapaaseen terveysaseman valintaan kannustaa ulkoistetun terveysaseman tuottajaa houkuttelemaan asiakkaiseen vähän hoitoa tarvitsevia asukkaita. Toteutuessaan tällainen ns. kermankuorinta voisi johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja kaupungin omien kustannusten kasvamiseen. Tämän
seurauksia ei ole esityksessä otettu huomioon millään tavalla.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (19.5.2020 § 73) terveysasemapalvelujen hankinnan rajatun ajan kokeilua Kannelmäen ja Keskustan
terveysaseman alueella päätösehdotuksen mukaisesti.
Terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen
Kaupunkistrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on sosiaali- ja terveystoimen palvelujen saatavuuden parantaminen. Palvelujen saatavuutta on parannettu muun muassa tehostamalla lääkärien rekrytointia,
kehittämällä monialaista ja moniammatillista työtä sekä johtamista, lisäämällä sähköisiä palveluja ja uusia palvelujen tuottamistapoja kuten
nyt esitetty terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilu.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) mukaan
kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät:
1) hoitamalla toiminnan itse;
2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa;
3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä;
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4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai
muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka
5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu
maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun
setelin arvoon asti.
Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.
Terveysasemien tehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja kiireettömästä
avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin
kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi terveysasemat vastaavat terveyskeskuslääkäreiden hoidossa olevien neuvola-asiakkaiden ja
kotihoidon potilaiden lääkäripalveluista sekä koko kaupunkia koskevasta epidemiologisesta toiminnasta ja omahoitotarvikejakelusta.
Helsingissä on kuusi alueellista terveysasemaa, joita ovat keskisen terveysasema, keskustan terveysasema, lännen terveysasema, koillisen
terveysasema, pohjoisen terveysasema ja idän terveysasema. Jokainen alueellinen terveysasema jakaantuu alayksiköihin (lähiterveysasemat), joita on yhteensä 23. Niissä huolehditaan kiireellisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta. Vuoden 2020 talousarvion määrällisenä
tavoitteena on yhteensä 1 570 000 terveysasemien vastaanottosuoritetta. Näistä 430 000 on lääkärin vastaanottokäyntejä. Palvelut tuotetaan
pääosin itse. Oman tuotannon osuus koko terveysasemapalvelujen
tuotannosta oli vuonna 2019 noin 98–99 prosenttia. Palveluseteli ja ostopalvelut ovat käytössä terveysasemilla täydentämässä omia henkilöstöresursseja ja parantamassa hoidon saatavuutta. Palveluseteleitä on
myönnetty yhteensä 3 144 kappaletta ja kustannukset olivat noin
200 000 euroa tammi-maaliskuussa 2020.
Verrattuna muihin kuntiin Helsingin avoterveydenhuollon palvelujen kokonaiskustannukset ovat alle keskiarvon. Viime vuosina kokonaiskustannukset eivät ole kasvaneet merkittävästi, mutta samanaikaisesti
asiakasmäärät ovat kuitenkin kasvaneet huomattavasti. Vuoteen 2030
mennessä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa koko kaupungin tasolla
väestöennusteen mukaan noin 28 000 asukkaalla. Kahdentoista terveysaseman alueella yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa väestöennusteen
mukaan vuosien 2019 ja 2030 välillä yli 50 prosenttia lisäten terveysasemapalvelujen kysyntää merkittävästi.
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Lääkäreiden kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan terveysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn
odotusaika on mediaanien keskiarvo. Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelmassa 2020 on terveysasemia koskevana sitovana tavoitteena, että asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3<10). Lisäksi sitovana tavoitteena
on, että T3 on vuoden 2020 lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla. Terveysasemien T3-luvun keskiarvo oli 32 päivää
16.3.2020 mittausajankohdalla. Samana mittausajankohtana T3 oli alle
20 vuorokautta neljällä terveysasemalla. Toimialan ennuste on, että sitovat tavoitteet eivät toteudu, koska kiireettömän hoidon saatavuutta on
jouduttu vähentämään koronaepidemian vuoksi. Koronaepidemian
vuoksi terveysasemien normaalia vastaanottotyötä jää epidemian aikana tekemättä, mikä lisää työmäärää normaalia suuremmaksi epidemian
jälkeen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 17.12.2019 § 318 kaupunkistrategian mukaisista tavoitteista ja toimenpiteistä sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa. Yhtenä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteenä lautakunta hyväksyi mm. nyt esitetyn terveysasemapalvelujen hankinnan rajatun ajan kokeilun seuraavin
valmistelulle asetetuin reunaehdoin:
 Saadaan hyviä uusia käytäntöjä vahvistamaan helsinkiläisten perusterveydenhuoltoa
 Tavoitteena ei ole synnyttää automaatiomekanismia ulkoistuksiin
 Varmistaa sopimuksissa mahdollisuus palauttaa toiminta omaksi
toiminnaksi sopimuskauden lopussa
 Ulkoistuksen terveysaseman täytyy toimia täysin samoin terveys- ja
hyvinvointikeskuksen periaattein kuin kaupungin muut terveysasemat
 Palvelutuottajien on huolehdittava yhteensovituksesta muihin asiakkaiden tarvitsemiin palveluihin
 Ulkoistus tehdään myös sosioekonomisesti heikommalle alueelle
 Tuottajalle maksettavan hinnan täytyy olla samaa luokkaa oman
tuotannon kanssa ja palveluntuottajan insentiivien oltava kunnollisia
ja huomioitava mm. terveysasemien lähetteet erikoissairaanhoitoon
 Terveysasemien henkilöstön kanssa käytävä aktiivista ja avointa
vuoropuhelua valmistelun alusta lähtien ja henkilöstön asema muutoksessa tulee varmistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 Ulkoistetun terveysaseman toimintaa ja tuloksia seurataan tiiviisti
vuosittain. Suoritetaan sopimuskauden puolivälitarkastelu, joka tuodaan lautakunnalle tiedoksi
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 Ulkoistetun terveysaseman suoriutumista ja toimintatapoja verrataan kaupungin omien terveysasemien tuotantoon kolmannen puolueettoman osapuolen taholta
 Palveluntuottajan tulee sitoutua vertailuun ja auttaa parhaiden käytäntöjen siirtämisessä kaupungin omaan tuotantoon takaamalla soveltuva avoimuus ja läpinäkyvyys omaan toimintaansa.
 Selvitetään myös 1-2 oman terveysaseman muuttamista taseyksiköksi, jolla olisi nykyisiä terveysasemia enemmän toimintavapautta,
tai vastaavia muita terveysasematason kokeiluja. Selvitys ja johtopäätökset tuodaan lautakuntaan päätettäväksi.
Kuvaus lautakunnan linjausten huomioinnista valmistelussa on oheismateriaalina.
Valmisteluprojekti
Esityksen valmistelu aloitettiin helmikuussa 2020. Hankkeen projektiryhmä toimii ohjausryhmän alaisuudessa. Projektiryhmän toimintaan
osallistuu terveysasematoiminnan esihenkilöitä, hankinnan ja viestinnän asiantuntijoita, strategisessa valmistelussa ja projektinhallinnassa
tukeva ulkopuolinen asiantuntija (NHG Finland) sekä henkilöstön edustajat. Lisäksi projektiryhmä on käyttänyt apuna mm. talousalan ja tietojärjestelmien asiantuntijoita. Valmistelussa hyödynnetään myös muiden
suurten kaupunkien kuten Espoon kokemuksia.
Valmistelun tavoitteena on:
1.

2.

3.
4.

Saatavuuden varmistaminen: väestön ikääntymisestä ja lisääntymisestä aiheutuvaan palvelujen kysynnän kasvuun vastaaminen lisäkapasiteetilla, riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen,
hoitoon pääsyn viiveiden hallinta
Saada hyviä käytäntöjä vahvistamaan asukkaiden perusterveydenhuoltoa: parhaiden käytäntöjen yhteinen kehittäminen ja jakaminen, asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittäminen
Oman palvelutuotannon kirittäminen
Valinnanvapauden lisääminen.

Eri palveluhankintamallien arviointi
Valmistelussa selvitettiin kolmea erilaista mallia:
1.
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2.

3.

"Korvaava lisähankinta”: tietyn alueen / terveysaseman vastuuväestön hoitaminen siirtyy ulkoistetulle toimijalle ja kaupungin
oma henkilöstö siirretään muille terveysasemille
”Lisähankinta”: tietylle alueelle tulee lisää kapasiteettia oman
terveysaseman lisäksi (tietyn vastuuväestön hoitaminen siirtyy
ulkoistetulle toimijalle).

Valmisteluvaiheessa vertailtiin eri malleja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kaikki mallit mahdollistavat parhaiden käytäntöjen ja uusien toimintamallien levittämisen ja jakamisen sekä oman toiminnan kirittämisen. Ne kuitenkin eroavat saatavuus-, henkilöstö- ja rahoitusnäkökulmista. Liikkeenluovutuksella, jossa kilpailutetaan toimija operoimaan
kaupungin nykyistä omaa terveysasemaa, ei olisi suoraa vaikutusta
saatavuuteen tai rekrytointitilanteeseen. Se kuitenkin siirtäisi rekrytointihaasteen ulkoiselle toimijalle. Sillä ei myöskään olisi suoria kustannusvaikutuksia, ellei asiaa huomioida hinnoittelussa. Ns. korvaava lisähankinta puolestaan parantaisi suoraan saatavuutta ja vahvistaisi resursointia koko kaupungin tasolla, koska hankitaan lisää kapasiteettia
ja kilpailutetun alueen omaa henkilöstöä siirretään omille terveysasemille, joissa on eniten resurssivajausta. Se edellyttäisi kuitenkin budjetoitua lisärahoitusta. Vastaavasti myös ns. lisähankinta parantaisi suoraan saatavuutta ja vahvistaisi resursointia erityisesti alueella, jonne lisähankinta tehdään. Myös se edellyttäisi budjetoitua lisärahoi-tusta.
Esitys palveluntuotantona hankittavien terveysasemien ja alueiden valinnaksi perustuu projektiryhmän ja sosiaali- ja terveystoimialan asiantuntijoiden kattavaan analyysiin. Valinnassa painotetaan erityisesti nykyistä saatavuustilannetta, väestömäärän kehitystä, resursointi- ja rekrytointitilannetta sekä terveysasematilojen kuntoa. Valinnan ulkopuolelle on suoraan rajattu ne asemat ja alueet, joissa oma terveys- ja hyvinvointikeskuksen (thk:n) kehitys- tai pilotointityö on käynnissä ja/tai joissa on ollut merkittäviä muutoksia viime vuosina (Myllypuron thk, Kalasataman thk ja Vuosaaren thk).
Hankinnan kohde ja ehdot
Valmistelun ensimmäisessä vaiheessa on valmisteltu esitys hankinnan
ydinkohdista ja pääperiaatteista, kuten valituista alueista, palveluhankinnan mallista, palveluvalikosta sekä keskeisistä sopimusehdoista.
Onnistuneen hankinnan kannalta on tärkeää, että hankintamenettelyn
valmisteluun ja neuvotteluvaiheeseen jää vielä tarpeeksi liikkumavaraa.
Tämä on huomioitu esityksessä. Tarkennukset hankinnan kohteeseen
ja ehtoihin määritetään hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa yhdessä henkilöstön kanssa ja osallistaen hankinnan piiriin kuuluvien
alueiden asukkaita.
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Yhtenä palveluhankinnan valmistelun keskeisenä tavoitteena on saatavuuden varmistaminen ja parantaminen. Valmistelun pohjalta palveluhankinta ehdotetaan toteuttavaksi lisähankintana kahdella alueella rajatun ajan kokeiluna:
1.

2.

Kannelmäki. Kannelmäen terveysaseman nykyinen henkilöstö
siirtyy muille kaupungin terveysasemille ja terveysaseman nykyisistä huonokuntoisista tiloista luovutaan. Henkilöstönsiirrot
pyritään kohdistamaan terveysasemille, joilla on laskennallisesti
eniten lisäresurssien tarvetta, huomioiden kuitenkin henkilöstön
toiveet. Ulkoinen palveluntuottaja vastaa Kannelmäen terveysaseman nykyisen vastuuväestön terveysasemapalvelujen tuottamisesta itse järjestämissään tiloissa.
Keskustan terveysaseman alue. Nykyisen Viiskulman terveysaseman lisäksi keskustan alueelle perustetaan uusi terveysasemayksikkö lisäpalvelutuotantona. Ulkoinen palveluntuottaja vastaa uutta yksikköä varten muodostettavan vastuuväestön terveysasemapalvelujen tuottamisesta itse järjestämissään tiloissa.
Viiskulman nykyisen terveysaseman toiminta jatkuu nykyisissä
tiloissa ja nykyisellä henkilöstöllä.

Kannelmäen osalta hankinnan arvioidaan parantavan hoitoon pääsyä
alueella, mahdollistavan kaupungin nykyisistä huonokuntoisista terveysasematiloista luopumisen ja helpottavan nykyisiä rekrytointihaasteita. Kannelmäen terveysasemalta puuttuu ylilääkäri ja kaksi lääkäreistä on ostopalvelulääkäreitä (tilanne 23.3.2020 ). Hoitohenkilökunnassa
on paljon vaihtuvuutta ja lääkäreiden virkoja on vaikea saada täytettyä.
Kannelmäen terveysasema toimii kaupungin suoraan omistamassa
1 901 m²:n kokoisessa rakennuksessa. Tilat ovat huonokuntoiset ja
vaativat pikaista korjausta. Terveysaseman kiireettömään hoitoon pääsyä kuvaava T3-aika 16.3.2020 oli 16 vuorokautta ja keskimäärin se on
vuonna 2020 ollut 18,2 vuorokautta (kuusi mittausajankohtaa). Vuonna
2019 terveysaseman T3-aika oli keskimäärin 36 vuorokautta.
Keskustan terveysaseman alueella hankinnan arvioidaan tuovan lisäkapasiteettia, jolla pystytään vastaamaan nopeaan ikääntyvän väestön
määrän kasvuun alueella sekä helpottavan nykyisiä rekrytointihaasteita. Ikääntyvän väestön määrä on kasvamassa keskustan terveysaseman alueella voimakkaasti. Yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan Viiskulman terveysaseman alueella määrällisesti kaikista Helsingin alueista eniten (+2 693 yli 75-vuotiasta asukasta) vuosina 2019–
2030. Keskustan terveysasemien alueella on nykyisinkin suuret lääkärikohtaiset väestömäärät, keskimäärin 2 732 asukasta/lääkäri, kun taas
koko Helsingin alueella on keskimäärin 2 146 asukasta/lääkäri. VakituiPostiosoite
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sissa lääkärinviroissa on viisi lääkäriä, joista kaksi on osa-aikaisesti ja
sijaisia on laskennallisesti 4,5 (tilanne 23.3.2020). Viimeisen vuoden
aikana on jouduttu turvautumaan paljon ostopalvelulääkäreihin.
Kysessä on rajatun ajan kokeilu. Sopimuskauden kestoksi esitetään
neljä vuotta ja kahta yhden vuoden optiokautta (1+1 vuotta). Tämän pituuden arvioidaan mahdollistavan toiminnan kehittämisen ja hyvien
toimintamallien jakamisen sekä järkevän hinnoittelun. Hankintalain 41
§:n mukaan päätös option käytöstä on tehtävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.
Sopimukseen määritetään selkeät irtisanomisehdot. Sopimuksessa
varmistetaan mahdollisuus palauttaa kyseinen vastuuväestöjen terveysasemapalvelujen tuottaminen takaisin omaksi toiminnaksi sopimuskauden jälkeen.
Ulkoisen palveluntuottajan terveysasemat toimivat osana Helsingin nykyisiä terveys- ja hyvinvointikeskuksia. Ulkoisen palveluntuottajan terveysasemilla tulee olla saatavilla sama palveluvalikko kuin muillakin
kaupungin omilla terveysasemayksiköillä, mutta osan palveluvalikosta
voi edelleen tuottaa kaupunki itse. Hankittaviin palveluihin ja palveluntuottajalle maksettavaan hintaan sisältyvät ainakin lääkärin ja hoitajan
kiireellinen ja kiireetön vastaanottotoiminta sekä ajanvaraustoiminta.
Lisäksi palveluvalikkoon on alustavasti suunniteltu (suoravastaanotto)fysioterapia, psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut sekä kotisairaanhoidon lääkäripalvelut asemien vastuuväestölle. Hankittaviin palveluihin
eivät alustavan suunnitelman mukaan sisältyisi laboratorio- ja kuvantamispalvelut eivätkä muut määritetyt keskitetysti tuotetut palvelut. Palveluntuottajalta edellytetään HUSLabin ja HUS- Kuvantamisen käyttöä.
Hankittavat palvelut määritetään hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa.
Palveluntuottajalta edellytetään Helsingin kaupungin potilastietojärjestelmien käyttöä. Käynnistysvaiheessa tietojärjestelmänä toimii todennäköisesti Pegasos, Apotin käyttöönoton jälkeen Apotti. Helsingin tietojärjestelmien käyttö mahdollistaa sujuvat, yhtenäiset hoitoketjut ja
helpottaa ostopalvelutuotannon seurantaa ja ohjausta.
Palveluntuottaja hankkii itse tarvittavat tilat sille osoitetulta alueelta ja
rekrytoi oman henkilöstön. Palvelujen tulee olla sijainniltaan väestön
helposti saavutettavissa. Tilojen sijoittumista voidaan myös rajoittaa
tarjouspyynnössä, esimerkiksi tietyille postinumeroalueille. Tarkat asemien sijoittumiskriteerit määritetään hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa.

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2020

59 (127)

Asia/8
01.06.2020

Palveluntuottajan aseman henkilöstö toimii palveluntuottajan johdon alla. Perusperiaatteena on antaa palveluntuottajalle selkeät raamit, joiden sisällä palveluntuottaja saa vapaasti johtaa ja kehittää toimintaa.
Ulkoisen palveluntuottajan asemia seurataan samalla seurantamallilla
ja samoin mittarein kuin omia terveysasemia. Näitä mittareita ovat
muun muassa saatavuus/T3-aika, takaisinsoitto, asiakaskokemus ja
terveysindikaattoreiden riskirajat. Koska T3-mittari kuvaa huonosti terveysaseman toimivuutta, mitataan terveysaseman hoitotakuuta jatkossa myös kolmella seuraavalla mittarilla: 1) ensikontaktissa toteutunut
hoito 2) kiireellisen hoidon toteutuminen 3) kiireettömän hoidon toteutuminen.
Palveluntuottajan edellytetään osallistuvan aktiivisesti uusien yhteisten
toimintatapojen ja -mallien kehittämiseen ja toisaalta ottamaan käyttöön
Helsingin oman terveysasemaverkoston kehityshankkeiden toimintatapamuutokset. Lisäksi palveluntuottajalta edellytetään terveys- ja hyvinvointikeskusmallin mukaisten toimintakäytäntöjen noudattamista.
Kilpailutus koskee lisähankintaa, jossa tietty aluksi määritetty vastuuväestö siirtyy ulkoisen toimijan vastuulle. Vastuuväestöjen määräytyminen tarkennetaan hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa. Arvio hankinnan piiriin kuuluvasta vastuuväestöstä on yhteensä noin 40 000–
44 000 asukasta. Asukkaat voivat vaihtaa terveysasemaa Helsingissä
tai valita terveysaseman toisesta kunnasta. Valinnanvapaus terveyspalveluissa koskee myös ulkoisen palveluntuottajan asemia. Palveluntuottajan asemat ovat vapaan hoitopaikan valinnan piirissä hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa määriteltävin reunaehdoin.
Palveluntuottajan saama korvaus on tarkoitus määritellä kapitaatiopohjaisella mallilla (euroa/asukas). Hinnoittelu pohjautuu Helsingin oman
toiminnan ikäryhmäpainotettuihin kustannuksiin. Hankintaan kuuluviksi
suunniteltujen palvelujen osalta keskimääräinen asukaskohtainen kustannus on tällä hetkellä Kannelmäessä noin 100 euroa/asukas ja Keskustan terveysaseman alueella noin 86 euroa/asukas. Lisäksi hinnoitteluun kuuluu kannustin-sanktiomalli (tyypillisesti 5–10 % kokonaishinnasta). Kannustin-sanktiomallin mahdollisia elementtejä ja mittareita
ovat esimerkiksi hoitoonpääsy, erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä
ja laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kustannukset. Kuvattu hinnoittelumalli on koettu hyväksi myös muiden suurissa kaupungeissa, esimerkiksi Espoossa. Tarkka hinnoittelu ja kannustin-sanktiomallin elementit
määritellään hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa.
Hankinta toteutetaan ns. käänteisenä kilpailutuksena eli kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras
tarjous siten, että tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä pePostiosoite
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

21/2020

60 (127)

Asia/8
01.06.2020

rusteilla. Hinta-laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet tarkennetaan
hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa siten, että ne mahdollistavat
mahdollisimman hyvin ulkoistuksen tavoitteiden toteutumisen. Mahdollisia kriteereitä ovat muun muassa tarjoajan aiemmat kokemukset ja tulokset sekä kuvattu yhteiskehittämisen ja kumppanuuden malli.
Hankintamenettelyn kuvaus
Hankinta toteutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 36 §:n mukaisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Neuvottelumenettelyn käyttäminen antaa mahdollisuuden neuvotella tarjoajien kanssa hankinnan kohteesta ennen tarjouspyynnön toimitusta ja myös kilpailutuksen aikana.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on toimivaltainen toteuttamaan hankintamenettelyn. Neuvottelumenettely jakautuu useaan eri vaiheeseen.
Menettelyn kulku ja suunniteltu tavoiteaikataulu on seuraava:
 Hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa laaditaan kilpailutusdokumentit, kuten hankintailmoitus, alustava tarjouspyyntö, palvelukuvaus, sopimusluonnos sekä yleiset liitteet. Valmisteluvaihe ajoittuu
kesä-elokuulle 2020.
 Kilpailutus käynnistetään julkaisemalla hankintailmoitus ja osallistumispyyntö, joiden pohjalta tarjoajat lähettävät osallistumishakemukset neuvottelumenettelyyn. Tavoitteena on, että kilpailutuksen
käynnistämispäätös tehtäisiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa viimeistään 18.8.2020.
 Seuraavana vaiheena on tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjoajien valinta neuvottelumenettelyyn. Tästä tehdään päätös ja toimitetaan tiedoksianto tarjoajille. Neuvottelu-menettelyyn valituille tarjoajille lähetetään neuvottelukutsu ja alustava tarjouspyyntö, jonka liitteenä on muun muassa tarkempi hankinnan yksilöinti ja alustavia
sopimusehtoja.
 Neuvotteluvaiheessa käydään tarkemmat neuvottelut tarjoajien
kanssa. Neuvottelut voivat tapahtua vaiheittain siten, että neuvotteluissa mukana olevien ratkaisujen ja tarjoajien määrää rajoitetaan
neuvottelujen aikana. Neuvotteluvaihe pyritään päättämään lokakuun 2020 alkuun mennessä.
 Neuvotteluvaihe päätetään lähettämällä mukana oleville tarjoajille
lopullinen tarjouspyyntö. Tarjouksen on oltava lopullisessa tarjouspyynnössä määriteltyjen vaatimusten mukainen ja siihen on sisällytettävä kaikki hankinnan toteuttamiseksi pyydetyt ja tarpeelliset
osat. Tarjousten pohjalta suoritetaan tarjousten arviointi hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa asetettujen vertailuperusteiden
mukaisesti. Tavoiteaikataulu kilpailutuksen voittajan valinnalle ja
hankintapäätökselle on marraskuun 2020 puoliväli.
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 Hankintapäätöksen jälkeen käydään sopimusneuvottelut, joiden
pohjalta allekirjoitetaan lopullinen sopimus. Tavoiteaikataulu sopimuksen allekirjoitukselle on joulukuun 2020 puoliväli.
 Toiminnan käynnistäminen tammi-helmikuussa 2021.
Henkilöstön asema ja osallistaminen
Hankinnan toteutuessa Kannelmäen terveysaseman nykyinen henkilöstö siirtyy suunnitelman mukaan muille Helsingin terveysasemille nykyistä vastaaviin tehtäviin. Kannelmäessä on yhteensä 20 vakanssia,
joista lääkärinvakansseja on 8 (vertailun vuoksi: Helsingin terveysasemilla on yhteensä 298 lääkäriä pois lukien esihenkilöasemassa olevat
lääkärit). Henkilöstönsiirrot pyritään kohdistamaan sellaisille terveysasemille, joilla on laskennallisesti eniten lisäresurssien tarvetta huomioiden kuitenkin henkilöstön toiveet. Muille kaupungin terveysasemille
hankkeella ei ole suoria henkilöstövaikutuksia.
Asiaa on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja toimialan henkilöstötoimikunnissa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa 18.5.2020.
Yhteistoimintasuunnitelma ja kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja liitteineen on oheismateriaalina.
Vaikutukset asukkaille
Lähtökohtaisesti terveysasemapalvelujen saatavuus paranee ja sujuvoittaa hoitoon pääsyä.
Helsingin asukkaat voivat vaihtaa terveysasemaa Helsingissä tai valita
terveysaseman toisesta kunnasta. Myös ulkoisen palveluntuottajan
asemat ovat vapaan hoitopaikan valinnan piirissä.
Asukaskuulemiset on suunniteltu toteutettavaksi hankintamenettelyn
valmisteluvaiheessa, jossa palvelukuvausta ja alustavia sopimusehtoja
työstetään. Kuulemisten toteutus suunnitellaan vallitsevan tilanteen
mukaisesti huomioiden koronaepidemian vaatimat rajoitustoimet.
Kustannukset
Hankinnan sitoumukseton Helsingin terveysasemien budjetointiin perustuva arvioitu vuosittainen kustannus vuoden 2020 kustannustasolla
ja suunnitellulla väestöpohjalla on Kannelmäen terveysaseman osalta
noin 2,9 miljoonaa euroa ja Keskustan terveysaseman alueen uuden
terveysasemayksikön osalta noin 3,3 miljoonaa euroa. Koska Kannelmäen terveysaseman kohdalla kyse on nykyisen toiminnan korvaavasta hankinnasta, hankinnasta tulee lisäkustannuksia vain sen nykyisen
muille terveysasemille siirtyvän henkilökunnan henkilöstökustannusten
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verran (noin 1,4 miljoonaan euroa vuodessa vuoden 2020 kustannustasolla). Keskustan uuden terveysaseman osalta lisäkustannuksina tulee koko terveysaseman kustannukset. Yhteensä hankinta aiheuttaa lisäkustannuksia enintään noin 4,7 miljoonaa euroa vuodessa (vuoden
2020 kustannustasolla). Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että sille
varataan rahoitus vuoden 2021 tulosbudjetissa.
Toimivalta
Palveluhankinnalla siirretään merkittävän suuruisen väestönosan terveydenhuoltopalvelujen tuottaminen ulkoiselle tuottajalle. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin
erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.
Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous-ja suunnitteluosaston, henkilöstöosaston ja elinkeino-osaston sekä oikeuspalvelujen kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Oheismateriaali
1
2
3
4

Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto 18.5.2020
Henkilöstötoimikunnan lausuntoon liite Helsingin yhteisjärjestön JHL ryn
kannanotto
Yhteistoiminnan toteuttaminen
Lautakunnan asettamien reunaehtojen huomiointi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2020 § 65
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§ 330
V 10.6.2020, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2019
HEL 2019-013372 T 11 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2019.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Ympäristöraportti 2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin ympäristöasioiden huomioon ottamista ohjaavat
kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkistrategia ja ympäristöpolitiikka sekä kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion laatimisohjeet. Kaupungilla on lisäksi useita ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmia, jotka toimivat osaltaan kaupungin ympäristöjohtamisen toteuttajina. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten sekä tytäryhteisöjen ympäristötyö tukee kaupungin ympäristöjohtamista.
Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen
asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista
ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä kaupungin ympäristöpolitiikan
toteutumista. Ympäristöraportissa raportoidaan myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ja ilmastonmuutoksen sopeutumislinjausten 2019–2025 edistymistä. Toimialojen ja liikelaitosten raportointija ympäristötilinpitotiedot julkaistaan avoimena datana ja koko raportti
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tullaan julkaisemaan osoitteessa www.hel.fi/ymparistoraportti. Ympäristöpalveluiden kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat tuottaneet tietoja kaupungin toimialat, virastot ja liikelaitokset sekä tytäryhteisöt.
Keskeisiä poimintoja ympäristöraportista
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteuttaminen ja seuranta käynnistyivät kunnolla vuonna 2019. Ilmastoasioissa rakennettiin
yhä tiiviimpää yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että muiden sidosryhmien kanssa. Vuoden lopulla julkistettiin Helsingin ilmastovahti palvelu, josta kuka tahansa voi seurata, miten kaupunki etenee ilmastotavoitteissa ja -toimenpiteissä. Jokaiselle 147 Hiilineutraali Helsinki toimenpiteelle asetettiin yhteyshenkilö, joka kokoaa säännöllisesti tiedot toimenpiteen etenemisestä Ilmastovahtiin. Vuoden 2019 aikana
valmisteltiin Energiarenessanssi-ohjelmaa, joka on yksi keskeisimmistä
Hiilineutraali Helsinki -toimenpiteistä. Ohjelman tarkoituksena on jouduttaa yksityisomistuksessa olevissa rakennuksissa tehtäviä energiakorjauksia. Tavoitteena on vähentää lämmitysenergian määrää kymmenillä prosenteilla koko Helsingin rakennuskannassa vuoteen 2035
mennessä. Helsingin kaupungin omalle uudisrakentamiselle asettamia
E-lukutavoitteita kiristettiin vähintään 20 prosenttia määräystasoa tiukempaan tasoon vuonna 2019. Lisäksi kaupungin tontinvarausehtoja
kiristettiin Suomen tiukimmiksi, A2018-energiatehokkuustaso tuli pakolliseksi laatu- ja hintakilpailussa.
Vuonna 2019 Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat
noin 26 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Päästöt nousivat edellisvuodesta 2 prosenttia. Kaupungin kasvihuonekaasujen kokonaispäästötavoite vuodelle 2020 on 30 prosentin vähennys. Tavoite on todennäköisesti haastavaa saavuttaa, mutta koronapandemian myötä
maaliskuussa 2020 voimaan astuneet rajoitustoimet vähensivät huomattavasti Helsingin moottoriliikennemääriä ja sähkönkulutusta, mikä
vaikuttaa myönteisesti päästökehitykseen. Lisäksi energiantuotannon
päästöt ovat merkittävästi laskeneet Suomessa.
Ilmastonmuutos nimettiin yhdeksi viidestätoista riskikategoriasta kaupunkikonsernin merkittävien riskien arvioinnissa vuonna 2019. Ilmastonmuutoksen tunnistaminen omaksi riskikategoriakseen edistää ilmastonmuutoksen sopeutumistyön integroimista osaksi kaupungin riskienhallinnan kokonaisuutta. Keskeinen ohjelma ilmastoriskien hallinnassa
on Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019–2025,
jonka kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa 2019 (§ 405).
Helsingin kaupungin energiansäästötyötä koordinoi Energiansäästötyöryhmä. Kaupunkikonsernin päästöt ovat 12 prosenttia koko kaupungin
päästöistä ja tästä osuudesta noin 94 prosenttia aiheutuu rakennusten
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energiankulutuksesta. Helsingin kaupunkikonsernin kokonaisenergiankulutus oli vuonna 2019 noin 1 638 GWh, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Raportointikäytäntöjen ja kulutusseurantajärjestelmien päivitystyöstä johtuen vuoden 2019 kiinteistöjen energiankulutustiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin.
Vuoden 2019 aikana otettiin käyttöön moderni reaaliaikainen kiinteistödata-alusta, Nuuka-järjestelmä. Järjestelmän tuntitasoisen energiankulutusseurannan piiriin liitettiin vuoden aikana kaupungin suoraan omistamat palvelukiinteistöt kattaen yhteensä 600 kiinteistöä. Palvelurakennusten energiankulutusdata avattiin huhtikuussa 2020 avoimen datan
HRI-palvelussa.
Kaupunkipyöräpalvelua laajennettiin vuonna 2019. Helsingissä saatiin
käyttöön 88 uutta asemaa ja 880 uutta pyörää entistä laajemmalle alueelle. Kaupunkipyörillä ajettiin Helsingissä yhteensä noin 3 miljoonaa
matkaa. Kesäkuussa 2019 aloitettiin pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentaminen Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille. RaideJokerin myötä kaupunkirakenne tiivistyy, tarve oman auton käytölle
pienenee ja liikenteen päästöt vähentyvät. Vuoden 2019 loppuun mennessä Helsingissä oli yhteensä 97 julkista sähköautojen latauspistettä.
Helsingin ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana
ja on kansainvälisesti vertaillen melko hyvää. Kuitenkin EU:n ilmanlaatudirektiivin terveysperusteinen typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy yhä
tai on vaarassa ylittyä paikoitellen keskustan katukuiluissa. Syynä ovat
liikenteen, etenkin dieselkaluston, pakokaasupäästöt. Myös hengitettävät hiukkaset eli pöly heikentää ilmanlaatua erityisesti keväisin sekä
suurten rakennustyömaiden läheisyydessä. Katupölynkin osalta rajaarvon ylitysriski on yhä olemassa. Tiiviillä pientaloalueilla ilmanlaadun
heikentymistä aiheuttaa puun pienpoltto takoissa ja kiukaissa. Tulisijojen pienhiukkaspäästöt ovat pääkaupunkiseudulla jopa suuremmat kuin
liikenteestä peräisin olevat päästöt. Lisäksi puunpolton savujen mustahiili lämmittää ilmastoa.
Ympäristömelu heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä Helsingissä. Voimakas jatkuva melu aiheuttaa myös terveyshaittoja. Suurin
meluhaitta aiheutuu tieliikenteestä. Melua aiheuttavat paikallisesti myös
esimerkiksi rakennus- ja korjaustyöt, yleisötapahtumat sekä ravintolat.
Helsingin kaupungin meluntorjuntaa ohjaa meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022. Sen keskiössä on meluhaittojen ennaltaehkäisy maankäytön ja liikenteen suunnittelun keinoin. Lisäksi tarvitaan
melutasojen alentamiseen liittyviä toimia, kuten nopeusrajoitusten alentamista, melua vaimentavia katupäällysteitä ja nastarenkaiden käytön
vähentämistä. Periaatteet nopeusrajoitusten määrittämiseksi hyväksyttiin vuonna 2018 ja nopeusrajoituksia laskettiin vuonna 2019 useassa
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katukohteessa. Nopeusvalvontakameroiden ja nopeusnäyttöjen määrää kaupungissa lisättiin.
Hyvän etukäteistiedottamisen on todettu vähentävän asukkaiden kokemaa meluhäiriötä niin rakennus- ja saneeraustöiden kuin ulkoilmakonserttienkin osalta.
Vedenalaisen kasvillisuuden tila on Helsingin merialueella ollut 2010luvulla vakaa, mutta suhteellisen heikko. Esimerkiksi avainlaji rakkohaurun esiintymät voivat huonosti ja niitä on menneisiin vuosikymmeniin verrattuna vähemmän. Lähempänä rannikkoa intensiivinen rantaalueiden rakentaminen ja merialueen käyttö ylläpitävät liettyneitä pohjia
ja veden sameus on ollut viime vuosina kasvussa, mikä heikentää vedenalaisen kasvillisuuden tilaa. Täytöt, ruoppaukset ja rantarakentaminen lisäävät myös roskaantumista. Täyttötyömaiden aiheuttamaa
roskaantumista hallittiin vuonna 2019 aiempaa paremmin toteuttamalla
meritäytöt suojaverhon rajaamalla alueella. Helsinki on sitoutunut yhdessä Turun kaupungin kanssa toteuttamaan kolmannen Itämeritoimenpideohjelman vuosina 2019-2023.
Luonnonsuojeluohjelman toteuttaminen eteni vuonna 2019 ripeästi.
Uudenmaan ELY-keskus teki perustamispäätöksen ja hyväksyi hoitoja käyttösuunnitelmat kolmelle kohteelle. Ne ovat Kallahden matalikko,
Maununnevan laajennus ja Korkeasaarenluoto. Kallahden matalikko on
Helsingin ainoa vedenalaisen luonnon suojelualue, jolla sijaitsee Kallahdenharjun vedenalaisia niittyjä. Tämän pinta-ala on 228 hehtaaria.
Vuoden 2019 lopussa luonnonsuojelualueita oli Helsingissä 2,2 prosenttia maa-alasta ja 0,95 prosenttia merialueesta. Lisäksi vuonna
2019 valmisteltiin viiden uuden luonnonsuojelukohteen perustamisesitykset sekä hoito- ja käyttösuunnitelmat päätöksentekoa varten.
Merkittävimpiä kaupungin hoitamia pilaantuneen maaperän kunnostuskohteita olivat asumiskäyttöön muutettavat Kalasataman ja Jätkäsaaren projektialueet. Isoja kunnostuskohteita oli lisäksi Vuosaaren keskustassa ja Herttoniemenrannassa. Yleisten alueiden rakentamisessa
hyötykäytettiin vuonna 2019 yhteensä 1 869 603 tonnia kaivumassoja
ja kiviaineiksia. Hyötykäytön ansiosta säästyi noin 11,3 miljoonaa euroa
ja 1 560 000 litraa polttoainetta ja päästöt vähenivät 3 689 t CO2e.
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita vastuullisten hankintojen edistämiseksi. Ohjelmaan on kirjattu yhteensä 23 toimenpidettä hankintojen johtamisen ja
vaikuttavuuden parantamiseksi sekä rakentamisen, liikenteen ja ruokapalveluhankintojen kehittämiseksi kohti pienempiä ilmastovaikutuksia.
Toimenpiteet ovat vauhdittaneet hyvin vastuullisia hankintoja ja useita
pienempiä työryhmiä on muodostunut toimenpiteiden ympärille muun
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muassa ruokapalveluiden ja alueurakoiden kehittämiseksi. Myos yhteistä vastuullisuuskriteerien tietopankkia ryhdyttiin kehittämään vuoden 2019 aikana.
Helsinki Marketing Oy lanseerasi kesäkuussa 2019 MyHelsinkisivustolla Valitse vastuullisemmin -palvelun. Palvelu auttaa kaupunkilaisia ja matkailijoita valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä
Helsingissä. Smart & Clean -säätiö käynnisti Kaikki muovi kiertää kokonaisuuden, jonka tavoitteena on nostaa Helsingin seudulle ja Lahteen tulevan neitseellisen muovin materiaalikierrätysaste 60 prosenttiin
nykyisestä kuudesta prosentista. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on
havaittu toimivaksi järjestelmäksi kaupungin toiminnassa. Ekokompassi
on käytössä tai rakenteilla kolmella toimialalla tai niiden osassa, kahdessa liikelaitoksessa sekä 13 tytäryhteisössä. Vuoden 2019 lopulla
kaupungin emo-organisaatiossa toimi 765 koulutettua ekotukihenkilöä.
Koulutettuja ekotukihenkilöitä toimi myös useissa tytäryhteisöissä.
Helsingin kaupungin ympäristökulut, poistot mukaan lukien, olivat yhteensä 97 miljoonaa euroa (2,1 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista). Suurimmat kuluerät aiheutuivat ilmastonsuojelusta, alueiden
puhtaanapidosta ja jätehuollosta sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisen
liikkumisen edistämisestä. Ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 135
miljoonaa euroa (18,2 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista). Suurimmat investoinnit liittyivät ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämiseen (HKL:n joukkoliikenneinvestoinnit)
sekä pilaantuneen maaperän puhdistamiseen. Ympäristötuotot olivat
noin 8,3 miljoonaa euroa (0,7 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista). Merkittävimmät tuotot tulivat ajoneuvojen siirtomaksuista katujen puhdistukseen liittyen ja kaupunkipyöristä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Ympäristöraportti 2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 314
HEL 2019-013372 T 11 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
25.05.2020 Pöydälle
Asian aikana kuultavana oli ympäristötaloussuunnittelija Pirita Kuikka.
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna
Vuorjoen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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§ 331
Nimistötoimikunnan jäsenen valinta
HEL 2020-004836 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus
 myönsi kaupungingeodeetti Heikki Laaksoselle eron nimistötoimikunnan jäsenen luottamustoimesta 1.7.2020 lukien ja
 valitsi yksikön päällikkö Timo Tolkin nimistötoimikunnan jäseneksi
vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 8.4.2020

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus valitsi kaupungingeodeetti Heikki Laaksosen
17.6.2019 § 454 jäseneksi nimistötoimikuntaan vuonna 2019 alkavaksi
toimikaudeksi. Heikki Laaksonen on 8.4.2020 pyytänyt eroa nimistötoimikunnan jäsenen luottamustoimesta 1.7.2020 lukien erotessaan
Helsingin kaupungin palveluksesta.
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Kuntalain (410/2015) 79 §: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.
Kaupunkiympäristön toimiala esittää yksikön päällikkö Timo Tolkin valitsemista nimistötoimikunnan jäseneksi eroa pyytäneen kaupungingeodeetti Heikki Laaksosen tilalle.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 8.4.2020

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Nimistötoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 332
Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen
HEL 2020-006822 T 01 01 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus otti kauppatieteiden maisteri Ulla Kukkosen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan 8700,00 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on
kuuden kuukauden koeaika.
Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella
virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tuomas Kemiläinen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 27785
tuomas.kemilainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Nimilista
Yhteenveto

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Virkaa hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on 3.2.2020, § 87 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virasta ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran julkisen hakumenettelyn hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.
Toimitusjohtajan virka oli julkisesti haettavana 12.2.–9.3.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja HBL:ssä 16.2.2020. Lehtiilmoitusten lisäksi ilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivustolla osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakua
markkinoitiin myös verkkobannerilla HS.fi -mobiilipalvelussa. Julkisen
ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boyden Helsingin suorahakupalvelua.
Hallintosäännön 4 luvun 3 §:n mukaan taloushallintopalveluliikelaitos
huolehtii talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottamisesta kaupungille
ja kaupunkikonsernin yhteisöille. Taloushallintopalveluliikelaitos toimii
taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa. Liikelaitoksen toimintaa johtaa liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa toimitusjohtaja.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan liikelaitoksen johtajan viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta ja näkemystä palveluliiketoiminnan kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen. Lisäksi edellytettiin talouden ja henkilöstöhallinnon kokonaisuuden ja
prosessien hyvää tuntemusta, kokemusta asiantuntijaorganisaation
onnistuneesta johtamisesta ja näyttöjä muutosten johtamisesta ja läpiviemisestä.
Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Hakijat ja rekrytointiprosessi
Virkaa haki uuden hakuajan kuluessa 40 henkilöä, joista kaksi on perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät
ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.
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Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna, johon
kutsuttiin 15 hakijaa.
Videohaastattelujen pohjalta toiseen haastatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joista kaksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoita
haastattelivat 16.3.-20.3.2020 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, henkilöstöjohtaja Nina Gros, yhteysjohtaja
Inga Nyholm ja rekrytointikonsultti Tuomas Kemiläinen kaupunginkanslian henkilöstöosastolta.
Hakija **********
Hakija Ulla Kukkonen on toiminut toimitusjohtajana Provincia Oy:ssä
vuodesta 2017 alkaen. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista kokemusta talousjohtamisesta,
muutosjohtamisesta sekä henkilöstöjohtamisesta. Hänen osaamisessaan painottuu erityisesti kokemus palvelukeskuksen johtamisesta ja
rakentamisesta. Lisäksi hakijalla on vahvaa kokemusta talousjohtamisen sekä henkilöstöjohtamisen prosessien läpiviemisestä.
Hakija **********
Hakija **********
Hakija **********
Hakija **********
Henkilöarviointeihin kutsuttiin kolme hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti
Psycon Oy ajalla 24.3.2020-2.4.2020.
Rahoitusjohtaja Tuula Saxholm sekä taloushallintopalveluliikelaitoksen
johtokunnan jäsenistä hallintojohtaja Silja Hyvärinen kaupunkiympäristön toimialalta, talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari sosiaali- ja
terveystoimialalta sekä talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta haastattelivat henkilöarviointien
jälkeen Ulla Kukkosen, ********** 17.4.2020.
Kaikilla kolmella kärkiehdokkaalla on monipuolista kokemusta palveluliiketoiminnan, talouspalveluiden sekä henkilöstöhallinnon johtamisesta
ja kehittämisestä. Kaikilla on myös monipuolista kokemusta palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja asiantuntijaorganisaation johtamisesta
sekä hyvät valmiudet toimintakulttuurin kehittämiseen ja yleisesti muutosten läpiviemiseen.
Hakija Ulla Kukkonen on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2017 alkaen toimitusjohtajana Provincia Oy:ssä vastuullaan yhtiön kehittäminen, budjetti,
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strategia, palveluiden kehittäminen ja ylläpito sekä asiakassuhteet. Aiemmin hän on toiminut palvelukeskusjohtajana ABB:lla vastuullaan
kansainvälisen palvelukeskuksen perustaminen sekä johtaminen. Ennen ABB:lle siirtymistä hakija on toiminut itsenäisenä liikkeenjohdon
konsulttina.
Hakijan erityisenä vahvuutena on laaja-alainen kokemus palvelukeskuksen johtamisesta ja kehittämisestä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi hakijalla on vahvaa kokemusta palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien
johtamisesta sekä monipuolista kokemusta muutosten läpiviemisestä
erilaisissa ympäristöissä.
Hakija **********
Hakija **********
Arviointi
Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa alalla ja asiakastarpeissa tapahtuvia muutoksia ennakoiden. Toimitusjohtajan vastuulla on toiminnan strateginen ohjaus sekä toiminnan tuloksellisuus.
Hänen tehtävänsä on johtaa noin 400 henkilön asiantuntijaorganisaatiota sekä kehittää toimintakulttuuria kaupungin yhteisten tavoitteiden
mukaisesti. Siksi on tärkeää, että valittavalla henkilöllä on kattava kokemus ja näkemys palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta
sekä monipuolista kokemusta talouden ja henkilöstöhallinnon prosesseista.
Toimitusjohtaja vastaa toiminnan strategisesta ohjauksesta, suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että liikelaitos saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Toimitusjohtaja toimii johtokunnan alaisuudessa ja sen esittelijänä sekä raportoi kansliapäällikölle.
Toimitusjohtajalla tulee olla lisäksi vahvaa näkemystä palveluliiketoiminnan kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen sekä näyttöjä muutosten johtamisesta ja läpiviemisestä.
Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuen on katsottava, että Ulla Kukkosella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen
taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan kuuluvien
tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa monipuolinen ja pitkä kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä
vahva kokemus palvelukeskuksen johtamisesta ja kehittämisestä erilaisissa ympäristöissä.

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2020

76 (127)

Asia/11
01.06.2020

Kukkosen osaamisessa painottuu vahva talous- ja henkilöstöhallinnon
prosessien johtamis- sekä kehittämiskokemus sekä kokemus vaativien
muutosprosessien läpiviemisestä digitalisaatiota hyödyntäen.
Kukkonen on työskennellyt monissa kansainvälisissä yrityksissä ja hänellä on näyttöjä myös liiketoiminnan myyntitilanteista sekä muun
muassa kansainvälisen palvelukeskuksen perustamisesta ja menestyksekkäästä johtamisesta. Organisatoriset ja toiminnalliset muutokset
hän on onnistunut tekemään siten, että henkilöstötyytyväisyys on
noussut samaan aikaan.
Vuorovaikutustaidoiltaan hän on varmaotteinen ja selkeä. Hänen johtamistavassaan korostuu tavoitteellinen, jäsentynyt ja strateginen toimintatyyli.
Muuta
Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista
varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja
kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.
Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tuomas Kemiläinen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 27785
tuomas.kemilainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Nimilista
Yhteenveto

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Virkaa hakeneet
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Tiedoksi
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia
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§ 333
Helsinki Business Hub Ltd Oy:n osakkeiden hankkiminen
HEL 2020-006521 T 02 07 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti
 hyväksyä 110 Helsinki Business Hub Ltd Oy:n osakkeen hankkimisen yhtiön muilta nykyisiltä omistajilta liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti niin, että osakkeiden omistusoikeus siirtyy
Helsingin kaupungille vuoden 2020 lopussa,
 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja yhteensä 111 760 euroa
osakkeiden kauppahintojen ja niihin liittyvien varainsiirtoverojen
maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet,
kaupunginhallituksen käytettäväksi ja
 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin osalta allekirjoittamaan osakkeiden ostamista koskevat kauppakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia sekä kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita
huolehtimaan varainsiirtoveroilmoituksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Osakekauppakirja_luonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Espoon kaupunki
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Kauniaisten kaupunki

Uudenmaan liitto

Vantaan kaupunki

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsinki Business Hub Ltd Oy
Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH) on Helsingin kaupungin, Espoon
kaupungin, Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton ja Kauniaisten kaupungin omistama elinvoima- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on perustettu
vuonna 2006, ja vuoteen 2015 saakka yhtiön nimi oli Greater Helsinki
Promotion Ltd Oy.
Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin
seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua
kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Yhtiön tavoitteena on luoda työpaikkoja ja pilotointimahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle, hankkia kasvupääomaa startupeihin sekä edistää vientisopimusten syntymistä.
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen
osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään pääkaupunkiseudun toimintaedellytysten edistämiseen.
Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 45 %. Yhtiön muut
omistajat ovat Espoon kaupunki (23,5%), Vantaan kaupunki (19%),
Uudenmaan liitto (10%) ja Kauniaisten kaupunki (2,5%). HBH:n osakkeita on yhteensä 200 kappaletta.
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Yhtiön toiminnan rahoittavat pääosin sen osakkaat osakassopimuksen
perusteella. Sopimuksen mukaan yhtiö tuottaa kaupunkien ja metropolialueen tavoitteisiin perustuvia palveluja osakkaille ja yrityksille. Sopimuksen mukaisesti osakkaat varautuvat rahoittamaan em. palvelujen
tuottamista talousarvioidensa puitteissa minimissään 2,9 miljoonalla
eurolla. Osakkaiden väliset rahoitusosuudet vastaavat osakeomistusta,
paitsi Uudenmaan liiton rahoitusosuus on 11 % ja Kauniaisten kaupungin 1,5%.
Osakkeiden hankkiminen
Pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Uudenmaan liitto ovat neuvotelleet yhteisesti HBH:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestämisestä. Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja maakuntaliiton yhteisomistuksessa olevan yhtiön osakekanta on tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistukseen. Helsingin kaupunki ostaa
muiden omistajien osakkeet.
Uudella järjestelyllä jokaisella pääkaupunkiseudun kaupungilla on
mahdollisuus keskittyä invest in -toiminnassa omiin vahvuuksiinsa ja
tehdä järjestelyjä, jotka mahdollistavat kaupunkien sisäisten synergioiden paremman hyödyntämisen.
Yhteistyö pääkaupunkiseudun kaupunkien ja maakuntaliiton välillä on
tärkeää tulevaisuudessakin. Uusi järjestely mahdollistaa sen yhteisomisteista yhtiötä tuloksellisemmassa muodossa kuten esimerkiksi sopimuksellisella yhteistyöllä.
Kauppakirjaluonnos
Helsinki Business Hubin omistajien kesken on neuvoteltu kauppakirja,
jonka perusteella Helsinki ostaa kaikilta muilta omistajilta niiden omistamat yhtiön osakkeet yhdenmukaisin ehdoin. Kauppakirjaluonnos on
liitteenä.
Kauppakirjassa kuvataan kaupan tausta ja tarkoitus sekä määritellään
kaupan kohteena olevat osakkeet ja niiden kauppahinta. Kauppahintana käytetään osakkeiden alkuperäistä merkintähintaa á 1 000 euroa.
Helsinki ostaa kokonaisjärjestelyn yhteydessä muilta osakkailta yhteensä 110 HBH:n osaketta eli kaikki kauppahinnat yhteensä ovat 110
000 euroa.
Kauppakirjassa sovitaan lisäksi, että Helsinki vastaa ostajana kaupasta
johtuvasta varainsiirtoverosta, joka on osakkeiden osalta 1,6 % kauppahinnasta. Omistusoikeus osakkeisiin siirtyy Helsingille vuoden 2020
päättyessä.
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Muina ehtoina sovitaan muun muassa, että Helsinki huolehtii yhtiön
hallinnon järjestämisestä niin, että hallituksen jäsenet vaihdetaan ilman
aiheetonta viivytystä vuodenvaihteen jälkeen, että nykyinen osakassopimus päättyy osakekauppojen myötä ilman eri toimenpiteitä ja että
Helsinki tulee ennen omistusoikeuden siirtymistä käynnistämään omalla kustannuksellaan selvityksen siitä, miten yhtiön toiminnot tulisi tulevaisuudessa järjestää Helsingin konsernirakenteen sisällä kaupunkistrategiaa mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla.
Jatkoselvitys
Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2017–2021 mukaan kaupungin
tavoitteena on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle
startup-toiminnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Tätä strategialinjausta toteutetaan muun muassa Helsingin kaupungin elinvoima- ja markkinointiyhtiöiden kautta.
Helsinki on käynnistämässä selvitystä siitä, miten HBH:n toiminnot tulisi
tulevaisuudessa järjestää kaupungin sisällä kaupungin kunnianhimoista
strategiaa mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 334
Yttrande till Riksdagens justitieombudsman om ett klagomål över
tvåspråkighetsbestämmelserna i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad
HEL 2020-002423 T 03 01 02
EOAK/4587/2019

Beslut
Stadsstyrelsen gav Riksdagens justitieombudsman följande yttrande
och utredning:
Stadsstyrelsen anser att tvåspråkighetsbestämmelserna i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad följer språklagen (423/2003) och att staden ser till att kommuninvånarnas behov av information tillgodoses och
de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter tryggas på det
sätt som avses i 29.1 § i lagen.
Bestämmelserna i förvaltningsstadgan
Med stöd av 25 kap. 1 § 1 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors
stad ska stadens förvaltning ordnas så att invånarna kan få betjäning
på sitt eget språk, finska eller svenska, inom stadens alla verksamhetsområden och så att de språkliga rättigheterna tryggas även annars.
Enligt 3 § 2 mom. i kapitlet skrivs möteskallelsen och föredragningslistan för andra organ än stadsfullmäktige på finska med undantag av
fostrans- och utbildningssektorns svenska sektion och de direktioner
som lyder under den, där möteskallelsen och föredragningslistan skrivs
på svenska.
Enligt 4 § 2 mom. i kapitlet är protokollsspråket i andra organ än stadsfullmäktige finska med undantag av fostrans- och utbildningssektorns
svenska sektion och de direktioner som lyder under den, där protokollsspråket är svenska.
Språklagen
Språklagen är en helhet, vars syfte är att trygga den i grundlagen tillförsäkrade rätten för var och en att hos myndigheter använda sitt eget
språk, antingen finska eller svenska (2.1 §).
Enligt 23 § i lagen ska myndigheterna i sin verksamhet självmant se till
att individens språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. En tvåspråkig myndighet ska betjäna allmänheten på finska och svenska. MynPostiosoite
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digheten ska både i sin service och i annan verksamhet utåt visa att
den använder båda språken.
Enligt 29 § i lagen ska beslut om språket i möteskallelser och protokoll
för andra organ än fullmäktige i tvåspråkiga kommuner fattas av kommunen med beaktande av att de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra
sina uppgifter ska tryggas och kommuninvånarnas behov av information tillgodoses.
Kommunen kan således självständigt besluta om språket i möteskallelser och protokoll, förutsatt att de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra
sina uppgifter och kommuninvånarnas behov av information tillgodoses
på något annat sätt än att möteshandlingarna avfattas på båda språken.
De förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter
De förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter har tryggats.
Det har veterligen inte förekommit situationer då förtroendevalda har
uppgett att de inte kan sköta sitt uppdrag av språkliga orsaker. Tolkning
under sammanträden med stöd av 28 § i språklagen har inte heller behövts. Staden har vid behov beredskap att ordna med översättningsoch tolkningstjänster.
Tillgodoseende av kommuninvånarnas behov av information
Att tillhandahålla allt material för alla organ på båda språken skulle vara
en åtgärd som kräver omfattande resurser. Att översätta skulle sannolikt inte vara ändamålsenligt med tanke på kommuninvånarnas behov
av information.
Det har inte tidigare kommit fram problem med att tillgodose behovet
av information. Den språkliga strukturen i Helsingfors stads organ har
varit densamma redan under en mycket lång tid. Språken i organen
och protokollen har ordnats på motsvarande sätt i de övriga stora tvåspråkiga kommunerna, Esbo, Vanda och Åbo. Information om besluten
ges likaså på andra håll i huvudsak på finska, vissa meddelanden om
de mest betydande besluten också på svenska.
Enligt Helsingfors stads anvisningar för kommunikation (borgmästaren
10.6.2019, 119 §) ska i stadens information utåt den finsk- och svenskspråkiga befolkningens behov beaktas jämlikt. För allmänheten avsedda meddelanden och broschyrer ges ut på båda officiella språken.
Även vid annan kommunikation, t.ex. vid meddelanden avsedda för
massmedier, ska det ses till att både den finsk- och den svenskspråki-
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ga befolkningens informationsbehov beaktas. Väsentlig information ska
ges på båda språken samtidigt.
Att utredningar, beslut eller andra motsvarande texter utarbetade av
myndigheter offentliggörs innebär inte i sig en skyldighet att översätta
dem. Med givande av väsentlig information avses inte nödvändigtvis att
allt måste offentliggöras i samma omfattning. Ett bra sammandrag kan
vara tillräckligt på det andra språket. Informationen måste vara tillräcklig för att båda språkgrupperna ska ha möjlighet att delta och påverka.
Det är viktigt att exempelvis berätta om det centrala innehållet i ett projekt, om tidsplanen och de ansvariga och om kontaktuppgifter.
Användarenkäter och responssystem bör fungera på båda språken.
Också på kanalerna för sociala medier besvaras frågor på frågeställarens språk, finska eller svenska (vid behov också på engelska). I servicekommunikationen beaktas det att utbudet av material på svenska
är tillräckligt. Webbsidorna om beslutsfattande publiceras på finska och
svenska.
I praktiken beror språket i kommunikationen i hög grad på vad saken
gäller. Det är klart att kommunikationen och nyheterna om viktiga ärenden som tas upp eller har tagits upp för beslut i organen och som på ett
betydande sätt påverkar stadens utveckling och dess invånare förmedlas på båda språken, också med framförhållning. Det ges dock inte ut
nyheter om alla ärenden som organen behandlar. De ges ut mer beslutskommunikation på svenska om stadsstyrelsen, som behandlar mer
betydande ärenden, än om nämnderna.
Informationen till kommuninvånarna om beslut som fattats och om aktuella ärenden stöds på ett beaktansvärt sätt av olika webbplatser på
två språk, utom av stadens egna hel.fi-sidor också av bland annat
stadsmiljösektorns Nytt i Helsingfors. Inom stadens organisation arbetar dessutom stadslotsar som länkar mellan invånarna och stadens olika organisationer. Stadslotsarna står till tjänst på två språk för invånare
som har frågor de funderar över.
Inom stadens sektorer sköts beslutskommunikationen bara på organets
språk. I social- och hälsovårdssektorn, då nämnden behandlar rapporten över servicen på svenska, finns rapporten som bilaga också på
svenska, och nämndens förhandsmeddelande skrivs på svenska. När
det gäller andra beslut tillställs klienten på begäran en översättning. I
fostrans- och utbildningssektorn, som är uppdelad enligt språkgrupperna, ges pressmeddelanden i regel ut på både finska och svenska, om
ämnet är detsamma för båda språkgrupperna.
Klagomålet baserar sig på att Helsingfors stads stadsmiljösektor med
hänvisning till tvåspråkighetsbestämmelserna i förvaltningsstadgan har
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avslagit klagandens begäran om en översättning av ett ärende i stadsmiljönämndens protokoll, eftersom klaganden inte var part, utan begärde beslutet i egenskap av kommuninvånare. Stadsstyrelsen konstaterar att anvisningarna preciseras så att alla sektorer har tillräcklig service för att på begäran ge information om beslut även på svenska också till kommuninvånare.
Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Utdrag
Utdrag
Riksdagens justitieombudsman
Förslag till utlåtande
Utlåtandet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Riksdagens justitieombudsman har i en begäran om utredning och yttrande som inkommit 26.2.2020 begärt en utredning och ett yttrande av
staden med anledning av ett klagomål om tvåspråkighetsbestämmelserna i förvaltningsstadgan.
Det hävdas i klagomålet att i synnerhet bestämmelsen om protokollsspråk i förvaltningsstadgans tvåspråkighetsbestämmelser är lagstridig,
eftersom staden, sedan den föreskrivit i förvaltningsstadgan att de andra organen än stadsfullmäktige är enspråkiga, inte tillgodoser kommuninvånarnas behov av information på det sätt som avses i språklagen
eller tryggar de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter på
det andra nationalspråket på det sätt som avses i 29.1 § i språklagen.
Yttrandet och utredningen har beretts i samråd mellan stadskansliets
förvaltningsavdelning och kommunikationsavdelning.
Med stöd av 39 § i kommunallagen och 19 kap. 5.1 § i förvaltningsstadgan är det stadsstyrelsen som för stadens talan och ger stadens
utlåtanden till sådana som inte hör till staden.
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Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagematerial
1
2

Begäran om utredning och yttrande 25.2.2020
Begäran om utredning och yttrande 25.2.2020, bilaga 4, klagomål

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Utdrag
Utdrag
Riksdagens justitieombudsman
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§ 334
Lausunto Eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelusta Helsingin
kaupungin hallintosäännön kaksikielisyysmääräyksistä
HEL 2020-002423 T 03 01 02
EOAK/4587/2019

Päätös
Kaupunginhallitus antoi Eduskunnan oikeusasiamiehelle seuraavan
lausunnon ja selvityksen:
Kaupunginhallitus katsoo Helsingin kaupungin hallintosäännön kaksikielisyysmääräysten olevan kielilain (423/2003) mukaisia sekä kaupungin huolehtivan kunnan asukkaiden tiedonsaantitarpeista ja turvaavan
luottamushenkilöiden mahdollisuuden täyttää tehtävänsä lain 29.1
§:ssä tarkoitetulla tavalla.
Hallintosäännön määräykset
Helsingin kaupungin hallintosäännön 25 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kaupungin hallinto on järjestettävä niin, että asukkaita pystytään
palvelemaan heidän omalla kielellään, suomen tai ruotsin kielellä, kaikilla kaupungin tehtäväalueilla ja että muutoinkin kielelliset oikeudet
turvataan.
Luvun 3 §:n 2 momentin mukaan muun toimielimen kuin kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista laaditaan suomenkielisinä lukuun ottamatta kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa ja sen
alaisia johtokuntia, joissa kokouskutsu ja esityslista laaditaan ruotsinkielisinä.
Luvun 4 §:n 2 momentin mukaan muun toimielimen kuin kaupunginvaltuuston pöytäkirjakieli on suomen kieli lukuun ottamatta kasvatus- ja
koulutuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa ja sen alaisia johtokuntia,
joiden pöytäkirjakieli on ruotsin kieli.
Kielilaki
Kielilaki on kokonaisuus, jonka tarkoituksena on turvata perustuslaissa
säädetty jokaisen oikeus käyttää viranomaisessa omaa kieltään, joko
suomea tai ruotsia (2.1 §).
Lain 23 §:n mukaan viranomaisen tulee toiminnassaan omaaloitteisesti huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Kaksikielisen viranomaisen tulee palvella yleisöä
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suomeksi ja ruotsiksi. Viranomaisen tulee sekä palvelussaan että
muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia kieliä.
Lain 29 §:n mukaan kaksikielisen kunnan muiden toimielinten kuin valtuuston kokouskutsujen ja pöytäkirjojen kielestä päättää kunta ottaen
huomioon sen, että luottamushenkilöiden mahdollisuus täyttää tehtävänsä turvataan ja että kunnan asukkaiden tiedonsaantitarpeesta huolehditaan.
Kunta voi näin ollen itsenäisesti päättää kokouskutsujen ja pöytäkirjojen kielestä, jos luottamushenkilöiden mahdollisuudesta täyttää tehtävänsä ja kunnan asukkaiden tiedonsaantitarpeista huolehditaan muulla
tavoin kuin kokousaineistojen saattamisella molemmille kielille.
Luottamushenkilöiden mahdollisuus täyttää tehtävänsä
Luottamushenkilöiden mahdollisuudet täyttää tehtävänsä on turvattu.
Tiedossa ei ole tilanteita, joissa luottamushenkilö olisi ilmoittanut hankaluuksista hoitaa tehtäväänsä kielellisistä syistä. Myöskään kielilain 28
§:ssä tarkoitettua kokouksenaikaista tulkkaamista ei ole tarvittu. Kaupunki on tarvittaessa varautunut käännös- ja tulkkauspalveluiden järjestämiseen.
Kunnan asukkaiden tiedonsaantitarpeista huolehtiminen
Kaikkien toimielinten kaikkien aineistojen tuottaminen molemmilla kielillä olisi merkittäviä resursseja vaativa toimenpide. Kääntäminen ei todennäköisesti olisi tarkoituksenmukaista suhteessa kuntalaisten tiedonsaantitarpeeseen.
Ongelmia tiedonsaantitarpeen toteuttamisessa ei ole noussut aiemmin
esiin. Helsingin kaupungin toimielinten kielellinen rakenne on ollut vastaava jo erittäin pitkään. Vastaavalla tavalla toimielinten ja pöytäkirjojen
kielisyys on järjestetty muissa suurissa kaksikielisissä kunnissa, Espoossa, Vantaalla ja Turussa. Päätöstiedottaminen tehdään muuallakin
niin ikään valtaosin suomeksi, joitain tiedotteita merkittävimmistä päätöksistä on myös ruotsiksi.
Helsingin kaupungin viestinnän ohjeiden (pormestari 10.6.2019, 119 §)
mukaan kaupungin ulospäin suuntautuvassa viestinnässä tulee ottaa
tasapuolisesti huomioon suomen- ja ruotsinkielisen väestön tarpeet.
Yleisölle tarkoitetut tiedotteet ja esitteet julkaistaan molemmilla virallisilla kielillä. Myös muussa tiedottamisessa, esimerkiksi medialle tarkoitetuissa tiedotteissa, on huolehdittava sekä suomen- että ruotsinkielisen
väestön tiedonsaantitarpeista. Oleellinen tieto on annettava molemmilla
kielillä samanaikaisesti.
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Viranomaisten laatimien selvitysten, päätösten tai muiden vastaavien
tekstien julkaiseminen ei velvoita kääntämään niitä sellaisinaan. Oleellisen tiedon antamisella ei välttämättä tarkoiteta sitä, että kaikki on julkaistava samassa laajuudessa. Hyvä yhteenveto voi olla riittävä toisella
kielellä. Tiedon on oltava riittävää mahdollistamaan molempien kieliryhmien osallistuminen ja vaikuttaminen. Tärkeää on kertoa esimerkiksi
hankkeen keskeinen sisältö, aikataulu ja vastuutahot sekä yhteydenottotiedot.
Käyttäjäkyselyjen ja palautejärjestelmien tulee toimia molemmilla kielillä. Myös sosiaalisen median kanavilla kysymyksiin vastataan kysyjän
kielellä suomeksi tai ruotsiksi (tarvittaessa myös englanniksi). Palveluviestinnässä huomioidaan ruotsinkielisten aineistojen riittävä tarjonta.
Päätöksenteko-sivustot julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisinä.
Käytännössä viestinnän kielisyys riippuu merkittävästi kyseessä olevasta asiasta. Selvää on, että keskeisistä toimielinten päätöksenteossa
olevista ja olleista, kaupungin kehitykseen ja sen asukkaisiin merkittävällä tavalla vaikuttavista asioista viestitään ja uutisoidaan, myös ennakoivasti, molemmilla kielillä. Kaikista toimielinten käsittelemistä asioista
ei kuitenkaan uutisoida. Merkittävimpiä asioita käsittelevästä kaupunginhallituksesta tehdään enemmän ruotsinkielistä päätösviestintää kuin
lautakunnista.
Merkittävällä tavalla kuntalaisten tiedonsaantia tehdyistä päätöksistä ja
vireillä olevista asioista tukevat erilaiset verkkosivustot kahdella kielellä,
varsinaisten kaupungin hel.fi-sivustojen lisäksi muun muassa kaupunkiympäristön alueella uuttahelsinkia.fi. Lisäksi kaupungin organisaatiossa työskentelevät asukkaiden ja kaupungin eri organisaatioiden välisinä linkkeinä stadiluotsit, jotka palvelevat asukkaita askarruttavissa
kysymyksissä kahdella kielellä.
Kaupungin toimialoilla päätösviestintä hoidetaan vain toimielimen kielellä. Sosiaali- ja terveystoimialalla lautakunnan käsitellessä ruotsinkielisten palvelujen raporttia raportti on liitteenä myös ruotsiksi ja lautakunnan ennakkotiedote tehdään ruotsiksi. Muista päätöksistä asiakkaalle toimitetaan käännös, jos sitä pyydetään. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, jossa toimitaan kieliryhmiin jakautuneena, mediatiedotteet tehdään pääsääntöisesti sekä suomeksi että ruotsiksi, jos aihe
on sama molemmille kieliryhmille.
Kantelun pohjana on ollut Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön
toimialan kieltäytyminen hallintosäännön kaksikielisyysmääräyksiin vedoten antamasta kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjan asiakohdan käännöstä kantelijalle, koska tämä ei ollut asianosainen, vaan pyysi päätöstä kunnan jäsenenä. Kaupunginhallitus toteaa, että ohjeistusta
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tarkennetaan, jotta kaikilla toimialoilla on riittävät palvelut tietojen antamiseksi pyynnöstä päätöksistä myös ruotsiksi myös kunnan asukkaille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Eduskunnan oikeusasiamies
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Eduskunnan oikeusasiamies on 26.2.2020 saapuneella selvitys- ja lausuntopyynnöllä pyytänyt kaupungin selvitystä ja lausuntoa hallintosäännön kaksikielisyysmääräyksiä koskevan kantelun johdosta.
Kantelussa väitetään, että hallintosäännön kaksikielisyysmääräyksistä
erityisesti pöytäkirjakieltä koskeva määräys on lainvastainen, koska
kaupunki määrättyään hallintosäännössä, että muut toimielimet kuin
kaupunginvaltuusto ovat yksikielisiä, ei huolehdi kielilaissa tarkoitetulla
tavalla kunnan asukkaiden tiedonsaantitarpeista tai turvaa luottamushenkilöiden mahdollisuuden täyttää tehtävänsä kielilain 29.1 §:ssä tarkoitetulla tavalla toisella kansalliskielellä.
Lausunto ja selvitys on valmisteltu kaupunginkanslian hallinto-osaston
ja viestintäosaston yhteistyönä.
Kuntalain 39 §:n ja hallintosäännön 19 luvun 5.1 §:n mukaan kaupunginhallitus käyttää kaupungin puhevaltaa ja antaa kaupungin lausunnot
ulkopuolisille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
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Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Oheismateriaali
1
2

Selvitys- ja lausuntopyyntö 25.2.2020
Selvitys- ja lausuntopyyntö 25.2.2020, liite 4, kantelu

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Eduskunnan oikeusasiamies
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§ 335
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
HEL 2020-006184 T 03 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna
Vuorjoen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
Sanni Pietilä, edunvalvonta-asiantuntija, puhelin: 310 36540
sanni.pietila(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Helsingin kaupungin kustannuslaskelma
Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi:
Yleistä uudistuksesta
Esitysluonnoksessa oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät muut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021. Tutkintokoulutukseen
valmentavasta koulutuksesta annettava laki ja siihen liittyvät muut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.
Oppivelvollisuuden laajentamista koskevien lainmuutosten tulisi tulla
voimaan aikaisintaan 1.8.2022. Tällöin laki koskisi ensimmäisen kerran
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niitä, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2022. Tämä antaisi kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille riittävästi aikaa valmistautua lain
velvoitteiden toteuttamiseen, varmistaa sen vaatima rahoitus sekä huolehtia kevään 2020 poikkeustilanteen jälkihoidosta. Lain voimaantulo
ehdotetussa aikataulussa on ongelmallista myös syksyllä 9. vuosiluokkansa aloittavien oppivelvollisten osalta, joita lain määrittelemä hakeutumisvelvollisuus koskisi jo ennen lain voimaantuloa.
Helsinki eroaa väestöltään ja koulutuksen toimijakentältään merkittävästi muusta maasta. Koko Suomen toisen asteen koulutuksesta noin
13 prosenttia järjestetään Helsingissä. Helsingissä nuorten ikäluokat
kasvavat: vuosien 2019–2025 aikana 16–18-vuotiaiden nuorten määrän ennustetaan kasvavan 16 prosenttia. Kymmenen vuoden kuluttua
tästä ikäluokasta joka neljäs on vieraskielinen. Nykyisin noin 30 prosenttia toisen asteen opiskelijoista Helsingissä on ulkopaikkakuntalaisia. Uudistuksen vaikutukset kohdistuvatkin suhteellisesti voimakkaimmin juuri Helsinkiin.
Kuntatalouden tilanne on ollut jo pitkään haasteellinen ja koronapandemian seurauksena kuntien rahoituspohja on merkittävästi heikentynyt. Kriisillä tulee olemaan merkittäviä ja pitkäkestoisia taloudellisia vaikutuksia. Talouden tasapainon säilyttämisen mahdollistamiseksi kuntien menoja ei tule kehyskaudella kasvattaa. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden kokonaismäärää ei tule lisätä ja myös hallitusohjelmaan kirjattujen uusien, pysyvien ja määräaikaisten, julkisen sektorin menolisäysten ajoitus ja mitoitus on arvioitava tarkoin. Esitysluonnokseen sisältyvät kustannusarviot ovat Helsingin käsityksen mukaan liian alhaisia. Toteutuvia kustannuksia voidaan joutua hallitsemaan tinkimällä
opetuksen laadusta ja määrästä. Jos uudistukseen ei osoiteta riittävää
rahoitusta, sitä ei pidä toteuttaa nykyisessä tilanteessa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset haasteet ovat kunnissa kasvamassa.
Uudistuksen rahoitus
Koronakriisi tulee näkymään kuntien taloudessa useiden vuosien ajan
ja aiheuttamaan mittavia ja myös pitkäaikaisia tulomenetyksiä ja menolisäyksiä. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, että valtio kompensoi
oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta uudistuksesta syntyvät
kustannukset kunnille sekä muille koulutuksen järjestäjille hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti. Helsingin laskelmien mukaan uudistuksen vuotuiset kokonaiskustannukset tulevat Helsingissä olemaan
yli 40 prosenttia suuremmat kuin mitä esitysluonnoksessa arvioidaan.
Helsingin arvio vuosittaisista lisäkustannuksista on esitetty liitteessä 1.
Erot kokonaiskustannuksissa johtuvat siitä, että Helsingin laskelmassa
oppimateriaalin ja -välineiden, ohjauksen ja tietokoneiden kustannukset
on arvioitu realistisesti suuremmiksi kuin esitysluonnoksessa. Helsingin
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laskelmissa on otettu huomioon myös hallinnollisista velvoitteista muodostuvat kustannukset, joille ei ole osoitettu rahoitusta esitysluonnoksessa.
Maksuttomuus
Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi nykyistä laajemmasta
maksuttomuudesta toisen asteen koulutuksessa. Perusopetuksen jälkeen suoritettava ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutus ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto olisivat jatkossa täysin maksuttomia sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona henkilö täyttää 20 vuotta. Helsingin kaupunki toteaa, että maksuttomuuden jatkuminen oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen tukee sitä, että opiskelija suorittaa
tutkinnon loppuun saakka. Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa arvioidaan vuonna 2024 olevan maksuttomuuteen oikeutettuja
opiskelijoita noin 17 400.
Ehdotettujen muutosten myötä maksuttomia olisivat osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet
sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta. Lisäksi päivittäiset koulumatkat olisivat maksuttomia, jos kodin ja oppilaitoksen välinen yhdensuuntainen matka olisi vähintään viisi kilometriä.
Esitysluonnoksen mukaan koulutuksen järjestäjän odotetaan pyrkivän
hyödyntämään kaikkia eri kustannusten vähentämiskeinoja tarkoituksenmukaisella tavalla. Esitysluonnoksessa myös todetaan, että mikäli
oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset nousisivat esityksessä
arvioituja korkeammiksi, kustannussäästöjä voisi joutua hakemaan
muusta toiminnasta, mikä saattaisi johtaa ryhmäkokojen suurentumiseen, opetuksen vähenemiseen ja koulutuksen laadun heikentymiseen.
Helsingin kaupunki pitää uudistuksen toteuttamisen edellytyksenä sitä,
että valtio kompensoi oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät maksuttomuuden kustannukset koulutuksen järjestäjille täysimääräisesti.
Helsingin kaupunki pitää esitysluonnokseen sisältyviä tutkintokohtaisia
kustannusarvioita liian matalina.
Helsingin kaupungin toisen asteen maksuttomuuden kokeilun kokemusten mukaan lukion kurssin oppimateriaalin keskimääräinen hinta on
24,80 euroa (alv. 0 %, ilman mahdollisia alennuksia). Oppimateriaalin
keskihinta mahdollisesti nousee, mikäli opiskelijoille hankitaan painettuja oppimateriaaleja. Kokeilussa selvisi, että digitaalisen materiaalin
kierrätys ei ole tällä hetkellä mahdollista. Myös painetun materiaalin
kierrättäminen on haastavaa, koska materiaalin tulisi olla opiskelijan
käytössä niin pitkään kuin hän sitä tarvitsee ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista varten. Opiskelijakohtaisten oppimateriaali- ja tarvikekustannusten on arvioitu olevan lukion oppimäärän suorittamisen aikaPostiosoite
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na noin 1 610 euroa, kun esitysluonnoksessa kustannusten on arvioitu
olevan noin 1 350 euroa.
Hallitus on myös esittänyt ylioppilastutkinnosta annettua lakia muutettavaksi siten, että maksuttomuuden periaatteiden mukaisesti ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta
hylättyjen kokeiden uusiminen olisivat maksuttomia. Esitysluonnoksessa jää epäselväksi, koskeeko maksuttomuus myös oikaisuvaatimuksia.
Tämä tulisi täsmentää lain 20 §:ssä.
Ammatillisen koulutuksen tutkintokohtaisia materiaali- ja välinekustannuksia kartoitettaessa tutkintokohtaiseksi keskihinnaksi Helsingin kaupungin järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa arvioitiin noin 710
euroa, kun vastaava esitysluonnokseen sisältyvä arvio kustannuksesta
on 400 euroa. Materiaali- ja välinekustannusten pitäminen esitysluonnoksen mukaisesti alhaisella tasolla näyttäytyy opetuksessa saatujen
kokemusten perusteella haasteellisena. Opetuksessa käytettävien oppimateriaalien ja opiskeluvälineiden kestoaika ei ole niin pitkä, että samoja materiaaleja ja välineitä voisivat hyödyntää useat opiskelijat.
Ammatillisessa koulutuksessa käytettävät materiaalit ja välineet ovat
usein sellaisia, jotka kuluvat käytössä, eivätkä huollosta ja puhdistuksesta huolimatta ole toimintakuntoisia kulumisen ja säännöllisen käytön
jälkeen. Lisäksi on huomioitava materiaalien ja välineiden todennäköinen hävikki ja rikkoutuminen. Esitysluonnoksessakin tuodaan esiin
ammatillisen koulutuksen järjestäjien kokemus, jonka mukaan opiskelijat suhtautuvat lainattuihin työvälineisiin ja työasuihin huolimattomammin ja pitävät niistä heikommin huolta kuin itse hankkimistaan. Esitysluonnoksesta ei tule selkeästi esille, millainen vastuu maksuttomuuden
piirissä olevalla opiskelijalla on koulutuksen järjestäjän hankkimista
opiskelumateriaaleista ja -välineistä silloin, kun opiskelija omalla huolimattomuudellaan tai tahallisesti vahingoittaa niitä.
Helsingin kaupunki on arvioinut ominaisuuksiltaan riittävän tietokoneen
hankintahinnaksi 431 euroa. Vastaava esitysluonnokseen sisältyvä arvio tietokoneen hankintahinnasta on 400 euroa. Tämän lisäksi syntyy
tietokonekannan ylläpidosta aiheutuvia lisäkustannuksia, joihin esitysluonnoksessa on varauduttu yhteensä 4 000 000 eurolla valtakunnallisesti.
Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että koulutuksen järjestäjän tulee
hankkia oppimateriaalit ja -välineet joko yksin tai yhdessä toisten koulutuksen järjestäjien kanssa sekä tarvittaessa huolehdittava niiden varastoinnista, huollosta ja puhdistuksesta. Oppimateriaalien ja -välineiden
hankinta edellyttää henkilöstöä, jolla on hankintatoiminnan osaamista.
Varastointi vaatii siihen soveltuvat tilat ja riittävästi henkilöstöä varastointia, jakelua ja huoltoa varten. Oppimateriaalien ja -välineiden hanPostiosoite
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kintojen seuraaminen sekä varastointi-, jakelu- ja huoltotoimenpiteiden
toteuttaminen käytännössä vaatii myös siihen soveltuvan seuranta- ja
hallinnointijärjestelmän. Esitysluonnoksessa ei ole otettu huomioon
edellä mainituista toiminnoista syntyviä kustannuksia.
Esitysluonnoksessa on tuotu esiin, että opetukseen liittyvien retkien ja
opintokäyntien tulee olla maksuttomia. Tämä muuttaisi toisen asteen
oppilaitosten käytänteitä. Nykyisin opiskelijat ovat itse maksaneet osan
opintokäynneistä. Opintokäynneissä, vierailuissa ja ulkomaan opintomatkoissa tulisi siis jatkossa ottaa huomioon, että niiden tulisi olla maksuttomia oppivelvollisille opiskelijoille. Esitysluonnoksessakin todetaan,
että tämä saattaisi rajoittaa opetukseen liittyvien vierailujen ja matkojen
järjestämistä. Maksuttomuus muuttaisi myös toisen asteen oppilaitosten kansainvälisyystoimintaa huomattavasti. Oppivelvollisten opiskelijoiden opetukseen liittyvistä opintoretkistä aiheutuviin kustannuksiin on
varauduttu 2 000 000 eurolla valtakunnallisesti, mikä tarkoittaa noin 11
euroa vuodessa per maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija,
kun hallituksen laskelmissa on arvioitu maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden kokonaismääräksi noin 176 000. Esitysluonnoksesta jää epäselväksi, onko oppivelvollisuusiän ylittäneillä oikeus
kieltäytyä osallistumasta niihin opiskeluun sisältyviin maksullisiin tilaisuuksiin, jotka oppivelvollisille ovat maksuttomia. Tämä aiheuttaa käytännössä hankaluuksia opetuksen suunnitteluun, jos opetusryhmässä
on sekä oppivelvollisia että oppivelvollisuusiän ylittäneitä.
Oppimateriaalien maksuttomuus on ongelmallinen yhdenvertaisuuden
näkökulmasta. Toisella asteella, etenkin ammatillisessa koulutuksessa,
on yleistä, että samassa opiskelijaryhmässä opiskelee sekä maksuttomuuden piiriin kuuluvia että siihen kuulumattomia opiskelijoita. Opiskelijoiden kannalta ei olisi yhdenvertaista, jos osa ryhmän opiskelijoista
saisi maksuttomat opiskeluvälineet ja osa joutuisi kustantamaan ne itse. Esitysluonnoksessa on todettu, että ammatillisen koulutuksen käytännön järjestämisessä voi tietyissä tilanteissa olla hankalaa rajata
maksuttomien materiaalien käyttö vain siihen oikeutetuille opiskelijoille.
Esitysluonnoksessa kuitenkin todetaan, ettei rahoituksen myöntämisessä otettaisi huomioon materiaalien tarjoamista muille kuin siihen lain
mukaan oikeutetuille opiskelijoille. Koulutuksen järjestäjien mahdollisuus suunnata resursseja maksuttomiin materiaaleihin voi vaihdella, ja
se voi saattaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa kilpailua
koulutuksen järjestäjien välillä.
Esitysluonnoksen mukaan maksuttomia eivät olisi erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet. Tällaisia olisivat
esimerkiksi erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa tai tietyissä
ammatillisissa tutkinnoissa tarvittavat soittimet ja urheiluvälineet. Välineet olisivat luonteeltaan henkilökohtaisia ja opiskelija tyypillisesti käytPostiosoite
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täisi niitä myös ennen koulutuksen aloittamista ja koulutuksen päättymisen jälkeen. Helsingissä on useita erityistehtävälukioita, joissa oppimateriaalikustannukset ovat korkeammat kuin yleislukioissa. Esitysluonnoksessa jää epäselväksi, mikä kaikki erityistehtävälukioissa kuuluu harrastuneisuuteen ja jää opiskelijan itse maksettavaksi. Esimerkiksi materiaalit, kuten savet, erilaiset piirustus- ja maalaustarvikkeet, IBlukioiden tutkintomaksut ja IA- ja EE-töiden materiaalit, musiikkilukioiden esiintymis- ja kilpailumatkat sekä urheilulukioiden kilpailumatkat aiheuttavat kustannuksia, joiden sisältyminen maksuttomuuden piiriin jää
esitysluonnoksessa epäselväksi. Erityistehtävälukioiden suurempiin
kustannuksiin tulisi vastata korottamalla niiden saaman lisärahoituksen
tasoa.
Esitysluonnoksessa koulumatkat on esitetty korvattavaksi Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta. Teknisesti toteutus on kannatettava,
mutta osa koulumatkojen maksuttomuudesta aiheutuvista kustannuksista, kuten mahdolliset muutokset HSL:lle maksettaviin kuntaosuuksiin, ovat vaikeasti arvioitavissa.
Ohjaus- ja valvontavelvoitteista muodostuvat kustannukset
Esitysluonnoksen mukaan asuinkunnan ja koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja valvontavastuu laajenisi nykytilanteeseen verrattuna. Kunnan
vastuulle tulisi luoda menettelyt perusopetuksen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jääneiden ja opintonsa keskeyttäneiden oppivelvollisten ilmoitusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Kunnan tehtävänä olisi ottaa yhteyttä oppivelvolliseen sekä tämän huoltajaan ja selvittää oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa ja ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden
tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Esitys lisää asuinkunnan ohjauskustannuksia ja hallinnollisia kustannuksia.
Esitysluonnoksessa opetuksen ja koulutuksen järjestäjien yhden ohjaustunnin hinnaksi on arvioitu 32 euroa, mikä vastaisi opinto-ohjaajan
keskimääräistä palkkaa sivukuluineen. Helsingin kaupunki arvioi ohjaustunnin hinnan olevan todellisuudessa selvästi korkeampi. Ammatillisessa koulutuksessa, jossa keskeyttämisuhan alla olevia opiskelijoita
on esitysluonnoksessa arvioitu vuosittain olevan yli kolminkertainen
määrä lukiokoulutukseen nähden ja lisäohjauksen tarve on näin ollen
suurempi, yhden ohjaustunnin hinta sivukuluineen on noin 40 euroa.
Lisäksi esitysluonnoksessa tuodaan esille toisen asteen maksuttomuuden aiheuttavan koulutuksen järjestäjille velvoitteita, kuten selvitysvelvollisuuden opiskelijan oikeudesta maksuttomaan koulutukseen, päätösvastuun maksuttomuuden pidentämisestä opiskelijan sitä hakiessa
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sekä velvollisuuden tallentaa KOSKI-tietovarantoon oppivelvollisuutta
ja maksuttomuutta koskevia tietoja. Ilmoituksia vastaanottavan kunnan
ja ilmoituksia tekevän koulutuksen järjestäjän näkökulmasta valtakunnallisen oppivelvollisuusrekisterin olemassaolo olisi välttämätöntä, sillä
muulla tavoin toteutettava tiedonkulku- ja selvitystyö vaatii lisää resursseja ja siten lisää kustannuksia. Edellä mainittuihin hallinnollisiin velvoitteisiin ei ole varattu rahoitusta. On huomattava, että nykyisin noin
30 prosenttia toisen asteen opiskelijoista Helsingissä on ulkopaikkakuntalaisia ja väestöennusteissa osuuden ennakoidaan kasvavan. Tämä tarkoittaa, että Helsingissä sijaitsevat koulutuksen järjestäjät joutuisivat tekemään merkittävästi ilmoituksia muihin kuntiin.
Rahoitusjärjestelmät
Esitysluonnoksen mukaan ammatillisen koulutuksen rahoituksessa toisen asteen maksuttoman koulutuksen järjestäminen otettaisiin huomioon korotusperusteena perusrahoitusosuudessa, mutta sitä ei otettaisi huomioon suoritus- eikä vaikuttavuusrahoitusosuudessa. Helsingin
näkemyksen mukaan perusrahoituksen tulisi taata laadukas opetus- ja
ohjaustyö siten, että oppivelvollisten opiskelijoiden ja muiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opinnot etenevät suunnitellusti. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä on budjettiperusteinen, eikä esitysluonnoksesta selviä, miten riittävä perusrahoitus muille kuin oppivelvollisille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille varmistetaan jatkossa.
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus toteutettaisiin
kolmen erillisen rahoitusjärjestelmän eli nykyisen perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän kautta. Tarkoituksena olisi yhtenäistää valmentavan koulutuksen rahoitustaso näiden kolmen eri järjestelmän sisällä. Valmentavaa
koulutusta ja yksikköhintatasoa koskevat säädösmuutokset valmisteltaisiin vuoden 2021 aikana, jolloin rahoitustason määrittämisessä voitaisiin käyttää vuoden 2020 toteutuneita kustannustietoja. Helsinki pitää
pyrkimystä rahoitustason yhtenäistämiseen kannatettavana, mutta toteaa, että siinä tulisi huomioida, että pääpaino tutkintokoulutukseen
valmentavan koulutuksen järjestämisessä on ammatillisen koulutuksen
järjestäjillä. Rahoitustason tulisi olla vähintään nykyisen ammatillisen
koulutuksen valmentavan koulutuksen mukainen.
Helsinki näkee, että rahoitusjärjestelmiä tulisi kuitenkin uudistaa esitettyä laajemmin. Eri koulutusmuotojen rahoitusjärjestelmät tulisi yhtenäistää perusteiltaan ja perusrahoituksen osuutta tulisi nostaa ammatillisessa koulutuksessa 80 prosenttiin. Erilaiset rahoitusperusteet oppivelvollisuuden toteuttamisessa eivät ole tarkoituksenmukaiset, sillä rahoitusjärjestelmän tulisi tukea oppivelvollisuuden suorittamista kaikissa
koulutusmuodoissa. Lisäksi rahoitusperusteissa tulisi huomioida porPostiosoite
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rastuksina erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä vieraskieliset opiskelijat.
Oppivelvollisuuden valvonta
Ohjaus- ja valvontavastuu rakennettaisiin ”saattaen vaihtaen” periaatteella. Eri tahojen ohjaus- ja valvontavastuut määriteltäisiin lainsäädännössä siten, että yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyisi aina vasta silloin, kun toisen tahon ohjaus- ja valvontavastuu alkaisi.
Tällä varmistettaisiin se, että oppivelvollinen nuori ei missään vaiheessa putoaisi tukiverkon ulkopuolelle. Helsinki pitää “saattaen vaihtaen” periaatetta kannatettavana.
Oppivelvollisuuslain 14 §:ssä säädettäisiin, että oppivelvollisen asuinkunnan tulisi viime sijassa ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista. Esitysluonnoksen mukaan kunnan tulisi luoda menettelyt, miten
se ottaa vastaan ilmoituksia perusopetuksen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jääneistä tai opintonsa keskeyttäneistä oppivelvollisista. Ilmoitusten toimittamiselle ei olisi valtakunnallista yhteistä tietojärjestelmää,
joten kunnan tulisi järjestää ilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely
tarkoituksenmukaisella tavalla. Helsingissä opetus- ja koulutustoimijoiden määrä poikkeaa merkittävästi muusta Suomesta. Kaupungin omien
oppilaitosten lisäksi yksityisiä ja valtion oppilaitoksia on kymmeniä. Valtakunnallinen oppivelvollisuusrekisteri, johon kaikki oppivelvollisuuslain
piirissä olevat koulutuksen järjestäjät ja koulutuksen toteuttajat siirtävät
tiedon oppivelvollisuusikäisen tilanteesta, on välttämätön edellytys takaamaan kunnalle ajantasaisen tiedon ja varmistamaan toiminnan lain
velvoitteiden mukaan.
Valvontavastuullisen kunnan näkökulmasta tiedon siirtyminen ei voi perustua useille eri menetelmille ja väylille. On kannatettavaa kehittää valtakunnallisia KOSKI- ja Opintopolku-järjestelmäratkaisuja vastaamaan
paremmin oppivelvollisuuden uuden lainsäädännön velvoitteita. Kehittämistyötä tulee tehdä siten, että kunnan tai koulutuksen järjestäjien väliaikaisilta tietojen siirtoon ja tallentamiseen tarkoitetuilta erillisratkaisuilta vältytään.
Oppivelvollisuusrekisteriä ylläpitävän henkilöstön lisäksi myös etsivällä
nuorisotyöllä tulee olla pääsy rekisteriin. Etsivän nuorisotyön tehtävänä
tulee olla niiden oppivelvollisten ja heidän huoltajansa tavoittaminen ja
ohjaukseen saattaminen, jotka kunnan tietojen mukaan eivät suorita
oppivelvollisuutta.
On kannatettavaa, että oppivelvollisuuslain 20 §:ään on lisätty sanktio
oppivelvollisen huoltajalle velvollisuutensa laiminlyönnistä. Tämä on linjassa perusopetuslain 45 §:n kanssa. Ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa ei ole aiemmin ollut vastaavaa pykälää ja perusteluissa on täsPostiosoite
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mennettävä, minkälainen huoltajan toiminta katsotaan velvollisuuden
laiminlyönniksi. Haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten huoltajat eivät aina riittävällä tavalla pysty tukemaan nuoren oppivelvollisuuden suorittamista. On täsmennettävä, mikä on koulutuksen järjestäjän
velvollisuus tai tehtävä tällaisissa tilanteissa.
Hakeutuminen
Helsinki kannattaa sitä, että oppivelvollisella olisi perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen.
Helsinki pitää kuitenkin tärkeänä, että nykyistä hakujärjestelmää selkiytetään ja kehitetään yhtenäisemmäksi. Nykyisellään eri hakujärjestelmissä haetaan eri aikoina, ja hakeutumisvaihtoehtojen ja hakujärjestelmän kokonaisuus ei hahmotu hakijalle selkeästi.
Oppivelvollisuuden näkökulmasta olisi myös selkeää, että uusi yhteishaku palvelisi ensisijaisesti oppivelvollisia. Koulutuksen järjestäjä voisi
näin suunnata paremmin aloituspaikat kyseiselle kohderyhmälle ja
varmistaa heille opiskelupaikat. Toinen vaihtoehto olisi muuttaa yhteishaun valintaperusteita siten, että ne entistä vahvemmin suosisivat oppivelvollisia, jolloin yhteishaussa voisivat edelleen hakea myös oppivelvollisuusiän ylittäneet hakijat. Molemmat ratkaisut edellyttävät koulutuksen järjestäjien sitoutumista sekä yhteishaun että jatkuvan haun toteuttamiseen ja opiskelupaikkojen varaamista molemmista hauista hakeville. Tutkintoon valmentavassa (TUVA) koulutuksessa on myös tärkeää säilyttää jatkuva haku. Koulutuksen kohderyhmä on laaja, ja on
tarpeellista varmistaa, että koulutukseen hakeutuvat voivat aloittaa koulutuksen joustavasti.
Jatkossa maksuttomaan toisen asteen koulutukseen oikeutetun opiskelijan päivittäiset koulumatkat olisivat maksuttomia, jos kodin ja oppilaitoksen välinen yhdensuuntainen matka olisi vähintään viisi kilometriä.
Tämä vastaisi perusopetuslaissa säädettyä maksuttoman koulumatkan
rajaa. Helsingin kaupungin näkökulmasta on haastavaa se, että jo nykyisin kaupungin järjestämään lukio- ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuu runsaasti opiskelijoita muista kunnista samaan aikaan, kun Helsingissä nuorten ikäluokat kasvavat. Koulumatkojen maksuttomuus voi
entisestään lisätä Helsingin houkuttavuutta, ja koulutuspaikkojen kasvava kysyntä saattaa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia
päästä kotikaupungissa järjestettävään toisen asteen koulutukseen.
Ohjaus
Esitysluonnoksessa kuvataan ohjauksen ja valvonnan vastuiden jakautuminen opetuksen järjestäjän, koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan
välillä. On hyvä, että ohjausvastuut, ns. “saattaen vaihtaen” -periaate,
on määritelty laissa selkeästi. On tärkeää, että vastuu oppivelvollisen
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ohjauksesta on koko ajan jollakin laissa määritellyllä taholla, jotta oppivelvollinen ei pääse putoamaan koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Viimesijainen ohjaus- ja valvontavastuu olisi oppivelvollisen asuinkunnalla. Esitysluonnoksessa kuitenkin todetaan, että yksittäisen asuinkunnan
ohjaus- ja valvontavastuulle jäävien oppivelvollisten määrän ei odoteta
olevan kovin merkittävä. Helsingin kohdalla tämä määrä on kuitenkin
huomattavan suuri verrattuna pienempiin kuntiin. Lisäksi on huomattava, että opiskelija, jolle on osoitettu oppivelvollisuuspaikka, tulee tarvitsemaan tavanomaista enemmän tukea ja ohjausta.
Helsinki pitää tarpeellisena opinto-ohjauksen lisäämistä sekä perusopetukseen että toiselle asteelle. Siirtymävaiheen ohjauksessa on tärkeää kehittää moniammatillista ja -alaista yhteistyötä sekä oppilaitoksen
sisällä että eri koulutuksen järjestäjien välillä. Keskeyttämisriskissä olevia opiskelijoita on tavoiteltava aktiivisesti ja ehkäistävä keskeyttämisiä
muun muassa yksilöllisen pedagogiikan keinoin. Onkin tärkeää, että
opetuksen ja koulutuksen järjestäjille taataan resurssit myös opintoohjauksen laadun kehittämiseen sekä opetushenkilöstön ohjausosaamisen vahvistamiseen.
Esitys opiskelupaikan osoittamisesta on pääosin kannatettava. On hyvä, että säädetään, että valtakunnallisessa yhteishaussa oppivelvollinen tulee valituksi tai osoitetaan TUVA-koulutukseen, jos hän ei tule
valituksi tutkintokoulutukseen. Muutoksena 15 §:ään asuinkunnalle tulisi kuitenkin säätää oikeus osoittaa opiskelupaikka myös asuinkunnan
järjestämään tutkintoon johtavaan koulutukseen silloin, kun oppivelvollinen täyttää tutkintokoulutuksen edellytykset.
Helsinki pitää kannatettavana oppivelvollisuuslain 15 §:n kirjausta siitä,
että kaikille soveltuvaa koulutusta järjestäville säädetään velvollisuus
ottaa vastaan kunnan osoittama oppivelvollinen. Kuitenkin opiskelupaikan osoittamisessa on huomioitava myös oppivelvollisen erityisen tuen
ja vaativan erityisen tuen tarve. Vaativaa erityistä tukea voi saada vain
sen järjestämiseen oikeutetuissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Jos
opiskelijalla arvioidaan olevan vaativan erityisen tuen tarve, hänelle tulisi osoittaa opiskelupaikka TELMA- tai TUVA-koulutuksessa sellaisessa oppilaitoksessa, jossa on mahdollisuus saada vaativaa erityistä tukea. Käytännössä kunta osoittaisi opiskelijoita ammatillisiin erityisoppilaitoksiin sekä niille koulutuksen järjestäjille, joilla on rajattu vaativan
erityisen järjestämislupa. Esitysluonnoksesta ei selviä, miten toimitaan
tilanteissa, joissa vaativaa erityistä tukea tarjoavien koulutuksen järjestäjien opiskelijapaikat ovat täynnä. Vaikeasti vammaisella tai muutoin
vaativaa erityistä tukea tarvitsevalla nuorella on oltava yhdenvertaiset
mahdollisuudet perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Ongelma
opiskelupaikkojen riittävyydessä on olemassa jo nykyhetkellä, ja olisi
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tärkeää, että uudistuksessa esitettäisiin ratkaisu, jottei tilanne muutu
entistä vaikeammaksi vaativaa erityistä tukea tarvitseville.
Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneen henkilön oikeus saada ohjausta tutkinnon suorittamisen jälkeen on kannatettava. Ehdotettu oikeus vastaisi lukiolain 25 §:n 4 momentissa säädettyä vastaavaa oikeutta jälkiohjaukseen. Samanlainen oikeus jatko-ohjaukseen asettaa
ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet yhdenvertaiseen asemaan
lukiosta valmistuneiden kanssa ja tukee koulutuspolkujen toteutumista
ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluihin. Lisäksi on hyvä, että esitysluonnoksessa jälkiohjaus on rajattu pelkästään jatko-opintoihin hakeutumiseen ja näin jälkiohjaus on erotettu TE-hallinnon alle kuuluvasta suoraan työllistymiseen liittyvästä ohjauksesta. Esitysluonnoksessa
kuitenkin todetaan, että ohjausvelvoite kestäisi tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden loppuun. On huomioitava, että ammatillisesta
koulutuksesta valmistutaan pitkin vuotta, jolloin esimerkiksi tammikuussa ja joulukuussa valmistuneet ovat tässä eriarvoisessa asemassa.
Koulutuksen toteuttaminen ja oppivelvollisuuden suorittaminen
Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuutta suoritettaisiin lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa tai perusopetuksen jälkeisissä erilaisissa nivelvaiheen koulutuksissa. Oppivelvollisuus päättyisi viimeistään silloin, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta. Tämä tarkoittaa, että
oppivelvollisella on edelleen mahdollisuus keskeyttää opinnot saamatta
tutkintoa valmiiksi. Jo nykyisellään toisen asteen koulutuksen haaste
on keskeyttäminen ennen tutkinnon suorittamista. On huomattava, että
oppivelvollisuus ei sinänsä tuo lisää tukea niille heikommassa asemassa oleville nuorille, joiden elämäntilanne on vaikea ja oppimisen valmiudet ovat heikot toisen asteen opintojen onnistumisen näkökulmasta.
Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös oppilas- ja opiskeluhuoltolain
mukaisten palveluiden laajentamista kansanopistojen oppivelvollisille
suunnatun koulutuksen opiskelijoille. Lisäksi palveluita ehdotetaan laajennettavaksi oppivelvollisille, jotka suorittavat oppivelvollisuuttaan aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tai ammattitutkintokoulutuksessa. On kannatettavaa, että kaikki oppivelvollisuuttaan suorittavat
opiskelijat ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolain piirissä. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluja tulee vahvistaa kaikilla kouluasteilla.
Esitysluonnoksen mukaan koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa laatia
suunnitelma oppivelvollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottamisen tai opiskeluoikeuden pidättämisen aikana. Koulutuksen järjestäjältä puuttuvat keinot velvoitteen täyttämiseen, mikäli oppivelvollinen
ja/tai tämän huoltaja kieltäytyvät tai eivät ole kykeneviä osallistumaan
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2020

104 (127)

Asia/14
01.06.2020

suunnitelman laadintaan. On epäselvää, täyttyykö esimerkiksi tällaisessa tilanteessa oppivelvollisuuslain 20 §:n perusteet tuomita oppivelvollisen huoltaja oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon.
Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään hakemuksesta. Pienessä osassa kohderyhmän oppijoita haasteena on
saada hakemukset päätöksen tekemiseksi. Näin on esimerkiksi tilanteessa, jossa perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilas viedään
takaisin kotimaahansa. Koulutuksen järjestäjälle ja asuinkunnalle tulisi
säätää lain 7 §:ään mahdollisuus päättää keskeyttämisestä tilanteissa,
joissa oppivelvollisen tai huoltajan tavoittamiseen on pysyvä este.
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
Uudeksi tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi yhdistettäisiin nykyiset perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvat nivelvaiheen koulutukset: perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava
koulutus. Uuden valmentavan koulutuksen tavoitteena olisi antaa valmiuksia sekä lukiokoulutukseen että ammatilliseen koulutukseen siirtymiseen, eikä opiskelijan tarvitsisi vielä valmentavan koulutuksen aloittaessaan tietää, kumpaan hän aikoo hakeutua.
Helsinki kannattaa sitä, että siirtymävaiheen koulutuksia yhtenäistetään
siten, että ne muodostavat opiskelijan kannalta selkeän koulutuskokonaisuuden ja että opiskelija voi suorittaa erilaisia sisältöjä tarpeidensa
mukaan. Tällöin oppivelvollisen on mahdollista tutustua laajemmin eri
vaihtoehtoihin ennen tutkintoon johtavan koulutuksen valintaa. On
myös kannatettavaa, että jatkossa lukiokoulutukseen valmentavia sisältöjä voidaan tarjota kaikille valmentavaa koulutusta tarvitseville, ei vain
vieraskielisille, kuten tällä hetkellä on tilanne. Toisaalta Helsinki pitää
tärkeänä, että vieraskieliset opiskelijat otetaan jatkossakin huomioon erityisenä kohderyhmänä, sillä vieraskielisten osuuden Helsingissä ennakoidaan kasvavan ja vieraskielisten oppivelvollisten hakeutumista lukiokoulutukseen halutaan edistää. Koulutuksen kaikkien eri
kohderyhmien huomioon ottaminen on tärkeää koulutuksen rakenteen
ja sisällön suunnittelussa.
Esitysluonnoksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta lukiolaissa tarkoitetulle lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetulle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle taikka
rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolle on myönnetty perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen järjestämislupa. Helsinki pitää
tärkeänä, että kuntaa kuullaan järjestämislupia myönnettäessä.
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Esitysluonnoksessa todetaan, että TUVA-koulutuksessa sovellettaisiin
rinnakkain perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta
annettuja säädöksiä. Tämä asettaisi eri koulutusmuodoissa opiskelevat
oppivelvolliset eriarvoiseen asemaan, ja tällöin saman kunnan tai koulutuksen järjestäjän koulutuksissa sovellettaisiin eri lakeja. Esimerkiksi
erityisestä tuesta säädettäessä on ongelmallista, että opiskelija saa erityisen tuen perusteella erityisiä apuvälineitä ja avustajapalveluita eri
lainsäädännön nojalla riippuen siitä, onko hän perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjän opiskelijana. TUVAkoulutuksen lainsäädäntöä ja säädösperustetta tulee edelleen kehittää
siten, että uusi koulutusmuoto muodostaa selkeän lainsäädännöllisen
ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Myös TUVA-koulutuksen opettajien
kelpoisuudesta tulee antaa oma asetus.
Esitysluonnoksessa todetaan, että tutkintokoulutukseen valmentavan
koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta eri oppimisympäristöissä keskimäärin 29 tuntia opiskeluviikkoa kohti. Helsinki ehdottaa, että tuntimäärä poistetaan esitysluonnoksesta. TUVA-koulutuksen tunti- ja viikkoperusteinen määrittely
ei toteuta jatkuvan oppimisen periaatetta eikä osaamisperusteisuutta.
Paluu läpäisy- ja aikaperiaatteeseen ohjaa väärällä tavalla etenemisen
seurantaa tunteihin ja viikkoihin, kun olennaista on kuitenkin panostaa
koulutuksen toteutuksissa yksilöllisyyttä, joustavuutta ja osaamista
edistäviin ratkaisuihin. Lisäksi myös rahoituksen tulee kannustaa opiskelijalähtöisyyteen ja osaamisperusteisuuden toteuttamiseen eikä opetusviikkojen laskentaan.
Lausunnon keskeinen sisältö
Koronakriisi tulee näkymään kuntien taloudessa useiden vuosien ajan
ja aiheuttamaan mittavia ja pitkäaikaisia tulomenetyksiä ja menolisäyksiä. Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat kustannukset on
korvattava kunnille täysimääräisesti. Esitysluonnokseen sisältyvät kustannusarviot ovat Helsingin käsityksen mukaan liian alhaisia etenkin
oppimateriaalien ja -välineiden sekä ohjauksen osalta. Hallinnollisista
velvoitteista kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille syntyviä kustannuksia ei ole kattavasti huomioitu, vaan toimijoiden odotetaan pyrkivän
hyödyntämään kaikkia eri kustannusten vähentämiskeinoja tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos uudistukseen ei osoiteta riittävää rahoitusta,
sitä ei pidä toteuttaa nykyisessä tilanteessa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset haasteet ovat kunnissa kasvamassa. Julkisen talouden tasapainon säilyttämisen mahdollistamiseksi kuntien menoja ei tule kehyskaudella kasvattaa. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrää ei saa kokonaisuudessaan lisätä. Kaikkien hallitusohjelmaan kirjattujen uusien, pysyvien ja määräaikaisten, julkisen sektorin menolisäysten ajoitus ja mitoitus on arvioitava tarkoin.
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Mikäli rahoitus taataan, lakien tulisi tulla voimaan aikaisintaan 1.8.2022.
Helsingissä järjestetään noin 13 prosenttia koko Suomen toisen asteen
koulutuksesta, joten uudistuksen vaikutukset kohdistuvat suhteellisesti
voimakkaimmin juuri Helsinkiin. Esitetty aikataulu ei anna riittävästi aikaa valmistautua lain velvoitteiden toteuttamiseen, varmistaa sen vaatima rahoitus sekä huolehtia kevään 2020 poikkeustilanteen jälkihoidosta. Lain voimaantulo ehdotetussa aikataulussa on ongelmallista
etenkin valvontaan ja ohjaukseen liittyvien tietojärjestelmien kehittämisen, oppimateriaali- ja välinehankintojen sekä syksyllä 9. vuosiluokkansa aloittavien oppivelvollisten osalta, joita lain määrittelemä hakeutumisvelvollisuus koskisi jo ennen lain voimaantuloa.
Esitysluonnoksessa on useita kannatettavia rakenteellisia uudistuksia.
Näitä ovat esimerkiksi hakeutumisvelvollisuus, “saattaen vaihtaen” periaate sekä tehostettu opinto-ohjaus perusopetuksessa ja toisella asteella. Samoin kannatettava on uusi, yhtenäisempi nivelvaiheen koulutus ja tavoite sen rahoituksen yhtenäistämisestä. Rahoitusjärjestelmiä
tulisi kuitenkin uudistaa esitettyä laajemmin. Eri koulutusmuotojen rahoitusjärjestelmät tulisi yhtenäistää perusteiltaan ja perusrahoituksen
osuutta tulisi nostaa ammatillisessa koulutuksessa 80 prosenttiin. Erilaiset rahoitusperusteet oppivelvollisuuden toteuttamisessa eivät ole
tarkoituksenmukaiset, sillä rahoitusjärjestelmän tulisi tukea oppivelvollisuuden suorittamista kaikissa koulutusmuodoissa. Lisäksi rahoitusperusteissa tulisi huomioida porrastuksina erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä vieraskieliset opiskelijat.
Esitysluonnoksen mukaan oppivelvollisuus päättyisi, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta. Tämä tarkoittaa, että oppivelvollisella on edelleen mahdollisuus keskeyttää opinnot saamatta tutkintoa valmiiksi. Jo
nykyisellään toisen asteen koulutuksen haaste on keskeyttäminen ennen tutkinnon suorittamista. On huomattava, että oppivelvollisuus
ei itsessään tuo lisää tukea niille nuorille, joiden elämäntilanne on vaikea ja opiskeluvalmiudet ovat heikot toisen asteen opintojen suorittamiseen. Esitysluonnoksen mukaiset rakenteelliset uudistukset voitaisiin
toteuttaa myös ilman oppivelvollisuuden laajentamista.
Asuinkunnan tehtäväksi esitetty oppivelvollisuuden valvonta edellyttää
valtakunnallista tietojärjestelmää (ns. oppivelvollisuusrekisteriä), johon
opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tallentavat tiedon oppivelvollisen tilanteesta ja jonka kautta tehdään ilmoitus kunnalle, mikäli oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytyy. Helsingissä opetuksen ja koulutuksen
toimijakenttä eroaa merkittävästi muusta maasta. Kaupungin omien
oppilaitosten lisäksi yksityisiä ja valtion oppilaitoksia on kymmeniä. Valtakunnallinen oppivelvollisuusrekisteri on välttämätön edellytys takaamaan ajantasaisen tiedon ja varmistamaan toiminnan uuden lainsäädännön velvoitteiden mukaan. On kannatettavaa kehittää jo olemassa
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olevia järjestelmäratkaisuja. Yhteisen järjestelmän tulisi olla käytettävissä lain tullessa voimaan, jotta kuntien tai koulutuksen järjestäjien väliaikaisilta erillisratkaisuilta vältytään.
Helsingin kaupungin näkökulmasta haastavaa on se, että jo nykyisin
kaupungin järjestämään lukio- ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuu
runsaasti opiskelijoita muista kunnista samaan aikaan, kun Helsingissä
nuorten ikäluokat kasvavat. Koulumatkojen maksuttomuus voi entisestään lisätä Helsingin houkuttavuutta, ja koulutuspaikkojen kasvava kysyntä saattaa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia päästä
kotikaupungissa järjestettävään toisen asteen koulutukseen.
Esittelijän perustelut
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Esitysluonnos koskee hallitusohjelman kirjauksia mm. oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen, toisen asteen koulutuksen
maksuttomuudesta ja ohjauksen kehittämisestä.
Lausuntopyyntö ja hallituksen esitysluonnos ovat kokonaisuudessaan
esityksen liitteinä. Lausunnon antamisen määräaika on 15.6.2020.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut lausuntonsa kaupunginhallitukselle 26.5.2020 § 124. Päätös syntyi äänestysten jälkeen. Kaupunginhallitukselle tehtävässä esityksessä lakimuutosten voimaantuloa ja
kuntien menojen ja tehtävien lisäämistä koskevat kohdat lausunnon
ensimmäisellä sivulla vastaavat asiasisällöltään kasvatus- ja koulutuslautakunnalle tehtyä pohjaesitystä eivätkä lautakunnan hyväksymiä
vastaehdotuksia. Oppimateriaaleja koskeva kohta lausunnon kolmannella sivulla on muotoiltu uudelleen. Muilta osin esitys on lautakunnan
lausunnon mukainen lukuun ottamatta sanamuotoja koskevia muutoksia, joilla ei ole vaikutusta asiasisältöön.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
Sanni Pietilä, edunvalvonta-asiantuntija, puhelin: 310 36540
sanni.pietila(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Helsingin kaupungin kustannuslaskelma
Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen
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

21/2020

108 (127)

Asia/14
01.06.2020

liittyviksi laeiksi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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§ 336
Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi keinoista pienituloisten
joukkoliikennelipun hinnan kohtuullistamisesta
HEL 2019-007426 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna
Vuorjoen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi
Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 74090
anne.qvist(a)hel.fi
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 64489
leena.luhtasela(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410
mika.porvari(a)hel.fi

Liitteet
1

Malin Petra, toivomusponsi 3, Kvsto 19.6.2019 asia 12

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille
valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 19.6.2019 Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ” Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, että selvitetään
mahdollisuudet löytää uusia ratkaisuja esimerkiksi täydentävän tai enPostiosoite
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naltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjen kautta niin, että joukkoliikennelipun hinta ei jatkossa muodostuisi pienituloisille helsinkiläisille hyvinvointia edistävään toimintaan osallistumisen esteeksi.”
(Petra Malin)
Helsingin hyvinvointisuunnitelman mukaan eriarvoisuutta pyritään vähentämään esimerkiksi turvaamalla tulotasosta ja taustasta riippumatta
yhdenvertainen palveluiden saatavuus eri väestöryhmissä.
Toimeentulotukilain 1 §:n mukaan toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Pienituloiset helsinkiläiset voivat saada tukea paikallisliikenteen matkakuluihin Kelan myöntämän perustoimeentulotuen yhteydessä. Toimeentulotukilain 7 a §:n mukaan paikallisliikenteen matkakulut sisältyvät toimeentulotuen perusosaan. Vuonna 2019 perustoimeentulotukea saavia talouksia oli Helsingissä 44 994 ja niissä henkilöitä 66 859.
Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteisiin ei
kuulu tuen myöntäminen automaattisesti kaikille pienituloisille helsinkiläisille, vaan tuen myöntäminen perustuu aina sosiaalialan ammattilaisen yksilökohtaiseen harkintaan ja arvioon asiakkaan tilanteesta. Tämän vuoksi täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisessä on vaihtelua. Ohjeistuksia ei ole myöskään tarkoituksenmukaista
määritellä yksityiskohtaisesti, jotta yksilökohtainen harkinta säilyisi päätöksenteossa ja lähtisi asiakkaan tarpeesta. Nykyiset ohjeistukset ja
myöntämiskäytännöt ovat toimivat. Toimeentulotuen pysyväisohjeessa
sanotaan muun muassa, että tukea matkoihin voidaan myöntää, kun
katsotaan osallistumisen tiettyyn ryhmätoimintaan tukevan asiakkaan
toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala tukee pienituloisia helsinkiläisiä
myöntämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea toimeentulotukilain mukaisesti. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveystoimiala tuki pienituloisia helsinkiläisiä myöntämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea paikallisliikenteen matkakuluihin yhteensä vähintään noin 826
500 euroa, mikä oli noin 7 prosenttia kaikesta vuonna 2019 myönnetystä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Vuonna 2019 vähintään 3182 taloutta tuettiin Helsingissä paikallisliikenteen matkakuluissa, mikä oli noin 17 prosenttia kaikista vuonna 2019 täydentävää ja
ehkäisevää toimeentulotukea saaneista talouksista. Paikallisliikenteen
matkakuluissa tuettujen talouksien määrä nousi vähintään 150 taloudella vuodesta 2018.
Paikallisliikenteen matkakuluihin myönnetyn täydentävän ja ehkäisevän
toimeentulotuen sekä tukea saaneiden talouksien määrä on todellisuudessa edellä mainittua suurempi. Myönnetyn tuen määrää ja saajataPostiosoite
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louksia ei pystytä järjestelmässä seuraamaan tarkasti ja erittelemään
muista matkaluista silloin, kun paikallisliikenteen matkakuluihin myönnetty tuki on maksettu suoraan asiakkaan tilille.
Asia on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian
kesken. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi
Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 74090
anne.qvist(a)hel.fi
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 64489
leena.luhtasela(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410
mika.porvari(a)hel.fi
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§ 337
Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi toimenpidesuunnitelmasta
yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin välillä mielenterveyspalveluissa ja oppilashuollossa
HEL 2019-007390 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus
Rantalan ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi
Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja, puhelin: 310 46012
hanna.viitala(a)hel.fi
Crister Nyberg, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86659
crister.nyberg(a)hel.fi

Liitteet
1

Biaudet Eva, toivomusponsi 2, Kvsto 19.6.2019 asia 12

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille
valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 19.6.2019 Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ” Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että
selvitetään mahdollisuudet toimenpidesuunnitelman laatimiseksi, yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mielenterPostiosoite
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veyspalvelujen ja oppilashuollon palveluiden vahvistamiseksi lapsille ja
nuorille aikuisille, siten että jokainen lapsi ja nuori aikuinen kohtuullisessa ajassa ja mahdollisimman nopeasti, omalla äidinkielellään kuten
laki edellyttää, saa tarvitsemansa avun ja terveydenhoidon.” (Eva Biaudet)
Helsingin hyvinvointisuunnitelman yhtenä painopisteenä on lasten ja
nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaan vahvistetaan lapsille ja nuorille mielenterveystyön palveluja ja toimintamalleja sekä matalan kynnyksen palveluja. Lisäksi oppilashuollossa kehitetään ennakoivia ratkaisuja niihin kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa on erityisiä mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita.
Helsingissä on käynnistetty syksyllä 2019 sosiaali- ja terveystoimialan
johtamana lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjumallinnus. Työtä valmistellaan yhteistyössä HUSin, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Työn
tavoitteena on yhteisen palveluketjun kuvaaminen, mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ja hoidon vahvistaminen eri toimijoiden yhteistyönä.
Palveluketjuun kytketään myös ennaltaehkäisevät palvelut. Osana palveluketjukuvausta huomioidaan palvelujen saatavuus ruotsin kielellä
sekä tulkin välityksellä muita kieliä äidinkielenään puhuville. Palveluketjun kuvaus valmistuu kevään 2020 aikana, jonka jälkeen palveluketju
otetaan käyttöön vaiheittain.
Myllypuroon on perustettu vuonna 2019 matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppi, joka tarjoaa maksutonta keskustelutukea yli
13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Mieppiin voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä varaamalla ajan verkosta, täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen, soittamalla tai hakeutumalla paikan päälle ilman ajanvarausta. Miepin palvelu laajenee vuoden 2020 aikana Kalasataman terveysja hyvinvointikeskukseen.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan näkökulmasta kouluissa ja oppilaitoksissa mielenterveysongelmien palveluketjumallinnuksen painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja matalan kynnyksen palveluissa,
jossa voi saada nopeasti apua ja hoitoa sekä tarvittaessa sujuvan jatkon pidempiaikaisiin palveluihin. Psykologeille sekä kuraattoreille järjestetään säännöllistä koulutusta eri interventiomenetelmiin.
Vuonna 2019 käynnistyneen kiusaamisen vastaisen (KVO13) ohjelman
toimenpiteinä jokainen koulu, oppilaitos ja päiväkoti sitoutuvat hyvinvoinnin seurannan menetelmien ja tunne- ja sosiaalisia taitoja kehittävien menetelmien systemaattiseen käyttöön. Näiden avulla voidaan
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puuttua ongelmiin varhaisemmin ja lapset sekä nuoret saavat valmiuksia käsitellä vaikeita asioita.
Koulujen erilaiset tilanteet on otettu huomioon myönteisen erityiskohtelun lisärahoituksen avulla. Näin on saatu peruskouluihin kuusi psykologia ja kaksi kuraattoria lisää kouluihin, joissa on erityistä kuormitusta.
Vuonna 2019 aloitti esiopetuksen oppilashuollossa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen avulla neljä psykologia ja neljä kuraattoria. Kasvatuksen ja koulutuksen ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki ovat osa lasten ja nuorten palveluketjumallinnusta.
Asia on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunginkanslian kesken osana Helsingin hyvinvointisuunnitelmatyötä. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen
toimielimiltä.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi
Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja, puhelin: 310 46012
hanna.viitala(a)hel.fi
Crister Nyberg, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86659
crister.nyberg(a)hel.fi

Liitteet
1
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§ 338
Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi perheolosuhteiden huomioimisesta eriarvoisuuden vähentämisessä ja riskiarvion käyttö
ikääntyvien kaatumisen ehkäisyssä
HEL 2019-007431 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0504028766
katja.vilkama(a)hel.fi
Tuija Arvo, ylihoitaja, puhelin: 310 50223
tuija.arvo(a)hel.fi

Liitteet
1

Rantanen Mari, toivomusponsi 1, Kvsto 19.6.2019 asia 12

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 19.6.2019 Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ”Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että
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selvitetään mahdollisuus eriarvoisuuden vähentämisessä, lapsiperheiden tukemisessa ja pd-rahan käytössä huomioida yksinhuoltajuus ja
vanhempien sairastaminen, jotka ovat tutkimusten mukaan suurimpia
syitä lapsiperheköyhyyteen ja syrjäytymisriskiin. Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus ikääntyvän väestön
kaatumisten ehkäisyssä riskiryhmien osalta toteuttaa Käypä hoitosuosituksen mukaista riskinarviota ja ehkäisytoimenpiteitä.” (Mari Rantanen)
Perheolosuhteiden huomioiminen eriarvoisuuden vähentämisessä
Helsingin hyvinvointisuunnitelman yhtenä painopisteenä on eriarvoisuuden vähentäminen. Tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä sekä turvata
tulotasosta ja taustasta riippumatta yhdenvertainen palvelujen saatavuus eri väestöryhmissä.
Kaupungilla on käytössä myönteisen erityiskohtelun rahoitus alueiden
välisen eriytymisen vähentämiseksi, jolla voidaan kohdentaa lisäresursseja palvelujen tuottamiseen niillä alueilla, joilla tukea tarvitsevia
perheitä asuu eniten. Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja
-tilastot -yksikkö on yhdessä toimialojen kanssa kehittänyt myönteisen
erityiskohtelun eli tarveperusteisen rahoituksen kohdentamisen laskentamalleja.
Useat sosiodemografiset tekijät ovat yhteydessä eriarvoisuuteen, lapsiperheköyhyyteen ja syrjäytymisriskiin. Tällaisia tekijöitä ovat myös
yksinhuoltajuus ja vanhempien sairastavuus. Yksinhuoltajakotitalouksien osuus on huomioitu myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kohdentamiseksi sosiaali- ja terveystoimialan perhepalveluille tuotetussa
mallissa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluille tuotetussa mallissa. Lisäksi malleissa on huomioitu asuinalueiden väestöpohjan väliset sosioekonomiset erot, jotka ovat tutkimusten perusteella
yhteydessä sairastavuuteen ja hyvinvointivajeisiin, ja sitä kautta suurempaan palvelutarpeeseen. Tämänkaltaisia tekijöitä ovat muun muassa pienituloisuus, alhainen koulutustaso ja heikko työmarkkina-asema.
Vanhempien sairastavutta ei ole malleissa suoraan huomioitu, sillä siitä
ei ole saatavilla tietoja riittävän tarkalla aluejaolla.
Myönteisen erityiskohtelun laajuutta ja kohdentumista on kuvattu tarkemmin kaupunginvaltuuston päätöksessä 29.1.2020 § 20.
Riskiarvion käyttö ikääntyvien kaatumisen ehkäisyssä
Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopiste ”elävät, omaleimaiset ja
turvalliset kaupunginosat” tavoittelee Helsinkiä, jossa kaikki kaupunginosat ovat eläviä, viihtyisiä ja omaleimaisia ja asukkaat tuntevat kauPostiosoite
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punginosan omakseen. Yhdyskuntasuunnittelulla ja ympäristön ylläpidolla vaikutetaan osaltaan kaupungin turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Tapaturmat niin liikenteessä kuin kotona ja vapaa-ajalla aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja sairaanhoidon tarvetta kaikenikäisille helsinkiläisille. Etenkin kaatumiset ja liukastumiset ovat yleisiä tapaturmia, minkä
vuoksi niihin panostetaan toimialojen yhteistyönä viestinnällä sekä laatimalla suunnitelma liukastumisten ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien
ehkäisemiseksi.
Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti
tunnistamaan kaatumisriski ja toteuttamaan kaatumista ehkäiseviä toimenpiteitä lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Toimialalla on käytössä RAI-arviointi kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Arvioinnin avulla saadaan kaatumisriskin arvio, jonka perusteella suunnitellaan moniammatillisesti korjaavia toimia IKINÄtoimintamallin mukaisesti. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat tasapainon ja liikkumisen vahvistaminen sekä hyvän ravitsemuksen turvaaminen.
Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan myös kaatumisen riskiä ja sovitaan korjaavista toimenpiteistä. Helsingin sairaalassa kaatumisriskiä
arvioidaan FRAT-menetelmällä, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema lyhyt kaatumisvaaran arviointimenetelmä. Tiedot potilaan kaatumisvaarasta ja osastolla toteutetut yksilölliset toimenpiteet
kaatumisen ehkäisemiseksi sekä jatkohoidoksi suositeltavat keinot ja
ohjeet liikuntakyvyn ylläpitämiseksi siirtyvät kirjattuna jatkohoitopaikkaan tai kotihoitoon Pegasoksen loppuarviossa. Tulevaan Apottijärjestelmään on integroitu kaatumisriskin arviointi.
Asia on valmisteltu kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveystoimialan
kesken osana Helsingin hyvinvointisuunnitelmatyötä. Asiassa ei ole
pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0504028766
katja.vilkama(a)hel.fi
Tuija Arvo, ylihoitaja, puhelin: 310 50223
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Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021
Kaupunginvaltuuston päätös § 20 29.1.2020 SDP:n valtuustoryhmän
ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
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§ 339
Kaupunginvaltuuston 27.5.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.5.2020 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
134 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ei toimenpidettä.
135 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Ei toimenpidettä.
136 §, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
137 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, tarkastusvirastolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
138 §, Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma
139 §, Oulunkylän ala-asteen laajennuksen ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma
140 §, Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
141 §, Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön koulujen väistötilaksi (Arkadiankatu 24)
Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikön vuokraamaan Hemsö Finland Utbildningsfastigheter Oy:ltä yhteensä 5 867 htm²:n tilat 15 vuoden vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopimukseen vähäisiä muutoksia.
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Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote tilojen vuokranantajalle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
142 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Turun kasarmin liike- ja toimistotontille
(Kamppi, tontti 4218/2)
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
143 §, Alppiharjun tontin 575/17 asemakaavan muuttaminen, Helsinginkuja 6 (nro
12588)
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja kirjeet kaupunginhallitukselle lähettäneille.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä asemakaavoitukselle/Koski.
144 §, Vanhankaupungin tontin 27671/7 asemakaavan muuttaminen, Hämeentie
157 (12592)
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä asemakaavoitukselle/Koski.
145 §, Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 A asemakaavan muuttaminen (nro 12544)
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle, Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin
seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –
kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä asemakaavoitukselle/Koski.
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
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146 §, Vartiokylän korttelin 45052 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen
(12599), Gotlanninkatu 1-3
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, sekä asemakaavoitukselle.
147 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet
Aloitteet 14 - 15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta
heti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 340
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 22
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto
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

26.5.2020

26.5.2020
28.5.2020

26.5.2020
28.5.2020
28.5.2020

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos
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 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 334, 335,
336, 337, 338, 339 ja 340 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 331, 332 ja 333 §: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.

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

21/2020

125 (127)

01.06.2020

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.
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
334 § i protokollet.
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Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller
verkställighet.
Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa

Otto Meri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.06.2020.
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