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Kokousaika 17.05.2021 16:00 - 16:46

Kokouspaikka kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi (etänä) kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika (etänä)
Muurinen, Seija (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö

esteellinen: 379 §
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
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Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Peltonen, Antti (etänä) hallintopäällikkö
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
376 - 388 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
376 §, 379 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
377 - 378 §, 380 - 388 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
376 - 388 §
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§ Asia

376 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

377 Asia/2 V 2.6.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Länsisatama, Jätkäsaari tontit 20017/16 ja 20082/3)

378 Asia/3 V 2.6.2021, Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toi-
mista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi

379 Asia/4 V 2.6.2021 Pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkkojen 
tarkistaminen valtuustokaudelle 2021-2025

380 Asia/5 Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta

381 Asia/6 Linjaus nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta 
kaupunginvaltuustossa

382 Asia/7 Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi Laajasalon ratikkakorttelin 
kaava-alueen eteläpuolelle jäävän metsäalueen luonnonrauhan säilyt-
tämisestä

383 Asia/8 Töölön pallokenttä 5:n maanvuokrasopimuksen jatkaminen Helsinki 
Stadion Management Oy:lle

384 Asia/9 Helsingin Mailapelikeskus Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen 
ja jatkaminen

385 Asia/10 Valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponsi tiedotuksen ja asukkai-
den vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta puiston ja metsien har-
vennuksien suunnittelussa

386 Asia/11 Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi roskien lajittelumahdolli-
suuksista yleisillä alueilla

387 Asia/12 Selvitys jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen 
toimenpiteistä

388 Asia/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 376
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Daniel 
Sazonovin ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen ja 
Tomi Sevanderin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 377
V 2.6.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Länsisatama, Jätkäsaari tontit 20017/16 ja 20082/3)

HEL 2021-004023 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Länsisatamassa (Jätkäsaari) sijaitsevan 
asemakaavan muutokseen nro 12272 sisältyvän erityisasumisen tontin 
(AKS) 20017/16 ja asemakaavan muutokseen nro 12500 sisältyvän 
asuinkerrostalotontin (AK) 20082/3 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mu-
kaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaavan muutoksen nro 12272 kaavakartta
3 Asemakaavan muutoksen nro 12500 kaavakartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12272 (Terassi-
talokortteli) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.8.2015 § 195  ja 
se on tullut voimaan 12.8.2016.

Kaava-alueelle sijoittuu erityisasumisen (AKS) tontti 20017/16. Tontin 
rakennusoikeus on yhteensä 2 900 k-m2, josta vähintään 50 k-m2 on 
toteutettava ensimmäisen kerroksen nk. kivijalkaliiketiloina. Tontin pin-
ta-ala on 834 m2 ja osoite Välimerenkatu.
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Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12500 (Melkinlai-
turi) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.1.2019 § 10 ja se on tullut 
voimaan 12.3.2019.

Kaava-alueelle sijoittuu asuinkerrostalojen (AK) tontti 20082/3. Tontin 
rakennusoikeus on yhteensä 3 900 k-m2. Tontin pinta-ala on 1 861 m2 
ja osoite Tongankuja.

Asemakaavan otteet ovat liitteenä 2 ja 3.

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus on 5.11.2018 § 691 päättänyt varata erityisasumisen 
tontin (AKS) 20017/16 Helsingin Varsinaissuomalainen Ylioppilashuo-
nesäätiö sr:lle valtion tukemien (pitkä korkotuki) opiskelijoille suunnattu-
jen vuokra-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2020 saakka. Varausta 
on jatkettu tonttipäällikön päätöksellä 3.2.2021 § 5 vuoden 2021 lop-
puun saakka.

Kaupunginhallitus on 10.6.2019 § 446 päättänyt varata asuinkerrostalo-
tontin (AK) 20082/3 Asunto-osuuskunta Kotihelmelle ja Lakea Oy:lle 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 20-vuoden takaus-
lainalla asunto-osuuskuntamuotoisten asuntojen suunnittelua ja kon-
sulttivetoisen ryhmärakennuttamishankkeen organisointia varten ehdol-
la, että asunto-osuuskuntamuotoiset asunnot toteutetaan Lakean ns. 
Omaksi-mallilla. Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka. Tontinvarau-
sehtoihin on tämän jälkeen tehty vähäisiä tarkistuksia asuntotonttitiimin 
päällikön päätöksellä 12.12.2019 § 354 sekä tontit -yksikön päällikön 
12.10.2020 § 240 päätöksellä, jolloin on luovuttu konsulttivetoista ryh-
märakennuttamista koskevista ehdoista.

Hankkeiden tilanteesta

Asuntohankkeiden toteutussuunnittelu on edennyt. AKS-tontille 
20017/16 toteutettava asuntohanke on rakennuslupavaiheessa ja AK-
tontille 20082/3 toteutettava asuntohanke on lähestymässä rakennus-
lupavaihetta, joten tonteille on tarpeen määrittää vuokrausperiaatteet.

Maaperätiedot

Kaupungin teettämien selvitysten mukaan tonttien alueella on harjoitet-
tu toimintaa, joka on saattanut aiheuttaa maaperän pilaantumista. Tont-
tien maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä rakennuttajien 
toimesta. Kaupunki korvaa rakennuttajille maaperän puhdistamisesta 
aiheutuvat tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimää-
räiset kulut.

Vuokrausperiaatteet
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Tontti (AKS) 20017/16

Korttelin 20017 AKS-tontti 16 luovutetaan valtion tukemaan (pitkä kor-
kotuki) opiskelija-asuntotuotantoon pitkäaikaisesti vuokraamalla. Vuok-
rausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu ARA:n tontin enimmäis-
hintaa koskeva ennakkoratkaisu, Jätkäsaaren alueelle aiemmin vahvis-
tetut vuokrausperiaatteet sekä tontin sijainti. Tällä tavoin on pyritty 
mahdollisimman yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2021 § 30 vahvistanut Länsisataman Jät-
käsaaressa sijaitsevien asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten 
tonttien (ALP-1) 20833/2 ja 4 sekä 20834/3 vuokrausperiaatteet seu-
raavasti: 

 Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) vuo-
sivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinker-
rosneliömetrihintana valtion tukeman vuokra-, nuoriso- ja asumisoi-
keusasuntotuotannon osalta vähintään 40 euroa. 

 Tonteille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -
näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntoker-
rosalaa vastaavaa vuokraa.

 Alkuvuosialennuksen johdosta tonttien maanvuokrasta peritään val-
tion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % 31.12.2026 saakka.

 Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta tontin vuo-
sivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen 
rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).  

Kaupunginvaltuusto on 16.1.2019 § 7 vahvistanut Länsisataman Jätkä-
saaressa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 20075/1-3 ja 20830/2 
vuokrausperiaatteet seuraavin ehdoin:  

 Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman 
vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta vähintään 40 eu-
roa. 

 Tonteille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -
näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntoker-
rosalaa vastaavaa vuokraa.
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 Alkuvuosialennuksen johdosta tonttien maanvuokrasta peritään val-
tion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % 31.12.2023 saakka.

 Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotont-
tien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea).

Vuosivuokra

Erityisasumisen tontin (AKS) 20017/16 tai siitä muodostettavien tont-
tien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinker-
rosneliömetrihintana valtion tukeman (pitkä korkotuki) opiskelija-
asuntotuotannon osalta vähintään 40 euroa.

Tontille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -
näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntokerrosa-
laa vastaavaa vuokraa.        

Ensi vaiheessa tontille myönnetään alkuperäisestä vuokrasta 30 %:n 
alkuvuosialennus 31.12.2026 saakka. Alkuvuosialennus myönnetään 
alueen rakentamisesta johtuvan keskeneräisyyden perusteella ja tä-
män johdosta valtion tukeman (pitkä korkotuki) tontin osalta maanvuok-
rasta perittään 70 % vuoden 2026 loppuun saakka. 

Alkuvuosialennuksen päätyttyä valtion tukeman (pitkä korkotuki) tontin 
osalta vuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.    

AKS-tontin 20017/16 laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa (2/2021, 
ind. 19,94) on esitetyn mukaisesti noin 798 euroa ilman ns. ARA-
alennusta ja ARA-alennuksella noin 638 euroa. Maanvuokran teoreetti-
nen vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa ja ARA-
alennus huomioon ottaen noin 2,55 euroa/as-m2/kk. Mainitussa hinta-
arviossa ei ole huomioitu edellä esitettyä alkuvuosialennusta.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asunto-
tontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallises-
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ta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti.  

Tontti (AK) 20082/3

Korttelin 20082 AK-tontti 3 luovutetaan ARA:n 20-vuoden takauslainalla 
ja Lakean ns. Omaksi-mallilla toteutettavan asunto-
osuuskuntamuotoisen asuntotuotannon toteuttamista varten pitkäaikai-
sesti vuokraamalla. Tontti vuokrataan markkinahintaan, Hinnoittelun 
osalta on otettu huomioon, että kyse on ARA:n sosiaalisia asunto-
osuuskuntia koskevasta kehittämishankkeesta, jossa hankkeen rahoit-
tamiseksi käytetään takauslainan ja yhteistyökumppanina olevan Lakea 
Oy:n tarjoaman hankekehitysvaiheen rahoituksen lisäksi myös kunta-
rahoitusta. Tämä rahoitusmallia koskeva kokonaisuus puolestaan edel-
lyttää hankkeelta tiettyjä hintasääntelyyn liittyviä piirteitä takauslainan 
voimassaolon ajaksi.   

Tontin vuokraushinnan määrittämiseksi on saatu kahdelta riippumatto-
malta arvioitsijalta (Catella Property Oy ja GEM Valuation Oy) arviolau-
sunnot tontin asuinrakennusoikeuden markkina-arvosta. Esitetty vuosi-
vuokra vastaa arviolausuntojen mukaista käypää markkinahintaa. Ar-
violausunnot ovat oheismateriaalissa.

Vuosivuokra

Asuinkerrostalotontin (AK) 20082/3 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosne-
liömetrihintana ARA:n 20-vuoden takauslainalla ja ns. omaksi -mallilla 
toteutettavan asunto-osuuskuntamuotoisen asuntotuotannon osalta 
vähintään 60 euroa.

Tontille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -
näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntokerrosa-
laa vastaavaa vuokraa.        

Ensi vaiheessa tontille myönnetään alkuperäisestä vuokrasta 20 %:n 
alkuvuosialennus 31.12.2026 saakka. Alkuvuosialennus myönnetään 
alueen rakentamisesta johtuvan keskeneräisyyden perusteella ja tä-
män johdosta siis ARA:n 20-vuoden takauslainalla toteutettavan tontin 
osalta maanvuokrasta perittään 80 % vuoden 2026 loppuun saakka. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.    

AK-tontin 20082/3 laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa (2/2021, ind. 
19,94) on esitetyn mukaisesti noin 1 196 euroa. Maanvuokran teoreet-
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tinen vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa noin 
4,78 euroa/as-m2/kk. Mainitussa hinta-arviossa ei ole huomioitu tontille 
edellä esitettyä alkuvuosialennusta.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asunto-
tontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallises-
ta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti.       

Vuokra-aika

Vuokra-aika on molempien tonttien osalta noin 60 vuotta siten, että 
vuokra-aika alkaa myöhemmin päätettävästä ajankohdasta ja päättyy 
31.12.2080. Jätkäsaaren alueella tontit on noudatetun käytännön mu-
kaisesti vuokrattu noin 60 vuodeksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaavan muutoksen nro 12272 kaavakartta
3 Asemakaavan muutoksen nro 12500 kaavakartta

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 13.04.2021 § 182

HEL 2021-004023 T 10 01 01 02

Välimerenkatu ja Tongankuja

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 Kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisatamassa (Jätkäsaari) sijaitse-
van asemakaavan muutokseen nro 12272 sisältyvän erityisasumi-
sen tontin (AKS) 20017/16 ja asemakaavan muutokseen nro 12500 
sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 20082/3 vuokrausperiaatteet 
liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 378
V 2.6.2021, Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin 
toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi

HEL 2021-000695 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että aloitettuja toimenpiteitä on tär-
keää edistää jatkossakin. Kaupunginhallitus edellyttää, että uusia jous-
tojen ja osa-aikatyön mahdollisuuksia etsitään erityisesti niillä toimialoil-
la, niissä liikelaitoksissa ja niissä tehtävissä, joissa järjestelyjen mah-
dollisuudet ovat tähän asti olleet vähäisempiä kuin muualla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Muutetaan kappale 18 muotoon: 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että aloitettuja toimenpiteitä on tär-
keää edistää jatkossakin. Kaupunginhallitus edellyttää, että uusia jous-
tojen ja osa-aikatyön mahdollisuuksia etsitään erityisesti niillä toimialoil-
la, niissä liikelaitoksissa ja niissä tehtävissä, joissa järjestelyjen mah-
dollisuudet ovat tähän asti olleet vähäisempiä kuin muualla.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titi Heikkilä, työhyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 36127

titi.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 20.01.2021 Malin Petra Aloite Helsingin kaupungin toi-
mista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki ryhtyy toimiin vähentääkseen työnantajana vanhempien 
uupumista. He esittävät aloitteessaan, että Helsinki alkaa aktiivisesti 
toimia sen eteen, että tilapäisen osa-aikatyön tekeminen työntekijän 
niin halutessa on kaupungin työtehtävissä nykyistä helpompaa, ja että 
jokainen vanhempi kokee yhtä lailla mahdolliseksi jäädä työstään van-
hempainvapaalle tai tehdä lyhyempää työviikkoa sukupuolestaan riip-
pumatta. Nämä toimet pitävät sisällään ainakin selvityksen osa-
aikatyön ja perhevapaiden käytön yleisyydestä eri työtehtävissä ja eri 
toimialoilla ja siitä, kuinka sukupuolistunutta perhevapaiden käyttö ja 
osa-aikatyön tekeminen Helsingin kaupungin työtehtävissä on, osa-
aikatyön tekemisen ja korvaavan työvoiman rekrytoinnin käytäntöjen 
yhtenäistäminen ja päivittäminen, ja aktiivinen tiedottaminen henkilö-
kunnan suuntaan siitä, miten työnantaja tukee työn ja perheen yhdis-
tämistä. 

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen tukeminen

Helsingissä on kiinnitetty jo pitkään huomiota työn ja muun elämän yh-
teensovittamisen tärkeyteen henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoin-
nin edistämisessä. Helsingin kaupunki käynnisti jo vuonna 2015 yhteis-
työhankkeen Väestöliiton kanssa.

Väestöliitto arvioi kaupungin vahvuuksiksi henkilöstöpolitiikan, työaiko-
jen ja lomien sijoittelun ja joustavuuden sekä melko vähäisen vaihtu-
vuuden. Kehittämiskohteiksi tunnistettiin tasa-arvoiset ja yksilölliset rat-
kaisut työaikajoustojen hyödyntämisessä, perheystävällisen johtamisen 
kehittäminen sekä pelisääntöjen läpinäkyvyyden lisääminen. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamisen onnistuminen riippuu sekä olemassa 
olevista toimintaohjeista että esihenkilöiden ja työyhteisöjen asenteista. 

Kaupungilla on edistetty systemaattisesti työn ja perheen yhteensovit-
tamisen keinoja kuten liukuvan työajan, joustavan työvuorosuunnitte-
lun, etätyön, osa-aikatyön, tehtäväjärjestelyjen ja työn muokkaamisen 
sekä virka- ja työvapaiden erilaisia käytäntöjä. Etätyön laajeneminen ja 
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monipaikkainen työ helpottavat myös työn ja muun elämän yhteensovit-
tamista. 

Osana työkulttuurin kehittämistä ja perheystävällisen työpaikan edistä-
mistä kaupunki keskittyy vuoden 2021 aikana erityisesti joustotyöajan 
ja monipaikkaisen työn edistämiseen, jotta työn järjestelyissä pystytään 
ottamaan huomioon myös erilaiset perhetilanteet. Kaikki nämä keinot 
tukevat vanhempien jaksamista. 

Kaupunginkanslia arvioi työhyvinvointiohjelmaa laatiessaan työhyvin-
vointimäärärahojen käyttöä ja määrärahan vuosittaista kohdentamista 
esiin tulevien jaksamis- ja kuormitushaasteiden pohjalta vaikuttavien 
toimenpiteiden aikaan saamiseksi.  

Helsingin kaupunki tavoittelee koko työuran kattavaa sukupuolesta riip-
pumatonta työn ja muun elämän yhteensovittamista ja teema on pysy-
vä osa vastuullista työnantajapolitiikkaamme. 

Perhevapaat ja osa-aikatyö

Oikeus erilaisiin perhevapaisiin perustuu kunnallisiin virka- ja työehto-
sopimuksiin. Kaupungin henkilöstöraportissa seurataan edellä mainittu-
jen vapaiden käyttöä vuosittain. Raportissa tarkastellaan eri osa-
aikatyömuotojen yleisyyttä ja jakautumista sukupuolittain sekä toimia-
loittain ja liikelaitoksittain viiden vuoden seurantajaksolla (2016–2020). 
Vuositasolla osa-aikatyössä on noin 10 % naisista ja 4,8 % miehistä.

Äitiysvapaat ovat viiden vuoden tarkastelujaksolla hienoisessa nousus-
sa, kasvua oli lähinnä Kaskossa ja Sotessa. Isyysvapaat ovat olleet 
laskussa erityisesti miehillä, naisten isyysvapaissa oli kuitenkin kasvua. 
Vuonna 2020 isyysvapaalla oli 446 miestä ja 14 naista. Isyysvapaiden 
pito oli vähentynyt Starassa, Pelastuslaitoksessa sekä Kuvassa. Van-
hempainvapaiden pitäminen on vähentynyt, erityisesti Sotessa. Van-
hempainvapaiden käytössä näkyy tasa-arvoistuminen perheissä; nais-
ten osuus on vähentynyt ja miesten kasvanut. 

Hoitovapaan käyttö on vähentynyt vuodesta 2016 lähtien lähes kaksi-
kymmentä prosenttia (2016, n=1559; 2020, n=1293). Laskeva muutost-
rendi näkyy sekä miehillä että naisilla. 

Työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen sairas-
tuessa hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi. Tilapäinen hoito-
vapaa on pysynyt viiden vuoden tarkastelujakson aikana suunnilleen 
samalla tasolla. Tilapäistä hoitovapaata käytti vuonna 2020 Helsingissä 
4127 naista ja 942 miestä. 
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Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan vuorokautisen tai viikoittaisen 
työajan lyhentämistä työn ja perhe-elämän yhdistämiseksi. Myös osit-
taisen hoitovapaan käyttö on pysynyt suunnilleen samalla tasolla vuo-
desta 2016 vuoteen 2020. Vuonna 2020 osittaisella hoitovapaalla oli 
582 naista ja 34 miestä. 

Parhaillaan Helsingissä laaditaan uutta, omaa henkilöstökyselyä vuo-
delle 2021. On harkinnassa, että siihen lisätään taustamuuttuja, onko 
henkilöllä lapsia. Näin ollen jatkossa pystyttäisiin seuraamaan parem-
min erilaisten perhevapaiden käyttöä ja perheellisten työntekijöiden 
kuormittumista.

Osa-aikatyön tekemisen ja korvaavan työvoiman rekrytoinnin käytäntöjen yhtenäistäminen

Vuonna 2020 päivitettiin Helsingin kaupungin henkilöstöhankinnan pe-
riaatteet, jossa henkilöstön hankintaan ja rekrytointiin liittyvä ohjeistus 
on kuvattu. Osa-aikaisten työntekijöiden rekrytointi ei eroa menettelyta-
voiltaan kokoaikaisten rekrytoinnista. Henkilöstösuunnittelun näkökul-
masta osa-aikaisuuksissa voidaan harkita sijaisuuksien yhdistämistä si-
ten, että esimerkiksi kahdelle 50 %:n työaikaa tekevälle työntekijälle 
otetaan yhteinen 100 %:n sijainen. Tämä on toteuttavissa parhaiten sil-
loin, kun molemmat osa-aikaiset sijaitsevat samassa yksikössä, jossa 
työtehtäviä voidaan yhdistellä. 

Koko Helsingin perheystävällinen työnantajapolitiikka ja siihen liittyvät 
toimenpiteet tukevat vanhempien työntekoa ja samalla vähentävät uu-
pumista, joka johtuu työelämän ja arjen yhdistämisen haasteista.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että aloitettuja toimenpiteitä on tär-
keää edistää jatkossakin, eikä aloite aiheuta lisätoimenpiteitä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titi Heikkilä, työhyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 36127

titi.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 20.01.2021 Malin Petra Aloite Helsingin kaupungin toi-
mista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 349

HEL 2021-000695 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.05.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titi Heikkilä, työhyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 36127

titi.heikkila(a)hel.fi
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§ 379
V 2.6.2021 Pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkkojen 
tarkistaminen valtuustokaudelle 2021-2025

HEL 2021-002995 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus hylkäsi esityksen ja totesi samalla, että tulevalla val-
tuustokaudella tulee valmistella selvitys, jossa tarkastellaan ylimmän 
virkajohdon ja heidän alaistensa palkkatasoa ja sen kilpailukykyisyyttä 
suhteessa vastaaviin tehtäviin muualla.  

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna 
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Kaupunginhallitus hylkää esityksen ja toteaa samal-
la, että tulevalla valtuustokaudella tulee valmistella selvitys, jossa tar-
kastellaan ylimmän virkajohdon ja heidän alaistensa palkkatasoa ja sen 
kilpailukykyisyyttä suhteessa vastaaviin tehtäviin muualla.  

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nasima Razmyarin vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na 

Jaa-äänet: 5
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan 
Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Raz-
myar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

Jan Vapaavuori jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Jan Vapaavuori jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:
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Helsingin kaupungin ylimmän johdon kokonaispalkkojen tarkastaminen 
on aiheellista. Helsingin kaupunki on maamme suurin työnantaja, jonka 
organisaatio on poikkeuksellisen laaja ja monialainen ja toimintaympä-
ristönsä haasteellinen. Kaupungin ylimmän johon tehtäviin liittyvät vaa-
timukset ja haasteet eivät näy riittävästi nykyisessä kokonaisansiota-
sossa. Kaupungin, joka pyrkii olemaan maailman toimivin ja joka vaatii 
johdoltaan paljon, tulisi myös puolustaa ja arvostaa instituutioitaan. 
Tämän tulisi näkyä myös johdon palkkauksessa, kaikenlaisissa poliitti-
sissa tilanteissa.  

Helsingin kaupungin ylimmän johdon ansiotason on oltava myös linjas-
sa maamme muiden suurten kaupunkien johdon palkkauksen kanssa 
siten, että Helsingin asema maan pääkaupunkina tulee huomioiduksi. 
Ansiovertailussa käy selkeästi ilmi, että Helsinki ei erotu suurimpien 
kaupunkien palkkatasosta. Helsingin kokoluokka sekä väestöpohjan et-
tä henkilöstön ja budjettivastuun suhteen on ainakin kaksi kertaa suu-
rempi kuin naapurikaupungeissa, mutta Helsingin pormestarin kokonai-
sansio on sama tai jopa alhaisempi. Lisäksi Helsingin roolin valtakun-
nallisena vaikuttajana tulisi korostua kaupungin ylimmän johdon palk-
kauksessa. Globaalit ilmiöt ja kansainvälisyys kaikkine haasteineen nä-
kyvät erityisesti pormestarin roolissa ja siinä, miten pääkaupungin kil-
pailukykyä kehitetään. 

Kaikille kehittymään pyrkiville ja moderneille organisaatioille olennaista 
on monen muun kehittämistoimenpiteen ohella valmius säännöllisesti 
tarkastella ylimmän johtonsa palkkausta. Tällä on puolestaan oma hei-
jastusvaikutuksensa muun johdon palkkaukseen sekä tätä kautta koko 
organisaation palkkakehitykseen. Maamme pääkaupungin keskeisissä 
tehtävissä toimivien ansioiden kehityksen on oltava linjassa tehtävien 
vaatimustason sekä niissä toimivilta henkilöiltä vaaditun kehittämisot-
teen kanssa. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää pormestarin ja apulaispormestarien koko-
naispalkoista seuraavaa valtuustokaudelle 2021-2025:

 Pormestarin kokonaispalkaksi 16 000 euroa kuukaudessa. 

 Kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja va-
paa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarien ko-
konaispalkaksi 11 000 euroa kuukaudessa. 

Kokonaispalkat sisältävät mahdollisen autoedun tai vaihtoehtoisesti 
työsuhdepolkupyöräedun.

Uudet kokonaispalkat astuvat voimaan vuonna 2021 alkavan valtuus-
ton toimikauden alusta lukien.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin johdon kokonaispalkkoja on aihetta tarkistaa ot-
taen huomioon Helsingin kaupungin koko, organisaation laajuus, erityi-
sen haasteellinen toimintaympäristö sekä asema pääkaupunkina ja 
suunnannäyttäjänä. Johdon tehtäviin liittyvät vaatimukset ja haasteet 
eivät näy riittävästi nykyisissä kokonaispalkoissa. 

Tätä vahvistavat myös ansiovertailut, jotka tehtiin suurten kaupunkien 
johtotehtävien välillä. Ansiovertailussa otettiin huomioon kokonaispalk-
ka (rahapalkka ja mahdollinen autoetu) ja arvioidut kokouspalkkiot. Ko-
kouspalkkiot vaihtelevat vuosittain toteutuvien kokousten mukaan. 

Korotustarvetta on niin pormestarin ja apulaispormestarien kuin viran-
haltijajohdonkin kokonaispalkoissa.

Vuoden 2021 alussa toteutettiin vertailu Helsingin, Espoon, Vantaan, 
Tampereen ja Turun pormestareiden/kaupunginjohtajien ansiotasoissa. 
Vertailu osoittaa, että Espoon kaupunginjohtajan kuukausittainen ansio 
on korkeampi kuin Helsingin pormestarilla, ja Vantaan ja Turun kau-
punginjohtajien kuukausittaiset ansiot ovat jokseenkin samalla tasolla 
kuin Helsingissä. Tampereen pormestarin kuukausittainen ansio jää 
Helsingin pormestarin ansiotasoa alemmaksi. 

Helsingin kaupungin pormestarin kuukausittainen ansio (sis. kokonais-
palkka ja arvioidut kokouspalkkiot) vuonna 2020 oli noin 16 350 euroa, 
josta kokonaispalkan osuus oli noin 14 491 euroa kuukaudessa. Muis-
sa kaupungeissa kuukausittaiset ansiot olivat: Espoossa noin 16 980 
euroa, Vantaalla noin 16 180 euroa, Turussa noin 16 260 euroa ja 
Tampereella noin 14 200 euroa.

Edellä kuvatut vertailut osoittavat, että Helsingin pormestarille makset-
tava kokonaispalkka ei vastaa tehtävään, rooliin, asemaan eikä toimin-
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taympäristöön liittyviä vaatimuksia. Helsingin kokoluokka sekä väestö-
pohjan että henkilöstön ja budjettivastuun suhteen on ainakin kaksi ker-
taa suurempi kuin naapurikaupungeissa, mutta Helsingin pormestarin 
kokonaisansio on sama tai jopa alhaisempi. Lisäksi Helsingin rooli val-
takunnallisena vaikuttajana korostuu tässä tehtävässä. Globaalit ilmiöt 
ja kansainvälisyys kaikkine haasteineen näkyvät erityisesti pormestarin 
roolissa ja siinä, miten pääkaupungin kilpailukykyä kehitetään. Myös-
kään pormestarin uniikki asema Suomen pääkaupungin johtajana ja 
keskeisenä vaikuttajana ei riittävästi näy ansiotasossa.

Kokonaispalkkojen tarkistaminen 2021

Pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkat (eivät sisällä ko-
kouspalkkioita) tulisi määrittää valtuustokaudelle 2021-2025 seuraavas-
ti:

 Pormestarin kokonaispalkaksi 16 000 euroa kuukaudessa. Muutok-
sella tavoitellaan Helsingin kaupungin oikeaa asemoitumista pää-
kaupunkina ja samalla kilpailukykyä muiden suurten kaupunkien 
kaupunginjohtajien/pormestarin palkkavertailussa.

 Apulaispormestarien kokonaispalkaksi 11 000 euroa kuukaudessa. 
Apulaispormestarin kokonaispalkan korotus on suhteessa pienempi, 
koska kokouspalkkiot muodostavat ison osan ansioista.

Pormestarikunnan palkanmäärityksestä päättää kaupunginvaltuusto.

Samalla kansliapäällikön kokonaispalkkaa tulisi tarkistaa samalle tasol-
le pormestarin kanssa. Ei ole perusteltua syytä muuttaa linjausta, jonka 
mukaan kansliapäällikön ja pormestarin kokonaispalkat asetettiin sa-
malle tasolle organisaatiouudistuksen yhteydessä 2017. Tässä on tär-
keä huomioida, että kansliapäällikön arvioidut kokouspalkkiot ovat mer-
kittävästi alhaisemmat kuin pormestarin. Kansliapäällikön palkantarkis-
tuksesta päättää kaupunginhallitus.

Kokonaispalkkojen kehittyminen 2017 alkaen

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017 kaupunginhallituksen esityksen 
mukaisesti pormestarien ja apulaispormestareiden kokonaispalkoista 
seuraavaa:

 Pormestarin kokonaispalkaksi 14 000 euroa kuukaudessa (yleisko-
rotusten seurauksena kokonaispalkka 1.4.2021 on 14 636 euroa 
kuukaudessa).
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 Apulaispormestarin kokonaispalkaksi 10 000 euroa kuukaudessa 
(yleiskorotusten seurauksena kokonaispalkka 1.4.2021 on 10 454 
euroa kuukaudessa).

Kaupunginhallitus päätti 27.06.2016 perustaa kansliapäällikön viran ja 
viran kokonaispalkaksi 14 000 euroa kuukaudessa 1.7.2016 lukien 
(yleiskorotusten seurauksena kokonaispalkka 1.4.2021 on 14 636 eu-
roa kuukaudessa).

Kokonaispalkka sisältää kaikki palkanosat, kuten henkilökohtaisen lisän 
ja työkokemuslisän. Kokonaispalkka sisältää myös mahdollisen autoe-
dun tai vaihtoehtoisesti työsuhdepolkupyöräedun.

Pormestarin ja apulaispormestarin palkan määrityksessä 18.1.2017 
otettiin huomioon, että luottamushenkilölle maksetaan kuntalain 82 §:n 
1 momentin 1 kohdan nojalla kokouspalkkiota.

Kaupunginkansliassa tehdyn arvion mukaan ja kaupunginvaltuuston 
päätöksen 18.1.2017 perusteluissa todetaan, että 

 Pormestarille maksettavien kokouspalkkioiden määrä tulee olemaan 
noin 2 000 euroa kuukaudessa. 

 Apulaispormestarille maksettavien kokouspalkkioiden määrä tulee 
olemaan noin 2 500 euroa kuukaudessa.

Kokouspalkkioiden toteutuva määrä riippuu kokoustiheydestä, kokous-
ten kestosta ja läsnäolosta. Vuoden 2019 kokouspalkkiot ovat edellä 
mainituissa tehtävissä toteutuneet suhteellisen lähelle vuonna 2017 
tehtyä arviota. Myös viranhaltijajohdolle maksetaan kokouspalkkioita, 
mutta vuosittaiset palkkiosummat ovat pormestarien ja apulaispormes-
tarien palkkiosummia selkeästi alhaisempia.

Kunnalliset luottamustoimet kuuluvat kunnallisen eläketurvan piiriin. 
Luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta kertyy eläkettä. 
Eläkettä ei kerry palkkiosäännön mukaan luottamushenkilölle makset-
tavista kokouspalkkioista.

Kansliapäällikön, pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkkoja 
on 2017 palkasta päättämisen jälkeen korotettu vain valtakunnallisten 
virka- ja työehtosopimusten määräämien yleiskorotusten mukaisesti.

Muun kaupungin henkilöstön palkkoja on korotettu valtakunnallisten 
virka- ja työehtosopimusten määräämien yleiskorotusten mukaisesti. 
Lisäksi henkilöstön palkat ovat voineet kehittyä seuraavasti:

 Valtakunnallisiin sopimuksiin sisältyvä järjestelyerä, joka on paikalli-
sesti sovittava kohdennettu palkankorotus.
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 Kaupungin pitkän aikavälin palkkakehityssuunnitelma, jonka tarkoi-
tus on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunni-
telmallisesti nostaa palkkoja erityisesti niissä ammattiryhmissä, jois-
sa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palk-
kakilpailukykyhaasteita.

 Henkilökohtaisen lisän tarkistus, jonka edellytyksenä on pidempiai-
kainen onnistuminen työssä ja hyvät työtulokset.

Hallintosäännön määräykset

Hallintosäännön 3 luvun 1 §:ssä todetaan, että pormestari johtaa kau-
punginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muu-
ta toimintaa. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja 
johtaa poliittista yhteistyötä, jota kaupunginhallituksen tehtävien toteut-
taminen edellyttää. Pormestari toimii myös kaupunginhallituksen elin-
keinojaoston puheenjohtajana. Kaupunginvaltuusto valitsee pormesta-
rin valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja 
pormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari on 
valittu. 

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulais-
pormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä. Kaupunginvaltuusto valitsee apulais-
pormestarin valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta toimikau-
dekseen, ja kunkin toimialan apulaispormestarin toimikausi jatkuu sii-
hen saakka, kunnes uusi toimialan apulaispormestari on valittu. 

Pormestari ja apulaispormestarit eivät ole virka- tai työsuhteessa Hel-
singin kaupunkiin.

Hallintosäännön 5 luvun 2 §:ssä todetaan, että keskushallintoa johtaa 
kansliapäällikkö. Kansliapäällikkö toimii kaupunginkanslian päällikkönä 
ja on toimialajohtajien esimies. Kansliapäällikkö suorittaa pormestarin 
määräämät tehtävät. Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen, sen 
jaostojen sekä pormestarin esittelijänä.

Kansliapäällikkö on johtava viranhaltija ja nimitetään enintään 7 vuoden 
määräajaksi. Kansliapäällikön kanssa tehdään johtajasopimus.

Toimivalta palkan määrittelyssä

Kuntalain 80 §:n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuusto päättää por-
mestarille ja apulaispormestareille maksettavasta kuukausipalkasta ja 
korvauksista. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää palkan tarkistuksista.
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Hallintosäännön 8 luvun 1§:n mukaan kaupunginhallitus päättää kans-
liapäällikön palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä palkan 
harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta.

Pormestari otti 20.3.2021 (§ 26) esittelyynsä päätöksenteon, joka kos-
kee pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkkojen tarkistamis-
ta valtuustokaudelle 2021-2025.

Asian jatkokäsittely

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää esityksen mukaisesti pormestarin ja 
apulaispormestarien uusista kokonaispalkoista, kaupunginhallitus päät-
tää täytäntöönpanon yhteydessä kansliapäällikön uudesta kokonais-
palkasta sisältäen autoedun tai vaihtoehtoisesti työsuhdepolkupyöräe-
dun.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 356

HEL 2021-002995 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.05.2021 Pöydälle

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 
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Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Keskushallinto Pormestari 20.03.2021 § 26

HEL 2021-002995 T 01 02 00 00

Päätös

Pormestari otti esittelyynsä päätöksenteon, joka koskee pormestarin ja 
apulaispormestarien kokonaispalkkojen tarkistamista valtuustokaudelle 
2021–2025.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi ai-
na ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan 
asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi.

Kuntalain 80 §:n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuusto päättää pää-
toimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja kor-
vauksista. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää palkan tarkistuksista.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää kansliapäällikön palkasta ja palkan määräytymispe-
rusteesta sekä palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta 
palkitsemisesta.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 (§ 640) kansliapäällikön viran pe-
rustamisesta ja kokonaispalkasta. Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017 
(§ 7) päätoimisten luottamushenkilöiden kokonaispalkoista. Pormesta-
rin ja kansliapäällikön kokonaispalkat asetettiin samalle tasolle.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen mu-
kaisesti pormestarin ja apulaispormestarien uusista kokonaispalkoista 
valtuustokaudelle 2021-2025, kaupunginhallitus päättää täytäntöönpa-
non yhteydessä kansliapäällikön uudesta kokonaispalkasta.

Hallintosäännön 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kansliapäällikkö 
toimii kaupunginhallituksen esittelijänä. Päätoimisten luottamushenki-
löiden kokonaispalkkojen tarkistus vaikuttaisi kansliapäällikön palkkata-
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soon. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että pormestari toimii asian 
esittelijänä.

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 380
Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuk-
sesta

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus
2 Arviointikertomus 2020 hyväksytty 13.4.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 
arviointikertomuksen suosituksista seuraavan lausunnon:

Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten seuranta

Arviointikertomuksen mukaan tilintarkastaja on raportoinut tarkastus-
lautakunnalle vuosien 2018–2019 tarkastuksissa toistuvasti esille 
nousseista talouden ja hallinnon hoidossa havaituista puutteista. Anne-
tuista suosituksista hyötyvät myös ne, jotka eivät ole olleet tarkastuk-
sen kohteena.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee
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 varmistaa, että tilivelvolliset ryhtyvät viivyttelemättä tilintarkastajan 
antamien suositusten mukaisiin toimenpiteisiin havaittujen epäkoh-
tien poistamiseksi.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen ja kehot-
taa tilivelvollisia ryhtymään viivyttelemättä tilintarkastajan antamien 
suositusten mukaisiin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin sisäisen tarkastuksen kriittis-
ten toimenpidesuositusten osalta on otettu käyttöön menettely, jossa 
kesken olevien toimenpiteiden edistymistä seurantaan ja niistä rapor-
toidaan kaupungin johdolle kuukausittain. Kaupunginhallitus kehottaa 
kaupunginkansliaa selvittämään, soveltuuko vastaava menettely myös 
tilintarkastajien antamien suositusten seurantaan.

Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi 2020

Tarkastuslautakunta on esittänyt oman arvionsa siitä, ovatko talousar-
viossa asetetut sitovat toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumista ku-
vaavat mittarit toteutuneet. Tarkastuslautakunta arvioi, että kahden ti-
linpäätösraportoinnin mukaan toteutuneen tavoitteen toteutumiseen ei 
voitu ottaa kantaa, ja että kahden liikelaitoksen tavoiteasetannassa on 
kehitettävää.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

Palvelukeskus Helsingin tulee

 selkeyttää sitovien toiminnan tavoitteiden esittämistapaa siten, että 
se on yhdenmukainen talousarviossa ja tilinpäätöksessä sekä ta-
lousarvion eri kohdissa.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

 selkeyttää talousarviossa asiakaspalautteen vastaamisen tavoitea-
jan mittaria, jotta sen toteutumisen tulkinta on yksiselitteinen.

pelastuslaitoksen tulee

 selkeyttää talousarviossa sairauspoissaolojen ja VATU-
menettelyiden toteutumisen mittareita siten, että niille asetetaan ta-
voitetasot.

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvion valmisteluohjeita tarkenne-
taan. Toimialojen ja liikelaitosten tulee laatia sitovat toiminnan tavoitteet 
ja niille asetetut mittarit huolellisesti talousarvion valmisteluohjeita nou-
dattaen. Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston tulee huoleh-
tia kaupunginvaltuustolle esitettävää talousarvioehdotusta valmistelles-
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saan, että asetetut tavoitteet ja niiden mittarit ovat talousarvion valmis-
teluohjeiden mukaiset. Tarvittaessa tavoitteita ja niiden mittareita tulee 
tarkistaa yhdessä toimialojen ja liikelaitosten kanssa.

Talouden tunnuslukujen kehitys

Kaupungin talous on arviointikertomuksen mukaan vakaalla pohjalla. 
Vuonna 2020 tulorahoitus pysyi korkeana valtion maksamien kertaluon-
teisten koronakompensaatioiden ansiosta.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee

 varautua kasvaviin kustannuksiin, jotka johtuvat koronapandemian 
aiheuttamasta hoito- ja palveluvelasta sekä oppimisvajeesta.

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvion noudattamisohjeiden mu-
kaisesti koronasta aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnissa ta-
louden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Koronaviruksen aiheutta-
man poikkeustilan vaikutuksia seurataan ja ennakoidaan tehostetusti, 
jotta menojen kasvu ja mahdollinen verotulojen kasvun hidastuminen 
voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon kaupungin taloudenpi-
dossa. Hoito- ja palveluvelasta sekä oppimisvajeesta aiheutuvat kus-
tannukset koskevat kaikkia kuntia ja valtio tulee saada jatkossakin osal-
listumaan niiden rahoittamiseen.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke

Olympiastadionin rakennushankkeen rahoittajina ovat toimineet Hel-
singin kaupunki ja Suomen valtio ja hanketta on valvonut opetus- ja 
kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä. Hankkeen alkuperäinen 
kustannusarvio on ylittynyt merkittävästi. Eniten kustannuksia on nos-
tanut lisä- ja muutostöiden suuri määrä.  

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee

 varmistaa, että yhteisrahoitteisissa hankkeissa hankkeen ohjauk-
sesta, valvonnasta ja niiden toteuttamiseen liittyvästä toimivallasta 
sekä varautumisesta kustannustason muutokseen sovitaan yksi-
tyiskohtaisesti ennen kuin hankkeen enimmäishinnasta päätetään.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

 varmistaa, että kaupunginvaltuuston päätettäväksi tuotavien hank-
keiden toteutussuunnitelmat ovat riittävän pitkälle vietyjä ja korkea-
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laatuisia ja että niistä laaditaan mahdollisimman luotettava kustan-
nusarvio. Lisäksi on varmistettava urakoitsijan sitoutuminen hank-
keen kustannustehokkaaseen toteuttamiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että epävarmuus hankkeiden kustannusar-
vioissa pysymisessä ei ole lähtökohtaisesti vain yhteisrahoitteisten 
hankkeiden ongelma. Kyse on ennen kaikkea hankkeen tavoitteiden 
asettamisesta, tavoitteiden sitovuudesta ja mahdollisuuksista tarkistaa 
hankkeelle asetettuja tavoitteita, mikäli hankkeen sitoutuvat kustannuk-
set alkavat merkittävästi poiketa enimmäishinnan pohjana olevasta 
kustannusarviosta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että valtio on uudemmissa yhteisrahoitteisis-
sa hankkeissa edellyttänyt hankepäätöstä ennen hankkeiden valtion 
rahoitusosuuden varaamista ja samalla rajoittanut valtion rahoituso-
suuden enintään suunnitelman mukaisen kustannusarvion tasoon ja 
edellyttänyt, että rahoitukseen liittyvät yksityiskohdat sovitaan erikseen.

Kaupunginhallitus katsoo, että tulevissa yhteisrahoitteisissa hankkeissa 
tulee kaupungin tavoitteena olla ensisijaisesti se, että rahoitusosuudet 
säilyvät alkuperäisen hankepäätöksen mukaisina hankkeen loppuun 
asti. Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että jatkossa hankkeille perustet-
taville ohjausryhmille tulee antaa riittävä toimivalta hankkeiden tavoit-
teiden uudelleen tarkastelemiselle, mikäli hankkeiden rahoituksellisissa 
edellytyksissä tapahtuu merkittävä muutos enimmäishinnan päätöksen-
tekohetkeen verrattuna. Tarvittaessa hankkeiden muuttuneet kustan-
nusarviot tai kustannusarviossa pysymiseksi tehtävät tavoitteiden muu-
tokset tulee saattaa kaupungin hallintosäännön mukaisesti päätettä-
väksi, ennen kuin kaupunkia koskevia sitoumuksia kolmansille osapuo-
lille annetaan.  

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että tarkastuslautakunnan esitys 
edellyttää etenkin suurten hankkeiden käsittely- ja päätösprosessin ke-
hittämistä kohti kaksivaiheista päätöksentekoa. Ensimmäisen vaiheen 
päätöksessä päätettäisiin hankkeen sitovista tavoitteista ja toteutuk-
seen tähtäävän suunnittelun käynnistämisestä. Hankkeen toteutuspää-
tös tehtäisiin vasta pidemmälle vietyjen suunnitelmien perusteella, jol-
loin samassa yhteydessä olisi mahdollista päättää yksityiskohtaisem-
min hankkeen ohjauksesta, valvonnasta ja niihin liittyvästä mahdolli-
sesta erillistoimivallasta sekä varautumisesta kustannustason muutok-
seen. Samalla päätettäisiin hankkeen enimmäishinta. Kaksivaiheinen 
päätöksenteko sisältyy valmisteilla oleviin tilahankkeiden käsittelyohjei-
siin.

Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy
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Alueiden välisen eriytymisen hillitseminen on keskeisellä sijalla Kau-
punkistrategiassa 2017−2021. Arviointikertomuksen mukaan Helsinki ei 
ole toteuttanut riittävästi maankäytön ja asuntopolitiikan toimenpiteitä 
asuinalueiden eriytymisen ehkäisemiseksi, sillä alueiden eriytyminen ei 
ole vähentynyt.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee

 kokeilla merkittävimpiin ARA-vuokrakeskittymiin kuuluvien yksittäis-
ten talojen muuttamista asumisoikeustaloiksi ja valtion korkotuen 
päätyttyä harkita yksittäisten talojen peruskorjaamista omistusta-
loiksi, jotta asuntojen hallintamuotojakauma vastaisi asumisen ja 
maankäytön toteutusohjelman tavoitteita kaikilla alueilla.

 hyödyntää raidehankkeiden myötä parantuvaa alueiden saavutetta-
vuutta täydennysrakentamalla ja palveluita kehittämällä.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

 määritellä selkeät vastuut ja menettelytavat lähijunaliikenteen ase-
manseutujen ja ostoskeskusten yhteiselle hallinnoinnille varsinkin ti-
lanteissa, joissa eri tahojen omistus hankaloittaa kehittämistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kaupunkiuudistus -toimintamalli on osa 
kaupunginvaltuuston hyväksymää Asumisen ja siihen liittyvää maan-
käytön toteutusohjelmaa 2020. Kaupunkiuudistus on uusi työkalu alu-
eellisen eriytymisen ehkäisemiseksi ja vetovoiman kasvattamiseksi. 
Sen kohdealueiksi on valittu Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mel-
lunkylä. Tarkoitus on kohentaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja houkutte-
levuutta kokonaisvaltaisesti eri toimialojen toimesta sekä mahdollistaa 
laadukas täydennysrakentaminen. Kaupunkiuudistusalueet on valittu 
osaksi ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022. 
Lähiöohjelman aikana Helsinki panostaa 9 miljoonaa euroa kaupun-
kiuudistusalueiden ympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tehokkainta eriytymisen ehkäisemisessä on tehdä monenlaisia toi-
menpiteitä riittävän isolla volyymilla, kuten Myllypurossa on tehty. Pai-
kallisen asuntokannan hallintamuotojakauman tasapainottaminen 
muuttamalla yksittäisiä ARA-vuokrataloja asumisoikeustaloiksi tai omis-
tustaloiksi vaatii monia toimenpiteitä ja monia näkökulmia. Mikäli ar-
vioidaan, että jossakin yksittäisessä kohteessa tilanne vaatii talokohtai-
sia toimenpiteitä, todennäköisesti tällainen muutos on tarkoituksenmu-
kaisinta tehdä peruskorjauksen yhteydessä. Etnistä segregaatiota li-
säävä vieraskielisen väestön pistemäinen keskittyminen on ollut viime 
vuosina voimakkaampaa muussa kuin ARA-vuokrakannassa. Tehok-
kaampaa ja nopeampaa on lisätä alueilta puuttuvia hallintamuotoja uu-
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disrakentamisen keinoin, jolloin vastataan myös kaupungin korkeisiin 
asuntotuotantotavoitteisiin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan ja kau-
punginkanslian tulee arvioida yhteistyössä säännöllisesti raidehankkei-
den ympäriltä löytyvä asuntorakentamisen potentiaali sekä huolehtia 
rakentamiskelpoisuudesta ja etenemisestä synkronissa liikennehank-
keiden suhteen. Kokonaisuutta seurataan aluerakentamisen johtoryh-
män ja liikennehankkeiden ohjausryhmän toiminnassa. 

Kaupunginhallitus pitää lähiliikenteen juna-asemien kehittämistä tär-
keänä ja toteaa, että Helsingin lähijuna-asemien mahdollista omista-
juuden muutosta mm. tarvittavien investointien ja saavutettavien hyöty-
jen osalta selvitetään tarkemmin.

Positiivisen diskriminaation määrärahan vaikutukset peruskouluissa

Peruskouluille on jaettu positiivisen diskriminaation määrärahaa vuo-
desta 1999 alkaen. Määrärahan osuus on noin prosentti perusopetuk-
sen koko budjettirahoituksesta ja sen jakoperusteita on päivitetty muu-
taman vuoden välein. Myönteisen erityiskohtelun määrärahoilla toteu-
tettuja toimenpiteitä pidetään vaikuttavina ja niiden koetaan vähentävän 
lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyviä alueellisia eroja. 

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

 jatkaa positiivisen diskriminaation määrärahojen jakamista myös 
oppilaaksiottoalueille.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan tulee pyrkiä systemaattiseen, 
pitkäjänteiseen ja ennakoitavaan taloussuunnitteluun, kehittää määrä-
rahojen jakoperusteita tarvittaessa ja pyrkiä kohdentamaan myös posi-
tiivisen diskriminaation määrärahat niin, että niillä saavutetaan asetettu-
jen tavoitteiden kannalta vaikuttavin lopputulos.

Mukana-ohjelma ja Me-koulukehittäminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi peruskou-
luissa

Mukana-ohjelma on eriarvoisuuden vähentämisen sekä lasten ja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke vuosina 
2017−2021. Ohjelmaan kuuluvan Me-hankkeen tarkoituksena on tuot-
taa kokonaisvaltaisen huolenpidon malli, jossa ovat mukana oppilas, 
hänen vanhempansa, lähipiiri ja koko kouluyhteisö. Peruskouluissa on 
edistetty Mukana-ohjelman ja Me-koulukehittämisen mukaisia toimenpi-
teitä, joista on myös hyviä tuloksia.
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

 osoittaa pysyvä resurssi peruskouluille lasten ja nuorten eriarvoi-
suuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävään työhön niillä 
alueilla, joilla huono-osaisuutta esiintyy keskimääräistä enemmän. 
Resurssi mahdollistaa sen, että kouluissa voidaan jatkaa tai käyn-
nistää Me-koulukehittämisessä ja kouluvalmentajamallissa luotuja 
hyväksi koettuja toimintamalleja.

Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tu-
lee toimialalle osoitettuja määrärahoja kohdentaessaan ottaa huomioon 
kaupunkistrategian tavoitteet. Hyväksi havaitut hankkeet ja pilotit tulee 
saattaa osaksi normaalia toimintaa. Hankkeina käynnistynyttä toimintaa 
vakinaistettaessa on arvioitava eri hankkeiden kehittämistoimenpiteillä 
saavutetut, todennetut myönteiset tulokset, varmistettava, että vaki-
naistettava toiminta ei ole päällekkäistä muun toiminnan kanssa, ja että 
se tukee muun toiminnan kehittämistä tuottavuutta parantavasti.

Päihteiden käyttäjien palvelut

Päihdepalveluissa on kehitetty kaupunkistrategian tavoitteiden mukai-
sesti sekä haittoja vähentäviä, että hoidollisia palveluita. Haittoja vä-
hentäviä palveluita on kehitetty erityisesti Symppis-päiväkeskuksissa ja 
hoidollisia palveluita päihdepoliklinikoilla ja nuorisoasemalla. Palvelui-
hin pääsyn kynnystä on madallettu. Koronapandemia on osin lykännyt 
vuodelle 2020 suunniteltua hoitojen ja toiminnan kehittämistyötä.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

 varmistaa, että kaupunkilaisilla ja päihdepalvelujen asiakkailla sekä 
yhteistyökumppaneilla on saatavilla riittävät ja ajantasaiset tiedot 
päihdepalveluista, päihdehoitopaikoista yhteystietoineen sekä päih-
teiden käyttäjien hoitopoluista.

 lisätä päihdepalvelujen yhteistyötä lastensuojelun palvelujen kans-
sa.

 kehittää päihdepoliklinikoiden ja nuorisoaseman potilaiden motivoin-
tia hoitoon sitoutumisessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialalla on tehostettu päihdepalvelui-
hin liittyvää tiedotusta ja otettu käyttöön uusia viestintäkanavia mm. jal-
kautuvassa työssä ja sosiaalisessa mediassa. Sosiaali- ja terveystoi-
mialan internet-sivuja uudistetaan käyttäjäystävällisemmiksi.   
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Kaupunginhallitus toteaa, että päihdepalvelut tekee tiivistä yhteistyötä 
lastensuojelun kanssa ja sitä kehitetään edelleen. Matalan kynnyksen 
palveluja on lisätty ja nuorisoasematoimintaa laajennetaan. 

Kaupunginhallitus toteaa, että psykiatria- ja päihdepalvelujen asiakkai-
den ja potilaiden sitoutumista hoitoon turvataan toipumisorientaation 
mukaisella toimintatavalla. Lisäksi panostetaan työntekijöiden koulu-
tukseen ja työnohjaukseen sekä uusitaan työohjeita.

Lastensuojelun sijaishuollon riittävyys

Arviointikertomuksen mukaan lastensuojelun sijaishuollon tasoa voi-
daan pitää määrällisesti tyydyttävänä, mutta se ei vastaa täysin asiak-
kaiden tarvetta. Sijaishoitopaikkoja ei ole tarjolla tarpeen mukaisesti, ja 
henkilöstöstä on pulaa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

 turvata lastensuojelun henkilöstön saatavuus erityisesti lastensuoje-
lun sosiaalityössä ja laitoshoidossa, jotta lastensuojelulain mukaiset 
tehtävät voidaan hoitaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee huo-
lehtia siitä, että lakien mukaiset tehtävät tulevat hoidettua ja niissä 
edellytetty mitoitus täyttyy. Palvelurakennetta kehitettäessä tulee huo-
mioida myös palvelujen tarjoamiseen tarvittavan henkilöstön saata-
vuus.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialalla on työs-
kennelty systemaattisesti useita vuosia lastensuojelun sosiaalityönteki-
jöiden saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi ja henkilöstövaje on 
tältä osin vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Lastensuojelun lai-
toshoidon ohjaajien (amk) ja vastaavien ohjaajien (amk) rekrytoinnissa 
on haasteita. Lastensuojelun henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden 
kannalta keskeinen tekijä on henkilöstön työhyvinvointi, joka on vuoden 
2020 Kunta10 -tulosten mukaan kehittynyt myönteisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa lastensuojelulain 
muutosta sosiaalityön ja laitoshoidon henkilöstömitoituksista, joita esi-
tetään tiukennettavaksi portaittain lähivuosina. Erityisesti laitoshoitoon 
kaavailtu henkilöstömitoitus lisäisi henkilöstötarvetta ja heikentäisi hen-
kilöstön saatavuutta merkittävästi lähivuosina. Mitoituksia ei tulisi kiris-
tää ilman samanaikaisia kansallisia toimia alan houkuttelevuuden pa-
rantamiseksi.

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on alettu toteuttaa kaupungin palve-
lujen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman suku-
puolten tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee

 kehittää kävijätietojen keräämistä liikuntapalveluissa siten, että lii-
kuntavuorojen kävijämääriä voitaisiin seurata sukupuolittain ja tietoa 
voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tasa-arvoisemmassa vuorojen 
jaossa.

 arvioida ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa Helsingin kaupungin 
ylläpitämien liikunta- ja ulkoilupaikkojen sukupuolivähemmistöille 
soveltuvat intiimitilat -selvityksen toimenpidesuositukset.

 edistää turvallisempien tilojen periaatteiden käyttöönottoa liikunta-
palveluissa laajemmin kuin vain yhdessä toimipisteessä.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan liikuntapalveluissa on käsitelty 
kävijätietojen sukupuolittaista seurantaa. Sukupuolitietoja asiakkaista 
on mahdollista saada esimerkiksi ohjatun liikunnan ilmoittautumisjärjes-
telmän kautta ja teknisiä keinoja muiden palvelujen asiakkaiden suku-
puolitietojen keräämiseen selvitetään. Avustuksia ja liikuntapaikkavuo-
roja hakevien seurojen hakemustiedoista ilmenee, paljonko seuran 
toiminnassa on mukana naisia, miehiä, sekä alle 20-vuotiaita tyttöjä ja 
poikia.

Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 
31.3.2021 (§ 73) kaupunginhallituksen vastauksen Kati Juvan valtuus-
toaloitteeseen, jossa esitettiin kaupungin käyttämien kaavakkeiden 
saattamista sukupuolineutraaleiksi. Valtuuston tahdon mukaisesti toi-
mialojen ja liikelaitosten on muutettava henkilötietojen kokoamiseen 
käytettävät lomakkeet sellaisiksi, joissa sukupuolen kirjaamiseen on 
käytössä neljä vaihtoehtoa: ”mies”, ”nainen”, ”muu” ja ”en halua vasta-
ta”.

Kaupunginhallitus toteaa, että liikunta- ja ulkoilupaikkojen sukupuolivä-
hemmistöille soveltuvat intiimitilat -selvityksen toimenpidesuosituksia 
on toimialalla linjatusti tarkoitus toteuttaa, kun rakennetaan uusia liikun-
tapaikkoja, tai peruskorjataan nykyisiä liikuntatiloja.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialla on tarkoitus laajentaa Turvalli-
sen tilan toimenpiteiden laatimista Yrjönkadun pilottikohteen jälkeen 
myös muihin liikuntapalveluiden toimipisteisiin.

Kiireettömään hoitoon pääsy terveysasemilla
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Kiireetön hoito toteutuu terveysasemilla yksittäisiä poikkeuksia lukuun 
ottamatta lain mukaisessa määräajassa, mutta ei kaupungin tavoittei-
den mukaisesti ja yhdenvertaisella tavalla. Toteutuneiden käyntien odo-
tusajassa esiintyy alueellisia eroja, ja yksittäisten terveysasemien erot 
ovat suuria. Pääasiallinen syy kiireettömään hoitoon pääsyn ongelmiin 
on lääkäripula.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

 varmistaa, että kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu kaikilla ter-
veysasemilla terveydenhuoltolain mukaisesti.

 kehittää terveysasemien lääkärien työoloja siten, että työkuorma 
koetaan kohtuulliseksi kaikilla terveysasemilla.

 kehittää edelleen lääkärien rekrytointia ja pysyvyyttä terveysasemil-
la.

 järjestää terveysasemilla lääkäreille riittävät kouluttautumismahdol-
lisuudet.

 kehittää kiireettömään hoitoon pääsyn tilastointia, jotta terveysase-
mien erot ja haasteet ovat tunnistettavissa.

sosiaali- ja terveystoimialan tulee yhdessä kaupunginkanslian kanssa

 varmistaa, että Helsingin terveysasemien lääkärien palkat ovat kil-
pailukykyisiä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen, että sosi-
aali- ja terveystoimialan tulee varmistaa, että kiireettömään hoitoon 
pääsy toteutuu kaikilla terveysasemilla terveydenhuoltolain mukaisesti.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan tulee selvittää mahdollisuudet 
terveysasemien lääkärien työolojen kehittämiseen siten, että työkuorma 
koetaan kohtuulliseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan tulee jatkaa lääkärien rekry-
toinnin ja terveysasemilla pysyvyyden edistämisen kehittämistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että terveysasemien lääkäreiden kouluttau-
tumismahdollisuuksia tulee lisätä.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että kiireettömään hoitoon pääsyn 
tilastointia tulee kehittää ja yhdenmukaistaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallituksen päättämän pidem-
män aikavälin palkkakehityssuunnitelman tarkoituksena on lisätä kau-
pungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa 
palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on 
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osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. 
Palkkakehityssuunnitelma laaditaan vuosittain korotustarvekartoitusten 
pohjalta, jossa kartoitetaan kriittisimmät ammattiryhmät toimialojen, vi-
rastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kau-
punginkanslian yhteistyönä. 

Vuoden 2020 palkkakehityssuunnitelmassa painotettiin muiden kriittis-
ten ammattiryhmien lisäksi myös terveysasemien lääkäri- ja hoitotyötä 
sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen lääkärityötä. Toimenpiteitä 
sitouttaa terveyskeskuslääkäreitä Helsingin kaupungille jatkuvasti 
haastavassa rekrytointitilanteessa on jatkettu myös vuoden 2021 palk-
kakehityssuunnitelmassa.

Perusopetuksen yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto on pääosin oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
mukaista, mutta kuraattori- ja psykologipalveluihin pääsyssä oli osittain 
viivettä.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen oppilashuollon 
tulee

 varmistaa, että oppilaat saavat psykologi- ja kuraattoripalveluja lain 
mukaisessa määräajassa.

 varmistaa, että koulut kutsuvat huoltajat mukaan koulun yhteisölli-
sen oppilashuoltoryhmän kokoukseen vähintään kerran lukukau-
dessa.

 varmistaa, että koulut seuraavat säännöllisesti oppilaiden hyvinvoin-
tia yhtenäisellä ja vertailukelpoisella tavalla.

 seurata kuraattori- ja psykologimitoituksen toteutumista dokumen-
toidusti.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen lain mu-
kaisen määräajan noudattamisesta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan on huolehdittava siitä, että kou-
lut kutsuvat huoltajien edustajat mukaan oppilashuoltoryhmän kokouk-
siin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan tulee huolehtia siitä, että koulut 
ottavat käyttöön ja hyödyntävät tarjolla olevia yhdenmukaisia välineitä 
oppilaiden hyvinvoinnin seurantaan.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että toimialan tulee huolehtia siitä, 
opetuslautakunnan vuonna 2014 tekemän mitoitusperustetta koskevan 
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päätöksen mukainen toteutunut kuraattorien ja psykologien määrää 
suhteessa oppilaisiin dokumentoidaan.

Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen kaupunkiympäristön toimialalla

Kaupunkiympäristön toimiala on pääosin toteuttanut osallistuvaa budje-
tointia kaupungin linjausten mukaisesti. Hankkeiden toteuttamisproses-
si on edennyt kokonaisuudessaan hyvin. Kaupunkilaisten laajamittai-
sessa, vähemmän aktiivisten ryhmien osallistamisessa on parannetta-
vaa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee

 yhteistyössä rajata osallistuvan budjetoinnin tavoitteet ja hankkeet 
siten, että tavoitteet voidaan saavuttaa hankkeille varatuilla resurs-
seilla.

 kehittää hankkeiden kokonaiskustannusten seurantaa ja varmistaa, 
että kustannuksista saadaan oikeat tiedot.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

 varmistaa, että kaupunkilaisten saatavilla on oikeat ja ajantasaiset 
tiedot osallistuvan budjetoinnin hankkeiden etenemisestä.

 kehittää osallistuvan budjetoinnin hankkeista viestimistä monikana-
vaiseksi ja monikieliseksi. Viestinnässä on paremmin huomioitava 
ne kaupunkilaiset, jotka eivät seuraa sosiaalista mediaa tai muita 
digitaalisia kanavia.

Kaupunginhallitus toteaa, että päättäessään 4.5.2020 (§ 279) osallistu-
van budjetoinnin nykyisistä reunaehdoista ja toteutusperiaatteista, kau-
punginhallitus ei päätynyt asettamaan osallistuvan budjetoinnin tavoit-
teisiin ja ehdotusten reunaehtoihin ehdottoman tarkkoja rajoituksia. 

Reunaehdot on pyritty pitämään hyvin yleisellä tasolla, jotta ne säilyisi-
vät ymmärrettävinä ja ohjaisivat ehdotusten sisältöjen valmistelua kaik-
kein kriittisimmissä kohdissa kuitenkaan liikaa niitä rajoittamatta. Ylei-
sen tason reunaehdoilla on haluttu turvata riittävän matala kynnys 
ideoida toimintaa ja mahdollistaa monipuolisten hankkeiden toteuttami-
nen. Yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia tukee se, että proses-
si ja käsiteltävät asiat ovat riittävän selkeitä ja osallistuminen ei vaadi 
kaupunkilaiselta erityisosaamista ja investointihankkeiden suunnittelun 
yksityiskohtien hallitsemista.   

Osallistuvan budjetoinnin toisella kierroksella on yhteistyössä toimialo-
jen kanssa tuotettu tietoa kustannuksista ja suunnitteluun vaikuttavista 
reunaehdoista, jotta kaupunkilaiset voivat laatia entistä selkeämpiä ja 
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riittävän tarkkuustason ehdotuksia kustannusten ja tarvittavien resurs-
sien arvioimiseksi. Ehdotusten yhteiskehittämiselle ja kaupungin ja 
kaupunkilaisten väliselle keskustelulle on varattu enemmän aikaa ver-
rattuna ensimmäiseen kierrokseen. Ehdotusten yhteiskehittäminen ja 
valmistelu on ollut kaksivaiheinen ja se on jaettu alueelliseen ja teemal-
liseen yhteiskehittämiseen. Tavoitteena on ollut valmistella ensin ehdo-
tuksia alueellisesti kaupunkilaisten kanssa, siten, että ne ovat riittävän 
konkreettisia ja selkeitä tullessaan toimialalle kommentoitavasi ja vii-
meisteltäväksi teemalliseen yhteiskehittämiseen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että osallistuvan budjetoinnin hankkeiden 
kustannuksia seurataan hankkeittain investointi- ja käyttötalousmenoit-
tain. Taloushallintopalvelut laatii tarvittavat raporttipohjat ja perustaa 
projektinumerot toimialan ilmoittamien hanketietojen pohjalta. Toimialat 
vastaavat hankkeiden toimeenpanosta ja niihin liittyvistä hankinnoista 
ym. menoista, menojen kirjaamisesta ja tiliöinneistä sekä seuraavat 
hankekohtaisten budjettien käyttöä. Kanslian osallisuus ja neuvonta -
yksikkö seuraa ja raportoi osallisuusrahaston kokonaisuuden toteutusta 
ja käyttöä osana kaupungin talousarvion seurantaa. 

Nykymallin mukaan toimialojen ennen äänestystä laatimat kustannu-
sarvioinnit ovat olleet hankkeiden kustannusraami, josta ei ole voinut 
poiketa. Ensimmäisellä kierroksella joistain hankkeista jäi rahaa käyt-
tämättä ja ne palautuivat osallisuusrahaston pääomaan. Joissain hank-
keissa on ollut ennakoimattomia yllättäviä kuluja, joita ei ole jälkikäteen 
ollut mahdollista kirjata hankkeen menoksi osallisuusrahastoon. 

Kaupunginhallitus toteaa, että osallistuvan budjetoinnin hankkeiden 
seurantasivusto on tärkeä kokoava kanava, joka mahdollistaa osallistu-
van budjetoinnin kaikkien hankkeiden toimeenpanon seurannan hel-
posti yhden verkkosivun välityksellä. Hankkeiden seurantasivustolla tie-
to on saatavilla myös ruotsin ja englannin kielellä. Osallistuvan budje-
toinnin projektiryhmä seuraa säännöllisesti hankkeiden etenemistä. 
Kaupunginkanslia ohjaa ja tukee kokonaisviestintää ja toimialat vastaa-
vat hankkeiden etenemisen yksityiskohtaisemmasta viestinnästä.

Kaupunginhallitus toteaa 4.5. 2020 (§ 279) vahvistamiensa osallistuvan 
budjetoinnin toteutusperiaatteiden mukaisesti, että osallistuvan budje-
toinnin toteutuksen eri vaiheista viestitään laajasti hel.fi -sivuilla, kau-
pungin sosiaalisen median pääkanavissa, Helsinki-kanavalla, toimialo-
jen palvelupisteiden diginäytöillä ja ilmoitustauluilla, osallisuuden uutis-
kirjeessä ja stadiluotsien sosiaalisen median kanavissa. Osallistuvan 
budjetoinnin viestinnässä hyödynnetään myös ulkomainontaa sekä pe-
rinteistä printtimediaa, kuten joka kotitalouteen jaettavaa Helsinki-
lehteä ja kaupunginosien paikallislehtiä. Viestintä on kaksikielistä ja 
keskeisistä viestintämateriaaleista ja ohjeista tuotetaan myös muita kie-
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liversioita (selkosuomi, englanti, viro, venäjä, somali, arabia). Toimialo-
jen tule noudattaa viestinnässään kaupunginhallituksen vahvistamia 
periaatteita.

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen

Kaupunki on osin edistänyt nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kau-
pungin päätösten ja linjausten mukaisesti. Nuorten aloitteiden käsitte-
lyprosessi koetaan raskaaksi, ja aloitejärjestelmän kehittäminen suju-
vammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi on ollut hidasta. Nuorisoneuvos-
ton vaikuttamismahdollisuuksia on edistetty esimerkiksi läsnäolo- ja 
puheoikeudella toimialalautakunnissa. 

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan tulee

 edelleen tiivistää yhteistyötään nuorten vaikuttamismahdollisuuk-
sien tuomisessa konkreettiseksi osaksi koulujen ja oppilaitosten 
toimintaa ja opetusta.

kaupunginkanslian tulee yhdessä toimialojen kanssa

 varmistaa, että toimialoilla vastauksia valmistelevat ovat vuorovai-
kutuksessa aloitteen tekijän kanssa.

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee yhteistyössä kaupunginkanslian 
kanssa

 keventää nuorten aloiteprosessia.

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee

 lisätä nuorisovaaleja koskevaa yhteistyötä yksityisten ja valtion kou-
lujen ja oppilaitosten kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa päättäneensä 12.2.2021, että sen jälkeen, 
kun tarkastuslautakunnan arviointi nuorten vaikuttamismahdollisuuksis-
ta on valmistunut kesällä 2021, kaupunginhallitukseen tuodaan esitys 
nuorten aloitejärjestelmän uudistamisesta.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen, että kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan tulee tiivistää yhteistyötään nuorten vaikuttamismahdollisuuksien 
konkretisoinniksi osaksi opetusta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslian tulee täsmentää 
nuorten aloitteita valmisteleville asiantuntijoille annettavaa ohjeistusta 
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siten, että vastauksia valmistelevat ovat vuorovaikutuksessa aloitteen 
tekijän kanssa.  

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorten aloiteprosessin keventämismah-
dollisuudet tulee selvittää.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen, että kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee lisätä nuorisovaaleja koskevaa yh-
teistyötä yksityisten ja valtion koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Rakentamisen ja rakennusten käytön päästöjen vähentäminen

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman rakentamiseen ja rakennusten 
käytön liittyviä toimenpiteitä on toteutettu etenkin rakennusten käytön 
päästöjen vähentämiseksi. Työ rakentamisen päästöjen vähentämisek-
si jatkuu.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunkiympäristön toimialan tulee

 varmistaa, että Ilmastovahdin kaikkien Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpiteiden tiedot ovat ajan tasalla.

 esittää aiempaa useammasta Ilmastovahdin toimenpiteestä vaiku-
tusarvio.

 varmistaa, että rakentamisen, esirakentamisen ja materiaalien 
päästöjen vähentäminen edistyy aikataulussa.

kaupunkiympäristön toimialan tulee yhteistyössä Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n kanssa

 lisätä puurakentamista ja muita toimia rakentamisen aikaisten pääs-
töjen vähentämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelmaa päivitetään vuoden 2021 aikana, jolloin toimenpi-
teiden tiedot saatetaan ajan tasalle. 

Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpideohjelman päivityksen yhtey-
dessä toimenpiteiden kuvauksiin on tarkoitus lisätä vaikutusarvio. 

Kaupunginhallitus toteaa, että rakentamisen, esirakentamisen, materi-
aalien ja muiden epäsuorien päästöjen vähentämismahdollisuuksia 
selvitetään, kehitetään ja otetaan käyttöön sekä Helsingissä että valta-
kunnallisesti. Epäsuoria päästöjä voidaan vähentää mm. kiertotaloutta 
ja puurakentamista edistämällä.
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Kaupunginhallitus toteaa, että Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman to-
teuttaminen on sisällytetty tytäryhteisöjen omistajastrategioissa asetet-
tuihin tavoitteisiin. Kaupunkiympäristön toimialan tulee lisätä erilaisia 
toimia rakentamisen aikaisten päästöjen vähentämiseksi yhteistyössä 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja muiden tytäryhteisöjen kanssa.

Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa

Kaupunginvaltuuston 2012 hyväksymät ympäristöpoliittiset tavoitteet 
eivät ole täysin toteutuneet, mutta hankintojen vastuullisuutta on alettu 
kehittää viime vuosina. Uudessa hankintastrategiassa ja ympäristöpoli-
tiikassa ympäristövastuullisuuteen liittyvät linjaukset ovat aiempia pai-
nokkaampia.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee

 vahvistaa asiantuntijaresursseja ympäristöystävällisten hankintojen 
tukemiseen.

 järjestää hankintakoulutusta, jossa perehdytään vastuullisuuskritee-
rien hyödyntämiseen.

toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee

 käynnistää aktiivinen markkinavuoropuhelu ympäristö- ja vastuulli-
suusnäkökohtien ottamiseksi huomioon ympäristövaikutuksiltaan 
merkittävissä hankinnoissa.

kaupunginkanslian tulee

 edistää sitä, että tytäryhteisöt käynnistävät markkinavuoropuheluja 
ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohtien ottamiseksi huomioon ympä-
ristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että 14.12.2020 hyväksytyn Helsingin hankin-
tastrategian teema-alueiden (”Toimivat markkinat ja innovaatioiden 
edistäminen”, ”Vaikuttavuus ja vastuullisuus” ja ”Hankintojen johtami-
nen ja hankintataidot”) tavoitteiden ja niitä tukevien keskeisten toimen-
piteiden toteuttamissuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Työtä johtaa 
hankintojen ohjausryhmä. Teema-alueiden toimenpiteiden edistämistä 
varten on perustettu työryhmät, joiden toimintaa hankintojen koordinaa-
tioryhmä ohjaa. Parhaillaan tavoitteita toimenpiteineen priorisoidaan, ja 
niiden etenemisestä tehdään suunnitelmat (projektikortit).

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin hankintastrategian tavoitteen, 
”Hankintojen tekemiseen on riittävät henkilöresurssit ja hankintatehtä-
vien toimenkuvat ovat selkeät”, yhtenä toimenpiteenä on hankinnoissa 
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toimivien henkilöiden resurssikartoituksen tekeminen. Tässä yhteydes-
sä tullaan tarkastelemaan myös asiantuntijaresursseja ympäristöystä-
vällisten hankintojen tukemiseksi.  

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin hankintastrategian tavoitteen, 
”Henkilöstöllämme on hankintojen tekemiseen tarvittava osaaminen”, 
toimenpiteinä mainitaan kaupunkiyhteisen hankintojen koulutusohjel-
man suunnittelu ja kaupunkiyhteisen hankintojen koulutusohjelman to-
teuttaminen. Vastuullisuuskriteereiden hyödyntämiseen perehdytetään 
koulutusohjelman toteuttamisen yhteydessä.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin hankintastrategian tavoitteena 
on, että ”Tunnistamme ja analysoimme strategisesti merkittävien han-
kintojen toimittajamarkkinat”. Lisäksi hankintastrategian tavoitteena on, 
että ”Meillä on toimintamalleja ja kriteerejä vastuullisuuden ja vaikutta-
vuuden edistämiseksi hankinnoilla”. Molempien tavoitteiden toimenpi-
teinä tulee tehdä markkina-analyysejä ja käydä markkinavuoropuhelua 
strategisesti merkittävien hankintojen valmistelun varhaisessa vaihees-
sa, ennen hankintamenettelyn käynnistämistä, jotta saadaan tietoa uu-
sista vaihtoehdoista ja jotta voidaan selvittää markkinoiden kykyä vas-
tata suunnittelemiimme kriteereihin ja vaatimuksiin.

Kaupunginhallitus toteaa edellä mainittujen tavoitteiden ja niitä koske-
vien toimenpiteiden lisäksi, että hankintastrategian kirjauksen mukai-
sesti strategian linjaukset on viety tavoitteiksi, toimenpiteiksi ja mitta-
reiksi, jotka koskevat koko kaupunkikonsernia. Tytäryhteisöjen tukena 
markkinavuoropuhelujen toteuttamisessa toimii yhteishankintojen osal-
ta Helsingin Konsernihankinta Oy.

Merellinen Helsinki

Strategiakauden tavoitteita merellisestä Helsingistä on edistetty. Merel-
lisen strategian alkuvuosille aikataulutetuista toimenpiteistä jo puolet on 
toteutunut joko täysin tai pääosin. Merellisessä kehittämisessä on kui-
tenkin edelleen hitautta, joka aiheutuu siitä, että asioita hoidetaan mo-
nella toimialalla ja niiden rajapinnoissa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa

 määritellä Helsingin merellisen kehittämisen johtamisvastuu.
 selvittää, mikä olisi toimiva malli varata merelliselle kehittämiselle 

määrärahoja kaupunkitasoisesti.
 määritellä vastuutahot vesiliikenteen kehittämiselle ja merellisen 

huoltoverkoston toteuttamiselle.
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Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin merellisen strategian johtamis-
vastuuta kehitetään perustamalla merellinen ohjaus- ja kumppaniryh-
mä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on Helsingin merellisen strategian 
tavoitteiden toteutumisen varmistaminen ja merellisen strategian toi-
mintaohjelman sisältämien hankkeiden toteutumisen seuranta. Ohjaus- 
ja kumppaniryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinojohtaja ja ryhmän 
työtä koordinoidaan elinkeino-osastolta. Ryhmän tavoitteena on paitsi 
vahvistaa Helsingin kaupungin sisäistä yhteistyötä ja päätöksentekoa 
merellisissä asioissa, myös laajemmin varmistaa, että Helsingistä 
muodostuu taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla 
toimiva vetovoimainen ja paremmin palveleva kaupunki myös merellis-
ten alueiden ja palveluiden osalta. Toimialojen tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että ohjaus- ja kumppaniryhmässä on tarvittava edustus, jotta 
arviointikertomuksessa todetut johtamisvastuun kehittämistarpeet täyt-
tyvät.

Kaupunginhallitus toteaa, että merellisen strategian toimenpideohjel-
maa toteutetaan toimialojen määrärahojen puitteissa. Merellisen stra-
tegian toimenpiteiden toteuttamisen ja kaupungin merellisen vetovoi-
man ja hyvinvoinnin edistämisen varmistamiseksi tarvittava malli mää-
rärahojen varaamiseksi selvitetään vuoden 2022 talousarvion ja toimia-
lojen vuoden 2022 käyttösuunnitelmien laatimisen yhteydessä. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että merellisen huollon ja vesiliiken-
teen kehittämiseksi on perustettu omat ryhmänsä, joissa kulttuuri ja va-
paa-ajan sekä kaupunkiympäristön toimialat yhdessä elinkeino-osaston 
ja merellistä huoltoa toteuttavan kaupungin liikelaitos Staran kanssa 
pyrkivät selkiyttämään vuoden 2021 aikana muun muassa kummankin 
kokonaisuuden päävastuutahot. Erityisesti vesiliikenteen kehittämisen 
osalta tulee tarkastella mallia, jossa kehittäminen keskitetään yhdelle 
toimialalle. Myös muiden merellisten toimintojen, kuten laituripaikkojen 
vuokrauksen ja laiturien ylläpitovastuun osalta vastuunjako on syytä 
selkeyttää.

Toimitilayhtiöiden omistajaohjaus

Toimitilayhtiöiden omistajaohjaus on pääosin järjestetty tarkoituksen-
mukaisesti. Arviointikertomuksen mukaan konserniohjeessa on täyden-
tämistarpeita.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

 valmistella konserniohjeen täydentäminen siten, että ohjeesta tai 
sen liitteestä ilmenee, miten toimiohjeiden antaminen eroaa yhtiöis-
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sä ja säätiöissä, sekä miten osakeyhtiölain säädökset vaikuttavat 
yhtiön hallituksen jäsenen toimintaan kaupungin edustajana.

 toimia siten, ettei konserniohjeen ennakkokantamenettelyn ja nykyi-
sen käytännön välillä ole ristiriitaa ostopalveluna hankittavien toimi-
tusjohtajien valinnassa.

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee

 edelleen parantaa tiedonkulkua siten, että kaupunkiympäristön toi-
miala olisi tietoisempi omistajaohjaukseen liittyvistä toimista ja vas-
taavasti kaupunginkanslialle välittyisivät olennaisimmat tiedot tiloja 
hallinnoivalta kaupunkiympäristön toimialalta.

Kaupunginhallitus toteaa, että voimassa olevan konserniohjeen mu-
kaan ”tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kaupungilla on kirjanpitolaissa 
tarkoitettu määräysvalta. Tytäryhteisöön rinnastetaan myös kaupungin 
määräysvaltaan kuuluva säätiö.” Konserniohjetta täydentävässä hy-
vässä hallinto- ja johtamistavassa kaupunkikonsernissa on todettu vas-
taavasti. Konserniohjeen määräyksiä toimiohjeiden antamisesta sovel-
letaan tämän mukaisesti yhteneväisesti ja samoin periaattein sekä 
kaupungin tytäryhteisöihin että -säätiöihin, eikä soveltamiskäytännössä 
ole tähän mennessä tunnistettu tarvetta eritellä toimiohjeiden antamista 
koskevia määräyksiä tai käytäntöjä yhteisöjen ja säätiöiden välillä. 
Konserniohjeen nykyiset määräykset toimiohjeiden antamisesta mah-
dollistavat joustavasti erilaisten tilanteiden huomioimisen sekä kattavat, 
tarpeen mukaan, yhteisöjen ja säätiöiden ko. tilanteessa olennaisen 
hallintoelimen. 

Edelleen konserniohjeessa todetaan, että ”konserniohjetta noudatetaan 
kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta 
lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, säännöistä tai osakassopimuk-
sesta muuta johdu. Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjei-
den ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten, kuten yhteisö- 
tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, 
noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on ilmoi-
tettava ristiriidasta välittömästi kirjallisesti konsernijohdolle tai kaupun-
ginkanslialle. Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen hallituksen ja toimi-
tusjohtajan oikeudellista asemaa tai vastuuta.” Edelleen konserniohjet-
ta täydentävässä hyvässä hallinto- ja johtamistavassa on todettu, että 
”hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeesta voidaan poiketa, mikäli se on 
ristiriidassa yhteisöä koskevan lainsäädännön, osakassopimuksen tai 
yhtiöjärjestyksen/sääntöjen kanssa”.

Konserniohjeen mukaisesti osakeyhtiön hallituksen jäsen noudattaa 
toimessaan osakeyhtiölakia ja vastaavasti säätiön hallituksen jäsen 
säätiölakia. Sekä osakeyhtiö- että säätiölain keskeisenä, myös hallituk-
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sen työskentelyä ohjaavana periaatteena on se, että yhtiön/säätiön 
johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön/säätiön etua, ja sää-
tiön osalta myös säätiön tarkoituksen toteutumista. Konserniohjetta 
täydentävään hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen hallitustyöskente-
lyä ohjaavaan kappaleeseen on osaltaan sisällytetty osakeyhtiölain 
keskeisiä periaatteita yhdenvertaisuudesta (OYL 1:7 §) ja hallituksen 
yleistoimivallan rajoista (OYL 6:2 §). 

Em. lakien keskeisten periaatteiden noudattaminen ei kuitenkaan pois-
sulje sitä, että samanaikaisesti hallituksen jäsen noudattaa konsernioh-
jetta. Edelleen konserninohjeessa on todettu, että se ei muuta tytäryh-
teisöjen hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudellista asemaa tai vastuu-
ta. Jos osakeyhtiölain/säätiölain ja konserniohjeen välillä havaitaan ris-
tiriitaa, on tästä ilmoitettava välittömästi kirjallisesti konsernijohdolle ja 
kaupunginkanslialle. Asiaa selvitetään tällöin yhdessä konsernijohdon 
kanssa, ja konserniohjaus voi tarvittaessa erillisellä toimiohjeella tukea 
hallitusten jäseniä. Jos konserniohjeen sisällössä havaitaan pysyvä ris-
tiriita osakeyhtiö- tai säätiölain kanssa, valmistellaan tältä osin konser-
niohjeen muuttaminen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että konserniohjeessa ei ole toistaiseksi kat-
sottu tarkoituksenmukaiseksi toistaa tarkasti osakeyhtiölain, säätiölain 
tai muiden yhtiön johdon työskentelyä ohjaavien lakien sisältöä, jotta 
säilytetään aikaa kestävä joustavuus konserniohjeessa ja omistajaoh-
jauksessa. Nykyisten konserniohjeen määräysten on katsottu kattavan 
tarkoituksenmukaisesti sekä yhteisöjen että säätiöiden toimiohjeiden 
antamisen, mutta asiaa tarkastellaan konserniohjeen ja hyvän hallinto- 
ja johtamistavan seuraavan päivityksen yhteydessä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että lähtökohtaisesti keskinäiset ja tavalliset 
kiinteistöyhtiöt (toimitilayhtiöt) hallinnoivat toimialansa mukaisesti tiettyä 
kiinteistöä tietyllä alueella, eikä niiden rajatun toiminnan osalta ole 
normaalitilanteessa tarvetta aktiiviseen omistajaohjaukseen. Ko. yhtiöi-
den toiminnassa tavoitteena on kiinteistön hyvä hoito ja kustannuste-
hokas toiminta. Tällä hetkellä joissakin toimitilayhtiöissä ostopalveluna 
hankittu isännöinnin kokonaispalvelu kattaa myös ns. toimitusjohtajan 
tehtävän, joka vastaa käytännössä suurelta osin isännöitsijän tehtävää. 
Korvaus toimitusjohtajan tehtävästä maksetaan osana isännöintipalve-
lua. 

Kaupunginhallitus toteaa, että arviointikertomuksessa tarkoitetuissa ti-
lanteissa toimitilayhtiöissä ei ole ennakkokantamenettelyn näkökulmas-
ta katsottu olevan kyse toimitusjohtajan tehtävästä vaan osana isän-
nöintipalvelua hankittavasta työstä, sen nimikkeestä riippumatta. En-
nakkokantamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden tarkennustarpeita ar-
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vioidaan myös tältä osin konserniohjeen ja hyvän hallinto- ja johtamis-
tavan seuraavan päivityksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslian ja toimialojen yhteis-
työtä konserniohjauksen asioissa, kuten tytäryhteisöjen hallitusten jä-
senten nimeämisessä sekä talousarviotavoitteiden ja sittemmin omista-
jastrategioiden valmistelussa, on vahvistettu viime vuosina. Yhteistyön 
kehittämistä kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan sekä 
muidenkin toimialojen välillä tullaan edelleen kehittämään ja paranta-
maan tulevaisuudessa, jotta kaupunki saa tytäryhteisöistään pitkällä ai-
kavälillä mahdollisimman paljon toiminnallista ja/tai taloudellista hyötyä.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta pyytää 25.5.2021 mennessä kaupunginhallituksen 
lausuntoa arviointikertomuksen 2020 suosituksista.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 13.4.2021 vuoden 2020 arviointikerto-
muksen.

Kuntalain (410/2015) 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia 
kaupunginvaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hankkii arviointi-
kertomuksesta kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin 
toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointi-
kertomuksen kanssa.

Arviointikertomus 2020 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä toteaa, että tarkastuslautakunnan antamassa arviointikerto-
muksessa esitetyistä suosituksista olisi annettava päätösehdotuksen 
mukainen lausunto.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus
2 Arviointikertomus 2020 hyväksytty 13.4.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 05.05.2021 § 11

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 38

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2020 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toi-
mielimiltä tarvittavat lausunnot 25.5.2021 mennessä toimitettaviksi 
kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 20.4.2021. 

Käsittely

13.04.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén ei osallistunut arviointi-
kertomuksen aiheen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis-
hanke käsittelyyn.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleeksi kaksi lisätään seu-
raava: Samalla tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 
20.4.2021. 

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

06.04.2021 Ehdotuksen mukaan

12.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545
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minna.tiili(a)hel.fi
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§ 381
Linjaus nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta 
kaupunginvaltuustossa

HEL 2021-003578 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Khn linjaukset nuorisoneuvoston edustajien lasnaolo- ja puheoikeudes-
ta toimialalautakunnissa 24 6 2019 478§

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus vahvistaa 24.6.2019 § 478 antamansa linjaukset 
nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalau-
takuntien kokouksissa ja toteaa, ettei läsnäolo- ja puheoikeuden myön-
täminen kaupunginvaltuuston kokouksiin ole tarkoituksenmukaista

Esittelijän perustelut

Nuorisoneuvoston edustajien lautakuntatyöskentelyn seurannan ja ar-
vioinnin, kansallisen vertailun sekä yhdenvertaisuuden, osallistamisen 
ja kuulemisen periaatteiden perusteella ei ole tarkoituksenmukaista, et-
tä nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajille myönnettäi-
siin läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksiin. Huo-
mioon on otettu myös nuorisoedustajien jaksaminen sekä hallintokult-
tuuriin liittyvät syyt.
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Arvio siitä, ettei läsnäolo- ja puheoikeus olisi tarkoituksenmukainen, pe-
rustuu eri intressiryhmien yhdenvertaiseen kohteluun sekä hallintome-
nettelyn rakenteeseen. Ei olisi luontevaa myöntää yhdelle ryhmälle 
mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon käyttämällä puheenvuoroja 
itse päätöskokouksessa. Oikeus ei luontevasti sopisi myöskään hallin-
tomenettelyn rakenteeseen, jonka mukaisesti valtuustossa käsiteltävät 
asiat ovat huolellisesti valmisteltuja ja valtuustossa valmistelun pohjalta 
käytävä keskustelu on luonteeltaan poliittista. Myöskään nuorisotyön ja 
lastensuojelun näkökulmasta oikeus ei olisi tarkoituksenmukainen, 
koska osallistuminen nuorelle, kuten aikuisellekin, on sangen raskasta; 
kokoukset ja niihin valmistautuminen vie aikaa, joka on pois esimerkiksi 
opiskelusta ja levosta.

Läsnäolo- ja puheoikeutta puoltavia seikkoja puolestaan ovat nuorten 
näkökulman ja nuorten vaikuttamisen suurempi näkyvyys ylipäänsä ja 
käsiteltävissä asioissa sekä mahdollisesti nuorten osallistamisen ja tie-
donsaannin paraneminen nuorisoneuvoston edustajien viestiessä kau-
pungin asioista laajemmin helsinkiläisille nuorille. Erityisaseman anta-
mista nuorille, verrattuna muihin intressiryhmiin, voisi puoltaa se, että 
alaikäisillä ei ole äänioikeutta ja näin mahdollisuutta vaikuttaa kaupun-
gin päätöksentekoon. Useissa kunnissa nuorisovaltuuston jäsenellä on 
läsnäolo- ja puheoikeus valtuustossa. 

Nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeutta toimialalauta-
kuntien kokouksissa on saatujen kokemusten perusteella syytä jatkaa 
aiemmin linjatulla tavalla. Lautakuntatyöskentelyyn läsnäolo- ja puheoi-
keus sopii valtuustotyötä paremmin.

Asian tausta

Kaupungin johtoryhmän 24.9.2018 tekemän linjauksen mukaisesti ke-
väällä 2019 toteutettiin kokeilu, jossa nuorisoneuvoston keskuudestaan 
valitsemille edustajille annettiin läsnäolo- ja puheoikeus toimialalauta-
kuntien kokouksiin.

Kaupunginhallituksen päätöksellä 24.6.2019, 478 § järjestely vakinais-
tettiin, ja kaupunginhallitus antoi linjaukset nuorisoneuvoston edustajien 
läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalautakunnissa.

Valtuutettu Matias Pajula ja 28 muuta valtuutettua esittivät aloittees-
saan 19.6.2019 että Helsinki antaa vakituisen paikan kaupunginval-
tuuston jokaiseen kokoukseen nuorisoneuvoston keskuudestaan valit-
semalle edustajalle.

Aloitteeseen 27.1.2020, 50 § antamassaan vastauksessa kaupungin-
hallitus totesi, että vuonna 2020 jatketaan kokemusten seuraamista 
nuorisoneuvoston jäsenten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja 
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arvioidaan menettelyn toimivuutta. Seurantaa toteutetaan muun muas-
sa tarkastelemalla läsnäolokertoja sekä puheenvuorojen määriä ja si-
sältöjä. Nuorisoedustajat itse raportoivat kyselylomakkeelle kokemuk-
sistaan kokouksissa.

Menettelyn toimivuutta arvioidaan toteuttamalla erilliset kyselyt sekä 
nuorille, toimielimen jäsenille, toimintaan osallistuneille viranhaltijoille ja 
työntekijöille että nuorisoneuvoston toimintaa tukeville nuorisopalvelui-
den työntekijöille. Lisäksi selvitetään kokemuksia vertailukelpoisista 
kunnista, joissa nuorisovaltuuston jäsenillä on valtuustossa pysyvä läs-
näolo- ja puheoikeus. 

Seurannan, arvioinnin ja vertailun perusteella valmistellaan esitys nuo-
risoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kau-
punginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edus-
tavuuden sekä nuorten jaksamisen siten, että päätökset mahdollisesta 
puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehtäisiin ennen valtuustokauden vaihtu-
mista ja tulisivat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa.

Kaupunginvaltuusto katsoi 12.2.2020, 37 § aloitteen loppuun käsitellyk-
si.

Tehdyt selvitykset

Kaupunginhallituksen edellä mainitun vastauksen mukaisesti vuonna 
2020 jatkettiin kokemusten keräämistä toimialalautakunnista. Samalla 
toteutettiin useita kyselyitä työskentelyyn osallistuneille sekä selvitettiin 
tilannetta vertailukelpoisissa kaupungeissa.

Linjauksia toimialalautakuntien osalta on perusteltu kaupunginhallituk-
sen päätöksessä 24.6.2019, 478 §. Nämä perustelut ovat edelleen 
voimassa.

Lautakuntatyöskentelyn seuranta ja arviointi

Läsnäolo- ja puheoikeudesta lautakunnissa tehtiin tammi-helmikuussa 
2021 kysely lautakuntien jäsenille, lautakuntatyöskentelyssä oleville 
asiantuntijoille sekä nuorisoneuvoston edustajille.

Asiantuntijoiden vastauksia saatiin 11 (2 esittelijää, valtaosa muita 
asiantuntijoita). Vastaajien enemmistö (63,6 %) arvioi, että nuorisoneu-
voston edustajien osallistuminen lautakuntien kokouksiin oli onnistunut 
erittäin hyvin tai melko hyvin.

Avovastauksissa, joissa kysyttiin menettelyn myönteisiä puolia ja haas-
teita, nousi esille, että keskustelu kokouksissa on monipuolistunut ja 
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nuorten näkökulma on tullut paremmin esille. Nuorten puheenvuorojen 
koettiin olevan hyvin valmisteltuja, mihin arvioitiin vaikuttaneen hyvän 
yhteisen nuorisoneuvoston valmistelukeskustelun. 

Haasteeksi nostettiin lautakuntien kokousten tiheys, tarve laajaan pe-
rehtymiseen, poistumisvaade salassa pidettävien asioiden käsittelyn 
ajaksi ja tuen saanti kokouksiin valmistautumisessa. Nuorten arvioitiin 
tarvitsevan tukea myös siinä, mihin asioihin he voivat vaikuttaa ja mistä 
asioista löytyy nuorten näkökulma asioihin.

Kyselyssä asiantuntijoille kysyttiin myös, vahvistaako  läsnäolo- ja pu-
heoikeus lautakunnissa nuorisoneuvoston osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia. Vastauksissa nousi esille, että nuorten näkökulma on 
sinänsä noussut kokouksissa esille, mutta sen vaikutusta käsiteltävään 
asiaan on vaikea osoittaa. Vaikuttavampaa voisi sen sijaan olla tehos-
taa nuorten näkökulman huomioon ottamista valmistelussa tai tekemäl-
lä erilaisia aloitteita. Huoleksi nousi myös, edustaako nuorisoneuvosto 
riittävän laaja-alaisesti helsinkiläisiä nuoria.

Luottamushenkilökyselyyn saatiin 15 vastausta. Vastaajista yhtä lukuun 
ottamatta kaikki olivat toimineet nuorisoneuvoston edustajan kummina 
lautakuntatyöskentelyssä. Vastaajista yli puolet arvioi, että nuorisoneu-
voston edustajan osallistuminen lautakunnan kokoukseen oli onnistu-
nut hyvin tai melko hyvin. 

Kyselyyn vastanneet nostivat esille liki pelkästään myönteisiä puolia 
nuorisoneuvoston edustajien osallistumisessa lautakuntien kokouksiin 
mainiten muun muassa, että nuorten näkökulmat ovat raikkaita ja mie-
lenkiintoisia. Nuorten läsnäolon kokouksissa arvioitiin myös paranta-
neen kokouksien keskustelun sävyä ja sisältöä. Osa vastaajista tosin 
koki, että havaittavissa on ollut lobbaamista oman poliittisen taustayh-
teisön mukaisiin ratkaisuihin. 

Nuorisoneuvoston edustajille suunnattuun kyselyyn saatiin 6 vastausta. 
Nuorisoneuvoston nuoriso-ohjaajat ovat lisäksi keränneet lautakuntae-
dustajilta palautetta erillisissä tapaamisissa. Tapaamisissa ovat nous-
seet esille kyselyssäkin esiintyneet teemat kummitoiminnan kehittämi-
sestä sekä kokemus, että lautakuntien asiat olisivat olleet ennalta pää-
tettyjä eikä lautakunnassa ollut todellista vaikuttamisen mahdollisuutta

Kyselyyn vastaajista 3 oli melko tyytyväisiä lautakuntatyöskentelyyn, 2 
antoi neutraalin vastauksen ja noin 1 oli melko tyytymätön. Vastaajat 
arvioivat, että kokouksiin valmistautuminen oli erittäin työlästä (1), mel-
ko työlästä (2) ja vähän työlästä (2). 

Avovastauksissa nuorisoneuvoston jäsenet nostivat esille, että olisivat 
tarvinneet enemmän tukea kummeilta ja parempaa kokonaisnäkymää, 
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miten päätöksenteossa oleviin asioihin olisi voinut vaikuttaa jo valmiste-
luvaiheessa.

Nuoret totesivat, että läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa 
on ollut hyvä oppimisprosessi kaupungin päätöksentekoon. Toisaalta 
edustajat havainnoivat, että monet asiat olivat jo ennalta päätettyjä, ei-
kä lautakuntakeskustelussa ollut todellista vaikuttamisen mahdollisuut-
ta.

Kokouksiin osallistumisen kokemukset vaihtelivat. Toiset nuorisoneu-
voston edustajat kokivat, että he pystyivät vaikuttamaan puheenvuoroil-
laan lautakunnissa käsiteltäviin asioihin, mutta toiset kokivat vaikutta-
misen mahdollisuudet kokouksissa heikoiksi. Esille nousi myös, että 
kokouksiin valmistautuminen vie aikaa, joka oli pois esimerkiksi opiske-
lusta. Pidettyjen puheenvuorojen arvioitiin olleen lautakuntien jäsenten 
arvostamia, mutta niillä ei välttämättä koettu olleen suurta vaikutusta 
yleisesti helsinkiläisen nuorten näkökulmasta. 

Selkein kehittämiskohde nuorten mielestä on kummitoiminta. Nuoriso-
neuvoston jäsenet vaihtuvat, ja uusille edustajille kaupungin valmistelu- 
ja päätöksentekoprosessi on vaikeasti hahmoteltavissa. Päätöksen-
teossa olevat asiat ovat laajoja, ja nuorten vaikuttamisen mahdollisuus 
näyttäytyy epäselvänä.

Kansallinen vertailu

Kansallista vertailua tehtiin lähettämällä kysely eri kaupunkien nuoriso-
valtuustojen työskentelyä ohjaaville kaupunkien työntekijöille. Kyselys-
sä tiedusteltiin kokemuksia nuorisovaltuuston edustajan osallistumises-
ta kaupunginvaltuustojen kokouksiin. Kysely lähetettiin niihin neljään 
suurimpaan kaupunkiin, joissa nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja pu-
heoikeus valtuustossa eli Espooseen, Poriin, Tampereelle ja Vantaalle. 
Kaikki vastasivat.

Vastaajat nostivat myönteisinä kokemuksina esille, että läsnäolo- ja 
puheoikeus valtuuston kokouksissa tuo kuntalaisille paremmin esiin 
nuorisovaltuuston toimintaa ja nostaa nuorten mielipiteitä päätettäviin 
asioihin. Haasteelliseksi vastaajat näkivät käsiteltävien asioiden laajuu-
den vuoksi kokouksien kuormittavuuden, pitkät kokoukset sekä sen, et-
tei nuorisovaltuuston edustajan kanta välttämättä vastaa yleisesti kau-
pungin nuorten kantaa.

Arviot nuorisoneuvoston edustajien puheenvuorojen vaikuttavuudesta 
jakautuivat täysin, vaikka nuorten pitämiä puheenvuoroja kokouksissa 
pidettiin hyvinä. Kaikki vastaajat olivat kuitenkin järjestelyyn erittäin tai 
melko tyytyväisiä. Kiitosta sai myös se, että nuoret ovat viestineet nuo-
risovaltuustojen sosiaalisen median kanavien kautta kaupunginvaltuus-
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tojen kokouksista nuorille ymmärrettävästi. Kaikki vastaajat tunnistivat 
nuorten osallistumisessa valtuuston kokouksiin kehitettävää. Keskeistä 
on nuorten tukeminen kokouksiin valmistautumisessa

Käytännön järjestelyt vaihtelevat suuresti. Vaihtelua on osallistujien lu-
kumäärässä (yksi tai kaksi), edustajien valintaprosessissa (sama edus-
taja aina, etukäteen valitut vuorotellen tai erillinen valinta joka kokouk-
seen) sekä puheenvuorojen käytössä (rajoittamaton, yksi valmisteltu 
puheenvuoro). Kaikissa kaupungeissa voi osallistua kaikkiin kokouk-
siin, mutta missään kaupungissa ei ole pääsyä valtuuston salassa pi-
dettäviin asiakirjoihin. 

Kaikissa kaupungeissa nuorten perehdyttämisprosessi on samankal-
tainen kuin Helsingin lautakuntatyöskentelyn. Apua saa nuorisotyönte-
kijöiltä, toimielinten työskentelyyn osallistuvilta asiantuntijoilta sekä toi-
mielinten jäseniltä. Kaikissa kaupungeissa nuorisovaltuustolla on käy-
tössään jokin sähköinen keskustelu- ja työskentelyalusta. Nuorisoval-
tuuston edustaja informoi muuta nuorisovaltuustoa valtuuston kokouk-
sessa olevista asioita ja nuorisovaltuusto muodostaa yhdessä kannan 
käsiteltäviin asioihin.

Nuorisotyön näkökulma

Nuorisotyön näkökulmasta nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja 
puheoikeus valtuustossa vahvistaisi ja laajentaisi nuorten vaikuttamis-
mahdollisuuksia Helsingissä. Nuorten läsnäolon toimialalautakunnissa 
voi jo nähdä vaikuttaneen nuorten parempaan huomioon ottamiseen 
päätösten valmistelussa. Lisäksi muista kunnista saadut kokemukset 
todentavat nuorten valtuustossa pitämien puheenvuorojen vaikuttavuut-
ta. 

Lisäksi kaupungin on syytä varmistaa nuorisoneuvostoa laajemman 
nuorten joukon osallisuus ja kuuleminen valmisteltavissa asioissa ja 
kehittää tähän soveltuvia menetelmiä.

Nuorisoneuvoston edustajan roolin ja tehtävän toimielimessä on oltava 
nuoren kehityksen ja kasvun huomioon ottava ja riittävän hyvin rajattu. 
Edustajan vastuu kaikkien nuorten äänen esille tuojana on suhteutetta-
va kokoukseen valmistautumiseen käytettävissä olevaan aikaan, ko-
kouksissa käsiteltävien asioiden määrään ja sisältöön, sekä nuoren 
saamaan aikuisten tukeen. 

Nuorten roolista on luotava yhteinen ymmärrys ja tavoitetila nuoriso-
neuvoston ja nuorisopalveluiden kesken, ja kaupungin on viestittävä 
sovitusta roolista selkeästi. Nuorella on oltava mahdollisuus toimia nuo-
risoneuvoston edustajana kokouksissa ilman, että edustustehtävän 
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kuormittavuudesta koituu haittaa nuoren koulunkäynnille, opiskelulle tai 
perhe- ja ystävyyssuhteille.

Yhdenvertaisuus

Yhden intressiryhmän läsnäolo- ja puheoikeus yhdelle ryhmälle kau-
punginvaltuuston kokouksiin on yhdenvertaisuuden kannalta ongelmal-
lista. Kaupungissa on esimerkiksi useita muitakin vaikuttamistahoja, 
muun muassa kuntalaissa nuorisovaltuuston ohella säädetyt vammais-
neuvosto ja vanhusneuvosto. 

Yhdenvertaista vaikuttamistoimielinten ja eturyhmien osalta ei olisi, jos 
vain nuorisoneuvoston edustajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus kau-
punginvaltuuston kokouksissa. Positiivinen erityiskohtelu on sinänsä 
mahdollista, jos sillä edistetään tosiasiallista yhdenvertaisuutta.

Osallisuusmallin arvioinnin 2017-2021 yhteydessä esille nousi kehitet-
tävää kaikkien lakisäteisten vaikuttamistoimielinten osalta. Arvioinnin 
yhteydessä vanhus- ja vammaisneuvostojen jäseniltä kysyttiin vaikut-
tamismahdollisuuksista palveluiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. 
Kyselyyn vastaajista yli puolet koki, että kaupunki on tarjonnut erittäin 
hyvät tai melko hyvät mahdollisuudet vastaajan edustamalle neuvostol-
le vaikuttaa kaupungin toimintaan ja palveluihin. 

Päätöksentekoon vaikuttamisen osalta tulokset olivat heikommat. Vas-
tauksista 10 %:ssa vaikuttamista arvioitiin tapahtuneen paljon ja 67 
%:ssa jonkin verran. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta arvioi, että 
vaikuttamismahdollisuudet ovat parantuneet vuodesta 2017 alkaen. 
Tärkeimmiksi vaikuttamistavoiksi koettiin toimielimen tapaamiset kau-
pungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa sekä lausuntojen 
antaminen. 

Kaupunginkanslia ja nuorisoneuvoston toimintaa ohjaava kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimiala ovat käynnistäneet kehittämistoimenpiteitä, joilla 
selkeytetään vaikuttamistoimielinten tulevissa asettamispäätöksissä 
niiden tehtäviä. Lisäksi on suunniteltu toimenpiteitä, joilla tuetaan syk-
syllä aloittavia uusia neuvostoja niiden työssä. 

Kaupungin tulee myös aiempaa selkeämmin parantaa osallisuutta ja 
vuorovaikutusta yhdenvertaisen osallisuuden parantamiseksi vaikutta-
mistoimielimiä koskevien väestöryhmien osalta sen sijaan, että osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia parannettaisiin vain vaikuttamis-
toimielinten osalta puhe- ja läsnäolo-oikeuksia laajentamalla.

Nuorten osallistaminen ja kuuleminen
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Yhdenvertaisen osallisuuden edistäminen kaikkien nuorten osalta on 
Helsingissä haasteellista. Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin strategia-
kauden arvioinnissa yhdenvertaisen osallisuuden toteutumisen ongel-
mat nousivat selvästi esille. Yhdenvertaista osallisuutta ei parhaalla ta-
valla edistä läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuustossa.

Esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin koulukohtaisissa äänestysprosen-
teissa oli merkittävää hajontaa sekä lukioiden että perusopetuksen 
osalta. Osallisuus on nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmas-
sa kirjattu sekä laaja-alaisen oppimisen yhdeksi tavoitteeksi että ku-
vaukseen koulun yhteisöllisestä toimintakulttuurista. Helsingin kaupun-
gin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmaan on kirjattu, että op-
pilaskunta osallistuu kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmän toimin-
taan.

Helsinkiläisten lasten ja nuorten yhdenvertaista osallisuutta pystytään 
edistämään kehittämällä yhteistyön rakenteita, toimintoja ja lisäämällä 
ymmärrystä kaupungin vaikuttamisjärjestelmistä oppimisympäristön ri-
kastajana. Ruutibudjetin ja OmaStadin kehittäminen tiiviissä yhteisyös-
sä toimialojen, opettajien ja oppilaiden kanssa on jatkossakin keskeis-
tä. 

Yhdenvertaisen osallisuuden edistämiseksi kaupunginkanslian, kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
välistä yhteistyötä tulee tiivistää. Kaupungin tulee myös varmistaa, että 
asettuminen ehdolle nuorisoneuvostoon, ehdokkaiden tuki sekä nuori-
soneuvostoon valittujen nuorten tukeminen toteutuu yhdenvertaisesti 
eri kaupunginosissa sosioekonomiset erot alueilla huomioon ottaen. 

Lasten ja nuorten osallisuudessa nuorten läsnäolo- ja puheoikeutta 
koskevassa arvioinnissa kehittämiskohteeksi nousee myös osallisuus-
viestintä. Osallisuusviestintä nousi myös kaupungin merkittävämmiksi 
kehittämiskohteeksi osallisuus- ja vuorovaikutusmallin arvioinnissa st-
rategiakaudella 2017-2021.

Hallintokulttuuri

Toimialalautakunnat käsittelevät asioita sekä päätöksentekijöinä että 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien 
asioiden valmistelijoina. Valtuuston päätös puolestaan on asian lopulli-
nen ratkaisu.

Nuorten osallistuminen liittyy erityisesti valmistelurooliin. Suomalaises-
sa hallintokulttuurissa osallistuminen, kuuleminen ja vaikuttaminen to-
teutetaan valmisteluvaiheessa, eikä päätöksentekovaiheessa enää 
kuulla osallisia tai eturyhmiä. Tämän periaatteen pohjalta on annettu 
myös hallintomenettelyn säännökset lainsäädännössä. Nuorten läsnä-
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olo toimialalautakunnissa myös niiden lopulliseen päätöstoimivaltaan 
kuuluvissa asioissa on poikkeuksellista.

Ottaen huomioon valtuuston roolin strategisena lopullisena päätöksen-
tekijänä ei ole perusteltua antaa nykyistä laajemmin läsnäolo- tai pu-
heoikeuksia sen kokouksissa millekään ryhmälle. Valtuuston kokoukset 
ovat julkisia, joten niitä voi kuka tahansa seurata. Esityslistat julkais-
taan ennen kokousta yleisessä tietoverkossa, joten kenellä tahansa on 
mahdollisuus ottaa yhteyttä valtuutettuihin ennen kokousta. Nuoriso-
neuvoston näkemykset käsiteltäviin asioihin tulee kerätä valmisteluvai-
heessa.

Nuorisoneuvoston lausunto 7.10.2019

Nuorisoneuvosto antoi 7.10.2019 lausunnon valtuutettu Pajulan val-
tuustoaloitteen johdosta. Saadun tiedon mukaan neuvoston kanta on 
edelleen sama.

Helsingin nuorisoneuvosto kannattaa vakituisen puhe- ja läsnäolo-
oikeuden antamista nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston 
kokouksissa.  

Läsnäolo- ja puheoikeuden myötä se olisi entistä kykenevämpi työs-
kentelemään juuri sen eteen, mitä varten se on olemassa: edistämään 
nuorille tärkeitä asioita ja tuomaan ne päättäjien tietoon.

Vakituinen puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa 
mahdollistaisi nuorten monipuolisemman kuulemisen, kun nuorisoneu-
vosto voisi nostaa myös aloitteiden ulkopuolisia, nuorille erittäin tärkeitä 
asioita esiin. Monet kaupunginvaltuuston tärkeät päätökset koskevat 
nuoria, minkä takia nuorisoneuvoston entistä tiheämpi kuuleminen 
kaupunginvaltuuston kokouksissa olisi hyödyllistä. Useassa kunnassa 
nuorisovaltuusto tai vastaava on saanut itselleen vakituisen puhe- ja 
läsnäolo-oikeuden.

Yhteys kaupunkistrategiaan

Kaupunkistrategian mukaan kaupunkia rakennetaan joka päivä yhdes-
sä. Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus tehdä vaikuttavia tekoja yhtei-
sönsä hyväksi. Helsingin kaupungin tavoitteena on varmistaa toimin-
nassaan nuorten asianmukainen ja tehokas kuuleminen. Kaupungin 
osallisuus- ja vuorovaikutusmallia kehitetään monin eri tavoin ja mo-
nesta eri näkökulmasta, jotta kuntalaisia saadaan aktivoitua osallistu-
maan itseään koskeviin ja kiinnostaviin asioihin. 

Nuorten osallistaminen osallistumalla kaupunginvaltuuston kokouksiin 
ei edellä esitetyn mukaisesti ole osallistamisen näkökulmasta hyödylli-
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sintä, vaan nuorten näkemykset käsiteltäviin asioihin tulee kerätä val-
misteluvaiheessa. Nuorisoneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja pu-
heoikeus toimialalautakunnissa.

Asiaa koskeva lainsäädäntö

Kuntalain (410/2015) 26 §:n mukaan nuorisovaltuustolle on annettava 
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitys-
tä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympä-
ristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden 
nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. 

Nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteut-
tamiseen ja seurantaan ei edellytä läsnäolo- ja puheoikeutta kaupun-
ginvaltuuston kokouksissa. Tavoitteet voidaan toteuttaa keräämällä 
nuorten näkemykset käsiteltäviin asioihin valmisteluvaiheessa.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä 
muun muassa iän, mielipiteen, poliittisen toiminnan, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lain 9 §:n 
mukaan kuitenkaan sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka 
tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka 
syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syr-
jintää.

Vaihtoehtoinen eteneminen

Mikäli kaupunginhallitus kuitenkin katsoisi, että läsnäolo- ja puheoikeus 
kaupunginvaltuuston kokouksiin tulisi antaa nuorisoneuvoston keskuu-
destaan valitsemalle edustajalle, tulisi asia saattaa kaupunginvaltuus-
ton käsiteltäväksi, koska se edellyttää hallintosäännön muuttamista. 

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n 2 momenttia voitaisiin muuttaa kuulu-
maan seuraavasti:

Kaupunginvaltuuston kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus lisäksi 
nuorten vaikuttamistoimielimen valitsemalla jäsenellä, kuitenkin siten, 
että läsnäolo- ja puheoikeutta ei ole kaupunginvaltuuston käsitellessä 
asiaa kuntalain 101 §:n 1 momentissa tarkoitetussa suljetussa kokouk-
sessa, ja että puheoikeutta ei ole kaupunginvaltuuston käsitellessä 
henkilöstöä koskevaa asiaa. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita läsnäolo- 
ja puheoikeuden toteuttamisesta antaa nuorisoasiainjohtaja.

Hallintosäännön muutos tulisi voimaan uuden valtuustokauden alkaes-
sa 1.8.2021.

Nuorisoasianjohtajan toimivalta vaihtoehtoisessa etenemistavassa
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Edellä mainitulla tavalla erityisesti valtuustotyöskentelyn yhteydessä tu-
lisi ottaa huomioon lastensuojelulliset näkökohdat ja nuorisotyön tavoit-
teet. Osallistumisessa olisi yksittäisen nuoren kohdalla hyviä puolia, 
mutta valtuustotyöhön osallistuminen on sangen raskasta. Valtuuston 
kokoukset esimerkiksi alkavat useimmiten vasta kello 18 ja kestävät 
usein hyvin myöhään. Valtuustotyöhön osallistumisen negatiivisia vai-
kutuksia esimerkiksi koulutyöhön tai vapaa-aikaan tulisi pystyä mini-
moimaan.

Vaikka osallistuminen toimintaan on nuorisoedustajille vapaaehtoista, 
ja heillä on oma vastuunsa huolehtia jaksamisestaan, on kaupungilla 
kuitenkin heistä vastuuta myös lastensuojelun näkökulmasta. Tämän 
vuoksi olisi perusteltua, ettei hallintosäännössä annettava osallistumi-
soikeus olisi niin suoraviivainen, etteikö sitä voisi tarkemmin rajoittaa 
esimerkiksi valittavien henkilöiden toimikauden, käytettävän ajan tai 
puheenvuorojen lukumäärän suhteen.

Nuorisoneuvoston ja nuorisopalveluiden tulisi yhteistyössä neuvotella 
sopivat toimintatavat toimivaan valtuustoedustamiseen nimenomaan 
nuorisotyön näkökulmasta. Tämän nuorisotyön ulottuvuuden vuoksi 
nuorisoasiainjohtajalla olisi viime kädessä toimivalta antaa ohjeita ja 
määräyksiä edustajien osallistumisesta valtuuston kokouksiin.

Toimivalta ja yhteisvalmistelu

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan 
kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädet-
ty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luotta-
mushenkilölle. Toimivaltaista viranomaista, joka päättäisi nuorisoneu-
voston edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden suhteesta kaupungin 
osallisuus- ja vuorovaikutusmalliin, ei ole määrätty, joten kaupunginhal-
litus on toimivaltainen antamaan asiassa periaatelinjaukset.

Päätös on valmisteltu kaupunginkanslian hallinto-osaston ja viestintä-
osaston, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuu-
den sekä toimialojen hallintopalveluiden yhteistyönä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Khn linjaukset nuorisoneuvoston edustajien lasnaolo- ja puheoikeudes-
ta toimialalautakunnissa 24 6 2019 478§
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 382
Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi Laajasalon ratikkakort-
telin kaava-alueen eteläpuolelle jäävän metsäalueen luonnonrauhan 
säilyttämisestä

HEL 2020-012225 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
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
4.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muutoksen 
4.11.2020 valtuusto hyväksyi valtuutettu Mirita Saxbergin toivomus-
ponnen: "Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siitä, että 
kaavoitetun alueen eteläpuolelle jäävän metsäalueen koskemattomuus 
ja luonnonrauha säilytetään siitä huolimatta, että viereen rakennetaan 
varikko-asuinrakennus-hybridi."

Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavamuutos koskee yhtä Laajasalon 
keskeistä viheraluetta. Ratikkakorttelin rakentaminen ei ulotu Laajasa-
lon uimarannalle, eikä sen välittömässä läheisyydessä oleviin metsiin. 
Luonto- ja virkistysarvoiltaan hienon rantametsän ja uimarannan muo-
dostaman kokonaisuuden ranta- ja metsäluonnon kulutuksen estämi-
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seksi viher- ja virkistysalueiden reitit tullaan osoittamaan tarkoituksen-
mukaisesti ja selkeästi, jonka avulla luonnonalueet saavutetaan hyvin 
ja luonnonalueiden kulumista estetään. Laajasalon rannan kautta kul-
keva ekologinen yhteys sekä metsäverkoston runkoyhteys säilyy. 
Asemakaavatyön aikana on teetetty kaava-aineistoon sisältyvä, laa-
jempi tarkastelu metsäverkostoyhteydestä Yliskylän ja Jollaksen alueel-
la (SitoWise 2019). 

Tulevan ratikkakorttelin eteläpuolen välittömässä läheisyydessä sijait-
see osa Holmanmoisionpolkua ja urheilukenttä. Kaava-alueen etelä-
puolella oleva osa Holmanmoisionpolkua tulee jäämään ennalleen. Ur-
heilukenttä siirretään ja ajanmukaistetaan Holmanmoisionpolun länsi-
puolen urheilu- ja virkistyspalveluiden korttelialueelle palvelemaan sekä 
koulun opetustoimintaa että asukkaiden liikunta- ja virkistyskäyttöä. 
Nykyinen urheilukentän alue tulee jatkossakin palvelemaan alueen lii-
kunta- ja virkistyskäyttöä. Nykyisen urheilukentän ja Degerön kartanon 
välillä on Elsankallio (+10 m), joka on metsäinen alue. Seudullisen 
maanpeiteaineiston mukaan Elsankalliolla kasvaa 15−20 metriä korke-
aa puustoa, joka estää näkymän kartanosta ratikkakortteliin. Latvusten 
yli saattaa näkyä ratikkakorttelin korkeimpien rakennuksien yläkerrok-
sia. Uuden rakentamisen ei voida katsoa pilaavan kartanoalueen mai-
semaa, vaikka se muuttaa alueen luonnetta, sillä alueen luonteen muu-
tos kartanomiljööstä asuinalueeksi on käynnistynyt jo 1960−70-luvuilla.

Varikkokorttelin raitiovaunu- ja autoliikenne tuottavat liikennemelua. 
Ajoliittymät molemmille liikennemuodoille tulevat Reposalmentieltä, jol-
loin ratikkakorttelin rakennukset suojaavat korttelin etelä- ja myös länsi- 
ja itäpuolelle jääviä alueita liikennemelulta. Korttelin länsipuolen Hol-
manmoisionpolun ja itäpuolen Rantametsänpolun liikenne on vähäistä 
huoltoliikennettä, eikä tuota häiritsevää melua luontoalueille. Korttelin 
eteläpuolella olevalla Rantametsänpolun osuudella on sallittu vain pe-
lastusliikenne. Kaavaa varten laadittujen selvitysten perusteella on an-
nettu kattavat asemakaavamääräykset uuden rakentamisen osalta. Li-
säksi kaavamääräyksin on varmistettu, että melun, runkomelun ja täri-
nän torjunta tulee kohteessa tarkasteltua kokonaisuutena siten, että 
asemakaavassa osoitettu käyttötarkoitus tulee haitattomasti toteutettua 
niin uuden asumisen kuin ympäristönkin kannalta. Kaavaratkaisu luo 
näin ollen edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympä-
ristölle. Selvitykset osoittavat, että kaavavaiheen jälkeinen jatkosuunnit-
telu on mahdollista
tehdä siten, että ääniympäristöasetuksen vaatimukset, joita sovelletaan 
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL:n) mukaisessa rakentamisen suun-
nittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa, voidaan täyttää.
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Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muutoksen hyväksymispää-
töksestä tehtyjen valitusten käsittely on kesken Helsingin hallinto-
oikeudessa. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 167

HEL 2020-012225 T 00 00 03

Hankenumero 4388_15

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:
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Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavamuutos koskee yhtä Laajasalon 
keskeistä viheraluetta. Ratikkakorttelin rakentaminen ei ulotu Laajasa-
lon uimarannalle, eikä sen välittömässä läheisyydessä oleviin metsiin. 
Luonto- ja virkistysarvoiltaan hienon rantametsän ja uimarannan muo-
dostaman kokonaisuuden ranta- ja metsäluonnon kulutuksen estämi-
seksi viher- ja virkistysalueiden reitit tullaan osoittamaan tarkoituksen-
mukaisesti ja selkeästi, jonka avulla luonnonalueet saavutetaan hyvin 
ja luonnonalueiden kulumista estetään. Laajasalon rannan kautta kul-
keva ekologinen yhteys sekä metsäverkoston runkoyhteys säilyy. 
Asemakaavatyön aikana on teetetty laajempi tarkastelu metsäverkos-
toyhteydestä Yliskylän ja Jollaksen alueella (SitoWise 2019). 

Tulevan ratikkakorttelin eteläpuolen välittömässä läheisyydessä sijait-
see osa Holmanmoisionpolkua ja urheilukenttä. Kaava-alueen etelä-
puolella oleva osa Holmanmoisionpolkua tulee jäämään ennalleen. Ur-
heilukenttä siirretään ja ajanmukaistetaan Holmanmoisionpolun länsi-
puolen urheilu- ja virkistyspalveluiden korttelialueelle palvelemaan sekä 
koulun opetustoimintaa että asukkaiden liikunta- ja virkistyskäyttöä. 
Asemakaavan liitteenä oli Laajasalon liikuntapuistosta valmistunut kehi-
tyssuunnitelma (Tengbom arkkitehdit 2019), joka käsittää myös tämän 
alueen. Nykyinen urheilukentän alue tulee jatkossakin palvelemaan 
alueen liikunta- ja virkistyskäyttöä. Nykyisen urheilukentän ja Degerön 
kartanon välillä on Elsankallio (+10 m), joka on metsäinen alue. Seudul-
lisen maanpeiteaineiston mukaan Elsankalliolla kasvaa 15−20 metriä 
korkeaa puustoa, joka estää näkymän kartanosta ratikkakortteliin. Lat-
vusten yli saattaa näkyä ratikkakorttelin korkeimpien rakennuksien ylä-
kerroksia. Uuden rakentamisen ei voida katsoa pilaavan kartanoalueen 
maisemaa, vaikka se muuttaa alueen luonnetta, mutta alueen luonteen 
muutos kartanomiljööstä asuinalueeksi on käynnistynyt jo 1960−70-
luvuilla. 

Varikkokorttelin raitiovaunu- ja autoliikenne tuottavat liikennemelua. 
Ajoliittymät molemmille liikennemuodoille tulevat Reposalmentieltä, jol-
loin ratikkakorttelin rakennukset suojaavat korttelin etelä- ja myös länsi- 
ja itäpuolelle jääviä alueita liikennemelulta. Korttelin länsipuolen Hol-
manmoisionpolun ja itäpuolen Rantametsänpolun liikenne on vähäistä 
huoltoliikennettä, eikä tuota häiritsevää melua luontoalueille. Korttelin 
eteläpuolella olevalla Rantametsänpolun osuudella on sallittu vain pe-
lastusliikenne. 

Kaavaa varten laadittujen selvitysten perusteella on annettu kattavat 
asemakaavamääräykset uuden rakentamisen osalta. Lisäksi kaava-
määräyksin on varmistettu, että melun, runkomelun ja tärinän torjunta 
tulee kohteessa tarkasteltua kokonaisuutena siten, että asemakaavas-
sa osoitettu käyttötarkoitus tulee haitattomasti toteutettua niin uuden 
asumisen kuin ympäristönkin kannalta. Joten kaavaratkaisu luo edelly-
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tykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Selvityk-
set osoittavat, että kaavavaiheen jälkeinen jatkosuunnittelu on mahdol-
lista tehdä siten, että ääniympäristöasetuksen vaatimukset, joita sovel-
letaan MRL:n mukaisessa rakentamisen suunnittelussa, lupamenette-
lyssä ja valvonnassa, voidaan täyttää.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
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§ 383
Töölön pallokenttä 5:n maanvuokrasopimuksen jatkaminen Helsinki 
Stadion Management Oy:lle

HEL 2021-003877 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan kart-
taliitteeseen merkityn 10 225 neliömetrin suuruisen alueen vuokraami-
sen Helsinki Stadion Management Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopi-
muksen mukaisesti. 

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten ajalle 1.8.2021–31.7.2036. 
Samaa aluetta koskeva voimassa oleva vuokrasopimus kaupungin ja 
Helsinki Stadion Management Oy:n välillä päättyy uuden vuokrasopi-
muksen tullessa voimaan.

Kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen 
ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden ai-
kana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki Stadion Management Oy:n hakemus
2 Pallokenttä 5:n hankekuvaus
3 Vuokrasopimus (Helsinki Stadion Management Oy)
4 Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Stadion Management 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Stadion Management Oy:n hakemus

Helsinki Stadion Management Oy (HSM) on hakenut Töölön pallokent-
täalueella sijaitsevan Pallokenttä 5:n maanvuokrasopimuksen uusimis-
ta ja pidentämistä 31.7.2036 saakka. Alue on vuokrattu HSM:lle liikun-
talautakuntalautakunnan 28.3.2013 § 164 tekemällä päätöksellä 
31.5.2028 asti. Kyseessä on entinen Sahara-kenttä, joka sijaitsee Nor-
denskjöldinkadun ja Urheilukadun kulmassa.

HSM on Helsingin Jalkapalloklubi Oy:n (HJK) kokonaan omistama 
kenttäyhtiö. HJK on Helsingin alueella merkittävä liikuntatoimija, joka 
tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuksia noin 3 500 lapselle ja nuo-
relle aina naisten ja miesten pääsarjatasoille asti. Töölön pallokenttä-
alue on kävijämäärällä mitattuna kaupungin suosituin jalkapalloalue.

Vuokrattavalla alueella sijaitsee tekonurmipintainen harjoitus- ja peli-
kenttä sekä katsomorakennelmat. HSM:n tarkoituksena on uusia ken-
tän tekonurmimatto kesäkaudelle 2021. Hankkeen arvioidut kokonais-
kustannukset ovat 200 000 euroa, jota varten HSM hakee kaupungilta 
80 000 euron lainaa. Lainan myöntäminen on kaupunginhallituksen 
päätettävänä erillisenä asiana.

Pallokenttä 5:n asianmukainen ylläpitäminen takaa osaltaan jalkapallon 
harrastamismahdollisuuksien säilymisen Etelä-Helsingissä ja tukee 
samalla kaupungin liikuntatavoitteiden toteutumista.

Vuokrasopimuksen mukaan koululaisille taataan kentän maksuton 
käyttö arkipäivisin 8–16 välisenä aikana huhtikuun alusta toukokuun 
loppuun ja elokuun puolesta välistä lokakuun puoleen väliin.

Alueen asemakaava ja hallinta

Vuokrattava alue on voimassa olevan asemakaavan nro 10630 mu-
kaan urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU), jolle on merkitty pallokent-
täalue.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuok-
rausperustein kaupunkiympäristön toimialalta vuoden 2043 loppuun as-
ti. Liikuntapalveluille vuokratun alueen kokonaispinta-ala on 45 121 m².

Vuokrattava alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan alueen pinta-ala on 10 225 m². Vuokra peritään varsinai-
sen kenttäalueen 9 535 m²:n mukaan. Vuokrattavaan alueeseen sisäl-
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tyy lisäksi noin 690 m²:n kokoinen ylläpitoalue, jonka osalta ei peritä 
vuokraa.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Kenttäalueen 
vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin 
pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2020 
keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1974) on 0,99 euroa/m². Vuosivuok-
rana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-arvosta.

Vuosivuokra on arvonlisäverottomana 9 535 m² x 1 euro/m² x 19,74 x 5 
% = 9 411,05 euroa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin 
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja HSM:n välillä saattaa sisältää vuok-
ratukea. Vuokrattavan kentän pääasiallisia käyttäjiä ovat lähialueiden 
jalkapalloilijat. Kenttää käytetään paljon lasten ja nuorten harjoitustoi-
mintaan ja lisäksi paikallisten koulujen oppilaat voivat käyttää sitä tiet-
tyinä aikoina. Vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvä vuokratuki ei 
ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, 
joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköi-
sesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. 
Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väli-
seen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohta 197).

Toimivalta alueiden vuokraamisessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-
alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuok-
rasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsinki Stadion Management Oy:n hakemus
2 Pallokenttä 5:n hankekuvaus
3 Vuokrasopimus (Helsinki Stadion Management Oy)
4 Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Stadion Management 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 58

HEL 2021-003877 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 14. kaupunginosassa (Taka-Töölö) Töölön pallokenttäalu-
eelta vuokrattavaksi Helsinki Stadion Management Oy:lle karttaliittee-
seen merkityn 10 225 neliömetrin suuruisen Pallokenttä 5:n maa-
alueen liikuntatoimintaa varten ajalle 1.8.2021–31.7.2036 liitteenä ole-
van vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Vuokra-alue on osa kiinteis-
töä 91-14-9904-100.  

Samaa vuokra-aluetta koskeva, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja 
Helsinki Stadion Management Oy:n välinen, liikuntalautakunnan pää-
töksellä 28.8.2013, § 164 ajalle 1.6.2013– 31.5.2028 solmittu maan-
vuokrasopimus päättyy uuden vuokrasopimuksen voimaan astuessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeut-
taisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 384
Helsingin Mailapelikeskus Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttami-
nen ja jatkaminen

HEL 2021-004027 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Suutarilassa sijaitsevan karttaliitteeseen 
merkityn noin 11 937 neliömetrin suuruisen alueen vuokraamisen Hel-
singin Mailapelikeskus Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen mu-
kaisesti. 

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin 
päättämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2037 asti. Samaa aluetta kos-
keva voimassa oleva vuokrasopimus kaupungin ja Helsingin Mailapeli-
keskus Oy:n välillä päättyy uuden vuokrasopimuksen tullessa voimaan.

Kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen 
ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden ai-
kana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Mailapelikeskus Oy:n hakemus
2 Uuden hallin suunnitelmat
3 Vuokrasopimus (Helsingin Mailapelikeskus Oy)
4 Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Mailapelikeskus Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2021 69 (93)
Kaupunginhallitus

Asia/9
17.05.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n hakemus

Helsingin Mailapelikeskus Oy on hakenut Suutarilassa sijaitsevan alu-
een vuokrasopimuksen muuttamista ja pidentämistä siten, että vuokrat-
tavalle alueelle voidaan rakentaa uusi mailapelihalli. Alueella sijaitsee 
tällä hetkellä yksi kiinteä palloiluhalli ja talvikausiksi pystytettävä ylipai-
nehalli. Ylipainehalli on tarkoitus korvata kiinteällä mailapelihallilla, mikä 
edellyttää vuokrasopimuksen muuttamista. Uuteen halliin on suunnitel-
tu kaksi tennis-, padel- ja sulkapallokenttää.

Nykyinen vuokrasopimus on voimassa 1.7.2017–31.12.2034. Vuokra-
sopimuksen ehdot päivitetään ja vuokra-aikaa pidennetään, jotta Hel-
singin Mailapelikeskus Oy voi hakea aluehallintovirastolta liikuntapaik-
karakentamisen investointiavustusta. Aluehallintovirasto edellyttää vä-
hintään 15 vuoden maanvuokrasopimusta avustusta myöntäessään. 
Vanha vuokrasopimus päättyy uuden sopimuksen tullessa voimaan.

Helsingin Mailapelikeskus Oy on hakenut suunnittelemaansa hallia var-
ten 400 000 euron lainaa kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. 
Lainan myöntäminen tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi erillise-
nä asiana.

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n hanke parantaa tenniksen, padelin ja 
sulkapallon harrastusmahdollisuuksia, lisää Suutarilan alueen eri ikä-
ryhmien liikkumismahdollisuuksia ja edistää siten kaupungin liikuntata-
voitteiden toteutumista.

Alueen asemakaava ja hallinta

Alueella on voimassa 21.6.2007 lainvoiman saanut asemakaava nro 
11608, jossa vuokrattava alue on urheilutoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialuetta (YU).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuok-
rausperustein kaupunkiympäristölautakunnalta vuoden 2043 loppuun 
asti. Alue on liikuntapaikkapalvelujen hallinnassa.

Vuokrattava alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan alueen pinta-ala on noin 11 937 m². Alueella jo sijaitse-
van kiinteän palloiluhallin koko on 5 103 kem² ja uuden mailapelihallin 2 
378 kem².
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Nykyisen hallin osalta noudatetaan alkuperäisen vuokrasopimuksen 
vuokranmääräytymisehtoja 31.12.2028 asti niin, että maan pääoma-
arvona pidetään virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 100 vas-
taavaa 8,41 euron kerrosneliömetrihintaa.

Uuden hallin osalta noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 hy-
väksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita, joiden mukaan 
maan pääoma-arvona pidetään elinkustannusindeksin pistelukua 100 
vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa. Vuodesta 2029 alkaen 
myös vanhan hallin vuokra määräytyy maan pääoma-arvon 12 eu-
roa/kem² mukaan.

Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia maan pääoma-arvosta.

Nykyisen hallin osalta täysimääräinen vuosivuokra on siten 5 103 kem² 
x 8,41 euroa/kem² x 19,74 x 5 % = 42 358 euroa. Uuden hallin osalta 
vuosivuokra on 2 378 kem² x 12 euroa/kem² x 19,74 x 5 % = 28 165 
euroa. Täysimääräinen vuosivuokra on yhteensä 70 523 euroa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin 
aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään 
toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. 
Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään vii-
meistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra on sopimuksen alkaessa arvonlisäverottomana 
35 262 euroa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin 
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja Helsingin Mailapelikeskus Oy:n 
kanssa sisältää vuokratukea. Vuokra-alueella jo olevan sekä sille ra-
kennettavan uuden hallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset lapset ja 
nuoret. Lähialueiden koululaiset käyttävät halleja päivisin, ja iltapäivisin 
ja iltaisin lapset ja nuoret käyttävät halleja osallistuessaan urheiluseuro-
jen järjestämään toimintaan. Lisäksi hallien pääasiallisiin käyttäjiin kuu-
luvat yksittäiset lähialueiden mailapelaajat. Maanvuokrasopimukseen 
sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska 
kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita 
ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista 
EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan 
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jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen 
käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197)

Toimivalta alueiden vuokrauksissa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-
alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuok-
rasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Mailapelikeskus Oy:n hakemus
2 Uuden hallin suunnitelmat
3 Vuokrasopimus (Helsingin Mailapelikeskus Oy)
4 Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Mailapelikeskus Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 56

HEL 2021-004027 T 10 01 01 03

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 40. kaupunginosassa (Suutarila) sijaitsevan, karttaliittee-
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seen merkityn noin 11 937 m² suuruisen, asemakaavan nro 11608 mu-
kaiseen alueen (kiinteistötunnus 91-40-110-6) vuokraamista Helsingin 
Mailapelikeskus Oy:lle liikuntatoimintaa varten.

Vuokrasopimus esitetään solmittavaksi liikuntajohtajan myöhemmin 
päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2037 saakka liitteenä olevan 
vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Vuokralaisen kanssa tehty ny-
kyinen vuokrasopimus päättyy uuden sopimuksen tullessa voimaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeut-
taisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 385
Valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponsi tiedotuksen ja asuk-
kaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta puiston ja met-
sien harvennuksien suunnittelussa

HEL 2020-013098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Yleisten alueiden suunnitelman laatimista ja vuorovaikutusta kehitetään 
erillisessä projektissa kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun aluesuun-
nitteluyksikössä tänä vuonna 2021. Samalla keinoja parantaa ja moni-
puolistaa tiedotusta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia tarkistetaan 
yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan viestinnän kanssa. Tässä 
yhteydessä on hyvä kehittää myös tiedotusta suunnitelmien laadinnan 
jälkeen siitä, millä tavalla kaupunkilaisten esille nostamat näkökulmat 
on otettu huomioon suunnittelussa. Myös Stadiluotsien rooli yleisten 
alueiden suunnitelmien laadinnassa käydään läpi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan kappale 6 seuraavasti:

Yleisten alueiden suunnitelman laatimista ja vuorovaikutusta kehitetään 
erillisessä projektissa kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun aluesuun-
nitteluyksikössä tänä vuonna 2021. Samalla keinoja parantaa ja moni-
puolistaa tiedotusta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia tarkistetaan 
yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan viestinnän kanssa. Tässä 
yhteydessä on hyvä kehittää myös tiedotusta suunnitelmien laadinnan 
jälkeen siitä, millä tavalla kaupunkilaisten esille nostamat näkökulmat 
on otettu huomioon suunnittelussa. Myös Stadiluotsien rooli yleisten 
alueiden suunnitelmien laadinnassa käydään läpi.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.11.2020 valtuutettu Johanna Nuortevan aloitetta 
puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja 
näkösuojana ennen harvennustöitä kaupunginvaltuusto hyväksyi aloit-
teentekijän ehdottaman toivomusponnen: "Valtuusto edellyttää, että 
selvitetään keinoja parantaa ja monipuolistaa tiedotusta suunnitelluista 
puistojen ja metsien harvennuksista alueiden asukkaille ja käyttäjille 
esimerkiksi stadiluotsien osaamista hyödyntäen. Valtuusto edellyttää, 
että selvitetään myös keinoja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien li-
säämiseksi suunnitelmien valmistelussa. "

Puistojen ja metsien harvennukset perustuvat yleisten alueiden suunni-
telmiin, puistosuunnitelmiin ja luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmiin. 
Myös kunnossapidon yhteydessä ja huolehdittaessa esimerkiksi liiken-
neturvallisuudesta tehdään kasvillisuuden hoitotöitä, kuten harvennusta 
ja puiden poistoa näkemäalueilla.

Yleisten alueiden suunnitelmat

Yleistasoisin, kahta muuta suunnitelmaa ohjaava suunnitelma on yleis-
ten alueiden suunnitelma, jossa määritellään hankeohjelmat tulevia 
puistosuunnitelmia varten ja yleistasoiset toimenpidetarpeet luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelmaa varten. Yleisten alueiden suunnitelmaan 
kuuluu tiiviisti asukas- ja sidosryhmäyhteistyö, johon sisältyy nelivaihei-
nen vuorovaikutus: ennen suunnitelmaa tehtävä kysely lähtökohdista 
verkkosivulla, asukasilta, suunnitelmaluonnoksesta koottava palaute-
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kysely ja esilläolo ennen kuin suunnitelma viedään kaupunkiympäristö-
lautakuntaan hyväksyttäväksi. Vuorovaikutuksesta tehtävä erillinen ra-
portti lisätään suunnitelman liitteeksi.

Kaupunkiympäristön toimialan viestintä tiedottaa vuorovaikutuksen eri 
vaiheista tiedottein, järjestöille lähetettävin sähköpostiviestein, kaupun-
gin verkkosivuilla, suunnitelmavahdissa sekä Facebook-sivuilla.

Yleisten alueiden suunnitelman laatimista ja vuorovaikutusta kehitetään 
erillisessä projektissa kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun aluesuun-
nitteluyksikössä tänä vuonna 2021. Samalla keinoja parantaa ja moni-
puolistaa tiedotusta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia tarkistetaan 
yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan viestinnän kanssa. Myös 
Stadiluotsien rooli yleisten alueiden suunnitelmien laadinnassa käy-
dään läpi.

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmat

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmat tehdään yleisten alueiden 
suunnitelmien tavoitteiden mukaan toteutussuunnitelmatasoisiksi 
suunnitelmiksi, joiden perusteella kunnossapito tilaa tarvittavat metsäis-
ten alueiden harvennukset ja muut luonnon- ja maisemanhoidon työt.

Suunnitelmat laaditaan vuorovaikutteisesti yhteistyössä asukkaiden, 
alueiden käyttäjien, asukas- ja muiden järjestöjen kanssa. Tässä suun-
nitteluvaiheessa on apuna karttakysely, jossa suunnitelmaluonnos on 
esillä kommentointia varten. Karttakyselystä tiedotetaan vastaavalla ta-
valla kuin yleisten alueiden suunnitelmassakin. Luonnon- ja maise-
manhoitosuunnitelmat hyväksyy maankäyttöjohtaja. Luonnon- ja mai-
semanhoidon suunnitelman vuorovaikutustapaa tarkastellaan ja paran-
netaan samalla, kun yleisten alueiden suunnitelmaakin kehitetään.

Puistosuunnitelmat

Puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta ja vuorovaikutustilaisuudesta 
ilmoitetaan kirjeitse rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä 
kaupunginosayhdistyksille. Tiedotekirje lähetetään lisäksi esimerkiksi 
lähellä sijaitseviin kouluihin ja päiväkoteihin. Asunto-osakeyhtiöissä 
isännöitsijöiden toivotaan tiedottavan suunnitelmasta asukkaita. Jos ra-
jautuvia kiinteistöjä on yli 30, kirjeiden postittamisen sijaan tehdään 
yleistiedoksianto. Usein kaupunginosayhdistykset lisäävät tiedotteen 
omille Facebook-sivuilleen tai käyttävät muita käytössään olevia tiedo-
tuskanavia. Lisäksi puistosuunnitelman esilläolosta tiedotetaan lehti-
ilmoituksella.

Pääsääntöisesti kaikista puistosuunnitelmista järjestetään vuorovaiku-
tustilaisuus. Vaikutuksiltaan vähäisten hankkeiden osalta voidaan har-
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kitusti järjestää pelkkä esilläolo ilman vuorovaikutustilaisuutta. Puisto-
suunnitelmaluonnokset pidetään esillä internet-osoitteesta 
www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa ”Katu- ja puistosuunnitelmat” sekä 
kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelupisteessä. Korona-aikana 
vuorovaikutus järjestetään pääsääntöisesti verkossa.

Vuorovaikutustilaisuudessa esitellään suunnitelmaluonnoksia sekä 
suunnitelman lähtökohtia ja tavoitteita sekä otetaan vastaan mielipiteitä 
ja huomautuksia. Vuorovaikutustilaisuus voi olla myös maastokatsel-
mus tai muu vapaamuotoinen tilaisuus, jossa osalliset voivat tutustua 
esillä oleviin suunnitelmiin ja suunnittelijat ovat paikalla vastaamassa 
kysymyksiin. Eri intressiryhmien kanssa pidetään tarvittaessa pienem-
piä kokouksia. Osalliset voivat olla yhteydessä puhelimitse ja sähkö-
postitse hankkeesta vastaavaan.

Osallisten mielipiteet ja kannanotot pyritään ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon laadittaessa puistosuunnitelmia, mikäli ne ovat suunni-
telmaa yleisen edun mukaisesti parantavia ja esimerkiksi kustannuksil-
taan hyväksyttäviä. Palautteet, niiden vaikutus suunnitelmaan ja vas-
taukset kirjataan vuorovaikutusmuistioon, joka liitetään mukaan päätö-
sasiakirjoihin.

Puistojen rakentaminen

Puistojen rakentamisen aikaisesta tiedottamisesta vastaa rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelun rakennuttamispalvelu. Mediatiedotteet laadi-
taan hankkeen koosta riippuen yhteistyössä viestinnän, rakennuttajan, 
urakoitsijan ja suunnittelun tilaajan kanssa. Työmaan yhteydessä ura-
koitsija viestii työmaasta työmaatauluilla.

Luonnonhoidon toteutus

Hyväksyttyjen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmissa esitettävien 
hoitotoimenpiteiden tilaamisesta vastaa yleisten alueiden palvelun kun-
nossapito-yksikkö vuosittain määrärahojen puitteissa. Työt tilataan
Staralta, joka vastaa töiden organisoinnista ja asukastiedotuksesta to-
teutuksen yhteydessä. Mediatiedotteet tehdään Staran ja kunnossapi-
to-yksikön metsävastaavan, alueen suunnittelusta vastaavan metsä-
suunnittelijan ja viestinnän kanssa yhteistyössä. Ennen töiden aloitta-
mista Stara vastaa kohdekohtaisten maastotiedotteiden viennistä. 
Näistä tiedotteista selviää toimenpidealue ja toimenpiteet. Samassa 
tiedotteessa on työstä vastaavan työnjohtajan ja töiden tilaajan yhteys-
tiedot.
Toimenpidealueen lähiasukkaille jaetaan samoja tiedotteita myös posti-
laatikkoon.
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 367

HEL 2020-013098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.05.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 127

HEL 2020-013098 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Puistojen ja metsien harvennukset perustuvat yleisten alueiden suunni-
telmiin, puistosuunnitelmiin ja luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmiin. 
Myös kunnossapidon yhteydessä ja huolehdittaessa esimerkiksi liiken-
neturvallisuudesta tehdään kasvillisuuden hoitotöitä, kuten harvennusta 
ja puiden poistoa näkemäalueilla.

Yleisten alueiden suunnitelmat

Yleistasoisin, kahta muuta suunnitelmaa ohjaava suunnitelma on yleis-
ten alueiden suunnitelma, jossa määritellään hankeohjelmat tulevia 
puistosuunnitelmia varten ja yleistasoiset toimenpidetarpeet luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelmaa varten. Yleisten alueiden suunnitelmaan 
kuuluu tiiviisti asukas- ja sidosryhmäyhteistyö, johon sisältyy nelivaihei-
nen vuorovaikutus. Ennen suunnitelmaa tehtävä kysely lähtökohdista 
verkkosivulla, asukasilta, suunnitelmaluonnoksesta koottava palaute-
kysely ja esilläolo ennen kuin suunnitelma viedään kaupunkiympäristö-
lautakuntaan hyväksyttäväksi. Suunnitelman mukana on vuorovaiku-
tuksesta erillinen raportti omana liitteenään.

Kaupunkiympäristön toimialan viestintä tiedottaa vuorovaikutuksen eri 
vaiheista tiedottein, järjestöille lähetettävin sähköpostiviestein, kaupun-
gin verkkosivuilla, suunnitelmavahdissa sekä Facebook-sivuilla. 

Yleisten alueiden suunnitelman laatimista ja vuorovaikutusta kehitetään 
erillisessä projektissa kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun aluesuun-
nitteluyksikössä tänä vuonna 2021. Samalla keinoja parantaa ja moni-
puolistaa tiedotusta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia tarkistetaan 
yhteistyössä kaupunkiympäristön viestinnän kanssa. Myös Stadiluot-
sien rooli yleisten alueiden laadinnassa käydään läpi.

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmat
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Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmat tehdään yleisten alueiden 
suunnitelmien tavoitteiden mukaan toteutussuunnitelmatasoisiksi 
suunnitelmiksi, joiden perusteella kunnossapito tilaa tarvittavat metsäis-
ten alueiden harvennukset ja muut luonnon- ja maisemanhoidon työt.

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmat tehdään vuorovaikutteisesti 
asukkaiden, alueiden käyttäjien, asukas- ja muiden järjestöjen kanssa 
yhteistyössä. Tässä suunnitteluvaiheessa on apuna karttakysely, jossa 
suunnitelmaluonnos on esillä kommentointia varten. Karttakyselystä 
tiedotetaan vastaavalla tavalla kuin yleisten alueiden suunnitelmassa-
kin: kaupunkiympäristön toimialan viestintä huolehtii tiedotteista järjes-
töille lähetettävistä sähköpostiviesteistä, kaupungin verkkosivuilla ole-
vasta informaatiosta, suunnitelmavahdista sekä Facebook-sivuista. 
Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat hyväksyy maankäyttöjohtaja. 
Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelman vuorovaikutustapaa tar-
kastellaan ja parannetaan samalla, kun yleisten alueiden suunnitel-
maakin kehitetään. 

Puistosuunnitelmat

Puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta ja vuorovaikutustilaisuudesta 
ilmoitetaan kirjeitse rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä 
kaupunginosayhdistyksille. Tiedotekirje lähetetään lisäksi esimerkiksi 
lähellä sijaitseviin kouluihin ja päiväkoteihin. Asunto-osakeyhtiöissä 
isännöitsijöiden toivotaan tiedottavan suunnitelmasta asukkaita. Jos ra-
jautuvia kiinteistöjä on yli 30, kirjeiden postittamisen sijaan tehdään 
yleistiedoksianto. Usein kaupunginosayhdistykset lisäävät tiedotteen 
omille Facebook-sivuilleen tai käyttävät muita käytössään olevia tiedo-
tuskanavia. Lisäksi puistosuunnitelman esilläolosta tiedotetaan lehti-
ilmoituksella.

Pääsääntöisesti kaikista puistosuunnitelmista järjestetään vuorovaiku-
tustilaisuus. Vaikutuksiltaan vähäisten hankkeiden osalta voidaan har-
kitusti järjestää pelkkä esilläolo ilman vuorovaikutustilaisuutta. Puisto-
suunnitelmaluonnokset pidetään esillä verkossa. Ne löytyvät osoittees-
ta www.hel.fi/suunnitelmat kohdasta ”Katu- ja puistosuunnitelmat” sekä 
kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteestä. Korona-aikana vuorovai-
kutus järjestetään pääsääntöisesti verkossa.

Suunnitelmien vuorovaikutustilaisuudessa esitellään suunnitelmaluon-
noksia sekä suunnitelman lähtökohtia ja tavoitteita sekä otetaan vas-
taan mielipiteitä ja huomautuksia. Vuorovaikutustilaisuus voi olla myös 
maastokatselmus tai muu vapaamuotoinen tilaisuus, jossa osalliset 
voivat tutustua esillä oleviin suunnitelmiin ja suunnittelijat ovat paikalla 
vastaamassa kysymyksiin. Eri intressiryhmien kanssa pidetään tarvit-
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taessa pienempiä kokouksia. Osalliset voivat olla yhteydessä puheli-
mitse ja sähköpostitse hankkeesta vastaavaan.

Osallisten mielipiteet ja kannanotot pyritään ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon laadittaessa puistosuunnitelmia, mikäli ne ovat suunni-
telmaa yleisen edun mukaisesti parantavia ja esimerkiksi kustannuksil-
taan hyväksyttäviä. Palautteet, niiden vaikutus suunnitelmaan ja vas-
taukset kirjataan vuorovaikutusmuistioon, joka liitetään mukaan päätö-
sasiakirjoihin.

Puistojen rakentaminen

Puistojen rakentamisaikaisesta tiedottamisesta vastaa rakennukset ja 
yleiset alueet palvelun rakennuttamispalvelu. Mediatiedotteet laaditaan 
hankkeen koosta riippuen yhteistyössä viestinnän, rakennuttajan, ura-
koitsijan ja suunnittelun tilaajan kanssa. Työmaan yhteydessä urakoitsi-
ja viestii työmaasta työmaatauluilla.

Luonnonhoidon toteutus

Hyväksyttyjen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmissa esitettävien 
hoitotoimenpiteiden tilaamisesta vastaa yleisten alueiden palvelun kun-
nossapito -yksikkö vuosittain määrärahojen puitteissa. Työt tilataan 
Staralta, joka vastaa töiden organisoinnista ja asukastiedotuksesta to-
teutuksen yhteydessä. Mediatiedotteet tehdään Staran ja kunnossapito 
-yksikön metsävastaavan, alueen suunnittelusta vastaavan metsä-
suunnittelijan ja viestinnän kanssa yhteistyössä. Ennen töiden aloitta-
mista Stara vastaa kohdekohtaisten maastotiedotteiden viennistä. 
Näistä tiedotteista selviää toimenpidealue ja toimenpiteet. Samassa 
tiedotteessa on työstä vastaavan työnjohtajan ja töiden tilaajan yhteys-
tiedot. Toimenpidealueen lähiasukkaille jaetaan samoja tiedotteita 
myös postilaatikkoon.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi
Jere Saarikko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
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§ 386
Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi roskien lajittelumah-
dollisuuksista yleisillä alueilla

HEL 2020-013106 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.11.2020 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuusto-
ryhmän ryhmäaloitetta puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiym-
päristöstä kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Björn Månssonin 
toivomusponnen: "Hyväksyessään kaupunginhallituksen aloitevastauk-
sen, kaupunginvaltuusto peräänkuuluttaa, että selvitetään mahdollisuus 
korvata osa yleisistä roska-astioista lähivuosien aikana astioilla, joihin 
voidaan lajitella tiettyjä jätelajeja kuten lasia, muovia, pahvia, metalleja, 
biojätettä, sekajätettä ja kierrätyspakkauksia."

Yleisten alueiden roskien lajittelu vaatii laajan tarkastelun koko Helsin-
gissä. 
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Nykykäytäntö jätteiden käsittelyn kierrossa on, että rakentamispalvelu-
liikelaitos Stara ja yksityiset urakoitsijat tyhjentävät yleisten alueiden 
roska-astiat ja vievät jätteet omiin tukikohtiinsa. Sieltä urakoitsijat vievät 
jätteet kaatopaikalle tai jätteenkäsittelyasemille. Mikäli jätejakeita lajitel-
laan yleisillä alueilla, täytyy tämän ketjun toimia aina roska-astian tyh-
jennyksestä urakoitsijan toimintaan tukikohdissa asti. Puistoissa on ris-
kinä huoltoliikenteen määrän kasvu puistokäytävillä, ja kaikki ajoneuvo-
ja vaativat toiminnot täytyy miettiä hyvin tarkkaan.

Pohjoismaisissa pääkaupungeissa ei vielä tehdä puistoissa ja muilla 
yleisillä alueilla laajamittaista lajittelua. Toki esimerkiksi osassa keskei-
siä tukholmalaispuistoja on ollut erilaisia lajittelukokeiluja, -jäteastioita 
ja -pisteitä. Ruotsin suurimmilla kaupungeilla on yhteiset yleisten aluei-
den lajittelun periaatteet. Ne tarjoavat suuntaviivoja lajittelulle, mutta 
jättävät eri kaupungeille mahdollisuuksia järjestää yleisten alueidensa 
jätehuolto omista lähtökohdistaan käsin. Esimerkiksi jätteet tiivistäviä 
astioita voidaan käyttää, jos halutaan vähentää eri jätejakeiden kulje-
tuksesta syntyviä haittoja.

Parhaillaan Helsingissä on koekäytössä kierrätyspullojen ja -tölkkien, 
grillihiilien (grillipaikoilla) ja koirien jätösten (koira-aitauksissa) lajittelu 
omiin astioihin. Kaupunkiympäristön toimiala kehittää ja laajentaa kau-
pungin roska-astiamallistoa tarvittaessa Helsinki-ilmeen mukaisesti 
vastaamaan mahdollisiin lajittelutarpeisiin yleisillä alueilla.

Toimiala käynnistää yleisten alueiden puhtaanapidon osalta tarkaste-
lun, jossa selvitetään roska-astioiden koot, tyypit ja sijoittamisen peri-
aatteet ja pohditaan puhtaanapidon toimivuuden tavoitteita ja käytän-
nön mahdollisuuksia. Tämä on laaja kokonaisuus, joka jatkossa ohjaa 
yleisten alueiden suunnittelua ja ylläpitoa puhtaanapidon osalta.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 368

HEL 2020-013106 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.05.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 128

HEL 2020-013106 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Yleisten alueiden roskien lajittelu vaatii laajan tarkastelun koko Helsin-
gissä.

Tämän hetkinen jätteiden käsittelyn kierrossa urakoitsijat (Stara ja yksi-
tyiset) tyhjentävät yleisten alueiden roska-astiat ja vievät jätteet omiin 
tukikohtiinsa. Sieltä urakoitsijat vievät jätteet kaatopaikalle tai jätteen-
käsittelyasemille. Mikäli jätejakeita lajitellaan yleisillä alueilla, täytyy tä-
män ketjun toimia aina roska-astian tyhjennyksestä urakoitsijan toimin-
taan tukikohdissa asti. Puistoissa on riskinä huoltoliikenteen määrän 
kasvu puistokäytävillä, ja kaikki ajoneuvoja vaativat toiminnot täytyy 
miettiä hyvin tarkkaan.

Pohjoismaisissa pääkaupungeissa ei vielä tehdä puistoissa ja muilla 
yleisillä alueilla laajamittaista lajittelua. Toki esimerkiksi osassa keskei-
siä tukholmalaispuistoja on ollut erilaisia lajittelukokeiluja, -jäteastioita 
ja -pisteitä. Ruotsin suurimmilla kaupungeilla on yhteiset yleisten aluei-
den lajittelun periaatteet. Se tarjoaa suuntaviivoja lajittelulle, mutta jät-
tää eri kaupungeille mahdollisuuksia järjestää yleisten alueidensa jäte-
huolto omista lähtökohdistaan käsin. Esimerkiksi jätteet tiivistäviä as-
tioita voidaan käyttää, jos halutaan vähentää eri jätejakeiden kuljetuk-
sesta syntyviä haittoja.

Parhaillaan Helsingissä on koekäytössä kierrätyspullojen ja -tölkkien, 
grillihiilien (grillipaikoilla) ja koirien jätösten (koira-aitauksissa) lajittelu 
omiin asioihin. Kaupunkiympäristön toimiala kehittää ja laajentaa kau-
pungin roska-astiamallistoa tarvittaessa Helsinki-ilmeen mukaisesti 
vastaamaan mahdollisiin lajittelutarpeisiin yleisillä alueilla.

Toimiala käynnistää yleisten alueiden puhtaanapidon osalta tarkaste-
lun, jossa selvitetään roska-astioiden koot, tyypit ja sijoittamisen peri-
aatteet ja pohditaan puhtaanapidon toimivuuden tavoitteita ja käytän-
nön mahdollisuuksia. Tämä on laaja kokonaisuus, joka jatkossa ohjaa 
yleisten alueiden suunnittelua ja ylläpitoa puhtaanapidon osalta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tomas Palmgren, projektinjohtaja: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi
Katriina Arrakoski, tiimipäällikkö, puhelin: 310 64382

katriina.arrakoski(a)hel.fi
Pekka Engblom, projektinjohtaja, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi
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§ 387
Selvitys jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen 
toimenpiteistä

HEL 2021-000150 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen jälkihuollossa olevien 
nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialoilla selvitetään intensiivisem-
män tuen asumismuotoja niiden tarpeessa oleville nuorille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen: 

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialoilla selvitetään intensiivisem-
män tuen asumismuotoja niiden tarpeessa oleville nuorille. 

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 5
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan 
Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen jälkihuollossa olevien 
nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 24.8.2020 § 467 (HEL 2020-001932) esittää 
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi vastauksen valtuutettu Petra Mali-
nin aloitteeseen, joka koski jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta. Vas-
tauksen mukaan jälkihuoltonuorten asuntotilanteen yhteistyön tuloksis-
ta ja kehittymisestä tulee raportoida vuoden kuluessa kaupunginhalli-
tukselle ja kertoa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kaupunginvaltuusto 
katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi 9.9.2020 § 215 (päätös lausuntoi-
neen on oheismateriaalina).       

Lastensuojelulain (417/2007) 12 luvun 75 ja 76 a §:ien mukaan sijais-
huollon jälkihuollossa olevan nuoren asumistarpeen järjestelyistä on 
huolehdittava kunnes nuori täyttää 25 vuotta.      

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun asuntoyksikkö vuokraa 
toimialan hallinnassa olevia asuntoja sekä jälleenvuokraa kaupunki-
konsernin (Koy Auroranlinna, Helsingin Asuntohankinta, Helsingin kau-
pungin asunnot Oy) ja muiden omistajien (lähinnä Y-Säätiö) asuntoja 
tukiasunnoiksi jälkihuollossa oleville nuorille. Kaupunkiympäristön toi-
mialan asuntoyksikkö toimii huoneenvuokralain mukaisena vuokranan-
tajana. Sosiaali- ja terveystoimiala osoittaa asukkaat huoneistoihin.  

Huhtikuussa 2021 käytössä olevia välivuokrattuja asuntoja oli 325. Kul-
lakin hetkellä osa asunnoista on poissa käytöstä käynnissä olevien 
välttämättömien kunnostustöiden vuoksi. Jälkihuollon tuetun asumisen 
tavoitteena on 337 välivuokrattua asuntoa. 

Sosiaali- ja terveystoimiala huolehtii jälkihuollossa oleville nuorille an-
nettavasta asumiseen ja arjesta selviytymiseen tarvittavasta tuesta. 
Asumisen mahdollisten ongelmatilanteiden selvittelystä huolehditaan 
yhteistyössä siten, että asuntoyksikkö laatii tarvittaessa huoneenvuok-
ralain mukaiset toimenpideasiakirjat. Sosiaali ja terveystoimiala toimit-
taa ne nuorelle ja selvittää samalla henkilön kokonaistilannetta ja asu-
misen jatkumisen mahdollisuuksia.
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Jälkihuollossa olevien nuorten tukiasunnoiksi varataan tarpeellinen 
määrä asuntoja. Asuntojen tarve arvioidaan vuosittain yhteistyössä 
kaupunginkanslian ja toimialojen kanssa. Asunnot varataan tähän tar-
koitukseen pääsääntöisesti Hekan ARA-vuokrakannasta kaupunkiym-
päristön toimialan toimesta sosiaali- ja terveystoimialan esittämän mää-
rällisen tarpeen mukaan.  

Päätöshistoriaan sisältyvien kaupunkiympäristön toimialalta (8.3.2021) 
ja sosiaali- ja terveystoimialalta (9.4.2021) saatujen selvitysten mukaan 
prosessien selkiytymisen ja voimavarojen lisäyksen myötä tuettujen 
asuntojen jonotustilanne on parantunut ja yhteistyö on sujuvoitunut. 
Uusi puitesopimus on mahdollistanut asumisvaihtoehtojen järjestämis-
tä. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala selvittää parhaillaan jälkihuollos-
sa olevien nuorten ympärivuorokautisen palveluasumisen tarkoituk-
senmukaista tuotantotapaa.    

Toimialoilta on 14.4.2021 saatu edellä mainitut ajantasaiset tiedot ja 
täsmennykset välivuokrattujen asuntojen määrästä. Asia on valmisteltu 
yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.    

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kaupunginvaltuuston päätös 9.9.2020 § 215
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 9.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 370

HEL 2021-000150 T 00 01 02
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.05.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 388
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 19

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 10.5.2021
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 11.5.2021
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 11.5.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.5.2021
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 11.5.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 11.5.2021
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 12.5.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 10.5.2021 

12.5.2021 
14.5.2021

  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- 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 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387 ja 388 
§:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 383 ja 384 §: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 tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan 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 kaupungin-
hallitus.

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 täyt-
tää 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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2021 93 (93)
Kaupunginhallitus

17.05.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki Tomi Sevander

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.05.2021.


