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Kokousaika 14.06.2021 16:00 - 16:22

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

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

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

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika (etänä)
Muurinen, Seija (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Yanar, Ozan (etänä)
Borgarsdottir Sandelin, Silja 
(etänä)

varajäsen

Kivelä, Mai (etänä) varajäsen

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: 478 §
poistui 16:20, läsnä: 458 - 477 §

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
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Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja

esteellinen: 474 §
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
458 - 478 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
458 §, 478 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
459 - 477 §

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Ainola hallintoasiantuntija
458 - 478 §
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§ Asia

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

459 Asia/2 V 23.6.2021, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitila-
tontille 8193/1 (Katajanokka)

460 Asia/3 V 23.6.2021 Asuntotuotanto-, vakuutus-, urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
tojen ja eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset sekä lakkautta-
miset

461 Asia/4 V 23.6.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ot-
tamisesta käyttöön

462 Asia/5 V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttami-
nen

463 Asia/6 Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt

464 Asia/7 Lainan myöntäminen Mosan Wembley Oy:lle

465 Asia/8 Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

466 Asia/9 Lainan myöntäminen Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle

467 Asia/10 Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet

468 Asia/11 Myyntiperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Pasila, tont-
ti 17028/4)

469 Asia/12 Pihlajiston ala-asteen väistötilahankkeen enimmäishinnan korottami-
nen

470 Asia/13 Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) välisten hulevesi- ja sekaviemäröintisopimusten 
muuttaminen sekä sopimuksia koskevan päätösvallan siirtäminen

471 Asia/14 Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi mielenterveystaitojen 
koulutuksen pilotoinnista yläkouluikäisille

472 Asia/15 Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP

473 Asia/16 Sijoitus Finlandia-talo Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
toon

474 Asia/17 Sijoitus Helsingin Leijona Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon
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475 Asia/18 Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi luonnon monimuotoisuuden 
tilaa ja kehitystä kuvaavan mittariston laajentaminen ympäristörapor-
toinnin yhteydessä

476 Asia/19 Valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponsi Ressun peruskoulun 
toimintojen huomioon ottamisesta Marian kasvuyrityskampuksen ra-
kentamisen aikana

477 Asia/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

478 Asia/21 Kansliapäällikön tavoitteet ja tulospalkkio
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§ 458
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni 
Sinnemäen ja Wille Rydmanin sekä varatarkastajiksi Nasima Razmy-
arin ja Silja Borgarsdóttir Sandelinin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Marcus Rantalan sijasta Silja Borgarsdót-
tir Sandelinin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni 
Sinnemäen ja Wille Rydmanin sekä varatarkastajiksi Nasima Razmy-
arin ja Marcus Rantalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 459
V 23.6.2021, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimiti-
latontille 8193/1 (Katajanokka)

HEL 2021-005976 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet
2 Asemakaava_12654_kvsto
3 Maanvuokrasopimusluonnos_Silmu_20210520
4 Kauppakirjaluonnos_Silmu_20210525

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Katajanokalla sijaitsevan toimitilatontin 
8193/1 vuokraus- ja myyntiperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 24.6.2019 § 30 päättänyt va-
rata tontin 8193/1 alueen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle 
(Varma) 31.12.2021 saakka toimitilahankkeen kehittämistä ja kumppa-
nuuskaavoitusta varten. Suunnittelu on edennyt varauspäätöksen mu-
kaisesti. 
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Varma on järjestänyt varausehtojen edellyttämän arkkitehtuurikilpailun. 
Helsingin Työkanava HeTy ry on ollut tontilla sijaitsevassa, kaupungin 
omistamassa rakennuksessa vuokralaisena. Kaupunkiympäristölauta-
kunta on tontin varausta koskevassa esityksessä 7.5.2019 § 217 to-
dennut, lautakunnan pitävän tärkeänä, että kaupunki pyrkii tarjoamaan 
mahdollisia uusia toimitiloja Helsingin Työkanava HeTy ry:lle ja sen ali-
vuokralaisille mikäli ne joutuvat luopumaan nykyisistä Katajanokanlaitu-
ri 4, K6:n tiloista. Uudet korvaavat tilat ovat löytyneet Sörnäisistä.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 5.5.2021 § 102 hyväksynyt asemakaavan muu-
toksen nro 12654. Asemakaavan muutoksessa tontti 8193/1 on osoitet-
tu liike- ja toimistorakentamisen korttelialueeksi (K). Tontin maanpäälli-
nen rakennusoikeus on 16 400 k-m², jonka lisäksi maanalaista tilaa saa 
toteuttaa 620 k-m². Enintään 2/3 rakennusoikeudesta saa olla hotelliti-
laa. Kaavaratkaisu mahdollistaa nelikerroksisen, pääosin puurakentei-
sen liike- ja toimistorakennuksen rakentamisen alueelle. Rakennuksen 
pääkäyttäjiksi tulevat Stora Enso Oyj sekä hotellioperaattori.

Asemakaavakartta on esityksen liitteenä 2.

Maaperä

Tontin maaperässä on todettu pilaantumista. Tontin maaperä puhdiste-
taan Varman toimesta tontin rakentamisen yhteydessä Helsingin kau-
pungin ympäristöpalveluiden antaman pilaantuneen maan puhdistus-
päätöksen mukaisesti. Kaupunki korvaa maaperän puhdistamisesta ai-
heutuneet tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden ylimääräi-
set kustannukset. Maaperän puhdistamisesta sovitaan tarkemmin 
maanvuokrasopimuksessa tai kauppakirjassa.

Vuokraus- ja myyntiperiaatteet

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden mukaan tontti voidaan vuokrata pit-
käaikaisella maanvuokrasopimuksella tai myydä. Vuokrasopimus alkaa 
myöhemmin päätettävästä ajankohdasta ja on voimassa 31.12.2080 
asti. Tontin vuosivuokra tai myyntihinta määritetään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua vastaa-
vaa 53 euron kerrosneliömetrihintaa toimistorakennusoikeuden osalta 
ja 48,25 euron kerrosneliömetrihintaa hotellirakennusoikeuden osalta. 
Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Tämän hetken indeksin (20,06) 
mukaan hinnat ovat noin 1 063 euroa ja 968 euroa kerrosneliömetriltä. 
Maanalaisen rakennusoikeuden hinta on puolet toimisto- tai hotellira-
kennusoikeuden hinnasta. Periaatteet ovat voimassa 31.12.2025 asti.
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Arvonmäärityksessä on käytetty markkinaehtoisuuden varmistamiseksi 
apuna kolmea ulkopuolista kiinteistöarvioijaa (Gem Valuation Oy, Ca-
tella Property Oy ja Newsec Valuation Oy). Saadut arviolausunnot ovat 
oheismateriaalissa. Tontin pohjarakentamisen kustannuksia on arvioi-
nut Ramboll Finland Oy. 

Asemakaavan mukaisen kerrosalan ja edellä mainittujen hintojen pe-
rusteella tontin vuosivuokraksi tulisi noin 850 000 euroa ja myyntihin-
naksi noin 17 miljoonaa euroa.

Edellä mainitusta alueen markkina-arvon mukaisista rakennusoikeuk-
sien hinnoista voidaan vähentää kaupungin omistaman rakennuksen 
purkukulut kilpailutettujen toteutuneiden purkukustannusten mukaan. 
Purkukustannukset huomioidaan maanvuokrasopimuksessa tai kiinteis-
tökaupan yhteydessä. Rakennuksen purkaminen on tarkoituksenmu-
kaista ja kustannustehokasta toteuttaa talonrakentamisen yhteydessä 
muun muassa kaivannon tukemisen takia. Alustava arvio rakennuksen 
maanpäällisen osan purkamisesta on noin 850 000 euroa.

Maanvuokrasopimusluonnos on liitteenä 3 ja kauppakirjaluonnos on liit-
teenä 4.

Osto-oikeus

Vuokrasopimuksen mukaan tontin vuokralaisella on osto-oikeus tont-
tiin. Osto-oikeus on voimassa viisi vuotta maanvuokrasopimuksen alle-
kirjoittamisesta, kuitenkin siten, että osto-oikeus päättyy viimeistään 
31.12.2030.

Toimivalta ja tontin luovuttaminen

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden 
pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet (7 luku 1 
§ 8 kohta) sekä päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin 
luovutettavan omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa (7 
luku 1 § 6 kohta).

Tontti luovutetaan Varmalle kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 päät-
tämien tontinluovutusta koskevien linjausten mukaisesti myymällä tai 
vuokraamalla osto-oikeuksin. Linjausten (3.2) mukaan kaupunki luovut-
taa hankkeen toteuttajan valinnan mukaan muun muassa toimistotontit 
myymällä tai vuokraamalla osto-oikeuksin. Sen jälkeen kun kaupungin-
valtuusto on vahvistanut myynti- ja vuokrausperiaatteet on kaupun-
kiympäristön toimialan viranhaltijalla hallintosäännön (16 luku 1 § 2 
momentti 2 kohta) sekä kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(29.5.2018 § 279) perusteella oikeus päättää tontin vuokraamisesta os-
to-oikeuksin. 
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Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösesityksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöön-
panon yhteydessä oikeuttaa tonttipäällikkö päättämään tontin myymi-
sestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet
2 Asemakaava_12654_kvsto
3 Maanvuokrasopimusluonnos_Silmu_20210520
4 Kauppakirjaluonnos_Silmu_20210525

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varma Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 460
V 23.6.2021 Asuntotuotanto-, vakuutus-, urheilu- ja ulkoilulaitosra-
hastojen ja eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset sekä lak-
kauttamiset

HEL 2021-006178 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää 1.7.2021 lukien:

A) muuttaa

- kaupungin asuntotuotantorahaston, vakuutusrahaston sekä urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston sääntöjä liitteessä 1 esitetyn mukaisiksi. Muutok-
sen jälkeen kaikki asuntotuotantorahaston korkotukikoriin liittyvät kau-
pungin yksittäisiin Asoy Helsingin Harmajankadun osakeomistuksiin liit-
tyvät maksut hoidetaan osana kaupunkiympäristön toimialan taloutta.

- F.J. Beckerin rahasto -nimisen lahjoitusrahaston ja Varatuomari F.R. 
Thuringin lahjoitus Suurta ja Pientä Satamasaarta varten -nimisen lah-
joitusrahaston sääntöjä liitteessä 2 esitetyn mukaisiksi sekä

B) lakkauttaa

- Emmy och David Skogmans minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston

- Helsingin kaupunginkirjaston Bill & Melinda Gatesin lahjoitusrahaston 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Asuntotuotanto-, Urheilu- ja ulkoilulaitos- sekä vakuutusrahasto-
jen säännöt 1.7.2021 lukien

2 Liite 2 F.J.von Beckerin ja Varatuomari Fr. Thuringin lahjoitus Suurta ja 
pientä satamasaarta varten -lahjoitusrahastojen säännöt 1.7.2021 lu-
kien

3 Liite 3 Asuntotuotanto-, Urheilu- ja ulkoilulaitos- sekä vakuutusrahasto-
jen säännöt_muutokset näkyvissä

4 Liite 4 F.J.von Beckerin ja Varatuomari Fr. Thuringin lahjoitus Suurta ja 
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pientä satamasaarta varten -lahjoitusrahastojen säännöt_muutokset 
näkyvissä

5 Liite 5 Lakkautettavaksi esitettävien lahjoitusrahastojen säännöt
6 Liite 6 Teknisen johtajan esitys asuntotuotantorahaston korkotukikorin 

lakkauttamisesta
7 Liite 7 Pelastusarmeijan kirje koskien Emmy och David Skogmans min-

nesfond-rahaston käyttöä_nimi peitetty

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Pelastusarmeijan sää-
tiö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungilla on 42 kirjanpidollista rahastoa, joista 35 on lahjoitusrahas-
toja. Rahastojen sääntöihin tehtiin teknisiä muutoksia 17.5.2017 (Kvsto 
§ 240) kaupungin siirtyessä uuteen johtamisjärjestelmään 1.6.2017 lu-
kien, sekä eräitä lisätarkistuksia 13.6.2018 (Kvsto § 175). Muutoksen 
kohteina olivat mm. rahastojen varojen käyttöä koskevat päätösvaltuu-
det, jotka tuli muuttaa vastaamaan uutta organisaatiorakennetta.

Kaupungin hallintosääntöä on myös päivitetty organisaatiouudistusten 
ja muiden toiminnallisten tarpeiden vuoksi. Edellinen päivitys on tehty 
5.5.2021 (Kvsto § 98). Hallintosääntö sisältää rahastoja käsitteleviä 
kohtia. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:ään on kirjattu kaupunginhallituk-
sen toimivallasta seuraavasti: "Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty 
tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää, kirjanpidollisten 
rahastojen varoista myönnettävistä lainoista ja varojen muusta käytös-
tä."

Tällä päätöksellä:

1) poistetaan/tarkistetaan päällekkäisyyksien välttämiseksi rahastojen 
säännöistä kohdat, jotka sisältyvät kaupungin hallintosääntöön (urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahasto, vakuutusrahasto). Lisäksi korjataan taloushallin-
topalveluliikelaitoksen kirjoitusasu vastaamaan nykyisin käytettävää 
muotoa.
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Peruste: hallintosäännön 8. luvun 1 §:n mukaisesti antolainojen myön-
tämisestä päättää kaupunginhallitus, mikä koskee myös urheilu- ja ul-
koilulaitosrahastosta myönnettäviä lainoja. Hallintosäännön 12 luvun 4 
§:n mukaisesti vakuutusasioiden hoito kuuluu rahoitusjohtajan vastuul-
le, minkä jatkossa katsotaan sisältävän myös vakuutusrahastokorvauk-
sia koskevan päätöksenteon.

2) lakkautetaan asuntotuotantorahaston sääntöjä muuttamalla korkotu-
kiasuntojen pääomakustannusten hoitamiseen aiemmin tarvittu rahas-
tokori.

Peruste: korkotukiasuntojen pääomakustannusten hoitoon aiemmin 
tarvittu rahastokori on käynyt tarpeettomaksi, kun rahastoon kytketyt 
korkotukiyhtiöt on olennaisin osin fuusioitu Kiinteistö Oy Auroranlin-
naan. Jäljelle jääneiden yksittäisten Asoy Helsingin Harmajankadun 
asunto-osakkeiden hoitaminen rahaston kautta ei ole enää tarkoituk-
senmukaista. Kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt ao. rahastoko-
rin lakkauttamista. Korin lakkauttamiseen liittyvä tekninen rahastointi-
tarve huomioidaan vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan 
päätöksenteon yhteydessä.

3) päivitetään F.J. von Beckerin rahaston sekä Varatuomari F.R. Thu-
ringin lahjoitus Suurta ja Pientä Satamasaarta varten -nimisen lahjoi-
tusrahaston säännöt muuttamalla varojen käytöstä päättävän tahon 
vastaamaan toiminnan nykyistä organisointia.

Peruste: F.J. von Beckerin rahaston sääntöjen 4 § mukaisesti rahaston 
tuottoja voidaan maksaa kaupunginhallituksen määräämälle yhteisölle, 
joka järjestää opetusta näkövammaisille. Näkövammaisten palvelut 
kuuluvat kaupungin sisäisessä työnjaossa sosiaali- ja terveystoimialal-
le, jolloin valtuudet päättää yhteisöstä jolle rahaston tuotto osoitetaan 
olisi kaupunkiorganisaatiossa luontevaa kuulua sosiaali- ja terveyslau-
takunnalle kaupunginhallituksen asemesta. Satamasaarten ylläpidosta 
vastaa nykyisin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sijaan kaupunkiympä-
ristön toimiala.

4) lakkautetaan Emmy och David Skogsmans minnesfond -niminen 
lahjoitusrahasto sekä Helsingin kaupunginkirjaston Bill ja Melinda Ga-
tesin lahjoitusrahasto.

Peruste: Bill ja Melinda Gatesin säätiön kaupunginkirjastolle lahjoitta-
mia varoja varten perustetun lahjoitusrahaston varat on käytetty lop-
puun.

Emmy och David Skogsmans minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston 
osalta rahaston edunsaajalla, Suomen Pelastusarmeijan säätiö sr:llä, ei 
enää ole ruotsinkielistä lastenkotitoimintaa. Pelastusarmeija on anonut 
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jäljellä olevan rahastopääoman käytettäväksi kerralla rahaston ruotsin-
kieliseen partiotoimintaan. Oikeuspalveluiden arvion mukaan, ottaen 
huomioon rahaston pääoman määrä, kaupungin aikaisempi linja rahas-
tojen lakkautuksissa sekä yhteiskunnan muutokset sitten testamentin 
laatimisajankohdan (v. 1929), rahaston lakkauttaminen ja sen varojen 
tilittäminen Suomen Pelastusarmeijan säätiölle kaupunginvaltuuston 
päätöksellä on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto varojen käytölle myös 
testamenttimääräykset huomioon ottaen.

Sääntötyöryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia, että kaupungin sääntö-
kokonaisuus on lainsäädännön edellytysten mukainen, ymmärrettävä ja 
selkeä, on arvioinut esityksen sisällön 27.5.2021, ja puoltaa osaltaan 
esitettyjä muutoksia.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetut muutokset, kaupungin-
hallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan

- kaupunkiympäristön toimialaa sekä taloushallintopalveluliikelaitosta 
huolehtimaan asuntotuotantorahaston korkotukikorin lakkauttamiseen 
liittyvistä käytännön järjestelyistä.

- kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan Emmy 
och David Skogsmans minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston sekä 
Helsingin kaupunginkirjaston Bill ja Melinda Gatesin lahjoitusrahaston 
lakkauttamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Asuntotuotanto-, Urheilu- ja ulkoilulaitos- sekä vakuutusrahasto-
jen säännöt 1.7.2021 lukien

2 Liite 2 F.J.von Beckerin ja Varatuomari Fr. Thuringin lahjoitus Suurta ja 
pientä satamasaarta varten -lahjoitusrahastojen säännöt 1.7.2021 lu-
kien

3 Liite 3 Asuntotuotanto-, Urheilu- ja ulkoilulaitos- sekä vakuutusrahasto-
jen säännöt_muutokset näkyvissä

4 Liite 4 F.J.von Beckerin ja Varatuomari Fr. Thuringin lahjoitus Suurta ja 
pientä satamasaarta varten -lahjoitusrahastojen säännöt_muutokset 
näkyvissä

5 Liite 5 Lakkautettavaksi esitettävien lahjoitusrahastojen säännöt
6 Liite 6 Teknisen johtajan esitys asuntotuotantorahaston korkotukikorin 

lakkauttamisesta
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7 Liite 7 Pelastusarmeijan kirje koskien Emmy och David Skogmans min-
nesfond-rahaston käyttöä_nimi peitetty

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Pelastusarmeijan sää-
tiö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 427

HEL 2021-006178 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.06.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi
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§ 461
V 23.6.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin 
ottamisesta käyttöön

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki aloittaa ilmastobudjetoinnin 
valmistelun.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Aloitevastauksen kahdeksannen (8) kappaleen (joka alkaa 
”Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että ilmastobudjetoinnin ohella”) 
loppuun seuraava lisäys:

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki aloittaa ilmastobudjetoinnin 
valmistelun.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mai Kivelän vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna 

Jaa-äänet: 6
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 7
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Anni Sin-
nemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Tyhjä: 2
Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen mukaisesti 
muutetun ehdotuksen äänin 6 - 7 (2 tyhjää).
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Haglund Mia Ilmastobudjetin ottaminen 
käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Haglund ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki ottaa käyttöön vuodesta 2021 alkaen ilmastobudje-
tin, joka esitellään vuosittain talousarvion yhteydessä ja jonka toteutu-
mista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä (§ 809 / 10.12.2018) Hiilineutraali 
Helsinki 2035 –toimenpideohjelmassa (HNH-ohjelma) esitetään Hel-
singin ilmastotoimet ja päästöjen kehitysennusteet vuosille 2030 ja 
2035. Päästötavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet on 
määritelty osa-alueittain. Osana HNH–ohjelman täytäntöönpanoa pe-
rustettiin (Kp § 166 / 5.9.2019) ohjausryhmä, jonka tehtävänä on mm. 
raportoida kaupungin johtoryhmälle päästövähennysten ja toimenpi-
deohjelman toteutumisesta. Toimenpideohjelman keskeisin seuranta-
kanava on nykyinen ympäristöraportointi. Kaupungin etenemistä pääs-
töjen vähentämisessä voi seurata myös verkkosivuille toteutetun ilmas-
totyön seurantapalvelun, ilmastovahdin kautta.

Helsinki on seurannut kasvihuonekaasupäästöjen, niiden vähentämis-
toimenpiteiden ja niihin liittyvien kustannusten toteutumista jo vuosia 
osana kaupungin ympäristöraporttia. Ympäristöraportissa ilmastoasioil-
le on oma kappaleensa, jonka lisäksi ympäristötilinpäätöksessä on esi-
tetty ilmastonsuojelun ohella myös kaikki muut tuotot, kulut ja inves-
toinnit, jotka on ensisijaisesti tehty ympäristönsuojelullisista syistä. Tie-
dot kerätään vuosittain koko kaupunkikonsernin osalta ja ympäristöti-
linpäätöksessä raportoidaan emo-organisaation tiedot.
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Kaupunginhallitus toteaa, että HNH-ohjelma on toimivaksi osoittautunut 
ja paljon julkisuutta saanut kokonaisuus, joka luo puitteet aloitteessa 
esitetyn tiedon tuottamiselle. Lausunnoissa esiin nostettu kaupunkita-
soinen keskustelu ilmastotoimiin kohdentuvien määrärahojen yleisistä 
määrittelyperiaatteista olisi luontevaa käynnistää osana HNH-
ohjelmaan liittyvää työtä. Tämän jälkeen olisi mahdollista muodostaa 
käsitys siitä, mikä olisi Helsingin tapa toteuttaa aloitteessa ilmastobud-
jetointiin liitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtäviä toimia.

Tiedon tuottaminen ja informatiivisuuden lisääminen ovat kannatettavia 
tavoitteita sekä taloudensuunnittelun että ilmastotoimiin kohdennetta-
vien määrärahojen vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta. Tällä 
mahdollistetaan käytössä olevien resurssien kohdentaminen vaikutta-
vimpiin toimiin. Ilmastobudjetointiin liitettyjen tavoitteiden osalta on hy-
vä huomioida, että päästöjen vähentäminen on pitkäjänteistä työtä ja 
tietylle vuodelle varattujen määrärahojen mukaisilla toimenpiteillä saa-
vutettavat päästövaikutukset toteutuvat yleensä vasta useampien vuo-
sien kuluessa.

Kaupungin toiminnassa on useita ilmiökohtaisia toimintaohjelmia ja –
suunnitelmia, joita kutakin ohjataan omana kokonaisuutenaan. Ohjel-
mien tavoitteet ovat suhteessa toisiinsa siten, että yhden ohjelman toi-
menpiteet voivat vaikuttaa myös muiden ohjelmien tavoitteiden saavut-
tamiseen. Tällä hetkellä esimerkiksi HNH-ohjelman jollakin toimenpi-
teellä voidaan vaikuttaa päästöjen vähentämiseen, liikkumisen lisäämi-
seen ja talouden tehostamiseen. Siten toimenpiteen kohdistaminen 
vain yhteen ilmiöön ei ole talousarviorakenteen näkökulmasta yksiselit-
teistä. Näin ollen kunkin ilmiön toimenpiteiden toteuttamiseen varattu-
jen määrärahojen tunnistaminen tulisi ensin tehdä osana ilmiökohtaista 
ohjelmaa minkä jälkeen olisi edellytyksiä arvioida asian esittämistä 
myös osana talousarviota. HNH-ohjelman päivitys on käynnistymässä 
ja alustavasti tarkoituksena on mm. edellä mainittujen päällekkäisyyk-
sien karsiminen ja resurssien kohdentaminen vaikuttavimpiin toimiin.

HNH-ohjelma, ympäristöraportointi sekä muut kaupungin ympäristö-
asioihin liittyvät ohjelmat muodostavat laajan kokonaisuuden, joiden 
keskinäisiä suhteita ja kehittämistä tulisi arvioida uusien mm. ilmasto-
toimien vaikuttavuuden arviointia, tiedontuottamista ja informatiivisuu-
den lisäämistä koskevien tavoitteiden näkökulmasta.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että ilmastobudjetoinnin ohella myös 
muiden ilmiöiden budjetoinnille talousarvion yhteydessä on ollut kiin-
nostusta. Kyseessä on laaja kokonaisuus, joka edellyttäisi kattavaa 
kaupunkitasoista keskustelua, jossa ilmiöbudjetoinnin laajuus ja tarkoi-
tuksenmukainen toteuttamistapa sekä tiedontuottamisen vaatimat re-
surssit arvioitaisiin kaupungin kestävän kehityksen toiminta- ja johta-
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mismallin kehittämiseksi osana strategian, talouden ja toiminnan suun-
nittelua sekä toimeenpanon seurantaa.

Aloitevastaus on valmisteltu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston ja strategiaosaston yhteistyönä. Aloitteesta on saatu kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä liikenne-
liikelaitoksen johtokunnan ja rakentamispalveluliikelaitoksen johtokun-
nan lausunnot. Lausuntojen mukaan suhtautuminen ilmastobudjetoin-
tiin on pääosin positiivinen, mutta samalla tuotiin esiin tarve arvioida 
kaupunkitasoisesti ilmiöbudjetoinnin tarkoituksenmukaisuuteen, laajuu-
teen ja toteutustapaan liittyviä seikkoja sekä tarve kaupungin yhteisten 
laadintaperusteiden luomiselle. 

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
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Haglund Mia Ilmastobudjetin ottaminen 
käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 429

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.06.2021 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.04.2021 § 185

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta suhtautuu myönteisesti ilmastobudje-
toinnin käyttöönottoon.

Lautakunta toteaa, että kaupungin talousarvion tai muussa yhteydessä 
esitetyn ilmastobudjetin kautta kaupungeilla olisi mahdollisuus tuoda 
ilmastotoimiin varatut määrärahat esille ja lisätä läpinäkyvyyttä ilmasto-
politiikassa. Ilmastobudjetin ovat laatineet jo muun muassa Oslo ja 
Tampere. Ilmastobudjetti on ilmastopäästöjä, -toimia ja -taloutta yhteen 
kokoava työkalu, jonka avulla kaupungit pystyvät arvioimaan, miten nii-
den ilmastotoimet tulevat etenemään suhteessa hiilineutraalisuustavoit-
teisiin. Ilmastobudjetti mahdollistaa myös keskustelun lisääntymisen il-
mastotyön ympärillä ja sitä kautta ilmastotietoisuuden paranemisen. Il-
mastobudjetin toteuttaminen vaatisi muun muassa selkeää määrittelyä 
ilmastotoimiksi laskettavien toimenpiteiden osalta sekä arviointia sen 
tarkoituksenmukaisimmasta toteuttamistavasta. 

Aloitteessa todetaan, että ”ilmastobudjetti antaa mahdollisuuden nostaa 
talousarvion ilmastovaikutukset keskusteluun, kun päästöjen, toimenpi-
teiden ja kustannusten toteutumista seurataan vuosittain.”

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Helsinki on 
seurannut kasvihuonekaasupäästöjen, niiden vähentämistoimenpitei-
den ja niihin liittyvien kustannusten toteutumista jo vuosia osana kau-
pungin ympäristöraporttia. Ympäristöraportissa ilmastoasioille on oma 
kappaleensa, jonka lisäksi ympäristötilinpäätöksessä on esitetty ilmas-
tonsuojelun ohella myös kaikki muut tuotot, kulut ja investoinnit, jotka 
on ensisijaisesti tehty ympäristönsuojelullisista syistä. Tiedot kerätään 
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vuosittain koko kaupunkikonsernin osalta ja ympäristötilinpäätöksessä 
raportoidaan emo-organisaation tiedot. 

Ilmastobudjetissa olisi esimerkiksi mahdollista arvioida tulevaa kehitys-
tä pilkkomalla jäljellä oleva päästövähennystavoite sektorikohtaisiksi 
vuositavoitteiksi, jotka perustuisivat asiantuntijoiden tekemiin arvioihin. 
Todellinen päästövähennys todennetaan vuosittain Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY:n tekemän kasvihuonekaasupäästölaskennan 
perusteella, joka valmistuu tilinpäätöksen vahvistamisen aikaan. Kus-
tannusten osalta ilmastobudjetissa voisi esimerkiksi esittää eriteltynä 
kaupunkiorganisaation ilmastonsuojeluun liittyvän käyttötalouden ja in-
vestoinnit taloussuunnitelmakaudella. Tietojen esittäminen edellyttäisi 
toimialoilta ja liikelaitoksilta tietojen tuottamista esimerkiksi osana kau-
pungin talousarvion laatimisprosessia. Ilmastobudjettiin olisi mahdollis-
ta sisällyttää myös kaupungin tytäryhteisöt, mutta niiden osalta omista-
jastrategiat tulevat todennäköisesti ohjaamaan hiilineutraalisuustyötä 
selkeämmin. Jotta aloitteessa toivottu aikataulu ilmastobudjetista osana 
vuoden 2021 talousarviota olisi toteutunut, olisi asia pitänyt ohjeistaa jo 
vuoden 2020 aikana.

Päästöbudjetin ja ilmastotoimiin varattujen määrärahojen esittämisessä 
rinnakkain on otettava huomioon, että päästöjen vähentäminen on pit-
käjänteistä työtä ja tietylle vuodelle varatun ilmastobudjetin mukaisilla 
toimenpiteillä saavutettavat päästövaikutukset toteutuvat yleensä vasta 
useampien vuosien kuluessa. Esimerkiksi Energiarensessanssin puit-
teissa toteutettavaa, taloyhtiöille suunnattua energianeuvontaa, on va-
rauduttu rahoittamaan ainakin vuoden 2021 aikana, mutta päästövä-
hennysvaikutus alkaa näkymään vasta vuosien 2023 tai 2024 aikana. 

Lisäksi on hyvä huomioida, että myös muiden ilmiöiden budjetoinnille 
talousarvion yhteydessä on kiinnostusta. Kyseessä on laaja kokonai-
suus, joka edellyttäisi kattavaa kaupunkitasoista keskustelua. Kaupun-
kiympäristölautakunta ei ota kantaa siihen, millä aikataululla ilmasto-
budjetti olisi mahdollista toteuttaa.

Käsittely

13.04.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lausunnon alkuun lisätään:

Kaupunkiympäristölautakunta suhtautuu myönteisesti ilmastobudje-
toinnin käyttöönottoon.

Kannattaja: Anni Sinnemäki
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Hag-
lundin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pirita Kuikka, ympäristösuunnittelija: 310 32045

pirita.kuikka(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.03.2021 § 53

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu positiivisesti ilmastobudjetoinnin 
käyttöönottoon. Ilmastobudjetin kautta HKL:n ja koko kaupungin olisi 
mahdollista tuoda ilmastotoimiin varatut määrärahat selkeämmin esille 
ja lisätä läpinäkyvyyttä ilmastopolitiikassa. Tämä toisi nykyistä parem-
min esille HKL:n roolin osana kaupungin hiilineutraaliustavoitteiden to-
teuttamista. Ilmastobudjetin avulla HKL ja koko kaupunki pystyvät pa-
remmin arvioimaan, miten ilmastotoimet tulevat etenemään suhteessa 
hiilineutraalisuustavoitteisiin. 

Helsingin ja myös HKL:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. 
HKL:n kasvihuonekaasupäästöjen, niiden vähentämistoimenpiteiden ja 
niihin liittyvien kustannusten toteutumista on seurattu jo vuosia osana 
kaupungin ympäristöraporttia. HKL:n osalta ilmastobudjetoinnin laati-
minen olisi todennäköisesti suhteellisen helposti toteutettavissa, sillä 
HKL:n ilmastonsuojelun kustannukset ja ilmastoinvestoinnit on tunnis-
tettu ja HKL:n toiminnan suorat päästöt laskettu ympäristöraportoinnin 
yhteydessä, ja niitä on seurattu useita vuosia.

Ilmastobudjetin toteuttaminen vaatisi kuitenkin nykyistä selkeämpää 
kaupunkitasoista määrittelyä muun muassa siitä, mitkä toimenpiteet 
lasketaan ilmastotoimiksi. Ilmastobudjetoinnin tiedot voidaan tuottaa 
HKL:n talousarvioesityksessä, mutta se edellyttää kaupunkitasoista oh-
jeistusta talousarvio-ohjeessa. Jotta ilmastobudjetti olisi voitu toteuttaa 
vuoden 2021 talousarviossa, olisi asia pitänyt ohjeistaa jo vuoden 2020 
aikana.

Päästöbudjetin ja ilmastotoimiin varattujen määrärahojen esittämisessä 
rinnakkain on kuitenkin otettava huomioon, että päästöjen vähentämi-
nen on pitkäjänteistä työtä eikä kaikkien tietylle vuodelle varatulla il-
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mastobudjetilla tehtyjen toimenpiteiden päästövaikutukset ainakaan 
täysimääräisesti kohdistu ko. talousarviovuoteen. Esimerkiksi inves-
toinnit uusiin raideliikenneyhteyksiin vaikuttavat liikenteen päästöihin 
viiveellä.

Lisäksi on hyvä huomioida, että myös muiden ilmiöiden budjetoinnille 
talousarvion yhteydessä on kiinnostusta. Kyseessä on laaja kokonai-
suus, joka edellyttää kattavaa kaupunkitasoista keskustelua.

On myös huomattava, että HKL:n omistama nykyinen joukkoliikenneo-
maisuus vaatii huomattavia vuosittaisia investointipanostuksia, jotta 
omaisuuden käytettävyys säilyy hyvällä tasolla, liikenteen turvallisuus 
pystytään varmistamaan ja omaisuuden arvo säilyy. Uusia budjetointi-
tapoja luodessa on varmistettava, että nykyisen omaisuuden peruskor-
jaus- ja ylläpitoinvestointeihin varataan riittävä budjettirahoitus.

Lausunto ei ota kantaa siihen, millä aikataululla kaupungin ilmastobud-
jetti olisi mahdollista toteuttaa.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Ari Päivärinta

Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 181

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Mia Haglundin toiminnallisia viherympäris-
töjä koskevasta valtuustoaloitteesta:

Kaupungin talousarvion yhteydessä esitetyn ilmastobudjetin kautta olisi 
mahdollisuus tuoda ilmastotoimiin varatut määrärahat selkeämmin esil-
le ja lisätä läpinäkyvyyttä. Ilmastobudjetin avulla pystyttäisiin paremmin 
arvioimaan, miten Helsingin ilmastotoimet tulevat etenemään suhtees-
sa hiilineutraalisuustavoitteisiin. Ilmastobudjetti mahdollistaa myös kes-
kustelun lisääntymisen ilmastotyön ympärillä ja sitä kautta ilmastotietoi-
suuden paranemisen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ilmastobudjettia voisi hyö-
dyntää myös osana opetusta ja oppimista. Esimerkiksi kaikissa Stadin 
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lukioissa alkavassa Hiilineutraali Helsinki -opintojaksossa ilmastobud-
jetti tarjoaisi yhden konkreettisen lisätyökalun ilmastotoimien seuraami-
seksi. Nuorisobarometrien mukaan nuorten huoli ilmastonmuutoksesta 
on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2008 tutkimus osoitti, että 40 pro-
senttia nuorista oli ilmastonmuutoksesta melko tai erittäin huolissaan. 
Vuonna 2018 luku oli noussut 65 prosenttiin. 

Aikataulullisesti ilmastobudjetointi on käytännössä mahdollista ottaa 
käyttöön aikaisintaan vuodesta 2022 alkaen.

Lautakunta näkee tärkeänä, että ilmastobudjetoinnin mahdollistaviin 
toimiin ryhdytään toimialalla mahdollisimman pian.

Käsittely

23.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisätään lausunnon loppuun lause: "Lautakunta näkee tär-
keänä, että ilmastobudjetoinnin mahdollistaviin toimiin ryhdytään toi-
mialalla mahdollisimman pian."

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon loppuun lause: "Lautakunta näkee tär-
keänä, että ilmastobudjetoinnin mahdollistaviin toimiin ryhdytään toi-
mialalla mahdollisimman pian."

Jaa-äänet: 1
Pia Kopra

Ei-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Ville 
Jalovaara, Vesa Korkkula, Petra Malin, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Pia Pakarinen

Tyhjä: 1
Dani Niskanen

Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen äänin 10-1. Tyhjää äänesti 1, poissa 1.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anssi Almgren, pedagoginen asiantuntija

anssi.almgren(a)hel.fi

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos 22.3.2021

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara antaa kaupun-
ginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetään, että Helsinki ottaa käyttöön vuodesta 2021 al-
kaen ilmastobudjetin, joka esitellään vuosittain talousarvion yhteydessä 
ja jonka toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Ilmastobudjetti on otettu käyttöön jo Oslossa ja Tampereella ja sen 
avulla seurataan ilmastotoimenpiteisiin varattuja resursseja ja toimenpi-
teiden etenemistä, sekä vaikutuksia päästötavoitteisiin. Stara toteaa, 
että ilmastobudjetti toisi päästötavoitteisiin käytettyihin resursseihin lä-
pinäkyvyyttä ja selkeyttäisi ilmastotyön seurantaa.

Helsingin kaupungilla on käytössä Ilmastovahti Hiilineutraali Helsinki 
2035 –tavoitteiden seuraamiseksi, erillinen Kiertotalousvahti jakamis- ja 
kiertotalouden tiekartan tavoitteiden seuraamista varten, sekä ympäris-
tötilinpäätös, jossa vuosittain seurataan kuluja, tuottoja sekä investoin-
teja muun muassa ilmastonsuojelun osalta. Myös energiansäästöä 
seurataan vuosittain toimialakohtaisesti.

Ilmastobudjetin käyttöönotto edellyttää selkeää määrittelyä seurattavis-
ta toimista, riittävää ohjeistusta tiedon tuottamiseksi, henkilöstöresurs-
seja sekä harkintaa jo seurannassa olevien kokonaisuuksien suhteen 
niiltä osin, kun ne jo palvelevat ilmastotoimenpiteiden seurantaa.

Lausunnon perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 9.4.2021 mennessä Rakentamispalvelu-
liikelaitos Staralta lausuntoa kaupunginhallitukselle Mia Haglundin ja 14 
muun valtuutetun aloitteesta jossa esitetään, että Helsinki ottaa käyt-
töön vuodesta 2021 alkaen ilmastobudjetin, joka esitellään vuosittain 
talousarvion yhteydessä ja jonka toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen 
yhteydessä. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä.
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Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta sekä Palvelukeskusliikelaitokselta.

Lisätiedot
Paula Salonen, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 70942

paula.salonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.03.2021 § 56

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mia Haglundin ja 14 muun valtuutetun ilmastobudjetin käyttöön ottamis-
ta koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että Helsinki ottaa käyttöön vuodesta 2021 al-
kaen ilmastobudjetin, joka esitellään vuosittain talousarvion yhteydessä 
ja jonka toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ilmastobudjetin avulla ilmas-
totyöhön varatut resurssit voidaan tuoda selkeämmin esiin ja ilmasto-
toimien etenemistä voidaan arvioida paremmin. Samalla voidaan tehdä 
ilmastotyötä näkyväksi ja lisätä siihen liittyvää keskustelua.

Sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -
ohjelmaa omalta osaltaan. Ilmastovahdin lisäksi ilmastotyön etenemistä 
seurataan jo vuosittain osana kaupungin ympäristöraportointia. Ilmasto-
työn kulut, tuotot ja investoinnit esitetään osana kaupungin ympäristöti-
linpäätöstä.

Ilmastobudjetoinnin toteuttaminen edellyttää kaupunkitasoista määritte-
lyä siitä, mitkä toimet lasketaan mukaan ilmastobudjettiin sekä toimia-
loille annettuja ohjeita riittävien tietojen tuottamiseksi talousarvioesityk-
sen yhteydessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ilmastonmuutosta hillitsemällä voidaan vähentää ilmastonmuutoksen 
moninaisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Eniten il-
mastonmuutoksesta kärsivät muutenkin haavoittuvassa asemassa ole-
vat ihmiset, joilla on vähiten keinoja sopeutua ilmastonmuutoksen vai-
kutuksiin."

Käsittely
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16.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Tiimipäällikkö Johanna af Hällström oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta ei kannata tätä valtuustoaloitetta. 
Ilmaston lämpötila on ihmiskunnan historiassa kokenut pitkiä kylmiä 
jaksoja, lämpimiä jaksoja ja taas kylmiä jaksoja. Eli ilmastonmuutos on 
syklittäistä. Vielä 1970-luvun Suomessa oltiin huolissaan ilmaston kyl-
menemisestä. Ja nyt ollaan taas huolissaan ilmaston lämpenemisestä. 
Ilmastomuutosta tarkastellessa pitää tutkia lämpötilojen vaihteluita hy-
vin pitkiltä tarkastelujaksoilta. Se, että ilmastonmuutosta katsotaan 
muutamien vuosikymmenien ajalta ei kerro mistään dramaattisesta 
muutoksesta. Useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan arktinen 
Huippuvuoret oli 7–8 astetta nykyistä lämpimämpi jääkauden jälkeisellä 
lämpökaudella 10 000–8 000 vuotta sitten. Silloin ei ollut tehtaita ja 
muuta nykyaikaisia saastuttajia ollenkaan. Suomessa harjoitetaan il-
mastopropagandaa, jossa ihmisiä pelotellaan ja syyllistetään ilmaston-
muutoksen vaikutuksilla. Suomen osuus globaaleista ilmastopäästöistä 
on promillen luokkaa. Ilmastonmuutoksen torjunta on nyky-Suomessa 
sitä, että sen varjolla halutaan kerätä ahkerilta suomalaisilta lisää vero-
ja.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti lausunnosta rauenneen vastaehdotuksensa 
mukaisen eriävän mielipiteen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annukka Kokkonen, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 43544

annukka.kokkonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.03.2021 § 33

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että talousarvion yhteydessä 
esitetyn ilmastobudjetin kautta kaupungilla olisi mahdollisuus tuoda 
selkeästi esiin ilmastotoimiin kohdennettava rahoitus ja saada lisää nä-
kyvyyttä ilmastopolitiikalle ja ilmastotyölle. Hyvin laaditun ilmastobudje-
tin avulla kyetään arvioimaan, kuinka ilmastotoimet etenevät suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin. Ilmastobudjetti tuo myös ilmastotyön parem-
min esille sekä parantaa siten tietoisuutta ilmastoasioista.

Helsinki on asettanut itselleen tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035. 
Hiilineutraali Helsinki on yksi useista ympäristönsuojelun eri osa-
alueiden toimenpideohjelmista. Helsingin kaupunki on jo pidemmän ai-
kaa seurannut osana ympäristöraportointia kaupungin kasvihuone-
päästöjen vähentämistoimenpiteiden toteutumista sekä niiden kustan-
nuksia. Ilmastoasioille on ympäristöraportoinnissa oma kohtansa ja 
kaupungin ympäristötilinpäätöksessä, niin ilmastotoimien kuin kaikkien 
muidenkin eri ympäristönsuojelullisten osa-alueiden ohjelmien ja syiden 
perusteella tehtyjen toimien tuotot, kulut ja investoinnit esitetty kaikki 
omina kohtinaan. Koska ympäristönsuojelun eri osa-alueiden toimenpi-
teisiin käytettyjä määrärahoja on seurattu jo vuosia, olisi ilmastobudjet-
tiin kuuluvat käyttömenot ja investoinnit mahdollista tunnistaa, kun ne 
on selkeästi määritelty. 

Jotta ilmastobudjetista saataisiin haluttu hyöty, sen toteuttaminen vaa-
tii, ilmastotyön ja päästöjen vähentämisen kaltaisen pitkäjänteisen ja 
pitkäkestoisen työn kyseessä ollessa, huolellista kaupungin yhteisten 
laadintaperusteiden luomista sekä selkeää yhtenäistä ohjeistusta ja 
määrittelyä koko kaupungin tasoisesti. Myös useiden muiden kaupun-
gin toiminnan osa-alueiden ja toimintojen osalta on vastaavalle budje-
toinnille talousarvion yhteydessä osoitettu kiinnostusta. Kyseessä on 
laaja kokonaisuus, joka edellyttää kattavaa kaupunkitasoista keskuste-
lua, hyvää koko kaupungin tasoista valmistelua, riittäviä lisähenkilöstö-
resursseja seurantaan ja valmistelutyöhön eri toimialoilla sekä selkeää 
yhteistä ohjeistusta ja ohjausta. Edellä mainittujen koko kaupungin or-
ganisaatiota koskevien yhteisten seikkojen johdosta ilmastobudjetin 
nopea käyttöönotto on haasteellista, mutta ei mahdotonta, kunhan asi-
aan ja suunnitteluun paneudutaan riittävällä vakavuudella ja toimeen 
ryhdytään mahdollisimman pian.

Käsittely

16.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Sami Muttilainen: Korvataan kohdan (4) viimeinen lause 
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"Edellä mainittujen koko kaupungin organisaatiota koskevien yhteisten 
seikkojen johdosta ei ilmastobudjetin käyttöönotto nopealla aikataululla 
ole mahdollista, vaan vaatii niiden läpikäyntiä sekä ratkaisemista."

seuraavasti:

"Edellä mainittujen koko kaupungin organisaatiota koskevien yhteisten 
seikkojen johdosta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, et-
tä kaupunki aloittaa ilmastobudjetin laadinnan vaativan valmistelutyön."

Kannattaja: Jussi Chydenius

Vastaehdotus 2:
Mika Ebeling: Korvataan kohdan (4) loppuosa: "Edellä mainittujen koko 
kaupungin organisaatiota koskevien yhteisten seikkojen johdosta ei il-
mastobudjetin käyttöönotto nopealla aikataululla ole mahdollista, vaan 
vaatii niiden läpikäyntiä sekä ratkaisemista."

tällä: "Edellä mainittujen koko kaupungin organisaatiota koskevien yh-
teisten seikkojen johdosta ilmastobudjetin nopea käyttöönotto on haas-
teellista, mutta ei mahdotonta, kunhan asiaan ja suunnitteluun paneu-
dutaan riittävällä vakavuudella ja toimeen ryhdytään mahdollisimman 
pian."

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Mika Ebelingin ja Sami Muttilaisen vastaehdotuksista äänestettiin ensin 
vastakkain.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Mika Ebelingin vastaehdotuksen 2 vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Terhi 
Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 5
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Sami Muttilainen, Paulii-
na Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Mika 
Ebelingin vastaehdotuksen äänin 8 - 5. 

Lautakunta ei äänestänyt enää erikseen esittelijän ehdotuksen ja Mika 
Ebelingin vastaehdotuksen välillä, vaan hyväksyi Mika Ebelingin vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun lausunnon yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2021 26 (123)
Kaupunginhallitus

Asia/5
14.06.2021

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

§ 462
V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muut-
taminen

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia 1.8.2021 lukien seuraavasti:

Kaupungin toimielinten palkkiot

Kaupunginvaltuusto

 kokouspalkkio: 545 euroa (puheenjohtaja), 410 euroa (varapuheen-
johtajat, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 11 420 euroa (puheenjohtaja), 9 600 euroa (varapu-
heenjohtajat) 

Kaupunginhallitus
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 Kokouspalkkio: 340 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jä-
senet)

 Vuosipalkkio: 9 600 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginval-

tuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palk-
kiona 340 euroa. 

Konsernijaosto

 Kokouspalkkio: 240 euroa (puheenjohtaja), 170 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Elinkeinojaosto

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäse-
net)

 Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja) 

Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupungin-
valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkio-
na 170 euroa. 

Tarkastuslautakunta

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapu-
heenjohtaja, jäsenet) 

Toimialalautakunnat

 Kokouspalkkio: 270 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäse-
net)

 Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet) 

Toimialalautakuntien jaostot

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Pelastuslautakunta

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2021 28 (123)
Kaupunginhallitus

Asia/5
14.06.2021

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

 Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Liikelaitosten johtokunnat

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

 Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukun-
nan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos 
asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 160 
euroa (puheenjohtaja), 140 euroa 

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

 Vuosipalkkio: 3 800 euroa

Muut palkkiot ja rajoitukset

 Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona korkeintaan 11 
420 € tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa 
luottamustoimessa. 

Lisätään kolmannen luvun loppuun seuraava lause:

Päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheen-
johtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seu-
raavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen pää-
tyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta 
kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä 
oman matkapuhelimen käytöstä: 

 Kokonaispalkkio: 380 euroa (puheenjohtaja), 310 euroa (varapu-
heenjohtaja), 260 euroa  (jäsen), 340 euroa (kotiäänestyksen vaali-
toimitsija) 
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Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot: 

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

Palkkiot muista toimielimistä

Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan, pääkaupunki-
seudun yhteistyöryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä 
toimielimen päätökseen perustuvan alueellisen ohjaus-, seuranta- tai 
muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot: 

 Kokouspalkkio: 440 euroa (puheenjohtaja), 340 euroa (jäsen) 

Pääkaupunkiseudun koordinaatioyhteistyöryhmän puheenjohtajana ja 
jäsenenä toimivalle, muulle kuin päätoimiselle, luottamushenkilölle 
maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suorite-
tusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:  

 Vuosipalkkio: 5 700 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (jäsen) 

Kokouspalkkion korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 pro-
sentilla korotettuna silloin, jos henkilön läsnäolo kokouksessa on kes-
tänyt yli 3 tuntia.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten 
ilman tilivelvollisuutta, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamat-
ta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3 480 euroa vuodessa, kau-
punginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konser-
nijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston ja elinkeinojaoston va-
rapuheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa. 

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään lause:

Lastenhoidon korvausta ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille. 

Esittelijän perustelut
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Kaupungin toimielinten palkkiot, vaaleihin liittyvät palkkiot ja palkkiot muista toimielimistä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi luottamushenkilöiden taloudelliset etuu-
det 17.5.2017, 238 §.
Kaupunginvaltuusto täydensi päätöstään 13.9.2017 § 314 toimivaltai-
sen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttaja-
toimielimen tai muun vastaavan työryhmän kokouksista maksettavilla 
palkkioilla. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi 19.6.2019 211 § toimiala-
lautakuntien jaostojen, pelastuslautakunnan, liikelaitosten johtokuntien 
sekä koulujen ja lukioiden johtokuntien kokousten palkkioista sekä vaa-
leihin liittyvistä palkkioista.

Luottamushenkilöiden palkkioiden korotusten perusteena on käytetty 
julkisen sektorin ansiotasoindeksin nousua, joka on tarkasteluvälillä 
2017 ja 2020 ollut noin 6 - 7 %. Ansiotasoindeksi mittaa kokoaikaisten 
palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Ehdotetut 
korotukset vastaavat korotuksen suuruudelta edellä mainittua. Palkkio-
luokittain tarkasteltuna korotusten suuruus on keskimäärin 6,6 %.

Lisäksi on tarpeen lisätä Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -
sääntöön ensimmäisen luvun Muut palkkiot ja rajoitukset -alaluvun 
kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi hallintosäännön 31 luvun 2 
§:n 2 momentissa mainittu rajoitus siitä, että päätoimiset luottamushen-
kilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Kokouspalkkioiden korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen sanamuotoa on tarpeen täsmentää 
niin, että henkilölle maksetaan yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta ko-
kouspalkkio 50 prosentilla korotettuna vain, jos henkilön läsnäolo ko-
kouksessa kestää yli 3 tuntia.  Palkkioiden korottamiskäytäntöä on so-
vellettu aina niin, kuten sanamuotoa esitetään muutettavaksi.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäistä kappaletta on tarpeen täsmentää niin, että kulukor-
vauksia ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille, kuten hallinto-
säännön 31 luvun 3 §:ssä todetaan.

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään toteamus, että lasten-
hoidosta aiheutuneita kustannuksia ei makseta päätoimisille luotta-
mushenkilöille, kuten hallintosäännön 31 luvun 5 §:ssä todetaan.

Toimivalta
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Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden talou-
dellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään 
kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisis-
ta etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginval-
tuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suu-
ruudesta ja rajoituksista.

Ehdotetut uudet taloudelliset etuudet ovat liitteenä 1.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat, liikelaitokset ja virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 430

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.06.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

15.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 31.03.2021 § 72

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia 
seuraavasti: 

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisättiin:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n 
kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 463
Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt

HEL 2021-003979 T 10 07 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Simo Merilä, hissiasiamies, puhelin: 310 36122

simo.merila(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio
2 Kaupunginhallituksen päätös 23.10.2000 §1360
3 Kaupunginhallituksen päätös 23.10.2000 §1360 liite
4 Helsingin kalleusalueet 1-4 kartta
5 Helsingin kalleusalueet 1-4 listaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kumota kaupunginhallituksen tekemän pysy-
väispäätöksen 23.10.2000 (kaupungin hissiavustuksen jakoperusteet ja 
myöntämismenettely, Khs 2000-2456).

Samalla kaupunginhallitus päättää, että kaupungin hissiavustuksen 
myöntämisperusteet ja -menettelyt ovat seuraavat:

Myöntämisperusteet

Helsingin kaupungin hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin ra-
kentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon. Avus-
tuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt jälkiasennushissin rakentamisen 
hankintakustannukset ja myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. His-
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siavustusta ei myönnetä kohteisiin, joissa myymälä-, liike- tai toimitiloja 
tms. muutetaan asuinkäyttöön (ns. käyttötarkoituksen muutos). 

Helsingin kaupungin hissiavustukset kohdennetaan ensisijaisesti kau-
punkiuudistusalueille ja kalleusalueelle 4. Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön ohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020) ohjelmakaudella kau-
punkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellun-
kylä, joista Mellunkylä sijaitsee kalleusalueella 4 ja Malminkartano-
Kannelmäki ja Malmi kalleusalueella 3. Muille alueille hissiavustusta 
myönnetään erikseen määrättyinä ajankohtina, mikäli vuotuista avus-
tusmäärärahaa on jäljellä sen jälkeen, kun kaupunkiuudistusalueiden ja 
kalleusalueen 4 avustukset on myönnetty. 

Avustuksen määrä

Hissiavustuksen määrä on 10 prosenttia hyväksytyistä hankintakustan-
nuksista. Hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamises-
ta aiheutuviin välttämättömiin hankintakustannuksiin kuten jälkiasen-
nushissin hankintaan, tarvittaviin rakennus- ja LVIS-teknisiin töihin sekä 
suunnittelu-, rakennuttamis-, valvonta- ja yleiskustannuksiin. 

Haku- ja myöntämismenettely

Kaupungin hissiavustuksen hakuaika on jatkuva, joten ennalta määri-
teltyä hakuaikaa ei ole. Kaupungin hissiavustusta voidaan hakea sen 
jälkeen, kun ARA on myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Kaupun-
gin hissiavustus myönnetään erillisen hakemuksen perusteella seuraa-
vasti: 

Kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 olemassa olevien, hissit-
tömien asuinkerrostalojen hissiavustushakemukset käsitellään saapu-
misjärjestyksessä ns. jatkuvalla periaatteella. 

Muut hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kah-
desti vuodessa määrättyinä ajankohtina. Kaupungin vuotuisesta käytet-
tävissä olevasta hissiavustusmäärärahasta puolet käytetään 31.5. 
mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille ja jäljelle jäänyt avustus-
määrärahaosa käytetään 30.10. mennessä jätetyille hissiavustushake-
muksille. 

Mikäli avustusmäärärahaa on käyttämättä määrättyjen ajankohtien jäl-
keen, kaupungin hissiavustuspäätöksiä tehdään myös 30.10. jälkeen 
jätetyille hissiavustushakemuksille. 

Hissiavustushakemukset, joille ei riitä avustusmäärärahaa ko. vuonna, 
siirretään käsiteltäväksi seuraavalle vuodelle. Jos avustusmäärärahaa 
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jää käyttämättä, esitetään, että käyttämättä jäänyt määräraha saadaan 
käyttää seuraavan vuoden talousarvion ylitysoikeutena.

Avustuksen maksaminen

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunkiympäristön toimialan pal-
velut- ja luvat palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asun-
topalvelut-yksikköä huolehtimaan kaupungin hissiavustuksen myöntä-
misestä ja maksatuksesta tarkoitukseen osoitettuja määrärahoja käyt-
täen.

Kaupungin hissiavustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmis-
tuttua, kun lopullisista hankintakustannuksista on annettu erillinen selvi-
tys. 

Kaupungin hissiavustus voidaan määrätä palautettavaksi, jos avustuk-
sen saaja on salannut tai antanut harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut
vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustus on käytetty muuhun
tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hissiavustuksen tarkoituksena on kannustaa taloyhtiöitä jäl-
kiasennushissien rakentamiseen. Tavoitteena on parantaa asuntokan-
nan laatua, poistaa esteettömyyttä ja mahdollistaa ikääntyneiden koto-
na asuminen pidempään. 

Kaupungin myöntämällä 10 prosentin hissiavustuksella on ollut myön-
teinen vaikutus yhtiöiden halukkuuteen toteuttaa hissihankkeitaan. His-
sihankkeet ovat kokonaiskustannuksiltaan usein varsin hinnakkaita, jo-
ten kaikki avustuksena saatava raha on asuntoyhtiöille tarpeen. 

Kaupungin hissiavustus on myönnetty vuodesta 2000 alkaen jälkiasen-
nushissin rakentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerros-
taloon hankkeille, jotka ovat saaneet ARAn hissiavustuspäätöksen. 
Hakemukset on käsitelty saapumisjärjestyksessä ympäri vuoden. 

Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2020 kokouksessaan hyväksyessään 
talousarvion vuodelle 2021, että budjettineuvottelun neuvottelutuloksen 
mukaisesti talousarviossa hissiavustuksiin vuosittain varattua määrära-
haa vähennetään 1 600 000 eurosta 800 000 euroon. Lisäksi vuoden 
talousarvioon 2021 on kirjattu samaisessa budjettineuvottelussa tehty 
neuvottelukirjaus: ”Kaupungin hissiavustukset kohdennetaan erityisesti 
niille alueille, joissa avustusten käyttö edistää vaikuttavimmin hissire-
monttien käynnistymistä ja esteettömyyden toteuttamista.” 
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Hissiavustuksiin vuosittain varatun määrärahan vähentämisen ja his-
siavustusten kohdentamisen johdosta Helsingin kaupungin hissiavus-
tuksen myöntämisperusteita ja -menettelyä on tarpeen muuttaa. 

Kaupunkiuudistusalueilla ja kalleusalueella 4 on paljon asuntoja hissit-
tömissä kerrostaloissa. Noin puolet Helsingin hissittömistä porrashuo-
neista sijaitsee näillä alueilla. Hissiavustuksen kohdentamisella voidaan 
tukea alueiden kehitystä ja edistää jälkiasennushissien rakentamis-
hankkeiden käynnistymistä. Kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja 
luvat palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalve-
lut-yksikkö laatii kaupunginhallituksen asiassa tekemän päätöksen pe-
rusteella uuden Helsingin kaupungin hissiavustuksen myöntämisperus-
teita ja -menettelyä koskevan ohjeen, joka kumoaa asiasta aiemmin 
23.10.2000 annetun ohjeen. 

Esitystä on valmisteltu yhdessä sekä kaupunginkanslian että kaupun-
kiympäristön toimialan kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Simo Merilä, hissiasiamies, puhelin: 310 36122

simo.merila(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio
2 Kaupunginhallituksen päätös 23.10.2000 §1360
3 Kaupunginhallituksen päätös 23.10.2000 §1360 liite
4 Helsingin kalleusalueet 1-4 kartta
5 Helsingin kalleusalueet 1-4 listaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 199
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§ 464
Lainan myöntäminen Mosan Wembley Oy:lle

HEL 2021-004591 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mosan Wembley Oy:lle urheilu- ja ul-
koilulaitosrahastosta 250 000 euron lainan Tapanilan urheilukentän 
huoltorakennuksen ja katsomoiden rakentamisen sekä pysäköintialuei-
den kunnostamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on ly-
hennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitet-
tyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Hankesuunnitelma yleiskuvaus
3 Investointi- ja rahoituslaskelma
4 Käyttötalouslaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Malmin Palloseura on vuonna 1948 perustettu helsinkiläinen jalkapallo-
seura. Tällä hetkellä seuralla on noin 1 000 jäsentä ja sen toiminta kes-
kittyy Tapanilassa sijaitseville kahdelle tekonurmikentälle, joista vuonna 
2019 valmistunut Mosan Wembley on lämmitettävä. Kenttäalueen 
vuokraaja ja rakennushankkeen toteuttaja Mosan Wembley Oy on 
Malmin Palloseura ry:n määräysvallassa oleva yhtiö.

Kenttäalueen olosuhteet eivät tällä hetkellä tue riittävästi ympärivuotista 
harrastustoimintaa. Mosan Wembley Oy:n hankkeen tarkoituksena on 
rakentaa huoltorakennus (MPS-talo) ja katsomot Tapanilan urheiluken-
tälle sekä kunnostaa pysäköintialueet. Huoltorakennukseen on tarkoi-
tus sisällyttää pukuhuonetilojen lisäksi tilat Malmin Palloseura ry:n toi-
mistolle, neuvottelutilalle, seuran varustekaupalle sekä kahvilalle. Py-
säköintialueen kunnostuksella selkeytetään kaikkien kentän käyttäjien 
turvallinen kulku kentälle. Lisäksi alueelle on suunniteltu lähiliikuntapai-
kan rakentamista.

Liikuntalautakunta päätti 2.3.2017, 56 §, kaupunginhallituksen
(06.02.2017, § 126) antamin oikeuksin vuokrata Malmin Palloseura
ry:lle perustettavan yhtiön nimiin Tapaninkylän kaupunginosassa sijait-
sevalta Tapanilan urheilukenttä-alueelta 21 196 m²:n suuruisen alueen 
(kiinteistötunnus 91-39-9904-5) liikuntatoimintaa varten ajalle 
01.05.2017 - 31.12.2032.

Liikuntajohtaja päätti 26.1.2018, 5 § lautakunnan antamin oikeuksin, et-
tä vuokrasopimus kirjataan Mosan Wembley Oy:n nimiin 19.1.2018 al-
kaen muiden vuokrasopimusehtojen säilyessä ennallaan.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti 25.5.2021, 11 §, vuokrata 
Mosan Wembley Oy:lle Tapanilan urheilukenttä-alueelta 21 196 m²:n 
suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-39-9904-5) liikuntatoimintaa var-
ten 31.12.2036 saakka.

Mosan Wembley Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 631 600 euron 
(alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 250 000 euron lainaa. Kau-
pungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 44 620 eu-
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ron rahoituslaitoslainalla, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 189 480 
euron avustuksella, Palloliiton 20 000 euron HatTrick-tuella, 90 000 eu-
ron omalla pääomalla sekä 37 500 euron yhteistyösopimuksilla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Mosan Wembley 
Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä noin 75,6 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 250 000 euron lainan perusteella.

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.

Kaupungin Mosan Wembley Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotu-
kea. Rakennettavan huoltorakennuksen, katsomoiden ja lähiliikunta-
paikan pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset 
harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki 
ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilu- 
ja vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja 
joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista 
EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 
2016/C 262/01 kohta 197).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lainahakemus
2 Hankesuunnitelma yleiskuvaus
3 Investointi- ja rahoituslaskelma
4 Käyttötalouslaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.05.2021 § 66

HEL 2021-004591 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Mosan Wembley Oy:n lainahakemuksesta. Hakemus 
koskee Tapanilan urheilukentälle rakennettavaa huoltorakennusta ja 
urheilukentän kokonaisvaltaista kehittämistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa ilmoitetuilla kokonaiskustan-
nuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 250 000 euron lainan myön-
tämistä Mosan Wembley Oy:lle 15 vuoden laina-ajalla. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatetta-
vana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitos-
rahaston varoista urheilukentän kehittämiseksi yhtiölle vuokratulle maa-
alueelle kaupungin edun mukaisena. 

Mosan Wembley Oy on vuonna 1948 perustetun Malmin Palloseura 
ry:n kokonaan omistama yleishyödyllinen yhteisö. Yhtiö on perustettu 
hallinnoimaan Tapanilan urheilukentän aluetta. Seuran toiminta keskit-
tyy vahvasti Koillis-Helsingin alueelle.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa huoltorakennus (MPS-talo) ja kat-
somot Tapanilan urheilukentälle sekä kunnostaa pysäköintialueet. 
Huoltorakennukseen on tarkoitus sisällyttää pukuhuonetilojen lisäksi ti-
lat Malmin Palloseura ry:n toimistolle, neuvottelutilalle, seuran varuste-
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kaupalle sekä kahvilalle. Alueelle on myös suunniteltu lähiliikuntapai-
kan rakentamista.

Mosan Wembley Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan 631 
600 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 250 
000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Muilta osin hanketta on suunni-
teltu rahoitettavan 90 000 euron omalla pääomalla, Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston 189 480 euron avustuksella, Palloliiton 20 000 eu-
ron HatTrick-tuella, 37 500 euron yhteistyösopimuksilla sekä 44 620 
euron rahoituslaitoslainalla. 

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 465
Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

HEL 2021-000602 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 80 000 euron lainan Töölön pallokent-
täalueella sijaitsevan Pallokenttä 5:n jalkapallokentän tekonurmen uu-
simisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitet-
tyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Stadion Management Oy on HJK Oy:n 100% omistama yhtiö, 
joka hallinnoi jalkapalloseuran pelikenttiä. Pallokenttä 5 toimii pää-
asiassa seuran joukkueiden ja alueen koululaisten harjoittelu- ja har-
rastuskenttänä.

Esitetyssä hankkeessa Pallokenttä 5:n vanha tekonurmi poistetaan 
täyttöaineineen ja kuljetetaan uusiokäyttöön. Kentällä tehdään tarpeel-
liset pohjatyöt ja uusi tekonurmi asennetaan rajamerkintöineen käyttö-
valmiiseen kuntoon.

Liikuntalautakunta on vuokrannut 28.3.2013, § 164, tekemällään pää-
töksellä Helsinki Stadion Management Oy:lle Töölön pallokenttäalueel-
ta 10 225 neliömetrin suuruisen maa-alueen (Pallokenttä 5) liikuntatoi-
mintaan 31.5.2028 asti.

Kaupunginhallitus päätti 17.05.2021, 383 §, hyväksyä aiemmin määri-
tellyn, Pallokenttä 5:n, maa-alueen vuokraamisen edelleen Helsinki 
Stadion Management Oy:lle 1.8.2021–31.7.2036 väliseksi ajaksi. Ai-
empi vuokrasopimus päättyy uuden sopimuksen astuttua voimaan.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 200 
000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 80 000 euron 
lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 
120 000 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsinki Stadion 
Management Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilu-
laitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä noin 75,4 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 
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Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 80 000 euron lainan perusteella.

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.

Kaupungin Helsinki Stadion Management Oy:lle myöntämä laina sisäl-
tää korkotukea. Rakennettavan lämmitettävän jalkapallonurmen pää-
asiallisia käyttäjiä ovat lähialueiden jalkapalloilijat. Kenttää käytetään 
paljon lasten ja nuorten harjoitustoimintaan ja lisäksi paikallisten koulu-
jen oppilaat voivat käyttää kenttää tiettyinä aikoina. Kaupungin myön-
tämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten sovel-
tamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti 
paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai 
investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaiku-
tusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtion-
tuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 59

HEL 2021-000602 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta, 
joka koskee Töölön pallokenttäalueelta yhtiölle vuokratun Pallokenttä 
5:n (ent. Sahara-kenttä) tekonurmipintaisen jalkapallokentän pinnoit-
teen uusimista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan ilmoitetuilla 
kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 80 000 eu-
ron lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-
ajalla käytettäväksi osarahoituksena Töölön pallokenttäalueelta yhtiölle 
vuokratun Pallokenttä 5:n (ent. Sahara) lämmitettävän tekonurmikentän 
pinnoitteen uusimisen toteuttamiseksi.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut 
viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut 
etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien vähäi-
syys. Jalkapallotoiminnan edellytysten merkittävä parantaminen kau-
pungin puolelta ei ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelma-
kausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitetty tekonurmikentän uusimishanke on yh-
tiön jalkapallotoiminnan kannalta ajankohtainen ja näin ollen kaupungin 
lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 
kaupungin edun mukainen. Helsinki Stadion Management Oy:llä on ky-
seistä kenttäaluetta koskeva maa-alueen vuokrasopimus voimassa 
31.5.2028 saakka. Yhtiön ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välillä 
on valmisteltavana maa-alueen vuokrauksen jatkaminen 31.7.2036 
saakka. 

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 
noin 200 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mu-
kaista 80 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin 
lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omarahoituksella 
120 000 euroa. 

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 466
Lainan myöntäminen Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle

HEL 2021-003562 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle ur-
heilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron lainan Suutarilaan sijoit-
tuvan urheiluhallin rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitet-
tyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Mailapelikeskus Oy on Tapanilan Urheilutalosäätiön 100 % 
omistama yhtiö. Säätiön omistama kokonaisuus, Tapanilan Urheilukes-
kus, toimii tällä hetkellä neljässä kiinteistössä Tapanilan ja Suutarilan 
alueilla ja tarjoaa erittäin monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaikeni-
käisille harrastajille.

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n suunnitelmana on korvata nykyinen yli-
painehalli kiinteällä PVC urheiluhallilla. Rakennettavan uuden hallin ko-
ko on 2378 k-m2, johon sijoitetaan kaksi tennis-, padel- sekä sulkapal-
lokenttää. 

Muutos parantaa mailapelien harrastusolosuhteita, toiminnan energia-
tehokkuutta sekä tuo tiloihin muuntojoustavuutta. Tiloissa on jo nyt 
suunniteltu pelattavan myös pöytätennistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.6.2017, 10 §, kaupunginhalli-
tuksen (2.5.2017, 484 §) antamin oikeuksin vuokrannut Helsingin Mai-
lapelikeskus Oy:lle (tuolloin Lateppo Oy) Helsingin 40. kaupunginosas-
sa (Suutarila) sijaitsevan 11 937 m²:n suuruisen maa-alueen liikunta-
toimintaa varten 1.7.2017–31.12.2034 väliseksi ajaksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti 26.3.2019, 59 § kaupungin-
hallituksen (11.2.2019, 122 §) antamin oikeuksin muuttaa Helsingin 
Mailapelikeskus Oy:n (aiemmin Lateppo Oy) ja kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan välistä maanvuokrausta siten, että vuokrauksessa noudate-
taan vuonna 2007 voimaan tulleen vuokrasopimuksen vuokranmääräy-
tymisperusteita.

Helsingin Mailapelikeskus Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 1 000 
000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 400 000 euron 
lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 
270 000 euron rahoituslaitoslainalla, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
210 000 euron avustuksella sekä 120 000 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsingin Mailape-
likeskus Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitos-
rahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä noin 75,3 miljoonaa euroa.
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Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 400 000 euron lainan perusteella.

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.

Kaupungin Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle myöntämä laina sisältää 
korkotukea. Rakennettavan urheiluhallin pääasiallisia käyttäjiä ovat 
paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin 
myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten 
soveltamisalaan, koska kyse on urheilu- ja vapaa-ajan tilasta, joka pal-
velee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti hou-
kuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korko-
tuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komis-
sion tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 57

HEL 2021-003562 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Helsingin Mailapelikeskus Oy:n lainahakemuksesta. 
Hakemus koskee Suutarilan kaupunginosaan, Tapulikaupungin osa-
alueelle rakennettavaa urheiluhallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa ilmoitetuilla kokonaiskustan-
nuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 400 000 euron lainan myön-
tämistä Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle 10 vuoden laina-ajalla. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä 
kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista urheiluhallin toteuttamiseksi yhtiölle vuok-
ratulle maa-alueelle kaupungin edun mukaisena. 

Helsingin Mailapelikeskus Oy on Lateppo Oy:n käyttämä markkinointi-
nimi. Yritys on Tapanilan Urheilutalosäätiön 100-prosenttisesti omista-
ma yhtiö. Tapanilan Urheilukeskus toimii tällä hetkellä neljässä kiinteis-
tössä Tapanilan ja Tapulikaupungin alueilla. Nyt olemassa olevat tilat 
palvelevat laajasti koululaisia, nuoria, aktiiviharrastajia, senioreita ja eri-
tyisryhmiä.

Hakemuksen mukaan mailapelien harrastaminen on kasvanut merkit-
tävästi vuonna 2020. Tällä hetkellä harrastusvuorojen kysyntä ylittää 
tarjonnan, eikä kaikille halukkaille pystytä tarjoamaan mahdollisuutta 
mailapelien pelaamiseen. 

Rakennettava urheiluhalli tulisi sijaitsemaan Koillis-Helsingissä, jonka 
asuntokanta on kasvamassa huomattavasti lähivuosina esimerkiksi 
täydennysrakentamisen myötä. Kehityskulun ennustetaan lisäävän 
mailapelivuorojen kysyntää entisestään. Hakemuksen mukaan uuden 
urheiluhallin avulla pystyttäisiin vastaamaan kasvaneeseen kysyntään 
ja parantamaan harrastus- sekä kilpailuvuorojen saatavuutta lähialueil-
la myös tulevaisuudessa. 

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksil-
taan 1 000 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mu-
kaista 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Muilta osin hanketta 
on suunniteltu rahoitettavan 120 000 euron omalla pääomalla, Etelä-
Suomen aluehallintoviraston 210 000 euron avustuksella sekä 270 000 
euron rahoituslaitoslainalla.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2021 51 (123)
Kaupunginhallitus

Asia/9
14.06.2021

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

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 467
Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet

HEL 2020-002843 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys
2 Vuorovaikutuspilotti -raportti
3 Kaupunkitaloudellisten vaikutusten arviointi -raportti
4 Valtuustoaloite 25.5.2016
5 Kaupunginvaltuuston päätös 22.2.2017 (HEL 2016-006233)
6 Kaupunginhallituksen päätös 27.2.2017
7 Kaupunginjohtajan päätös 15.3.2017 (HEL 2017-002830)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Helsingin kansallista kaupunki-
puistoa koskevan esiselvityksen ja kehottaa ryhtymään vaihtoehtoon 
Nyky + (Helsingin kaupunkipuisto) sisältyviin jatkotoimenpiteisiin, joita 
toteutetaan toimintasuunnitelmien ja talousarvion kautta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ettei kansallisen kaupunkipuiston 
valmistelua enää jatketa.

Esittelijän perustelut

Esiselvityksen tausta ja keskeinen sisältö
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Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys aloitettiin keväällä 
2017 valtuustoaloitteen pohjalta. Aloitekäsittelyn yhteydessä valtuusto 
päätti, että kaupunkilaisille tulee järjestää kysely siitä, mitä viher- ja 
kulttuuriympäristöt merkitsevät kaupunkilaisille. Näiden päätösten pe-
rusteella kaupunginhallitus päätti 27.2.2017, että kansallisen kaupunki-
puiston perustamistyö otetaan pilottihankkeeksi Helsingin uudessa 
osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa.

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 kohdassa Elävät, omaleimai-
set ja turvalliset kaupunginosat on kirjaus: Kansallinen kaupunkipuisto -
hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä 
olevan selvityksen valmistuttua.

Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitykseen liittyneen, noin kolme 
vuotta kestäneen vuorovaikutuspilotin tuloksena syntyi neljä vaihtoeh-
toista etenemistapaa. Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä jatkotoi-
menpiteet on esitelty esiselvitysraportissa ja sen liitteinä olevissa vuo-
rovaikutusraportissa ja kaupunkitaloudellisten vaikutusten arvioinnissa.

Viher- ja kulttuuriympäristöarvot ovat säilyneet Helsingissä hyvin. Esi-
selvityksessä todettiin, että kansallisen kaupunkipuiston perustaminen 
maankäyttö- ja rakennuslain 9. luvun mukaisesti ympäristöministeriön 
päätöksellä on yksi keino Helsingin viher- ja kulttuuriympäristöarvojen 
turvaamiseen. Päätös kansallisesta kaupunkipuistosta ei kuitenkaan 
ole ainut keino, vaan kaupunki on jo tunnistanut selvityksissään kansal-
lisen kaupunkipuiston sisällön kriteerien mukaiset viher- ja kulttuuriym-
päristön arvot ja turvannut ne kaavoituksella ja muilla päätöksillään ja 
ottanut ne huomioon strategiassaan.

Esiselvityksen vuorovaikutuksessa syntyi vaihtoehto Nyky+, Helsingin 
kaupunkipuisto, jossa kaupunki turvaa kansallista kaupunkipuistoa 
koskevassa valtuustoaloitteessa esitetyn laajan, uuden ajan kaupunki-
puiston arvot omilla päätöksillään ilman ympäristöministeriön päätöstä. 
Vaihtoehto Nyky+ sisältää monipuoliset tavoitteet Helsingin kaupunki-
puiston kehittämiselle. Nämä tavoitteet ovat jo osittain lähteneet toteu-
tumaan aiemmin tehtyjen päätösten, valmistelussa olevien hankkeiden 
sekä kaupungin strategian mukaisesti. 

Esiselvityksen mukaan Helsingillä on mahdollisuus perustaa ympäris-
töministeriön kriteerit täyttävä kansallinen kaupunkipuisto. Haasteellista 
on löytää kansalliselle kaupunkipuistolle kolmesta esille tulleesta alus-
tavasta tarkastelualuevaihtoehdosta sellainen rajaus, joka tyydyttäisi 
laajuuden osalta kaikkia osallisia, ja joka ei olisi ristiriidassa jo tehtyjen 
maankäyttöä koskevien päätösten kanssa. Mahdollisen puiston määrit-
tämisen ja maankäytön muutosten ennakoimisen rajauksen valmiste-
lussa on arvioitu kestävän useita vuosia ja kohdistavan maankäyttötar-
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kasteluita ja suunnitteluresursseja yleiskaavan toteuttamisohjelmasta 
poiketen puiston reunoille.

Vaihtoehto Nyky+ vastaa sisällöltään parhaiten valtuustoaloitteen tavoi-
tetta ja mahdollistaa vuorovaikutuspilotissa esiin tulleen yhteisen toi-
mintatavan kehittämisen. Vaihtoehto Nyky+ on kaupunkitaloudellisen 
selvityksen mukaan kokonaistaloudellisin vaihtoehto. Vaihtoehtojen 
kaupunkitaloudellisessa vertailussa vaihtoehdon Nyky+ toteuttamisen 
kustannuksissa on huomioitu tämän vaihtoehdon tarvitsema 10%:n ta-
sokorotus viheralueiden hoitoresursseihin. Vaihtoehto sisältää toimen-
piteitä, jotka voidaan aloittaa heti. Toimenpiteet koskevat koko kaupun-
gin aluetta niin kuin vuorovaikutuksessa on toivottu. Vaihtoehtoon Ny-
ky+ sisältyvät toimenpiteet tukevat kaupungin strategiaa ja toisaalta 
vastaavat valtuustoaloitteen ja kansallisen kaupunkipuiston sisältövaa-
timusten tavoitteita.

Vaihtoehtoon Nyky+ sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

 Panostetaan virkistys- ja viherverkoston toteuttamiseen yleiskaa-
van, asemakaavojen ja viher- ja virkistysverkoston kehittämisperi-
aatteiden (Kslk 2016) sekä viher- ja virkistysverkoston kehittämis-
suunnitelman (VISTRA) mukaisesti 

 Kiirehditään kaupunkiluontoverkostojen (metsä-, niitty-ja siniverkos-
tot) toteuttamista

 Toteutetaan merellinen strategia 

 Toteutetaan kulttuuriympäristön suojelu yleiskaavan ja asemakaa-
vojen mukaisesti ja laaditaan kulttuuriympäristöohjelma

 Turvataan riittävät rahalliset ja henkilöresurssit viher- ja kulttuuriym-
päristöjen kehittämiseen, toteuttamiseen ja hoitoon

 Vahvistetaan kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa ja digitaalisia 
alustoja

 Valmistellaan toimintatapa, jolla kehitetään ja seurataan viher- ja 
virkistysverkoston sekä kulttuuriympäristöjen kokonaisuutta kau-
pungin vetovoimatekijänä.

Esiselvityksessä todetaan, että mikäli edettäisiin kansallisen kaupunki-
puiston hakuvaiheeseen, valmisteluun tulisi varata lisää aikaa. Lisäksi 
tarvitaan lisää resursseja maankäytön suunnitteluun, maisemasuunnit-
teluun ja vuorovaikutukseen. Kaikkien alustavien tarkastelualuevaih-
toehtojen (VE1-VE3) rajauksen määrittäminen vaatii lisää maankäytön 
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tarkasteluita, koska rajaukset liittyvät useissa kohdin yleiskaavan 2016 
maankäytön muutosalueisiin. Vaihtoehtojen VE1 (laaja vaihtoehto), 
VE2 (Helsinkipuiston ja Keskuspuiston kokonaisuus) ja VE3 (merelli-
nen vaihtoehto) alustavat tarkastelualueet ovat laajuudeltaan erilaisia. 
Vaihtoehto VE1 rajautuu useissa kohdin maankäytön muutosalueisiin 
ja edellyttää eniten maankäyttötarkasteluita, mikä hidastaa päätöksen 
tekoa kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta. Koska VE3 on osa-
na kaikkia alustavia tarkastelualueita, se luo pohjan kansallisen kau-
punkipuiston mahdollisille jatkoselvityksille.

Päätökset selvityksen pohjana

Helsingissä on ollut aloitteita kansallisen kaupunkipuiston perustami-
sesta vuodesta 1998 alkaen. Yleiskaavassa 2002 päädyttiin lukuisten 
kansallisen kaupunkipuiston rajausvaihtoehtoja koskevien aloitteiden 
pohjalta esittämään Helsinkipuiston alue, jonka arvot turvataan kaaval-
lisin ja muun suunnittelun keinoin. Helsinkipuisto, vihersormet, viher-
verkostot, kulttuuriympäristöt, kaupunkiluontoverkostot ja merellisyys 
on otettu huomioon Helsingin yleiskaavassa 2016 ja kaupunkisuunnit-
telulautakunnan vuonna 2016 hyväksymissä viher- ja virkistysalueiden 
kehittämisperiaatteissa, jotka perustuvat nk. VISTRA I-II raporttien sel-
vityksiin ja suunnitelmiin. Esiselvitystyön lähtökohtana on se, ettei rat-
kaisu ole ristiriidassa kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin 
yleiskaavan 2016 toteuttamisen kanssa.

Vuonna 2016 tehdyssä kansallista kaupunkipuistoa koskevassa val-
tuustoaloitteessa tavoitteena oli edellisiä aloitteita laajempi, koko kau-
pungin kattava urbaani ja verkostomainen uuden ajan kaupunkipuisto. 
Kansallista kaupunkipuistoa koskevan aloitteen allekirjoitti 54 valtuutet-
tua. Lausunnot saatiin kuudelta eri lautakunnalta, jotka lausuivat toisis-
taan poikkeavalla tavalla. Kaupunginhallitus katsoi, että kansallisen 
kaupunkipuiston perustamisselvitys on tehtävä, jotta voidaan päättää 
sen perustamisesta tai perustamatta jättämisestä. Kansallista kaupun-
kipuistoa koskevan ja valtuustoaloitetta edeltäneen kuntalaisaloitteen 
allekirjoitti yli 7000 henkilöä ja 81 yhteisöä.

Valtuustoaloitteen käsittelyn johdosta ja kaupunginhallituksen 
27.2.2017 tekemän vuorovaikutuspilotointia koskeneen päätöksen jäl-
keen kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 15.3.2017 kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamisselvityksen ohjausryhmästä. Helsingin 
kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto 
päättää valtuustokauden 2017–2021 aikana, hakeeko Helsinki kansalli-
sen kaupunkipuiston statusta. 

Kansallinen kaupunkipuisto
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Kaupunki voi hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista ympäris-
töministeriöltä. Kansallisesta kaupunkipuistosta säädetään maankäyttö- 
ja rakennuslain 9. luvussa. 

MRL 68 §:ssä on kansallista kaupunkipuistoa koskeva perussäännös, 
joka kuuluu seuraavasti: Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alu-
een kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoi-
suuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkiku-
vallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen 
säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunki-
puisto. (30.12.2008/1129).

Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan osoittaa alueita, jotka tämän 
lain mukaisessa kaavassa on osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelua-
lueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kau-
punkipuiston tarkoituksen kannalta sopivaan käyttöön.

Puistoon osoitetaan ensi sijassa kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön 
omistuksessa olevia alueita. Muita alueita puistoon voidaan osoittaa 
omistajan suostumuksella. Omistajan suostumus ei ole kuitenkaan tar-
peen, jos puiston perustamispäätöksessä tai hoito- ja käyttösuunnitel-
massa ei anneta aluetta koskevia 70 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä.

Lainkohtaa sovellettaessa kansallista kaupunkipuistoa voidaan luon-
nehtia niin, että se on rajattu kokonaisuus, joka sisältää puistojen lisäk-
si kansallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä, luontokoh-
teita ja virkistysalueita, joista syntyy ympäristöministeriön kriteerit täyt-
tävä laaja kokonaisuus, ja jonka pysyvyys halutaan turvata. Hakemuk-
sessa on määritettävä ja kohdennettava kansallisen kaupunkipuiston 
alueella olevat MRL 68 §:ssä mainitut erityiset arvot. Lähtökohta on se, 
että niitä erityisiä arvoja, joiden olemassa oloon kansallisen kaupunki-
puiston perustaminen ja aluerajaus perustuvat, ei vastaisella maankäy-
töllä heikennetä.  Suomeen on perustettu tähän mennessä yhdeksän 
kansallista kaupunkipuistoa: Hämeenlinnaan, Heinolaan, Poriin, Han-
koon, Porvooseen, Turkuun, Kotkaan, Forssaan ja Kuopioon. 

Vuorovaikutus

Jotta erilaiset mielipiteet puistosta ja alustavan tarkastelualueen laa-
juudesta tulisivat esiin, on esiselvityksessä esitetty eri vaihtoehtoja ja 
arvioitu niiden vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnissa on tuotu esiin mo-
nipuolisesti vuorovaikutuksessa esiin tulleita osin ristiriitaisiakin vaiku-
tuksia. Ohjausryhmä on painottanut vaikutusten arviointia. 

Kaupunkilaiset arvostavat viheralueitaan ja kulttuuriympäristöjä. Kes-
keisin kysymys on ollut virkistysalueiden pysyvyyden turvaaminen ja 
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millaisilla päätöksillä se tehdään. Suurin osa vuorovaikutukseen osallis-
tuneista on huolissaan viheralueille rakentamisesta tiivistyvässä kau-
pungissa ja näkee kaupunginvaltuuston ja ympäristöministeriön pää-
töksen kansallisesta kaupunkipuistosta turvaavan viheralueiden pysy-
vyyttä paremmin kuin kaupungin muut päätökset.

Valtuuston päätöksen mukaan tehdyn, kaupunkilaisille suunnatun kart-
takyselyn ja laajan vuorovaikutuksen tuloksena oli, että kansallisen 
kaupunkipuiston alueita rajattiin laajasti koko Helsingin alueelle. Osalli-
set haluavat myös olla mukana kehittämässä viheralueita, mikä on 
kaupungin voimavara. Kyselyn tuloksia on jo hyödynnetty viher- ja vir-
kistysalueiden suunnittelussa.

Työhön on kuulunut työpajoja, sovellettu Suomen itsenäisyyden rahas-
to SITRA:n dialogimallia ja järjestetty verkkodialogi. Kansallinen kau-
punkipuisto Helsinkiin! -liike (KKPH! -liike) osallistui työryhmän kokouk-
siin ja valmisteluun. Työryhmää laajennettiin KKPH! -liikkeen aloitteesta 
siten, että mukaan tulivat myös kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosi-
aali- ja terveystoimialojen edustajat. Vuorovaikutuspilotista on oma, 
erillinen raportti, josta ilmenee, että KKPH! -liike ja sen taustalla olevat 
yhdistykset ovat tuoneet vaihtoehtoa VE1 tukevan kantansa esiin. Sa-
malla vuorovaikutuksessa tuli esiin laajan kansallisen kaupunkipuiston 
tarpeen lisäksi myös se, että kansallisen kaupunkipuiston perustami-
nen ei ole ainut keino turvata viher- ja kulttuuriympäristön arvot.

Esiselvityksessä tunnistettiin kaupungin yhteisen toimintatavan tarve 
viher- ja kulttuuriympäristöjen turvaamisessa. Helsingin kaupungin vi-
heralueet, kulttuuriympäristöt ja niihin liittyvät arvot voidaan turvata 
muun muassa kaavoituksen ja muun suunnittelun keinoin. Helsingillä 
on kaikki edellytykset luoda brändi Helsingin kaupunkipuiston ympärille. 
Tätä vahvaa mielikuvaa voidaan yhdessä merellisen Helsingin ja toimi-
van viheralueverkoston kanssa hyödyntää kansallisella ja kansainväli-
sellä tasolla kaupungin markkinoinnissa. Uusia toimintatapoja on jo ke-
hittymässä kaupungin organisaatiouudistuksen jälkeen, ja niitä on tar-
peen edelleen kehittää. Helsingissä on tehty pitkäjänteistä työtä viher-
verkoston säilyttämiseksi vuosikymmenien ajan, mikä myös tuli myös 
esille työssä. Helsinki on tunnistanut Helsingin kannalta erityiset arvot 
kaavoitusprosesseissa ja muun muassa VISTRA:n selvityksissä vuosi-
na 2013 ja 2016. Vuorovaikutuksessa saatu palaute on otettu huo-
mioon esiselvityksen vaihtoehtojen muodostamisessa ja vaikutusten 
arvioinnissa. Vaihtoehdon Nyky+ pohjalta voidaan aloittaa viher- ja kult-
tuuriympäristökokonaisuuksiin liittyvien kaupungin yhteisten toimintata-
pojen kehittäminen heti.

Jatkotoimenpiteet
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Esittelijän kanta

Esittelijä toteaa, että kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupungin-
hallitukselle syntyi usean äänestyksen jälkeen, jotka kokonaisuudes-
saan ilmenevät päätöshistoriasta.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 24.5.2020, 
että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin kansallisen kaupun-
kipuiston esiselvityksen sekä sen perusteella käynnistää toimenpiteet 
vaihtoehdon Nyky+ (Helsingin kaupunkipuisto) pohjalta. Vaihtoehto tur-
vaa Helsingin kulttuuri-, maisema-, luonto- ja virkistysarvojen säilyttä-
misen ja varmistaa niiden kehittämisedellytykset kaupungin strategisten 
tavoitteiden mukaisesti ja kaupungin kokonaisedun kannalta tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Jatkotoimien toteutus ja seuranta ohjelmoidaan 
toimintasuunnitelmissa ja talousarvion kautta vuodesta 2021 alkaen. 

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti, lautakunnan esittelijän esi-
tyksestä poiketen, kaupunginhallitukselle, että "kaupunki ryhtyy valmis-
telemaan Kansallisen kaupunkipuiston perustamista ilmeisimpien 
alueiden, Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. 
Helsingin kansallisen kaupunkipuiston idea on korostaa erityisesti luon-
taisesti uusiutuvien kaupunkimetsien, mutta myös historiallisesti muok-
kaantuneiden perinneympäristöjen ja merellisyyden merkitystä luonnon 
monimuotoisuuden, virkistymisen ja kulttuuriarvojen kannalta. Kansalli-
sen kaupunkipuiston täydentämistä tarkastellaan tarvittaessa jatkossa 
muuhun kaavoitukseen, luontokartoitukseen ja virkistysalueiden suun-
nitteluun sisältyen. Kansallisen kaupunkipuiston käynnistysvaiheen 
valmistelutyö ei saa viedä resursseja viheralueiden kehittämistyöltä 
muualta kaupungin alueelta. Kansallisen kaupunkipuiston ja Nyky plus 
–vaihtoehtoon liittyvän muun valmistelun yhteisenä tavoitteena on luo-
da verkostomainen kokonaisuus, joka ulottuu koko kaupungin alueelle, 
myös esikaupunkien ympäristöihin."

Vielä kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, "että 
Helsingin kaupunkipuiston merkitystä, asemaa ja imagoa vahvistetaan. 
Helsingin kaupunkipuistolle perustetaan oma suunnittelutiimi ja nime-
tään projektipäällikkö vuodesta 2021 alkaen. Helsingin kaupunkipuiston 
jatkosuunnittelu suunnataan koko kaupungin alueelle huomioiden myös 
esikaupunkialueet."

Lopuksi lautakunta päätti merkitä tiedoksi vuorovaikutuspilotin loppura-
portin ja kaupunkilaisille suunnatun Helsingin kansallisen kaupunkipuis-
ton kyselyn sekä antaa vastineen vuorovaikutuspilotissa tulleisiin mieli-
piteisiin.
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Jatkotoimenpiteenä lautakunta esitti, että vaihtoehdon Nyky+ toteutus 
ja seuranta alkavat vuonna 2021 toimintasuunnitelmien ja talousarvion 
kautta.

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupunkipuiston kokonaisuus, ulottues-
saan verkostomaisena myös esikaupunkialueille, riittäisi oletettavasti 
kansallisen kaupunkipuiston statuksen saamiseen. Ympäristöministe-
riöstä saadun selvityksen mukaan heikkoutena lautakunnan esitykses-
sä voidaan nähdä se, ettei tämän aloitusalueen, eli "ilmeisimpien aluei-
den, Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen" kokonaisuutta 
ole määritelty tarkemmin ja ettei se näin rajattuna myöskään määrittele 
tulevaan puistoon sisältyviä arkkitehtonisia arvoja tai alueita.  

Edellä olevaan perustuen esittelijä katsoo, että koska kansallisen kau-
punkipuiston perustamista koskevat säännökset edellyttävät riittävän 
laajaa ja monipuolista aluetta ja kokonaisuutta, sitä ei todennäköisesti 
vielä muodostuisi, mikäli kansallisen kaupunkipuiston statusta haettai-
siin vain Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen ympärille. 
Muita nk. "ilmeisimpiä alueita" ei myöskään ole nimetty. Kansallisen 
kaupunkipuiston valmistelu vaatisi vielä runsaasti lisätyötä. Helsingin 
kaupunkipuisto on laaja ja hyvin hahmotettava kokonaisuus, jonka 
luonto- ja kulttuuriympäristön arvokkaimmat ominaispiirteet tulevat tur-
vatuiksi nykyisin ja tehostettujen hoitotoimien kautta. Helsingin merelli-
sen strategian toteuttaminen ja ydinkeskustan merellisten ranta-
alueiden kehittäminen ovat lisäksi vasta alussa, joten suojeltavien omi-
naisuuksien tarkka määrittäminen on toistaiseksi vielä vaikeaa ennen 
varsinaista kaavoitusta. Lisäksi kaupungin uusimpien ohjelmien, kuten 
arkkitehtuuripoliittisen ohjelman ja kulttuuriympäristöohjelman mahdol-
lisesti tuomaa lisäarvoa hankkeelle ei vielä ole voitu tarkastella täysi-
määräisesti. 

Esittelijä katsoo, kuten lautakunnan esittelijä omassa esityksessään, et-
tä vaihtoehto Nyky + siihen sisältyvine jatkotoimenpiteineen edistää 
Helsingin kulttuuri-, maisema-, luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä 
mutta varmistaa samalla alueiden kehittämisedellytykset kaupungin st-
rategisten tavoitteiden mukaisesti ja kaupungin kokonaisedun kannalta 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Kansallisen kaupunkipuiston statuksen 
hakemiselle ja siihen tähtäävälle jatkoselvittämiselle ei siten ole ole-
massa erityisiä perusteita. 

Esittelijä toteaa lopuksi, että mikäli kaupunginhallitus hyväksyy päätö-
sehdotuksen, jatkotoimien, kuten hankkeelle osoitettavan tarpeellisen 
lisäresursoinnin toteutus ja seuranta on mahdollista ohjelmoida toimin-
tasuunnitelmissa ja talousarvion kautta tulevalla strategiakaudella. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys
2 Vuorovaikutuspilotti -raportti
3 Kaupunkitaloudellisten vaikutusten arviointi -raportti
4 Valtuustoaloite 25.5.2016
5 Kaupunginvaltuuston päätös 22.2.2017 (HEL 2016-006233)
6 Kaupunginhallituksen päätös 27.2.2017
7 Kaupunginjohtajan päätös 15.3.2017 (HEL 2017-002830)

Oheismateriaali

1 Vuorovaikutuspilotin aikana tulleet mielipiteet (2017-2019)
2 Kannanotto 7.4.2020, Helka ry
3 Kannanotto 17.3.2020, Hermanni-Vallila Seura ry

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kansallinen kaupunkipuisto 
Helsinkiin! -liike

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Helsingin kaupunginosayh-
distykset ry Helka

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Helsingin Luonnonsuojeluyh-
distys

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 § 282
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Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 250
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§ 468
Myyntiperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Pasila, 
tontti 17028/4)

HEL 2020-004763 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti Itä-Pasilan asemakaavan muutokseen nro 
12391 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 17028/4 myyntiperiaatteet 
liitteen 1 mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön 
päättämään kiinteistönkaupan esisopimuksesta sekä lopullisesta kau-
pasta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Myyntiperiaatteet
2 Sijaintikartta ja Asemakaavan muutos nro 12391

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ostaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 17.8.2015 § 750 päättänyt varata korttelin 17028 
tontin 1 kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua ja to-
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teutusedellytysten selvittämistä varten SRV Rakennus Oy:lle ja Kiin-
teistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3:lle 31.12.2018 saakka muun 
muassa seuraavin ehdoin:

 Toimistorakennusten tontille 17028/1 vastaisuudessa osoitettava 
asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa sääntelemättömänä omistus- 
ja/tai vuokra-asuntotuotantona ilman Hitas-ehtoja siten, että raken-
nusoikeudesta (kerrosala) enintään noin 50 % voidaan toteuttaa 
vuokra-asuntotuotantona.

 Varausalue luovutetaan myymällä käypään arvoon edellyttäen, että 
kaupungin toimivaltainen toimielin näin päättää. 

Tonttipäällikkö on 6.2.2019 § 8 päättänyt jatkaa tontin 17028/1 varaus-
ta 31.12.2019 saakka entisin ehdoin. Samalla tonttipäällikkö päätti 
muuttaa SRV Rakennus Oy:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehen-
katu 3:n yhteisen varauksen tonttiin 17028/1 yksin SRV Rakennus 
Oy:lle. Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3 on sulautunut 
11.12.2017 SRV Rakennus Oy:ön. Varausta on jatkettu tonttipäällikön 
päätöksellä 31.12.2021 saakka.

Asemakaava ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuuston 14.11.2018 § 373 hyväksymän ja 9.1.2019 voi-
maan tulleen asemakaavan muutoksen nro 12391 mukaan tontit 
17028/2, 3 ja 4 kuuluvat asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). 
Asemakaavan muutoksen nro 12391 mukainen asuinkerrostalojen kort-
telialue (AK) 17028 muodostuu kolmesta 10.7.2019 kiinteistörekisteriin 
merkitystä tontista 17028/2, 3 ja 4 (entinen tontti 17028/1). 

Korttelin 17028 vuokra-alue on kiinteistölautakunnan päätöksellä 
2.11.1976 (1946 §) vuokrattuna 31.12.2030 saakka SRV Rakennus 
Oy:lle. Kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelut on 
16.4.2019 § 111 myöntänyt purkamisluvan vuokra-alueella sijaitsevan 
toimistorakennuksen purkamista varten.

Tontin 17028/4 rakennusoikeus on 7 610 k-m², pinta-ala on 1 308 m² ja 
osoite Asemamiehenkatu 3/Kellosilta 8 a. Tontti on merkitty kiinteistö-
rekisteriin 10.7.2019.

Suunnitelman mukaisesti tonttien 17028/2–3 autopaikat sijoitetaan kort-
telin 17028 alueelle rakennettavaan pihakannen alaiseen yksityiseen 
pysäköintilaitokseen. Tontin 17028/4 autopaikat sijoitetaan pihakannen 
alaiseen pysäköintilaitokseen sekä sopimuksen mukaisesti Itä-Pasilan 
Pysäköinti Oy:n hallinnoimaan pysäköintihalliin. Korttelin 17028 piha-
kannen alaisen pysäköintilaitoksen toteuttaja on SRV Rakennus Oy.

Sijaintikartta ja asemakaavakartta nro 12391 ovat liitteenä 2.
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Maaperätiedot

Kaupungin käytettävissä olevien tietojen mukaan tontilla ei ole aikai-
semmin harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai poh-
javeden pilaantumista.

Ostajat

SRV Rakennus Oy:n 14.11.2019 päivätyn hakemuksen mukaan asuin-
kerrostalotontti (AK) 17028/2 myytäisiin Asunto Oy Helsingin Höyrypillil-
le ja asuinkerrostalotontti (AK) 17028/3 Asunto Oy Helsingin Vihellyk-
selle. Tontti 17028/4 on tarkoitus myydä SRV Rakennus Oy:lle tai ha-
kemuksessa ilmoitetulle asunto-osakeyhtiölle. 

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.8.2020 § 229 päättänyt tonttien 
17028/2 ja 3 myyntiperiaatteista ja esittänyt kaupunginhallitukselle, että 
se vahvistaa tontin 17028/4 myyntiperiaatteet.

Myyntiperiaatteet

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien tontinluovutuslin-
jausten mukaisesti tontit luovutetaan pääsääntöisesti vuokraamalla. 
Tontinluovutusperiaatteiden siirtymäsäännösten mukaisesti ennen uu-
sien linjausten hyväksymistä vireille tulleissa hankkeissa noudatetaan 
vanhoja tontinluovutusperiaatteita. Koska tontti 17028/4 on varattu 
kaupunginhallituksen päätöksellä 17.8.2015, on hanke tullut vireille en-
nen uusien linjausten hyväksymistä, jolloin aikaisempien tontinluovu-
tusperiaatteiden noudattaminen ja tontin luovuttaminen myymällä on 
perusteltua. 

Tonttien 17028/2, 3 ja 4 rakennusoikeuden markkina-arvosta on pyy-
detty ulkopuolisen asiantuntijan arviolausunto. Ottaen huomioon arvio-
lausunto sekä varauksensaajan kanssa käydyt neuvottelut esitetään 
tonttien rakennusoikeuden yksikköhinnaksi 900 euroa/k-m² sekä toteu-
tettavien liiketilojen tai muiden vastaavien tilojen osalta 450 euroa/k-m². 
Hinnat vastaavat kohteesta saadun arviolausunnon ja sen päivityksen 
mukaista käypää markkina- ja myyntihintaa, kun huomioidaan arvioiden 
keskiarvo ja arviointitarkkuuden vaihteluvälit. Arviolausunto on oheis-
materiaalissa.

Tontin 17028/4 kauppahinta määräytyy edellä mainittujen yksikköhinto-
jen ja toteutettavan asuinkerrosalan mukaan siten, että kauppahinta on 
noin 6 849 000 euroa.

Kauppahintaa korotetaan 1.7.2021 alkaen sen nykyarvon säilyttämi-
seksi kolmen (3) prosentin suuruisella vuotuisella korolla kaupan teke-
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miseen asti siten, että korotus lasketaan kaupantekokuukauden lop-
puun ja korotus pyöristetään lähimpään 1 000 euroon. 

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalan määrä lainvoimaises-
sa rakennusluvassa ylittää tontin asemakaavaan merkityn rakennusoi-
keuden määrän tai asemakaavan mukainen rakennusoikeus muutoin 
ylitetään, kaupungilla on oikeus periä kultakin ylittävältä kerrosneliö-
metriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

Kauppahintaa ei peritä siltä osin kuin asemakaavamääräykset sallivat 
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien rakennuksen 
pääkäyttötarkoituksen ulkopuolisten tilojen rakentamisen.

Muilta osin tontin tai siitä muodostettavan tontin kaupassa noudatetaan 
kaupungin normaalisti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä toimival-
taisen viranhaltijan päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan 
määräytymistä koskevia ehtoja.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan kaupun-
kiympäristölautakunta päättää kiinteistöjen myynnistä kaupunginhalli-
tuksen vahvistamissa rajoissa. Kaupunginhallituksen päätöksen 
18.9.2017 § 865 mukaan lautakunta päättää kiinteistöjen myynnistä sil-
loin, kun myyntihinta on enintään 5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään kiinteän omaisuuden 
luovuttamisesta silloin kun kauppahinta on yli 5 miljoonaa euroa, mutta 
enintään 10 miljoonaa euroa (HS 7 luku 1 6 kohta ja khs 18.9.2017 § 
865).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Myyntiperiaatteet
2 Sijaintikartta ja Asemakaavan muutos nro 12391

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ostaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 28.04.2020 § 229

HEL 2020-004763 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

A

 vahvistaa Helsingin Itä-Pasilan asemakaavan muutokseen nro 
12391 sisältyvien kahden asuinkerrostalotontin (AK) 17028/2 ja 
(AK) 17028/3 myyntiperiaatteet liitteen 1 mukaisesti

 oikeuttaa tonttipäällikön myymään Itä-Pasilan asemakaavan muu-
tokseen nro 12391 sisältyvät asuinkerrostalotontit (AK) 17028/2 ja 
17028/3 liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunki vahvistaa Helsingin Itä-Pasilan asemakaavan muutokseen 
nro 12391 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 17028/4 myyntipe-
riaatteet liitteen 1 mukaisesti

 kaupunki oikeuttaa tonttipäällikön päättämään mahdollisesta kiin-
teistönkaupan esisopimuksesta ja lopullisesta myynnistä koskien 
Itä-Pasilan asemakaavan muutokseen nro 12391 sisältyvää asuin-
kerrostalotonttia (AK) 17028/4 liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 469
Pihlajiston ala-asteen väistötilahankkeen enimmäishinnan korotta-
minen

HEL 2020-003863 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti Pihlajiston ala-asteen väistötilojen hankkeen 
enimmäishinnan korottamisesta 892 980 eurolla arvonlisäverottomana 
siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä ar-
vonlisäverottomana 5 792 980 euroa joulukuun 2019 kustannustasos-
sa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Pihlajiston aa tilapäistila hankesuunnitelma  15022020
2 Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 7.1.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankesuunnitelma

Pihlajiston ala-asteella toteutetaan perusparannus ajalla 1/2021–
8/2022. Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen 12.12.2017 päivätty 
hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.6.2018 § 
181. Perusparannushanke edellyttää väistötiloja. Hankesuunnitelma on 
liitteenä 1.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 2.4.2020 § 40 hyväksyä Pihlajalaaksoon, Pihlajiston ala-asteen 
koulun läheisyydessä olevalle puistoalueelle sijoittuvan väliaikaisen ti-
laelementeistä koostuvan paviljonkirakennuksen 15.2.2020 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 3 138 brm² ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2021 69 (123)
Kaupunginhallitus

Asia/12
14.06.2021

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

hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 4  900 000 euroa 
joulukuun 2019 kustannustasossa. 

Väistötila on rakennettu tontille viitepiirustuksen mukaisesti ja se on lii-
tetty sähköverkkoon sekä vesi- ja viemärijohtoverkkoon. 

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

- Tontin pehmeä ja savinen maapohja ei kestänyt raskaita paalutus- 
yms. koneita ilman maapohjan kevennystoimenpiteitä. Pinta- ja alus-
maata on jouduttu poistamaan noin kahden metrin paksuudelta koko 
tontin alueelta. Päälle jouduttiin ajamaan kantavaa maa-ainesta.

- Rakennuksen alueelle tehtiin maapohjan kevennysrakenteet vaahto-
lasieristeellä.  

- Työmaaliikenteen takia jouduttiin keventämään maapohjarakenteita 
käytännössä koko tonttialueella, jotta tilaelementin rakennusosat saa-
tiin toimitettua ja nostettua paikoilleen.

- Rakennus jouduttiin paaluttamaan perustuksia varten.

- Koko tontin maaperä on salaojitettu. 

- Kaukolämpö- ja sähköliittymät jouduttiin tuomaan varsin kaukaa Sal-
pausseläntieltä.

- Ympäröivän alueen valumisvesien ohjaamien syventämällä ja muotoi-
lemalla tontin viereistä oja-aluetta.

- Turvallisuussyistä tontille jouduttiin rakentamaan huoltotie ja erotta-
maan se alueella olevasta kevyenliikenteenväylästä.

Lisääntyneet suunnittelukustannukset

- Väistötilan alkuperäistä suunniteltua sijaintia jouduttiin muuttamaan 
kesken suunnittelun Viikinmäen korttelitalon vierestä Salpausseläntiel-
le.

- Liikenneliittymäsuunnittelu ja talotekniset suunnitelmat tehtiin kahteen 
kertaan.

- Hanke kilpailutettiin viitesuunnitelmilla. Suunnitelmien saattaminen lo-
pulliseen muotoon vaati lisääntyneesti suunnitteluohjausta koko hanke-
ryhmältä sekä käyttäjältä.

- Perusparannushanke viivästyi, mutta väistötilanhanke on suunniteltu 
Pihlajiston ala-asteen koulun peruskorjauksen alkuperäisen aikataulu-
tuksen mukaan.
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Hankkeen kustannukset

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen uusi urakkavaiheen 
enimmäishinta on 5 792 980 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 
2019 kustannustasossa. Enimmäishinnan nousu on 892 980 euroa ar-
vonlisäverottomana. 

Enimmäishinnan korotus kohdistuu investointikustannuksiin. Koko 
hankkeen investointimenojen osuus on 2 522 980 euroa ja käyttöta-
lousmenot ovat 3 270 000 euroa (kokonaisvuokrahinta). Kustannusar-
vio on liitteenä 2.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen investointiosa 2 522 980 euroa rahoitetaan talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelman kohdentamattomista korjausmäärära-
hoista ja tilaelementtien vuokra 54 500 euroa kuukaudessa 60 kuukau-
den ajan talousarvion käyttötalousmäärärahoista kohdasta kaupun-
kiympäristön toimiala 3 10 02 Rakennukset.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisä-
veroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen 
kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhalli-
tuksella. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Pihlajiston aa tilapäistila hankesuunnitelma  15022020
2 Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 7.1.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.03.2021 
§ 29

HEL 2020-003863 T 10 06 00

Katuosoite: Salpausseläntie Pihlajalaakson puisto, Pysyvä rakennustunnus 69405, Hankenumero 
2821P21101

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Pihlajiston ala-asteen väistötilojen hank-
keen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 892 980 eurolla 
arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
enintään yhteensä arvonlisäverottomana 5 792 980 euroa joulukuun 
2019 kustannustasossa.

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jarmo Kivinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi
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§ 470
Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) välisten hulevesi- ja sekaviemäröintisopimus-
ten muuttaminen sekä sopimuksia koskevan päätösvallan siirtämi-
nen

HEL 2018-004374 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallitus:

1. hyväksyi HSY:n ja sen jäsenkuntien välisen hulevesien viemä-
röinnistä tehdyn sopimuksen (hulevesisopimus) muuttamisen 
sopimuksen liitteenä olevien huleveden viemäröinnin aluetta ku-
vaavien karttojen osalta; 

2. hyväksyi Helsingin kaupungin ja HSY:n välisen hulevesien hal-
linnasta sekaviemäröintialueella tehdyn sopimuksen (sekavie-
märöintisopimus) muuttamisen sopimuksen liitteenä ole-
van sekaviemäröinnin aluetta kuvaavan kartan osalta;

3. oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopi-
muksen ja sekaviemäröintisopimuksen muuttamisen; 

4. oikeuttaa maankäyttöjohtajan hyväksymään muut kuin periaat-
teellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröin-
nin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen; 

5. oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään tarvittaessa merkityk-
seltään vähäisiä sopimusmuutoksia hulevesisopimukseen ja se-
kaviemäröintisopimukseen sekä määräämään yhteyshenkilöt, 
joiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimusten toteutumista; 

6. valtuuttaa maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seuranta-
ryhmän (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten 
alueiden huleveden viemäröinnistä Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymälle (HSY) maksettavan korvauksen perus-
tana olevat laskelmat vuosittain;

7. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään periaat-
teellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröin-
nin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen; ja

8. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään edellä 
mainitun lisäksi myös muut hulevesisopimuksen ja sekaviemä-
röintisopimuksen muutokset siltä osin kuin toimivaltaa ei ole siir-
retty maankäyttöjohtajalle.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Huleveden viemäröinti eteläinen suurpiiri
2 Huleveden viemäröinti itäinen suurpiiri
3 Huleveden viemäröinti kaakkoinen suurpiiri
4 Huleveden viemäröinti keskinen suurpiiri
5 Huleveden viemäröinti koillinen suurpiiri
6 Huleveden viemäröinti läntinen suurpiiri
7 Huleveden viemäröinti pohjoinen suurpiiri
8 Sekaviemäröintialue Helsinki
9 Sopimusluonnos, hulevesisopimuksen muuttaminen
10 Sopimusluonnos, sekaviemäröintisopimuksen muuttaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös 17.9.2018 § 599 hulevesisopimuksesta ja sekaviemäröintisopimuksesta

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.9.2018 § 599 HSY:n ja sen  jäsenkun-
tien välisen sopimuksen hulevesien viemäröinnistä (hulevesisopimus) 
ja HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen hulevesien hallin-
nasta sekaviemäröintialueella (sekaviemäröintisopimus). Samalla kau-
punginhallitus hyväksyi osana sopimuksia huleveden viemäröinnin 
aluetta kuvaavan kartan ja sitä täydentävän sanallisen määrittelyn alu-
eesta Helsingin osalta sekä sekaviemäröinnin aluetta kuvaavan kartan.

Huleveden viemäröinnin kartta kuvaa aluetta, jolla HSY vesihuoltolai-
toksena vesihuoltolain (119/2001, muut. 681/2014) 17 a §:n mukaisesti 
huolehtii huleveden viemäröinnistä Helsingissä. Helsingin kaupungin ja 
HSY:n välisessä hulevesisopimuksessa on tarkemmin määritelty lait-
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teiden ja rakenteiden omistajuus ja kunnossapitovastuu huleveden 
viemäröinnin alueella. 

Sekaviemäröinnin aluetta kuvaava kartta kuvaa aluetta, jolla HSY huo-
lehtii sekaviemäröinnistä. Sekaviemäröinnillä tarkoitetaan hulevesien 
johtamista viemäriin, jossa sekä jätevedet että hulevedet johdetaan tar-
koituksella samassa viemärissä. Sekaviemäröintisopimuksessa määri-
tellään tarkemmin asiaa koskeva vastuunjako Helsingin kaupungin ja 
HSY:n välillä.

Samalla kun kaupunginhallitus hyväksyi hulevesisopimuksen päätök-
sellään, se siirsi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajalle 
toimivallan tehdä hulevesisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään 
vähäisiä muutoksia ja määrätä yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seu-
rata ja valvoa hulevesisopimuksen toteutumista. Kaupunginhallitus siir-
si maankäyttöjohtajalle vastaavan toimivallan myös sekaviemäröintiso-
pimuksen osalta. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti maankäyttöjohtajan 
yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-seurantaryhmä) kanssa 
käsittelemään yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä HSY:lle 
maksettavan korvauksen perustana olevat laskelmat vuosittain.

Lainsäädännölliset lähtökohdat

Vesihuoltolain 17 a §:n mukaan kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen 
kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä 
alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vas-
taavasti. Viemäröinti on osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
103 b §:ssä tarkoitettua hulevesien hallintaa. Päätöksen edellytyksenä 
on, että:

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä ta-
loudellisesti ja asianmukaisesti; ja

2) viemäröinnin kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodos-
tuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Lisäksi päätöksen edellytyksenä on, että kunta ja laitos ovat sopineet 
huleveden viemäröinnistä tai, jos tällaista sopimusta ei ole, hulevedet 
viemäröidään päätöksessä tarkoitetulla alueella maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisen asemakaavan, hulevesisuunnitelman, katusuunni-
telman tai yleisen alueen suunnitelman mukaisesti.

Päätökseen on liitettävä kartta, jossa esitetään alueet, joilla on vesi-
huoltolaitoksen hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille verkosto ra-
kennetaan. 
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Lainsäädännössä ei määritellä sekaviemäröintiä eikä sekaviemäröinnin 
alueen perustamista. Sekaviemäröinti tarkoittaa vesihuoltolain näkö-
kulmasta hulevesien johtamista jätevesiviemäriin ja asiallisesti kyse on 
siten jäteveden viemäröinnistä. Jäteveden viemäröinnin alue hyväksy-
tään osana vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta. Vesihuoltolain 7 §:n 
mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kat-
taa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon 
tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskun-
takehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesi-
huoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä 
toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esi-
tyksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. 

Helsingin kaupunki on neuvotellut vesihuoltolaitoksena toimivan HSY:n 
kanssa hulevesiviemäröinnistä ja sekaviemäröinnistä ja tehnyt niitä 
koskevat sopimukset, joita tällä päätöksellä muutetaan. Selvyyden 
vuoksi todetaan, että kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lu-
pajaosto on toimivaltainen antamaan vesihuoltolain 8 ja 17 a §:n mu-
kaiset hallintopäätökset, kun sopimusmuutoksista on päätetty.

Hulevesisopimukseen tehtävät muutokset

HSY on ehdottanut muutoksia kaupunginhallituksen 17.9.2018 hyväk-
symään hulevesisopimukseen. Sopimusmuutokset koskevat muutoksia 
kartalla esitettyyn huleveden viemäröinnin alueeseen, josta HSY huo-
lehtii. Aluetta koskevat muutokset on käyty läpi kuntatekniikan seuran-
taryhmässä (KT-seurantaryhmä), joka koostuu kaupunkien (Helsinki, 
Espoo, Kauniainen ja Vantaa) ja HSY:n edustajista. Alkuperäiseen hu-
leveden viemäröinnin alueeseen nähden alueeseen on sekä lisätty että 
siitä on poistettu kiinteistöjä. Muutokset johtuvat osin siitä, että huleve-
den viemäröintialueessa on havaittu epätarkkuuksia ja puutteita, joita 
on ollut tarpeen korjata karttaan. Alueeseen tehdyt supistukset ovat 
teknisluontoisia. Uusia kiinteistöjä on lisätty huleveden viemäröinnin pii-
riin myös hulevesiverkoston laajenemisen perusteella. 

Liitteenä oleviin karttoihin on merkitty, mitkä kiinteistöt lisätään huleve-
den viemäröinnin alueeseen ja mitkä siitä poistetaan sopimusmuutok-
sen johdosta. Sopimusmuutoksen hyväksymisen jälkeen huleveden 
viemäröinnin alue muodostuu kokonaisuudessaan kartoilla alueista, 
jotka on merkitty ”huleveden viemäröintialue 2019” ja ”huleveden vie-
märöintialueen tarkistamisessa alueelle lisätyt kiinteistöt” –nimillä. Li-
säksi kartoilla on kuvattu alustavat huleveden viemäröinnin laajenemi-
salueet lähivuosille. Niiden osalta sopimusmuutokset käsitellään myö-
hemmin erikseen.

Sekaviemäröintisopimukseen tehtävät muutokset
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HSY on ehdottanut muutoksia kaupunginhallituksen 17.9.2018 hyväk-
symään sekaviemäröintisopimukseen. Sopimusmuutokset koskevat 
muutoksia kartalla esitettyyn sekaviemäröinnin alueeseen. Aluetta kos-
kevat muutokset on käyty läpi kuntatekniikan seurantaryhmässä (KT-
seurantaryhmässä). Alkuperäiseen sekaviemäröinnin alueeseen näh-
den alueeseen on sekä lisätty että siitä on poistettu kiinteistöjä. Muu-
tokset johtuvat osin siitä, että alkuperäinen sekaviemäröintialue ei ole 
täysin vastannut sitä, millä alueilla HSY:llä on sekaviemäröintiverkostoa 
ja millä kiinteistöillä voi olla liittymä sekaviemäriverkostoon. Muutosten 
johdosta sekaviemäröinnin alue myös vastaa paremmin kiinteistörajoja. 
Sekaviemäröintialueelta on poistettu joitakin puistoalueita tai muita vas-
taavia alueita ja katualueita, joilla ei ole liittymiä sekaviemäröintiverkos-
toihin tai joille on rakennettu erillinen hulevesiviemäröinti. Sekaviemä-
röintialueeseen lisättyjä suurimpia kohteita ovat Hernesaari ja Lapin-
lahden sairaalan alue.

Liitteenä olevaan sekaviemäröinnin alueen karttaan on merkitty, mitkä 
kiinteistöt lisätään sekaviemäröinnin alueeseen ja mitkä siitä poistetaan 
sopimusmuutoksen johdosta. Sopimusmuutoksen hyväksymisen jäl-
keen sekaviemäröinnin alue muodostuu kokonaisuudessaan kartoilla 
alueista, jotka on merkitty ”muuttumaton sekaviemäröintialue” ja ”seka-
viemäröintialueeseen tarkistuksessa lisätyt osat” -nimillä. Lisäksi kartal-
la on informatiivisuuden vuoksi esitetty sekaviemäröintialueelta eriytet-
tyyn hulevesiviemäriin liitettävissä olevat kiinteistöt.

Sopimusmuutoksista päättäminen

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että se oikeutettaisiin hyväksy-
mään jatkossa sopimuksia koskevat muutokset siltä osin kuin toimival-
taa ei ole siirretty maankäyttöjohtajalle. 

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajalla olisi ensinnäkin 
edelleen toimivalta tehdä kaupunginhallituksen päätöstä 17.9.2018 (§ 
599) vastaavasti hulevesisopimukseen ja sekaviemäröintisopimukseen 
tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia sekä määrätä yhteys-
henkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen ja 
sekaviemäröintisopimuksen toteutumista. Maankäyttöjohtaja valtuutet-
taisiin myös edelleen yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-
seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleveden 
viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana olevat las-
kelmat vuosittain kaupunginhallituksen päätöstä 17.9.2018 (§ 599) vas-
taavasti.  

Lisäksi maankäyttöjohtaja oikeutettaisiin hyväksymään muut kuin peri-
aatteellisesti merkittävät muutokset huleveden viemäröinnin ja seka-
viemäröinnin alueisiin, mitä voidaan pitää perusteltuna, sillä aluemuu-
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toksissa ei ole kyse sopimusten keskeisten periaatteiden muutoksista. 
Periaatteellisesti merkittävinä muutoksina viemäröinnin alueisiin pidet-
täisiin esimerkiksi kokonaisten kaupunginosien sisällyttämistä huleve-
den- tai sekaviemäröinnin alueeseen tai tätä vastaavia muita laajoja 
muutoksia viemäröinnin alueisiin. Lisäksi periaatteellisesti merkittävinä 
muutoksina pidettäisiin muitakin sellaisia aluemuutoksia, joilla arvioi-
daan olevan laajoja vaikutuksia alueen kiinteistöjen huleveden- tai se-
kaviemäröinnin järjestämiseen. 

Siltä osin kuin maankäyttöjohtajalla ei olisi toimivaltaa hyväksyä sopi-
musmuutoksia, hyväksyisi ne kaupunkiympäristölautakunta. Koska 
kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään muitakin maankäytön 
suunnitteluun liittyviä asioita, on tarkoituksenmukaista, että toimivalta 
päättää muista sopimusmuutoksista ja periaatteellisesti merkittävistä 
huleveden ja sekaviemäröinnin alueiden muutoksista on jatkossa kau-
punginhallituksen sijaan kaupunkiympäristölautakunnalla. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Huleveden viemäröinti eteläinen suurpiiri
2 Huleveden viemäröinti itäinen suurpiiri
3 Huleveden viemäröinti kaakkoinen suurpiiri
4 Huleveden viemäröinti keskinen suurpiiri
5 Huleveden viemäröinti koillinen suurpiiri
6 Huleveden viemäröinti läntinen suurpiiri
7 Huleveden viemäröinti pohjoinen suurpiiri
8 Sekaviemäröintialue Helsinki
9 Sopimusluonnos, hulevesisopimuksen muuttaminen
10 Sopimusluonnos, sekaviemäröintisopimuksen muuttaminen
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2 Hulevesisopimus_sanallinen_määrittely
3 Sekaviemarointisopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2021 78 (123)
Kaupunginhallitus

Asia/13
14.06.2021

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 61

HEL 2018-004374 T 00 01 06

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus:

1. hyväksyy hulevesien viemäröinnistä tehdyn sopimuksen (hule-
vesisopimus) muuttamisen sen liitteenä olevan huleveden vie-
märöinnin aluetta kuvaavan kartan osalta; 

2. hyväksyy hulevesien hallinnasta sekaviemäröintialueella tehdyn 
sopimuksen (sekaviemäröintisopimus) muuttamisen sen liitteenä 
olevan sekaviemäröinnin aluetta kuvaavan kartan osalta;

3. oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopi-
muksen ja sekaviemäröintisopimuksen muuttamisen; 

4. oikeuttaa maankäyttöjohtajan hyväksymään muut kuin periaat-
teellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröin-
nin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen; 

5. oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään tarvittaessa merkityk-
seltään vähäisiä muita sopimusmuutoksia hulevesisopimukseen 
ja sekaviemäröintisopimukseen sekä määräämään yhteyshenki-
löt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimusten toteutu-
mista; 

6. valtuuttaa maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seuranta-
ryhmän (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten 
alueiden huleveden viemäröinnistä Helsingin seudun ympäristö-
palvelut –kuntayhtymälle (HSY) maksettavan korvauksen perus-
tana olevat laskelmat vuosittain;

7. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään periaat-
teellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröin-
nin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen; ja
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8. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään edellä 
mainitun lisäksi myös muut hulevesisopimuksen ja sekaviemä-
röintisopimuksen muutokset siltä osin kuin toimivaltaa ei ole siir-
retty maankäyttöjohtajalle.

29.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Tikkala, lakimies, puhelin: +358 9 310 32082

tiina.tikkala(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 599

HEL 2018-004374 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus 

a) hyväksyi hulevesisopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut –
kuntayhtymän (HSY) ja sen jäsenkuntien kesken ehdolla, että muut jä-
senkunnat ja HSY tekevät vastaavan sisältöiset päätökset,

b) hyväksyi HSY:n huleveden viemäröintialueen kartan Helsingin osalta 
(sisältäen karttojen täydentävän sanallisen määritelmän),

c) oikeutti maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopimuksen,

d) oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa 
merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määräämään yhteyshenkilöt, 
joiden tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen toteutumis-
ta,

e) hyväksyi hulevesisopimuksen mukaisen yleisten alueiden huleveden 
viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen siten, että se tulee 
voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa 
vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen,

f) valtuutti maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän 
(KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleve-
den viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana olevat 
laskelmat vuosittain,
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g) hyväksyi HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen huleve-
sien hallinnasta sekaviemäröintialueella sekä oikeuttaa maankäyttöjoh-
tajan allekirjoittamaan sopimuksen,

h) oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään sekaviemäröintialueen hule-
vesisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja 
määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa se-
kaviemäröintialueen hulevesisopimuksen toteutumista,

i) hyväksyi HSY:lle maksettavan korvauksen yleisten alueiden huleve-
sien viemäröimisestä sekaviemäröintialueella siten, että se tulee voi-
maan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa 
vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2021 81 (123)
Kaupunginhallitus

Asia/14
14.06.2021

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

§ 471
Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi mielenterveystaitojen 
koulutuksen pilotoinnista yläkouluikäisille

HEL 2020-012237 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen 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

Käsitellessään 4.11.2020 valtuutettu Alviina Alametsän aloitetta mielen-
terveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille kaupunginval-
tuusto hyväksyi aloitteentekijän toivomusponnen: "Hyväksyessään 
kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
Helsingin kaupunki selvittää mielenterveystaitoja vahvistavan koulutuk-
sen pilotointia yläasteikäisille nuorille, konsultoiden samalla aiheen pa-
rissa työskenteleviä mielenterveysjärjestöjä ja asiantuntijatahoja."

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että mielenterveyden edistämiseen 
liittyviä teemoja pidetään yllä opetuksessa, ja että jo käytössä olevia 
ohjelmia käytetään systemaattisesti kouluissa osana opetusta. Kau-
punginhallitus ei katso tarpeelliseksi erillisen mielenterveystaitoja vah-
vistavan koulutuksen pilotointia, koska kouluissa on jo tartuttu mielen-
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terveystaitojen vahvistamiseen kokonaisvaltaisesti ja panostettu henki-
löstön hyvinvointiosaamisen kehittämiseen.

Hyvinvointitaitoja pidetään keskeisenä osana oppimista ja koulunkäyn-
tiä, jolloin koulussa ei ole mielekästä erottaa hyvinvointitaitojen edistä-
mistä opetuksesta irralliseksi kokonaisuudeksi. Hyvinvoinnin opettami-
sen tavoitteet sisältyvät opetussuunnitelmaan sekä oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolakiin. Koulun vuosittaiset toimenpiteet suunnitellaan ja kirja-
taan koulun toimintasuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitelmaan ja 
niiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden päätteeksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisohjelmassa suunnitellaan koko 
kaupunkitasoisesti lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä. Mie-
lenterveyden palveluketjumallinnuksella on tarkoitus vahvistaa koulun
roolia ennaltaehkäisyssä ja riskitekijöiden tunnistamisessa. Myös kiu-
saamisen vastainen ohjelma edistää mielenterveyttä ehkäisemällä kiu-
saamista, häirintää ja yksinäisyyttä.

On tärkeää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saa-
vansa koulusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. 
Nuorten kohdalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen
kohtaamiseen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsitte-
lyyn osana kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita jär-
jestetään Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnal-
lisiin harjoituksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsi-
teltävät aiheet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On 
tärkeää, että kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen koulutta-
jan koulutus.

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-
vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja.

Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä.

Kouluilla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen ja ko-
konaisvaltaiseen tukemiseen. Kouluilla on jo pitkään ollut käytössä eri-
laisia tunne- ja vuorovaikutusohjelmia kuten Askeleittain, Friends ja 
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Hyvän mielen koulu -ohjelmat, joihin kuuluu myös mielenterveystaitoja 
vahvistavia sisältöjä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on myös käynnissä Resetti-
koulutuskonseptointi. Resetti on kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lap-
sen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia tukevaa ryhmätoiminnan ja perhe-
luokan mallia. Toiminnalla tuetaan oppilaita haastavissa kehitysvai-
heissa yhteisen jäsentämisen, konkreettisten suunnitelmien, taitojen 
opettelun ja oppilaiden läheisten aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan 
avulla. Henkilöstön systemaattiset koulutukset on tarkoitus käynnistää 
syyslukukaudella 2021. 

Perusopetuksen opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön hyvinvointio-
saamisen kehittäminen on yksi painopistealue. Oppilashuoltohenkilös-
töä on jo koulutettu lyhytterapeuttisiin mielenterveyshoitoihin. Opetta-
jien hyvinvointiosaamista on lisätty mm. Resetti-koulutuksella ja Mima - 
Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille -koulutuksella. Osa 
kouluista on osallistunut tai parhaillaan osallistuu Hyvinvoinnin juurilla 
kouluyhteisöjen arjessa –-valmennukseen, joka on yhteisövalmennus-
malli perusopetuksen yhteisöllisen hyvinvointityön tueksi. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen oppilashuolto ja Curiosa ovat 
yhdessä kehittäneet kouluyhteisön hyvinvointityötä tukevan valmen-
nusmallin, jota ohjaa pyrkimys luoda kouluista sellaisia yhteisöjä, joissa 
kaikki lapset ja nuoret voivat kokea turvallisuutta, osallisuutta ja arvos-
tusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijat ovat perehtyneet 
tarjolla oleviin mielenterveyttä edistäviin koulutuksiin ja keskustelleet 
aiheen parissa työskentelevien asiantuntijoiden sekä nuorten kanssa. 
Asiantuntijoiden arvion mukaan mielenterveystaitoja vahvistavan koulu-
tuksen pilotointi ei tuo lisäarvoa opetussuunnitelman toteuttamiseen ja 
kouluissa jo tehtävään yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Lisäksi tar-
jolla olevan koulutuksen koulutuskustannukset jo yhden peruskoulun 
henkilöstön kouluttamiselle muodostuisivat suuriksi hinta-arvion ollessa 
noin 3 300 euroa. Nuoret itse korostivat hyvinvoinnin merkitystä osana 
opintoja ja kouluarkea.

Koronaepidemian aikana lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat 
tulleet esille. Toimialalla on seurattu aktiivisesti hyvinvoinnin tilastoja ja 
tunnistettuun hyvinvointivajeeseen on suunnitteilla toimenpiteitä. Hy-
vinvointitietoa tullaan keräämään systemaattisesti kaikissa kouluissa 
samalla tavalla Koulun hyvinvointiprofiilia käyttäen. Näin saadaan ko-
konaiskäsitys hyvinvoinnin tilasta ryhmän, koulun ja koko kaupungin 
tasolla. Tulosten pohjalta suunnitellaan myös tarvittavia toimenpiteitä.
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Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 04.05.2021 § 207

HEL 2020-012237 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponnesta mielenter-
veystaitoja vahvistavan koulutuksen pilotoinnista yläasteikäisille nuoril-
le:

Hyvinvointitaidot nähdään keskeisenä osana oppimista ja koulunkäyn-
tiä, jolloin koulussa ei ole mielekästä erottaa hyvinvointitaitojen edistä-
mistä opetuksesta irralliseksi kokonaisuudeksi. Hyvinvoinnin opettami-
sen tavoitteet ovat olemassa opetussuunnitelmassa sekä oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa. Koulun vuosittaiset toimenpiteet suunnitellaan ja 
kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitel-
maan ja niiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden päätteeksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisohjelmassa suunnitellaan koko 
kaupunkitasoisesti lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä. Mie-
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lenterveyden palveluketjumallinnuksella on tarkoitus vahvistaa koulun 
roolia ennaltaehkäisyssä ja riskitekijöiden tunnistamisessa. Myös kiu-
saamisen vastainen ohjelma edistää mielenterveyttä ehkäisemällä kiu-
saamista, häirintää ja yksinäisyyttä.

On tärkeää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saa-
vansa koulusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. 
Nuorten kohdalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsitte-
lyyn osana kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita jär-
jestetään Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnal-
lisiin harjoituksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsi-
teltävät aiheet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On 
tärkeää, että kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen koulutta-
jan koulutus. 

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-
vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja.

Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä.

Kouluilla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen ja ko-
konaisvaltaiseen tukemiseen. Kouluilla on jo pitkään ollut käytössä eri-
laisia tunne- ja vuorovaikutusohjelmia kuten Askeleittain, Friends ja 
Hyvän mielen koulu -ohjelmat, joihin kuuluu myös mielenterveystaitoja 
vahvistavia sisältöjä.

Toimialalla on myös käynnissä Resetti-koulutuskonseptointi. Resetti on 
kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lapsen ja nuoren kasvua ja hyvin-
vointia tukevaa ryhmätoiminnan ja perheluokan mallia. Toiminnalla tue-
taan oppilaita haastavissa kehitysvaiheissa yhteisen jäsentämisen, 
konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja oppilaiden läheisten 
aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. Henkilöstön systemaattiset 
koulutukset on tarkoitus käynnistää syyslukukaudella 2021.

Perusopetuksen opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön hyvinvointio-
saamisen kehittäminen on yksi painopistealue. Oppilashuoltohenkilös-
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töä on jo koulutettu lyhytterapeuttisiin mielenterveyshoitoihin. Opetta-
jien hyvinvointiosaamista on lisätty mm. Resetti-koulutuksella ja Mima - 
Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille -koulutuksella. 

Osa kouluista on osallistunut tai parhaillaan osallistuu Hyvinvoinnin juu-
rilla kouluyhteisöjen arjessa –-valmennukseen, joka on yhteisövalmen-
nusmalli perusopetuksen yhteisöllisen hyvinvointityön tueksi. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen oppilashuolto ja Curio-
sa ovat yhdessä kehittäneet kouluyhteisön hyvinvointityötä tukevan 
valmennusmallin, jota ohjaa pyrkimys luoda kouluista sellaisia yhteisö-
jä, joissa kaikki lapset ja nuoret voivat kokea turvallisuutta, osallisuutta 
ja arvostusta.

Toimialan asiantuntijat ovat perehtyneet tarjolla oleviin mielenterveyttä 
edistäviin koulutuksiin ja keskustelleet aiheen parissa työskentelevien 
asiantuntijoiden sekä nuorten kanssa. Asiantuntijoiden arvion mukaan 
mielenterveystaitoja vahvistavan koulutuksen pilotointi ei tuo mitään li-
säarvoa opetussuunnitelman toteuttamiseen ja kouluissa jo tehtävään 
yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Lisäksi tarjolla olevan koulutuksen 
koulutuskustannukset jo yhden peruskoulun henkilöstön kouluttamiselle 
muodostuisivat suuriksi hinta-arvion ollessa noin 3 300 euroa. Nuoret 
itse korostivat hyvinvoinnin merkitystä osana opintoja ja kouluarkea.

Koronaepidemian aikana lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat 
tulleet esille. Toimialalla on seurattu aktiivisesti hyvinvoinnin tilastoja ja 
tunnistettuun hyvinvointivajeeseen on suunnitteilla toimenpiteitä. Hy-
vinvointitietoa tullaan keräämään systemaattisesti kaikissa kouluissa 
samalla tavalla Koulun hyvinvointiprofiilia käyttäen. Näin saadaan ko-
konaiskäsitys hyvinvoinnin tilasta ryhmän, koulun ja koko kaupungin 
tasolla. Tulosten pohjalta suunnitellaan myös tarvittavia toimenpiteitä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että mielenterveyden 
edistämiseen liittyviä teemoja pidetään yllä ja jo käytössä olevia ohjel-
mia käytetään systemaattisesti kouluissa osana opetusta. Lautakunta 
ei katso tarpeelliseksi erillistä mielenterveystaitoja vahvistavan koulu-
tuksen pilotointia, koska kouluissa on jo tartuttu mielenterveystaitojen 
vahvistamiseen kokonaisvaltaisesti ja panostettu henkilöstön hyvinvoin-
tiosaamisen kehittämiseen.

Käsittely

04.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anu Korppi: Nyt tekstissä sanotaan: "Hyvinvointia halutaan usein edis-
tää valistuksen näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan ole tehokkain tapa 
etenkään nuorten kanssa työskenneltäessä. Nuoret itse eivät koe mie-
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lekkääksi luento- ja oppikirjamaista käsittelyä mielenterveysasioissa. 
Nuoret kaipaavat henkilökohtaista kohtaamista, kuuntelemista, toimin-
nallisuutta ja asioiden käsittelyä osana kouluarkea. Yksi kuormittava 
tekijä kouluarjessa ovat erilliset ja arjesta irralliset koulutukset. Yhteisöl-
lisessä oppilashuollossa suunnitellaan, miten hyvinvointitaitoja toteute-
taan ja kehitetään kouluissa. Luontevinta on sisällyttää mielenterveys-
taitoja vahvistavia teemoja eri oppiaineisiin toiminnallisia menetelmiä 
hyödyntäen."

Esittäisimme tämän korvaamista seuraavasti:

"On tärkeää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saa-
vansa koulusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. 
Nuorten kohdalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsitte-
lyyn osana kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita jär-
jestetään Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnal-
lisiin harjoituksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsi-
teltävät aiheet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On 
tärkeää, että kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen koulutta-
jan koulutus. 

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-
vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja.

Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä."

Kannattaja: Emma Kari

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nyt tekstissä sanotaan: "Hyvinvointia halutaan usein edis-
tää valistuksen näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan ole tehokkain tapa 
etenkään nuorten kanssa työskenneltäessä. Nuoret itse eivät koe mie-
lekkääksi luento- ja oppikirjamaista käsittelyä mielenterveysasioissa. 
Nuoret kaipaavat henkilökohtaista kohtaamista, kuuntelemista, toimin-
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nallisuutta ja asioiden käsittelyä osana kouluarkea. Yksi kuormittava 
tekijä kouluarjessa ovat erilliset ja arjesta irralliset koulutukset. Yhteisöl-
lisessä oppilashuollossa suunnitellaan, miten hyvinvointitaitoja toteute-
taan ja kehitetään kouluissa. Luontevinta on sisällyttää mielenterveys-
taitoja vahvistavia teemoja eri oppiaineisiin toiminnallisia menetelmiä 
hyödyntäen." Esittäisimme tämän korvaamista seuraavasti: "On tärke-
ää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saavansa kou-
lusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. Nuorten koh-
dalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen kohtaami-
seen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsittelyyn osana 
kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita järjestetään 
Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnallisiin harjoi-
tuksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsiteltävät ai-
heet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On tärkeää, et-
tä kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen kouluttajan koulu-
tus. 

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-
vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja. 

Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Ted Apter, Fatim Diarra, Emma Kari, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu 
Korppi, Petra Malin, Dani Niskanen, Matias Pajula

Tyhjä: 4
Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Pia 
Pakarinen

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Anu Korpin vastaehdotuksen 
äänin 9-0. Tyhjää äänesti 4.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2021 90 (123)
Kaupunginhallitus

Asia/15
14.06.2021

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

§ 472
Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP

HEL 2020-011213 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan kestävän energiankäytön ja 
ilmaston toimintasuunnitelman SECAP:n.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 SECAP luonnos 4.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman 10.12.2018 
(§ 809) kaupunginhallitus päätti samalla, että Helsinki liittyi uudistettuun 
Euroopan unionin kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy), jossa sitoudutaan vähen-
tämään kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 men-
nessä.

Euroopan unioni on tiedostanut, että kaupungit ovat ratkaisevassa 
asemassa ilmastotavoitteiden toteuttamisessa käytännössä. Kaupun-
kien sitouttamiseksi Euroopan komissio julkaisi lokakuussa 2015 kau-
punginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen, joka on jatkoa Euroo-
pan komission vuonna 2008 perustamalle kaupunginjohtajien ilmasto-
sopimukselle (Covenant of Mayors, CoM). 

Sopimus on perustamisestaan lähtien tunnustettu EU:n keskeiseksi vä-
lineeksi eurooppalaisen energiajärjestelmän muutoksen vauhdittami-
seksi sekä energian toimintavarmuuden parantamiseksi. Uusi vuoteen 
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2030 tähtäävä kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus yhdistyi 
vuonna 2016 aiemmin Global Compact -nimellä tunnettuun maailman-
laajuiseen sitoumukseen. Yhteenliittymä otti nimekseen Global Cove-
nant of Mayors for Climate and Energy (GCoM). Se on nykyään maail-
man suurin kaupunkien ilmastositoumus. Sitoumus edellyttää Kestävän 
energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa (SECAP) GCoM:n Reporting 
Guidelines -ohjeen kelpoisuusvaatimusten mukaisesti.

Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 linjaa, että kaupunki saavuttaa 
hiilineutraaliuden 2035 mennessä, ja että kaupunki vähentää päästöjä 
vähintään 60 prosenttia vuoteen 2030 ja vähintään 80 prosenttia vuo-
teen 2035 mennessä verrattuna vuoden 1990 lähtötasoon. Päästövä-
hennystyötä ohjaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma 
(HNH-ohjelma) ja sopeutumistyötä ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
linjaukset. HNH-ohjelma ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauk-
set toimivat SECAP-toimintasuunnitelman lähtökohtana.

HNH-ohjelmassa tunnistettujen toimenpiteiden päästövähennysvaiku-
tuksia on SECAP-toimintasuunnitelmassa arvioitu kymmenessä toi-
menpidekokonaisuudessa, jotka vastaavat SECAP-raportointikehystä. 
Mukaan tarkasteluun on valittu merkittävimmiksi arvioidut päästöihin 
vaikuttavat toimenpidekokonaisuudet. SECAP-toimintasuunnitelmassa 
esitetään Helsingin päästöjen arvioitu perusura,  jossa kaupungin pääs-
tökehitystä ohjaavat ainoastaan kansalliset toimenpiteet ja linjaukset. 
Tavoiteurassa on huomioitu HNH-ohjelmassa tunnistetut keskeiset hil-
lintätoimenpiteet.

SECAP-laskentaoletusten mukaan perusuran mukaisen päästökehityk-
sen toteutuessa Helsingin kasvihuonekaasupäästöt laskisivat vuoteen 
2030 mennessä noin 27 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. 
HNH-ohjelman, Helen Oy:n kaukolämmön päästökertoimen kehitystä 
koskevien ennusteiden sekä Hiilineutraali Helen 2035 -tavoitteen huo-
mioon ottavan tavoiteskenaarion mukaisella päästökehityksellä koko-
naispäästöt laskisivat vuoden 1990 tasosta 81 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä. Covenant-sitoumuksen mukaan päästöjen tulisi laskea pe-
rusvuoden tasosta vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 
joten tavoitteen mukaisella kehityksellä Helsinki ylittää minimitavoitteen 
selvästi.

SECAP-suunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus ja suunnitelman to-
teutumista seurataan vuosittain. Suunnitelman toteumisesta raportoi-
daan myös Global Covenant of Mayors -sitoumuksen Euroopan alueen 
seurantajärjestelmään joka toinen vuosi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 SECAP luonnos 4.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 473
Sijoitus Finlandia-talo Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
toon

HEL 2021-006190 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kahden miljoonan euron suuruisen 
sijoituksen tekemisen Finlandia-talo Oy:n sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon, sekä myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitte-
luosaston käytettäväksi vuoden 2021 talousarviomäärärahoja edellä 
mainitut kaksi miljoonaa euroa sijoituksen maksamiseen talousarvion ti-
liltä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettä-
väksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Finlandia-talo Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokrata tiloja 
ja ulkoalueita sekä myydä, järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, 
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konsertti-, ravintola- ja näyttelypalveluita ja tapahtumia sekä muita oh-
jelmia ja tilaisuuksia. 

Kaupungin omistajastrategisten linjausten mukaan Finlandia-talo Oy:n 
tarkoituksena ja tehtävänä on edistää markkinaehtoisesti kaupungin 
kansainvälistä näkyvyyttä ja houkuttelevuutta. Yhtiö tukee osaltaan 
kaupungille strategisesti tärkeän kongressi- ja tapahtumamatkailun ke-
hittymistä kaupungin alueella. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Sijoitus yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon

Finlandia-talo Oy:n hallitus on pyytänyt kaupunkia yhtiön omistajana 
lieventämään pandemian yhtiölle aiheuttamia tappiota minimissään 
kahden miljoonan euron suuruisella pääomituksella. 

Yhtiön liikevaihto laski vuonna 2020 edellisestä vuodesta noin 13 mil-
joonaa euroa (80 %) koronapandemiasta johtuen ja valtaosa vuoden 
2020 liikevaihdosta kertyi jo ennen koronapandemian alkamista. Sa-
malla yhtiön liikevoitto putosi edellisestä vuodesta merkittävästi. Vuo-
den 2019 liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa, kun vuonna 2020 liikevoitto 
oli -1,3 miljoonaa euroa. 

Koronapandemia vaikutti merkittävästi yhtiön vuoden 2020 taloudelli-
seen tulokseen ja on vaikuttanut edelleen myös alkuvuoden 2021 aika-
na. Yhtiön aiempina vuosina tulossa olevaa peruskorjausaikaa sekä 
sen jälkeisiä investointeja varten muodostama taloudellinen liikkumava-
ra on pienentynyt koronapandemian aikana merkittävästi.

Valtiontukiarviointi

Kielletyn valtiontuen määritelmä pohjautuu Euroopan unionin toimin-
nasta annetun sopimuksen 107 artiklan 1 kohtaan, jossa valtiontuki 
määritellään jäsenvaltion myöntämäksi taikka valtion varoista muodos-
sa tai toisessa myönnetyksi tueksi, joka vääristää tai uhkaa vääristää 
kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, siltä osin kuin tuki 
vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tunnusmerkkien täyt-
tyessä kyseessä on kielletty valtiontuki, ellei jokin poikkeussäännöistä 
sovellu. 

Oman pääoman ehtoisen sijoituksen osalta kyseessä ei ole valtiontuki, 
mikäli vastaavan kokoinen, tavanomaisissa markkinatalouden olosuh-
teissa toimiva yksityinen sijoittaja olisi tehnyt kyseisen sijoituksen sa-
moissa olosuhteissa. Pääomasijoituksen valtiontukiluontoisuutta arvioi-
taessa on käytettävä arviointiperustetta, joka perustuu yrityksen mah-
dollisuuksiin saada kyseinen rahamäärä yksityisiltä pääomamarkkinoil-
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ta. Kun yhtiön pääoma on julkisyhteisön omistuksessa, on erityisesti 
arvioitava, olisiko ennustettavissa olevien kannattavuusnäkymien pe-
rusteella toimiva yksityinen osakkeenomistaja tehnyt samanlaisissa 
olosuhteissa kyseisen kaltaisen pääomasijoituksen.

Jos yksityinen sijoittaja olisi tarjonnut tarvittavan rahoituksen samoin 
ehdoin, ei ole kyse valtiontuesta. Pääomasijoituksen markkinaehtojen 
mukaisuus voidaan vertailutietojen puuttuessa määrittää myös yleisesti 
hyväksytyn vakiomuotoisen arviointimenetelmän perusteella.

Markkinaehtoisuuden arvioimiseksi sijoituksen tuottoa on verrattava ta-
vanomaiseen odotettuun markkinatuottoon. Tavanomainen odotettu 
tuotto voidaan määritellä keskimääräisenä odotettuna tuottona, jota 
markkinat edellyttävät sijoituksesta yleisesti hyväksyttyjen kriteerien, 
erityisesti investointiriskin perusteella, ottaen huomioon yrityksen talou-
dellisen aseman ja alan, alueen tai maan erityispiirteet. Jos kunta tekee 
yritykseen oman pääoman ehtoisen sijoituksen, jolle ei voida osoittaa 
markkinataloussijoittajan asettamaa tuottovaatimusta vastaavaa tuot-
toa, rahoitustoimenpiteeseen on katsottava sisältyvän valtiontukea.

Finlandia-talo Oy:n mahdollisen pääomituksen markkinaehtoisuutta on 
arvioitu etukäteen KPMG Oy Ab:n tekemän selvityksen avulla, jotta on 
voitu varmistua, että rahoitustoimenpiteeseen ei sisälly kiellettyä val-
tiontukea. Finlandia-talo Oy:n liikesalaisuuksia sisältävä ja siten viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 -
kohdan mukaan salassa pidettävä selvitys on liitteenä. 

KPMG Oy Ab:n tekemän markkinataloustoimijaperiaatteen mukaisen 
tarkastelun perusteella pääomituksen voidaan katsoa olevan ennustei-
den toteutuessa sellainen, jonka markkinatoimija vastaavassa tilan-
teessa rationaalisesti toimiessaan olisi valmis tekemään.

Lopuksi

Finlandia-talo Oy on kaupungin kokonaan omistama markkinaehtoisesti 
toimiva yhtiö, jonka talouteen ja toimintaan koronapandemia on vaikut-
tanut merkittävästi. Kaupungin on yhtiön omistajana perusteltua vahvis-
taa yhtiön omaa pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
tehtävällä vastikkeettomalla sijoituksella yhtiön tulevaisuuden toimin-
taedellytysten vahvistamiseksi. Kahden miljoonan euron suuruinen 
pääomitus on ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella tehdyn markkina-
taloustoimijaperiaatetta koskevan tarkastelun perusteella markkinaeh-
toinen toimenpide, jonka kaupunki voi yhtiön omistajana tehdä ilman, 
että yhtiö saa kiellettyä valtiontukea.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 440

HEL 2021-006190 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.06.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 474
Sijoitus Helsingin Leijona Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon

HEL 2021-006160 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä miljoonan (1 000 000) euron suurui-
sen sijoituksen tekemisen Helsingin Leijona Oy:n sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon sekä myöntää kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2021 talousarviomäärärahoja 
edellä mainitun miljoonan euron sijoituksen maksamiseen talousarvion 
tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytet-
täväksi.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Leijona Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Leijona Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää Hel-
singin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruunuhaka) korttelissa nro 4, nro 
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30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevia 
kaupungin omistamia kiinteistöjä ja niiden ympäristön toimintaa. Toi-
mintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja 
muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrki toiminnassaan tehokkaaseen ja ym-
päristö säästävään energiankäyttöön.  

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat ta-
voitteet huomioon ottaen. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Sijoitus yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon

Helsingin Leijonan ja Tukkutorin toimintojen yhdistämistä koskevasta 
esityksestä on tarkoitus päättää kaupunginvaltuustossa 16.6.2021. Yh-
distämisen toteutuessa Helsingin Leijona sulautetaan uuteen perustet-
tavaan yhtiöön. Sulautumisessa Leijonan toiminnot, varat ja velat siirty-
vät sellaisenaan uudelle perustettavalle yhtiölle. 

Koronapandemia on vaikuttanut Helsingin Leijonan toimintaan ja talou-
delliseen asemaan. Yhtiön taloudellinen asema ja suunnitteilla oleva 
toimintojen yhdistämisjärjestely huomioon ottaen on tarpeellista, että 
kaupunki yhtiön ainoana omistajana vahvistaa yhtiön omaa pääomaa 
tekemällä yhden miljoonan euron suuruisen vastikkeettoman sijoituk-
sen Helsingin Leijonan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Pääomasijoituksen määrässä on otettu huomioon yhtiön taloudellinen 
asema tällä hetkellä, loppuvuoden ennusteet sekä mahdollisen toimin-
tojen yhdistämisen jälkeiset Leijona-Tukkutorikokonaisuuden toimin-
taedellytykset.

Valtiontukiarviointi

Kielletyn valtiontuen määritelmä pohjautuu Euroopan unionin toimin-
nasta annetun sopimuksen (”SEUT”) 107 artiklan 1 kohtaan, jossa val-
tiontuki määritellään jäsenvaltion myöntämäksi taikka valtion varoista 
muodossa tai toisessa myönnetyksi tueksi, joka vääristää tai uhkaa 
vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, siltä 
osin kuin tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tunnus-
merkkien täyttyessä kyseessä on kielletty valtiontuki, ellei jokin poik-
keussäännöistä sovellu. 
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Helsingin Leijona hallinnoi vuokrauksen perusteella kaupunkistrategian 
kannalta merkittävällä keskusta-alueella sijaitsevia kaupungin omistuk-
sessa olevia rakennuksia ja alueita. Yhtiö vastaa tilojen hallinnoinnin 
ohella alueiden elinvoimaisuuden kehittämisestä. Rakennukset ovat 
pääosin suojeltuja ja rakennuskulttuurihistoriallisesti merkittäviä, ja 
keskusta-alue on hyvin olennainen kaupungin elinvoimaan liittyvien ta-
voitteiden kannalta. Helsingin Leijonan kaupungilta vuokraamat tilat 
(mm. Kiseleffin talo) on niiden luonteesta ja kaupungin elinvoimatekijöi-
hin liittyvistä tavoitteista johtuen tarkoituksenmukaista vuokrata pääosin 
ulkopuolisille elinkeinonharjoittajille.

Vuokrattuja tiloja käytetään etupäässä muihin kuin taloudellisiin tarkoi-
tuksiin, joita ovat mm. kaupungin keskustan ja urbaanien alueiden elin-
voima-, kaupunkikulttuuri-, matkailunedistämis- ja ruokakulttuuritavoit-
teet. Vuokrattuihin tiloihin sisältyy paljon näitä tarkoituksia palvelevia 
julkisia ja yleisiä tiloja, kuten sisäpihoja. Kaupungin tehtävänä on ylläpi-
tää näitä tiloja joka tapauksessa ja myös silloin, kun niitä ei lainkaan 
vuokrata ulos, mutta tällöin elinvoima- ja muut kaupunkistrategiset ta-
voitteet voisivat jäädä toteutumatta optimaalisesti. Rahoitustarpeet 
kohdistuvat näihin tarkoituksiin ja toteuttamisedellytysten luomiseen. 
Yhtiön tiloihin kohdistuva julkinen rahoitus ei muodostu valtiontueksi 
kaupallisille toimijoille, kun vuokrakohteesta peritään ulkopuolisen ar-
vioitsijan määrittämä markkinaehtoinen vuokra.

Helsingin Leijonan toiminnan vaikutukset ovat ainoastaan paikallisia, 
koska toiminta rajoittuu tietylle hyvin rajoitetulle alueelle eikä toiminta 
ole luonteeltaan laajentuvaa. Yhtiön harjoittama muu toiminta kuin 
vuokraus ei ole taloudellista toimintaa eli siltä osin yhtiö ei toimi kilpai-
luilla markkinoilla, eikä kaupungin myöntämä tuki ole valtiontukea.

Yhtiön yksittäisten vuokrakohteiden osalta vuokraustoiminnalla ei ole 
vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komission käsitetiedo-
nannossa (2016/C262/01, kohta 196) on kauppaan kohdistuvan vaiku-
tuksen osalta todettu, että useissa komission päätöksissä on katsottu 
asiaan liittyvien erityisolosuhteiden vuoksi, että toimenpiteellä oli puh-
taasti alueellinen vaikutus, eikä se näin ollen vaikuttanut jäsenvaltioi-
den väliseen kauppaan. Komissio on näissä tapauksissa varmistanut 
erityisesti, että tuensaaja toimitti tavaroita tai palveluja rajatulle alueelle 
jäsenvaltiossa eikä todennäköisesti houkutellut asiakkaita muista jä-
senvaltioista ja että ei ole ollut mahdollista tietää ennakolta, että toi-
menpiteen vaikutus rajat ylittävien investointien tai sijoittautumisen 
edellytyksiin ei olisi pelkästään marginaalinen. Helsingin Leijonan toi-
mintojen voidaan edellä mainituilla perusteilla arvioida olevan paikalli-
sia eikä toiminnoilla ole vaikutusta valtiontukisääntelyn näkökulmasta 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
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Lopuksi

Kaupungin on yhtiön omistajana perusteltua vahvistaa yhtiön omaa 
pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävällä vas-
tikkeettomalla sijoituksella yhtiön toimintaedellytysten vahvistamiseksi 
suunnitteilla oleva Tukkutorin ja Helsingin Leijonan toimintojen yhdis-
täminen huomioiden.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelui-
den kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Leijona Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 441

HEL 2021-006160 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.06.2021 Pöydälle

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
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§ 475
Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi luonnon monimuotoi-
suuden tilaa ja kehitystä kuvaavan mittariston laajentaminen ympä-
ristöraportoinnin yhteydessä

HEL 2020-007840 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
10.6.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(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 Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2019 kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi Atte Harjanteen toivomusponnen: 

"Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laajentaa luonnon monimuotoi-
suuden tilaa ja kehitystä kuvaavaa mittaristoa ympäristöraportoinnin 
yhteydessä."

Kaupungin ympäristöraportoinnissa seurataan luonnon osalta indikaat-
toreina luonnonsuojelualueiden osuutta maa-alasta ja vettä läpäisevien 
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alueiden pinta-alaa. Nämä indikaattorit eivät kuvaa riittävästi luonnon 
monimuotoisuuden tilan kehitystä. Luonnon seurannan indikaattoreissa 
on kuitenkin aina haasteita. Luonnon monimuotoisuuden tilasta kerto-
vien indikaattoreiden edellyttämän pohjatiedon kerääminen vaatii paljon 
resursseja. Indikaattoreiden kehitystyötä tehty useita vuosia niin valta-
kunnallisesti ja kansainvälisesti.

Ympäristöpalveluissa on valmisteltavana Helsingin kaupungin luonto-
seurantasuunnitelma, johon kuuluu systemaattinen, tärkeiden luonto-
tyyppien ja eliöryhmien seuranta. Seurannan avulla on tarkoitus saada 
selville laadullisia ja määrällisiä muutoksia monimuotoisuuden tärkeiltä 
osa-alueilta. Suunnitelmaa on tehty yhteistyössä Luonnonvarakeskuk-
sen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Seuranta on tarkoitus 
käynnistää lähivuosina. Seurannan lopullinen laajuus riippuu tehtävistä 
priorisoinneista. 

Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta mittaava Singapore-indeksi (City 
Biodiversity Index, CBI) on kehitetty kansainvälisenä yhteistyönä. In-
deksi on tarkoitettu biodiversiteetin kehittymisen arviointivälineeksi 
kaupungeille. Sen kehitystyötä koordinoidaan Singaporesta ja Suomi 
on alusta asti ollut vahvasti indeksin kehittämisessä mukana. Helsin-
gissä Singapore-indeksi laskettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, 
jolloin se koostui 23 indikaattorista. Singapore-indeksin manuaali päivi-
tettiin kesäkuussa 2020, jolloin indikaattoreiden määrä lisääntyi 28:aan. 
Helsingin kaupunki oli mukana päivitystyössä. Tavoitteena on, että 
Singapore-indeksi laskettaisiin Helsingissä kerran valtuustokaudessa.

Jatkossa vuosittaisen ympäristöraportoinnin yhteyteen nostetaan seu-
raavat luonnon monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä kuvaavat indikaat-
torit:

 Luonnonsuojelualueiden lukumäärän ja pinta-alan muutos. Seura-
taan vuosittain. 

 Luontoalueiden määrän muutos. Seurataan vuosittain. Luontoaluei-
den käsite määriteltiin vuonna 2013, jolloin luontoalueiden määrä 
myös laskettiin ja kuvattiin kartalla ensimmäisen kerran. 

 Metsäisten ja puustoisten alueiden pinta-ala tai suhteellinen osuus 
maapinta-alasta. Tieto saadaan joka toinen vuosi seudullisesta 
maanpeiteaineistosta. 

Resurssien rajoissa toteutetaan lisäksi: 

 Lentävien hyönteisten biomassa ja massan muutos. Tietoa aletaan 
kerryttämään hyönteisseurannalla Helsingin kaupungin luonnonsuo-
jelualueilla. Seuranta tullaan käynnistämään kesällä 2021 ja toteut-
tamaan samalla menetelmällä kuin Hallman ym. 2017. 
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 Mesipistiäisten määrä ja määrän muutos. Tietoa saadaan vuosittain 
toistettavilla linjalaskennoilla, joissa lasketaan lajeittain kimalaisten 
yksilömäärät ja erakkomehiläisten kokonaisyksilömäärät. Lasken-
noista saadaan myös tietoa erilaisten elinympäristöjen pölyttäjälajis-
tosta. Seuranta aloitettiin vuonna 2019 kahdeksalla linjalla ja sitä 
jatkettiin vuonna 2020. Eräiltä linjoilta on laskettu myös päiväperho-
set.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupa-
jaoston 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 tiedoksi valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 444

HEL 2020-007840 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.06.2021 Pöydälle



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2021 105 (123)
Kaupunginhallitus

Asia/18
14.06.2021

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 päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 22.10.2020 § 204

HEL 2020-007840 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi seuraa-
van lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto toteaa, että 
kaupungin vuosittaisessa ympäristöraportoinnissa seurataan luonnon 
osalta indikaattoreina luonnonsuojelualueiden osuutta maa-alasta ja 
vettä läpäisevien alueiden pinta-alaa Helsingissä. On selvää, että nämä 
indikaattorit eivät kerro tarpeeksi luonnon monimuotoisuuden tilan ke-
hittymisestä. 

Luonnon seurannan indikaattoreissa on aina ollut haasteita. Etenkin 
luonnon monimuotoisuuden tilasta kertovien indikaattoreiden vaatiman 
pohjatiedon saaminen vaatii paljon resursseja. Indikaattoreiden kehitys-
työtä on tehty useita vuosia niin kansallisesti muun muassa yhteistyös-
sä Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa kuin kansainvälises-
tikin. Monimuotoisuuden tilan parempi seuranta nähdään erittäin tär-
keänä, mutta resurssien rajallisuuden vuoksi riittävän laajaa säännölli-
sin väliajoin toistettavaa indikaattoriseurantaa ei olla pystytty toteutta-
maan.  

Ympäristöpalveluissa on työn alla Helsingin kaupungin luontoseuranta-
suunnitelma, johon kuuluu systemaattinen, tärkeiden luontotyyppien ja 
eliöryhmien seuranta. Seurannan avulla on tarkoitus saada selville se-
kä laadullisia että määrällisiä muutoksia monimuotoisuuden tärkeiltä 
osa-alueilta. Suunnitelmaa on tehty yhteistyössä Luonnonvarakeskuk-
sen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Seurannat on tarkoitus 
käynnistää lähivuosina, ja niiden lopullinen laajuus riippuu tehtävistä 
priorisoinneista ja käytettävissä olevista resursseista. 

Kaupunki on valmistellut Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toi-
mintaohjelmaa 2020–2028. Ohjelman viimeistely odottaa kaupungin 
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ympäristöpolitiikan päivitystä, jonka on tarkoitus edetä päätöksente-
koon syksyn 2020 aikana. On suunniteltu, että ohjelman toimenpiteiden 
etenemisestä raportoitaisiin kaupunkiympäristölautakunnalle kahden 
vuoden välein.  

Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta mittaava Singapore-indeksi (City 
Biodiversity Index, CBI) on kehitetty kansainvälisenä yhteistyönä. In-
deksi on tarkoitettu biodiversiteetin kehittymisen arviointivälineeksi 
kaupungeille. Sen kehitystyötä koordinoidaan Singaporesta ja Suomi 
on alusta asti ollut vahvasti indeksin kehittämisessä mukana.  

Helsingissä Singapore-indeksi laskettiin ensimmäisen kerran vuonna 
2015. Tällöin se koostui 23 indikaattorista, jotka jaettiin kolmeen osa-
alueeseen: alkuperäisluonto, ekosysteemipalvelut ja hallinto. Indeksin 
laskennassa kukin indikaattori sai 0–4 pistettä tuloksensa perusteella. 
On huomattava, että mikäli jotain indikaattoria ei pystytty laskemaan, ei 
sitä myöskään pisteytetty. Helsingille pisteitä kertyi yhteensä 54/92, jot-
ka jakautuivat osa-alueittain seuraavasti: alkuperäisluonto 13/40, eko-
systeemipalvelut 11/16 ja hallinto 30/36. 

Indikaattoreita ei ollut mahdollista laskea alkuperäislajiston osalta, kos-
ka indikaattoreiden vaatimaa seurantatietoa oli vain vähän eivätkä ne-
kään kaikki tiedot olleet ajantasaisia. Laskennan yhteydessä saatiin 
kuitenkin selvitettyä alkuperäislajistoa (lepakot, kalat) koskevia vertai-
luarvoja seuraavaa laskentaa varten.

Singapore-indeksin manuaali päivitettiin kesäkuussa 2020, jolloin indi-
kaattoreiden määrä lisääntyi 28:aan. Helsingin kaupunki oli mukana 
päivitystyössä. Tavoitteena on, resurssien rajoissa, että Singapore-
indeksi laskettaisiin Helsingissä kerran valtuustokaudessa.

Jatkossa vuosittaisen ympäristöraportoinnin yhteyteen nostetaan seu-
raavat luonnon monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä kuvaavat indikaat-
torit.

 Luonnonsuojelualueiden lukumäärän ja pinta-alan muutos. Seura-
taan vuosittain.

 Luontoalueiden määrän muutos. Seurataan vuosittain. Luontoaluei-
den käsite määriteltiin vuonna 2013, jolloin luontoalueiden määrä 
myös laskettiin ja kuvattiin kartalla ensimmäisen kerran.

 Metsäisten ja puustoisten alueiden pinta-ala tai suhteellinen osuus 
maapinta-alasta. Tieto saadaan joka toinen vuosi seudullisesta 
maanpeiteaineistosta. 

Resurssien rajoissa toteutetaan lisäksi:
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 Lentävien hyönteisten biomassa ja massan muutos. Tietoa aletaan 
kerryttämään hyönteisseurannalla Helsingin kaupungin luonnonsuo-
jelualueilla. Seuranta tullaan käynnistämään kesällä 2021 ja toteut-
tamaan samalla menetelmällä kuin Hallman ym. 2017.

 Mesipistiäisten määrä ja määrän muutos. Tietoa saadaan vuosittain 
toistettavilla linjalaskennoilla, joissa lasketaan lajeittain kimalaisten 
yksilömäärät ja erakkomehiläisten kokonaisyksilömäärät. Lasken-
noista saadaan myös tietoa erilaisten elinympäristöjen pölyttäjälajis-
tosta. Seuranta aloitettiin vuonna 2019 kahdeksalla linjalla ja sitä 
jatkettiin vuonna 2020. Eräiltä linjoilta on laskettu myös päiväperho-
set. 

Käsittely

22.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Laura Walin

Lisätiedot
Pirita Kuikka, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 32045

pirita.kuikka(a)hel.fi
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§ 476
Valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponsi Ressun peruskoulun 
toimintojen huomioon ottamisesta Marian kasvuyrityskampuksen 
rakentamisen aikana

HEL 2020-010230 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
9.9.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Oppilaiden liikunta- ja ajanviettomahdollisuuksia on kuitenkin tärkeä 
kehittää koulun yhteyteen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleeseen neljä:

"Turvallisen pyöräliikenteen takaamiseksi Baanan eteläosassa ei ole 
mahdollista kehittää ponnessa esitettyjä oppilaiden liikunta- ja ajanviet-
tomahdollisuuksia. LISÄYS: Oppilaiden liikunta- ja ajanviettomahdolli-
suuksia on kuitenkin tärkeä kehittää koulun yhteyteen."

Kannattaja: Sanna Vesikansa

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

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-
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töönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
9.9.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 9.9.2020 Marian kasvuyrityskampuksen mahdollista-
van asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu 
Johanna Nuortevan toivomusponnen "Tämän ponnen hyväksyessään 
valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet ottaa huomioon vie-
ressä sijaitsevan Ressun peruskoulun ja lukion (tontti 167) oppilaiden 
liikkuminen ja välituntien vietto alueella siten, että Baanan eteläpää-
dyssä olisi tarjolla noin 500 nuoren käyttöön mahdollisuudet liikuntaan 
ja ajanviettoon. Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet var-
mistaa, että Baanaa pitkin liikkuminen on sujuvaa ja turvallista Ressun 
peruskoulun uuden ja vanhan koulurakennuksen välillä myös alueen 
rakentamisen aikana."

Pyöräilyn pääreittinä toimivalla Baanalla yhdistyvät vilkas pyöräliikenne 
ja rajallinen tila julkisille virkistystoiminnoille. Marian kampuksen ase-
makaavan yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa Baanalla 
sijaitsevaa pyörätietä esitetään siirrettäväksi alueen itäiseen reunaan 
liikenneturvallisuuden vuoksi. Baanan toteutuksen jälkeisissä asukas-
palautteissa on tullut esille haasteet vilkkaan ohittavan pyöräliikenteen 
ja alueen virkistyskäytön yhteensovittamisessa. Alueelle laaditussa uu-
dessa liikennesuunnitelmassa on huomioitu turvallinen liikkuminen 
Ressun koulujen välillä yhtenäisillä jalkakäytävillä sekä pyöräilyn ja ja-
lankulun erottelulla Baanalla. 

Turvallisen pyöräliikenteen takaamiseksi Baanan eteläosassa ei ole 
mahdollista kehittää ponnessa esitettyjä oppilaiden liikunta- ja ajanviet-
tomahdollisuuksia. Koulun virallinen piha-alue tulee jatkossa olemaan 
Ressun peruskoulun piha. Uuteen sivukoulurakennukseen on tulossa 
sisävälituntialueita. Ressun yläasteen ja lukion on mahdollista käyttää 
Kaisaniemen kenttää ulkoliikuntatunneilla, jossa liikuntatunnit voidaan 
järjestää turvallisesti. 

Uusi Marian kampuksen maankäyttö ja pyörätien siirto edellyttävät 
Baanalla sijaitsevien toimintojen uudelleenjärjestelyä. Toimintojen uu-
delleenjärjestelyssä otetaan huomioon Ressun sivukoulun sijainti Baa-
nan ja Ruoholahdenkadun risteyksessä sekä tarkastellaan, onko toi-
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mintojen sijoittamisella mahdollista tukea koulun toimintaa. Toimintojen 
sijoittumisesta päätetään katusuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. 

Marian kampuksen rakentumisen aikana Baanan tila tulee kaventu-
maan työmaajärjestelyiden vuoksi. Baanan liikenteelliset tarpeet tullaan 
huomioimaan tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnittelussa Marian 
kampuksen urakan valmistelussa. Baanalta tullaan varaamaan riittä-
västi tilaa jalankulun ja pyöräilijöiden liikkumiselle. Huomiota tullaan 
kiinnittämään niin koululaisten, kun muidenkin Baanalla liikkuvien tur-
vallisuuteen.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan 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 07.06.2021 § 448

HEL 2020-010230 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.06.2021 Pöydälle

Esteelliset: Santtu von Bruun
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 477
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 23

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 8.6.2021
- ympäristö- ja lupajaosto 10.6.2021
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 8.6.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 10.6.2021
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 11.6.2021, 

13.6.2021
  
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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§ 478
Kansliapäällikön tavoitteet ja tulospalkkio

HEL 2018-004108 T 01 02 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kansliapäällikölle maksetaan valtuusto-
kauden tavoitteiden toteutumisen perusteella yhden kuukauden palkan 
suuruinen tulospalkkio laskettuna maksuajankohdan palkasta.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 asiakaskokemuksen-mittaaminen
2 Strategiamittarit-visualisointi
3 henkiloston-aani-ja-kokemus
4 karkihankkeiden-yhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 23.4.2018 (§ 268) kansliapäällikölle valtuusto-
kauden tavoitteet ja tulospalkkioperusteet sekä päätti, että kansliapääl-
likölle voidaan keväällä 2021 maksaa enintään kolmen kuukauden pal-
kan suuruinen tulospalkkio, laskettuna maksuajankohdan palkasta. 
Kaupunginhallitus päättää tulospalkkion maksamisesta ja määrästä ta-
voitteiden toteutumisen perusteella.

Kaupunginhallituksen kansliapäällikölle asettamat valtuustokauden ta-
voitteet olivat:

1. Kaupungin toimintakulttuurin kehittyminen
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2. Kaupunkiyhteisten strategisten hankkeiden toteutuminen suunni-
tellusti

3. Kaupunginhallituksen tyytyväisyys esittelijän toimintaan ja pää-
tösvalmistelun ohjaukseen

Kaupunginhallitus katsoo valtuustokauden tavoitteiden toteutuneen 
seuraavasti:

Kaupungin toimintakulttuurin kehittyminen

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017−2021 todetaan, että Helsinki pyr-
kii hallitulla rytminmuutoksella nopeampaan ja ketterämpään toiminta-
kulttuuriin. Kaupunginhallituksen päätöksen 23.4.2018 (§ 268) mukaan 
kaupungin toimintakulttuurin kehittymistä koskevan kansliapäällikön ta-
voitteen toteutumista arvioidaan asiakaskokemukseen ja palvelutyyty-
väisyyteen, kaupungin digitaalisten palveluiden käyttäjätyytyväisyyteen 
sekä henkilöstökokemukseen ja johtamiseen liittyvillä strategiamittareil-
la. Tavoitteeksi määriteltiin kyseisissä strategiamittareissa tapahtuva 
myönteinen kehitys tai vaihtoehtoisesti laadullisiin kriteereihin perustu-
va arviointi.

Valtuustoseminaarissa 4.-5.2.2021 käsitellyn aineiston (liite 1) mukaan 
kaupungin asiakaskokemusta ja palvelutyytyväisyyttä mitataan pää-
asiassa toimialoittain. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimialalla on to-
teutettu vuonna 2020 jatkuvaa asiakaskokemuksen mittaamista pikapa-
lautekyselyiden avulla yhteensä 280 mittauspisteessä. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala on kerännyt pikapalautetta ja mitannut asiakastyyty-
väisyyttä, suositteluindeksiä sekä avointa pikapalautetta 30 mittauspis-
teessä. Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa asiakastyytyväisyyden 
mittaamiseksi verkkokyselyitä ja kokeilee asiakaspaneeleita, -
haastatteluita ja pikapalautelaitteita. Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala on toteuttanut asiakaskokemuskyselyitä varhaiskasvatuksen, pe-
rusopetuksen ja lukio-opetuksen asiakkaille. Kaupunginkansliassa on 
toteutettu esimerkiksi yritysneuvonnan asiakkaiden asiakastyytyväi-
syysmittauksia ja mitattu kaupungin työpaikkaa hakeneiden kokemuk-
sia. Kaupungin liikelaitokset mittaavat asiakaskokemusta toiminnas-
saan.

Asiakaskokemuksen ja palvelutyytyväisyyden strategiamittaria on kehi-
tetty, mutta kaupunkitasoinen asiakaskokemuksen ja palvelutyytyväi-
syyden mittaaminen ei ole kehittynyt strategiakauden alussa asetetun 
tavoitteen mukaisesti. Kaupunkiyhteistä asiakaskokemuksen mittaami-
sen toimintatapaa ei ole määritelty. Asiakaskokemuksen kaupunkitason 
mittaaminen kaupungilla ei ole kokonaisvaltaista, ja sitä tehdään usein 
pilottimaisesti tarpeen mukaan tai työkalulähtöisesti. Mittaamisesta ei 
ole riittävän pitkiä aikasarjoja, jotta kaupunkitasoinen muutos olisi mah-
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dollista hahmottaa, sillä osa mittareista on otettu käyttöön vasta vuoden 
2020 aikana.

Kaupungin digitaalisten palveluiden käyttäjätyytyväisyyteen sekä henki-
löstökokemukseen ja johtamiseen liittyvien strategiamittareiden kehitys-
tä on arvioitu valtuustoseminaarissa esitellyissä strategiamittareita ja 
henkilöstökokemusta koskevissa aineistoissa (liitteet 2 ja 3).

Kaupungin digitaalisten palveluiden käyttäjätyytyväisyyttä on strategia-
kauden aikana mitattu vain kerran, joten mittarin kehityksestä ei ole 
saatavilla vertailutietoa. Mittauskerran tulokset olivat kuitenkin kohtuul-
lisen hyvät: keskityytyväisyys palvelujen teknisen käytön vaivattomuu-
teen oli 74 prosenttia ja suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku 33, 
mikä tarkoittaa, että suosittelijoita oli 33 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin palveluihin kriittisesti suhtautuvia.

Henkilöstökokemuksen ja johtamisen kehittymistä on mitattu Kunta10 -
tutkimuksella, Uudistumisen pulssi -kyselyllä sekä työterveyskyselyillä. 
Henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen ja esimiestyöhön on noussut 
vuonna 2020 toteutetussa Kunta10 -tutkimuksessa vuoden 2016 lähtö-
tilanteeseen verrattuna kahdeksalla sijaluvulla, ja on nyt 58, kun kor-
kein mahdollinen sijaluku on 100. Henkilöstön halukkuus suositella 
Helsinkiä työnantajana ystävälleen on kuitenkin laskenut 1,5 prosent-
tiyksiköllä 79,6 prosenttiin vuoden 2016 lähtötasosta.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus toteaa, että valtuusto-
kaudelle asetettu tavoite kaupungin toimintakulttuurin kehittymisestä on 
täyttynyt osittain etenkin henkilöstökokemuksen ja johtamisen kehitty-
misen osalta. Strategiamittareiden kehitykseen ja seurantaan liittyvät 
haasteet vaikeuttavat kuitenkin kokonaisuuden toteutumisen arviointia.

Kaupunkiyhteisten strategisten hankkeiden toteutuminen suunnitellusti

Kaupunkiyhteisten strategisten hankkeiden tavoitekokonaisuus koskee 
kaupunkistrategiassa erikseen mainittujen strategisten hankkeiden to-
teutumista suunnitellusti. Kyseessä ovat seuraavat hankkeet:

 Päästövähennysten toimenpideohjelma (Hiilineutraali Helsinki 2035)
 Hyvinvoinnin ja terveyden johtamis- ja koordinaatiorakenteen kehit-

täminen
 Liikkumisohjelma
 Systeemisten ratkaisujen löytäminen nuorten syrjäytymishaastee-

seen
 Kiinteistöstrategia (sittemmin toimitilastrategia)
 Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edel-

lytysten selvittäminen
 Merellinen strategia
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 Maapoliittinen tarkastelu

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.4.2018 (§ 268) mukaan monet 
hankkeista ulottuvat ajallisesti yli kuluvan valtuustokauden, joten niiden 
toteutumista on tarkoitus arvioida sen mukaan, onko tarkasteluhetkellä 
päästy siihen vaiheeseen, jossa hankesuunnitelman mukaan pitäisikin 
olla.

Strategisten hankkeiden etenemistä on seurattu kaupungin johtoryh-
mässä säännöllisesti. Hankkeiden toteutumista arvioidaan osana kau-
punkistrategian toteutumisen ja vaikuttavuuden loppuarviointia. Arvioin-
tia on tehty yhteistyössä kärkihankkeiden kanssa kanslian strategiao-
saston johdolla. Arviointia on käsitelty kaupungin johtoryhmän semi-
naarissa 26.-27.11.2020, kaupungin johtoryhmässä 15.12.2020 ja kau-
punginvaltuuston seminaarissa 4.-5.2.2021 (liite 4).

Kaupunkiyhteinen tekeminen merellisyyden, liikkumisen, hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisessä sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäi-
syssä on yleisesti ottaen kasvanut ja vahvistunut valtuustokauden ai-
kana. Päästövähennystavoitteen kaupunkitasoinen merkitys on kasva-
nut. Helsingin kaupungin ensimmäiset tontinluovutusta koskevat lin-
jaukset on otettu käyttöön ja kaupungin toimitilastrategia on valmistu-
nut. Hyvinvoinnin ja terveyden johtamisrakenne on toiminnassa. Val-
tuustoseminaarissa esitetyn ennusteen mukaan kahdeksasta strategi-
sesta hankkeesta kuudessa päästään hankesuunnitelman mukaiseen 
vaiheeseen strategiakauden aikana. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunkiyhteisten strategisten hankkei-
den toteutuminen on edennyt pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti.

Kaupunginhallituksen tyytyväisyys esittelijän toimintaan ja päätösvalmistelunoh-
jaukseen

Kansliapäällikkö on eräin poikkeuksin kaupunginhallituksen ainoa esit-
telijä. Kansliapäällikkö vastaa kaupunginhallituksen ja samalla kaupun-
ginvaltuuston päätöksentekoon tähtäävän valmistelun ohjauksesta. 

Kaupunginhallituksen tyytyväisyyttä esittelijän toimintaan ja päätösval-
mistelun ohjaukseen on arvioitu kaupunginhallituksen jäsenten toimes-
ta laadullisesti. Arviointikeskustelun perusteella kaupunginhallitus on ol-
lut kansliapäällikön toimintaan varsin tyytyväinen.

Kansliapäällikön tulospalkkion perusteet ja määrä

Kaupungin ja kansliapäällikön välisessä johtajasopimuksessa (Khs 
6.2.2017, § 112) määrätään, että kaupunginhallitus asettaa kanslia-
päällikölle tavoitteet ja päättää niiden seurannasta kuitenkin niin, että 
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tavoitteiden toteutumista seurataan vähintään vuosittain pormestarin ja 
kansliapäällikön välisessä tulos- ja kehityskeskustelussa. Kansliapäälli-
kön johtajasopimuksessa määrätään myös, että kansliapäällikön tavoit-
teet asetetaan kalenterivuosittain etukäteen, ja että kansliapäällikön tu-
lospalkkiojärjestelmästä ja mahdollisen tulospalkkion maksamisesta 
päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus katsoi 23.4.2018 (§ 268), että vuositavoitteiden aset-
taminen ei ole paras vaihtoehto strategista lähestymistapaa ja pitkäjän-
teistä kehittämisotetta edellyttävässä tehtävässä. Kaupunginhallitus 
asetti tästä syystä kansliapäällikölle tavoitteet tuolloin jäljellä olleeksi 
valtuustokaudeksi siten, että kaupunginhallitus arvioi niiden toteutumis-
ta keväällä 2021. Kansliapäällikön kanssa sovittiin, ettei vuositavoittei-
den asettamista koskevaa johtajasopimusmääräystä ole tarpeen nou-
dattaa.

Helsingin kaupungin tulospalkkiojärjestelmien valmisteluohjeen mukai-
sesti tulospalkkioihin voidaan käyttää enintään viisi prosenttia tulos-
palkkioyksikön toteutuneesta vuotuisesta säännöllisen työajan palkka-
summasta. Täysi tulospalkkio on maksettavissa, jos kaikki tulostekijät 
ovat toteutuneet täysimääräisesti ja tulospalkkion maksamiseen on 
olemassa rahoitus.

Johtajasopimukseen otetun määräyksen johdosta kansliapäällikkö ei 
kuulu kaupunginkanslian tai kaupungin johdon tulospalkkiojärjestelmiin. 
Tästä huolimatta kansliapäällikön tulospalkkioperusteissa on syytä so-
veltaa kaupungin yleisiä ohjeita siinä laajuudessa kuin tämä katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi.

Ottaen huomioon, että kansliapäällikölle asetettiin tavoitteet valtuusto-
kauden loppuun asti eli noin kolmeksi vuodeksi, enimmäispalkkion taso 
määriteltiin enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaavaksi laskettu-
na maksuajankohdan palkasta.

Kaupunginhallituksen päätöksessä ei asetettu kansliapäällikön tavoit-
teiden toteutumiselle erityisiä numeerisia mittareita. Kansliapäällikön tu-
lospalkkion määrä perustuu kaupunginhallituksen muodostamaan ko-
konaisarvioon. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kansliapäällikölle asetetut valtuustokau-
den tavoitteet ovat toteutuneet osittain, ja että kaupunkitasoiset tulos-
palkkion maksamisen perusteet ovat täyttyneet vuosina 2018 ja 2019, 
mutta eivät vuonna 2020, jolloin yleiset tulospalkkioehdot eivät täytty-
neet, eikä tulospalkkiota maksettu kaupungin henkilöstölle. Näin ollen 
sopiva tulospalkkion määrä on yhden kuukauden palkkaa vastaava ta-
so laskettuna maksuajankohdan palkasta. 
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Pormestari on 19.6.2017 (§ 1) ottanut esittelyynsä hallintosäännön 8 
luvun 1 pykälän 1 momentin 11 ja 17-19 kohdissa tarkoitetut asiat, jot-
ka koskevat kansliapäällikön virkasuhdetta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 asiakaskokemuksen-mittaaminen
2 Strategiamittarit-visualisointi
3 henkiloston-aani-ja-kokemus
4 karkihankkeiden-yhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 268

HEL 2018-004108 T 01 02 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa kansliapäällikölle seuraavat valtuusto-
kauden tavoitteet: 

1. Kaupungin toimintakulttuurin kehittyminen
2. Kaupunkiyhteisten strategisten hankkeiden toteutuminen suunni-

tellusti 
3. Kaupunginhallituksen tyytyväisyys esittelijän toimintaan ja pää-

tösvalmistelun ohjaukseen

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kansliapäällikölle voidaan ke-
väällä 2021 maksaa enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen tu-
lospalkkio, laskettuna maksuajankohdan palkasta. Kaupunginhallitus 
päättää tulospalkkion maksamisesta ja määrästä edellä tarkoitettujen 
tavoitteiden toteutumisen perusteella.

Käsittely

23.04.2018 Ehdotuksen mukaan
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Esteelliset: Sami Sarvilinna

Kaupunginhallitus päätti käsitellä pormestarin 46. esityksen kokouksen 
viimeisenä asiana.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 458, 459, 460, 461, 462, 463, 467, 471, 475, 476 ja 477 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 464, 465, 466, 468, 469, 470, 472, 473, 474 ja 478 §: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.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki Wille Rydman

Silja Borgarsdottir Sandelin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.06.2021.


