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Kokousaika 28.06.2021 16:00 - 16:34

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

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

Muurinen, Seija (etänä)
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari

esteellinen: 499 §
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)
Kiesiläinen, Mikko varajäsen
Said Ahmed, Suldaan (etänä) varajäsen

Muut

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

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

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

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

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

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
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Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Mäki, Toni (etänä) vs. kaupunginlakimies

esteellinen: 507 §
Cresswell, Jenita (etänä) vs. viestintäjohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
495 - 513 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
495 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
496 - 513 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
495 - 513 §
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§ Asia

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

496 Asia/2 V 25.8.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Viikki, tontti 36263/1 sekä Malmi, tontit 38317/4 ja 38127/11)

497 Asia/3 V 25.8.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Laajasalo, tontit 49077/3, 49080/15 ja 16 sekä Oulunkylä, tontti 
28058/20)

498 Asia/4 Lausunto tarkastuslautakunnalle Helsingin kaupungin tilivelvollisten 
määrittelystä

499 Asia/5 Tytäryhteisöjen avustaminen koronaepidemiasta aiheutuvan taloudel-
lisen tilanteen johdosta

500 Asia/6 Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen

501 Asia/7 Lainan myöntäminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle

502 Asia/8 Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys 
ry:lle

503 Asia/9 Helsinki-mitalin myöntämistä koskevan ohjeen uudistaminen

504 Asia/10 Vuoden 2021 Helsinki-mitalien kustannusten maksaminen

505 Asia/11 Alueen varaaminen Artin Säätiö sr:lle ja Hämäläisten ylioppilassäätiö 
sr:lle opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua varten (Oulunkylä)

506 Asia/12 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Niskalan arboretumin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoi-
to- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

507 Asia/13 Kuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanon täydentäminen

508 Asia/14 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2021 kunta-
vaaleissa

509 Asia/15 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkintokoulutukseen valmen-
tavan koulutuksen rahoitusta koskevasta hallituksen esitysluonnokses-
ta

510 Asia/16 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuslain muutta-
mista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

511 Asia/17 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilas- ja opiskelijahuolto-
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lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

512 Asia/18 Kaupunginvaltuuston 23.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

513 Asia/19 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 495
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Marcus 
Rantalan ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Mikko Kiesiläisen 
ja Seija Muurisen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Nasima Razmyarin sijasta Tomi Sevan-
derin sekä varatarkastajaksi Reetta Vanhasen sijasta Mikko Kiesiläi-
sen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 
Marcus Rantalan ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Reetta 
Vanhasen ja Seija Muurisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 496
V 25.8.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Viikki, tontti 36263/1 sekä Malmi, tontit 38317/4 ja 38127/11)

HEL 2021-006112 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa:

 Viikissä sijaitsevan asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen 
nro 11380 sisältyvän asuntotontin (A) 36263/1 vuokrausperiaatteet 
31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti. 

 Malmilla sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12135 sisälty-
vän asuntotontin (A) 38317/4 ja asemakaavan muutokseen nro 
12563 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 38127/11 vuokrauspe-
riaatteet  31.12.2080 saakka liitteen 2 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet, Viikki
2 Vuokrausperiaatteet, Malmi
3 Ote ajantasa-asemakaavasta Viikki, Bysantinkuja 1, 36263/1
4 Ote ajantasa-asemakaavasta, Malmi, Pihlajistontie 1, 38317/4
5 Ote ajantasa-asemakaavasta, Malmi, Salavakuja 2, 38127/11
6 Opaskartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Viikki tontti 36263/1
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Asemakaavan nro 11380 mukaan tontti 36263/1 kuuluu asuinrakennus-
ten (A) korttelialueeseen. Tontin pinta-ala on 2 017 m² ja rakennusoi-
keus 1 200 k-m². Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 30.3.2021.

Tontille saa rakentaa korkeintaan kaksikerroksisen rakennuksen. A-
korttelialueilla rakennusten katutasossa saa olla liiketilaa ja julkisia pal-
velutiloja sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia tiloja. Ensimmäi-
sessä kerroksessa sijaitsevia asuinhuoneistoja ja liiketiloja saa käyttää 
väliaikaisesti sosiaalipalvelun tiloina. Asemakaavaan merkityn kerrosa-
lan lisäksi saa rakentaa yhteensä enintään 20 % sallitusta kerrosalasta 
asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, 
kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennusten kaikkiin kerroksiin ja ta-
lousrakennuksiin. Autopaikkojen vähimmäismäärä pientaloissa, joissa 
ei ole porraskäytävää, on 1 autopaikka/80 k-m². 

Asemakaava otteet ja sijaintikartta ovat liitteinä 3–6.

Malmi tontit 38127/11 ja 38317/4

Asemakaavan muutoksen nro 12563 mukaan tontti 38127/11 kuuluu 
asuinkerrostalojen (AK) korttelialueeseen. Tontin pinta-ala on 4 853 m² 
ja rakennusoikeus 5 450 k-m². Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 
10.8.1978. 

Tontille 38127/11 saa rakentaa kolme enintään viisikerroksista asuin-
kerrostaloa. Lisäksi tontille saa asemakaavan merkityn kerrosalan li-
säksi rakentaa yksikerroksisen talousrakennuksen. Autopaikkojen vä-
himmäismäärä on senioriasunnoissa 1 autopaikka/280 k-m². 

Asemakaavan muutoksen nro 12135 mukaan tontti 38317/4 kuuluu 
asuinrakennusten (A) korttelialueeseen. Tontin pinta-ala on 6 894 m² ja 
rakennusoikeus 3 500 k-m². Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 
22.10.2015.

Tontille 38317/4 saa rakentaa neljä enintään kaksikerroksista asuinra-
kennusta ja yhden enintään kolmekerroksisen asuinrakennuksen. Ton-
tin läpi ja kahden rakennusalan kohdalla kulkee tunneli, jonka kohdalla 
ei saa suorittaa kaivua tai louhintaa siten, että siitä aiheutuu tunnelille 
haittaa. Tontti rajoittuu pohjoisessa Meripihkanpuistoon (VL/s) ja län-
nessä asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti sekä kaupunki-
kuvallisesti merkittävään lähivirkistysalueeseen (VL/s). Autopaikkojen 
vähimmäismäärä on pientaloasunnoista ja pienkerrostaloissa, joissa ei 
ole porraskäytäviä 1 autopaikka/80 k-m² ja kerrostaloasunnoissa 1 au-
topaikka / 100 k-m². Yhdelle rakennusalalle sijoittuvan rakennuksen au-
topaikat tulee sijoittaa kellariin.

Varauspäätökset
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Viikki tontti 36263/1

Tontti on ollut jatkuvassa tonttihaussa. Tonttipäällikkö on 28.11.2019 § 
90 päättänyt varata tontin Fimma Oy:lle Hitas I -ehdoin toteutettavia 
omistusasuntoja varten 31.12.2021 saakka. 

Hitas-työryhmä on 20.1.2021 antamassaan lausunnossa edellyttänyt, 
että hankkeeseen sovelletaan Hitas II -ehtoja, koska tontille toteutetaan 
vain 14 asuntoa. Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on päätöksellään 
19.2.2021 § 20 vuokrannut tontin 36263/1 lyhytaikaisesti rakennuslu-
van hakemista varten. Vuokrauspäätöksessä varauduttiin siihen, että 
tontti tullaan vuokraamaan vapaarahoitteisia Hitas II -ehdoin toteutetta-
via omistusasuntoja varten. 

Pitkäaikaista vuokrausta koskeva hakemus on vireillä. Tontti tullaan 
vuokraamaan hallintosäännön mukaisesti määräytyvien toimivaltasään-
töjen perusteella ensin kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Kun kaupun-
ginvaltuusto on vahvistanut vuokrausperiaatteet voidaan vuokra-aikaa 
jatkaa vuokrausperiaatepäätöksen mukaisesti yli 30 vuodeksi.

Malmi tontit 38127/11 ja 38317/4

Kaupunginhallitus on 5.11.2018 § 691 päättänyt varata tontin 38127/11 
kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelulle (ATT) valtion 
tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka eh-
dolla, että varauksensaaja on velvollinen toteuttamaan sille osoitetun 
asuinrakennusoikeuden
senioreille suunnattuna valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona. 

Tonttipäällikkö on 3.2.2021 § 5 päättänyt jatkaa tontin 38127/11 va-
rausta 31.12.2021 saakka. Tontti on vuokrattu pitkäaikaisesti asunto-
tarkoituksiin aravavuokrataloja varten 31.12.2040 saakka Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:lle (Heka). Vuokra-alueella sijaitsevat rakennuk-
set on tarkoitus purkaa ja rakentaa uudet rakennukset purettujen tilalle 
eli kyseessä on purkava uusrakentaminen. 

Tonttipäällikkö on 28.11.2019 § 90 päättänyt varata tontin 38317/4 
VRP Etelä Suomi Oy:lle vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien omis-
tusasuntojen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka. Asuntotonttitiimin 
tiimipäällikkö päätti 4.2.2021 § 10 vuokrata tontin 38317/4 lyhytaikai-
sesti rakennusluvan hakemista varten Asunto Oy Helsingin Graniitin-
kalliolle 31.1.2022 saakka.

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu, samalle tai vastaa-
valle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien sijainti 
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ja alueen maanarvon kehittyminen pyrkien yhdenmukaiseen ja joh-
donmukaiseen hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja rahoitusmuoto on ta-
vanomaiseen tapaan otettu huomioon vuokrausperiaatteita määritel-
täessä.

Vertailutiedot

Viikki tontti 36263/1

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 § 342 vahvistanut vuokrausperiaat-
teet muun muassa Viikinmäen tonteille (A) 36265/1, 2 ja 3 sekä (A) 
36264/1 ja 3, jotka sijaitsevat tontin 36263/1 vieressä. Vuokrausperiaat-
teiden mukaan asuinrakennusten tonttien vuosivuokra määrätään pi-
täen perusteena vapaarahoitteisen omistus tai vuokra-asuntotuotannon 
osalta virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 
vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 29 euroa (nykyarvo 04/2021, ind. 
2006 on noin 582 euroa). Vuokra-aika tonteilla päättyy 31.12.2080. 

Malmi tontit 38127/11 ja 38317/4

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 § 342 vahvistanut Malmin Pihlajis-
ton asuinkerrostalotontille (AK) 38313/5 vuokrausperiaatteet siten, että 
tontin vuosivuokra määrättiin pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua vastaavaa kerrosneliömetrihin-
taa 32 euroa (nykyarvo 04/2021, ind. 2006 on noin 642 euroa). Vuokra-
aika päättyy 31.12.2080. Kyseessä oli vapaarahoitteinen ja sääntele-
mätön tontti. 

Kaupunginvaltuusto on 24.10.2018 § 323 vahvistanut vuokrausperiaat-
teet muun muassa Malmin Tullivuoren tontille (AK) 38230/2, 5 ja 6, 
38231/1 ja 38232/1 siten, että vuosivuokra määrättiin pitäen perustee-
na virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotu-
kemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteutet-
tavien tonttien osalta vähintään 26 euroa (nykyarvo 04/2021, ind. 2006 
on noin 522 euroa) ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutetta-
vien tonttien osalta vähintään 30 euroa (nykyarvo 04/2021, ind. 2006 
on noin 602 euroa). Vuokra-aika päättyy 31.12.2080. Asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

Vuokrausperiaatteet

Viikki tontti 36263/1
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Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus, ulkopuolisen asiantunti-
jan antama arviolausunto sekä muut seikat määrätään asuntotontin (A) 
36263/1 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra pitäen perustee-
na virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 
100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin toteutetta-
van omistusasuntotuotannon osalta vähintään 28 euroa. Laskennalli-
nen k-m2 -hinta (hintatasossa 4/2021, ind. 20,06) olisi noin 562 euroa.

Maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasos-
sa noin 2,25 euroa/as-m2/kk.

Arviolausunto on oheimateriaalissa.

Malmi tontit 38127/11 ja 38317/4

Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus, ulkopuolisen asiantunti-
jan antama arviolausunto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) antama ennakkoratkaisu Ylä-Malmilla sijaitsevan tontin hinnasta 
sekä muut seikat määrätään asuntokerrostalotontin (AK) 38127/11 tai 
siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukemien (pitkä korkotuki) 
vuokra-asuntotuotannon osalta vähintään 28 euroa. Laskennallinen k-
m² -hinta (hintatasossa 4/2021, ind. 20,06) on tällöin ilman ARA-
alennusta noin 562 euroa ja ARA-alennuksen kanssa noin 450 euroa. 

Maanvuokran  asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa ilman 
ARA-alennusta noin 2,25 euroa/as-m²/kk ja ARA-alennus huomioiden 
noin 1,80 euroa/as-m²/kk.

Asuntotontin (A) 38317/4 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
vapaarahoitteisen ja sääntelemättömän omistusasuntotuotannon osalta 
vähintään 32 euroa. Laskennallinen k-m² -hinta (hintatasossa 4/2021, 
ind. 20,06) on noin 642 euroa. 

Maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasos-
sa noin 2,57 euroa/as-m²/kk.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että maanvuokrasopimukset ovat 
voimassa 31.12.2080 saakka. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet, Viikki
2 Vuokrausperiaatteet, Malmi
3 Ote ajantasa-asemakaavasta Viikki, Bysantinkuja 1, 36263/1
4 Ote ajantasa-asemakaavasta, Malmi, Pihlajistontie 1, 38317/4
5 Ote ajantasa-asemakaavasta, Malmi, Salavakuja 2, 38127/11
6 Opaskartta

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 6 luku 24 § 20 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 320

HEL 2021-006112 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 että Helsingin Viikissä sijaitsevan ensimmäisen asemakaavaan ja 
asemakaavan muutokseen nro 11380 sisältyvän asuntotontin (A) 
36263/1 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liit-
teestä 1 ilmenevin periaattein.

 että Helsingin Malmilla sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 
12135 sisältyvän asuntotontin (A) 38317/4 ja asemakaavan muu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2021 8 (103)
Kaupunginhallitus

Asia/2
28.06.2021

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

tokseen nro 12563 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 38127/11 
vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 2 il-
menevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minja Mehtälä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.mehtala(a)hel.fi
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§ 497
V 25.8.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Laajasalo, tontit 49077/3, 49080/15 ja 16 sekä Oulunkylä, tontti 
28058/20)

HEL 2021-006488 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa:

 Laajasalossa sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12228 si-
sältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 49080/15 ja 16 tai niistä muo-
dostettavien tonttien sekä asemakaavan muutokseen nro 12568 si-
sältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 49077/3 tai siitä muodostettavan 
tontin vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti. 

 Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12685 si-
sältyvän asuinrakennustontin (A) 28058/20 vuokrausperiaatteet  
31.12.2080 saakka liitteen 2 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet tontit 49077/3 sekä 49080/15 ja 16
2 Vuokrausperiaatteet tontti 28058/20
3 Asemakaavakartta nro 12228
4 Asemakaavakartta nro 12568
5 Asemakaavakartta nro 12685
6 Kartat tonteista 49077/3 sekä 49080/15 ja 16
7 Kartta tontista 28058/20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Asemakaava- ja tonttitiedot

Laajasalo tontit 49077/3 ja 49080/15 ja 16

Laajasalon Gunillantien ympäristöön on laadittu asemakaavan muutos 
nro 12228, joka mahdollistaa täydennysrakentamista Gunillantien kort-
telin 49080 alueelle. Asemakaavan muutoksen mukaan kortteli 49080 
kuuluu asuinkerrostalojen (AK) korttelialueeseen. Tontille (AK) 
49080/12 voidaan rakentaa kolme uutta asuinkerrostaloa. Uusille ra-
kennuksille on erotettu omat tontit asinkerrostalotontit (AK) 49080/15 ja 
16. 

Tontin 49080/15 pinta-ala on noin 2 591 m² ja sen osoite on Svanströ-
minkuja. Rakennusoikeus on 3 190 k-m². Tontti on merkitty 5.2.2021 
kiinteistörekisteriin.  

Tontin 49080/16 pinta-ala on noin 4 968 m² ja sen osoite on Gunillan-
tie. Rakennusoikeus on 5 060 k-m². Tontti on merkitty 5.2.2021 kiinteis-
törekisteriin.   

Laajasalon Gunillantien ympäristöön on laadittu myös asemakaavan 
muutos nro 12568, joka mahdollistaa Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:lle (Heka) lämpökeskusta varten vuokratun tontin kehittämisen. Ta-
voitteena on, että entiselle lämpökeskuksen tontille rakennetaan Hekan 
uusi huoltovarikko ja asuinkerrostaloja. Asemakaavan muutoksen mu-
kaan kortteli 49077 kuuluu asuinkerrostalojen (AK) korttelialueeseen. 

Tontin 49077/3 pinta-ala on noin 3 609 m² ja sen osoite on Gunillantie. 
Rakennusoikeus on 5 400 + ma-v600 + li100 k-m², joista ensimmäinen 
luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliömetrimäärän, toinen luku säilytys- 
ja huoltovarikoksi varattavan kerrosalan neliömäärän ja kolmas luku lii-
ke-, toimisto-, työ- tai palvelutilaksi varattavan vähimmäiskerrosalan ne-
liömetrimäärän. Tontti on merkitty 17.10.2020 kiinteistörekisteriin.  

Oulunkylä tontti 28058/20

Oulunkylään on laadittu asemakaavan muutos nro 12685, joka mahdol-
listaa täydennysrakentamisen tontille 28058/16. Asemakaavan muu-
toksen mukaan yksityishenkilöille pitkäaikaisesti vuokratulle tontille (Ys) 
28058/16 voidaan rakentaa kolme uutta asuntoa vähintään kahteen 
erilliseen asuinrakennukseen. Asemakaavan muutoksella tontti 
28056/16 on jaettu kahdeksi asuinrakennusten tontiksi (A) 19 ja 20. 
Kaavamuutoksen mukaiselle suunnitellulle tontille 28056/20 on merkitty 
enintään kaksikerroksisten asuintalojen rakennusala. Rakennusalalle 
saa sijoittaa enintään kolme asuntoa. Kaavaselostuksen mukaan ra-
kennusalalle on toteutettava vähintään kaksi erillistä rakennusta. Tontin 
lohkomista ja rekisteröintiä koskeva hakemus on vireillä.
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Tontin 28058/20 pinta-ala on 935 m² ja rakennusoikeus 400 k-m². 

Asemakaavan otteet ja kartat tonteista ovat liitteinä 3–7

Varauspäätökset

Laajasalo tontit 49080/15 ja 16

Kaupunginhallitus on 5.11.2018 § 691 päättänyt varata korttelin 49080 
asuntotontin 12 (nykyiset tontit 49080/15 ja 16) 31.12.2020 saakka 
kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelulle (ATT) valtion 
tukemien vuokra-asuntojen ja välimuodon asuntotuotannon suunnitte-
lua varten muun muassa seuraavin ehdoin:

 Asuinrakennusoikeudesta tulee toteuttaa noin puolet senioreille 
suunnattuna valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona ja noin 
puolet välimuodon asuntotuotantona.

 Vuokra-asuntotuotanto tulee sijoittaa tontin eteläosassa sijaitsevalle 
rakennusalalle ja välimuodon tuotanto Gunillantien varrella sijaitse-
ville kahdelle rakennusalalle. 

 Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteutta-
minen edellyttää muun ohella alueelle kohdistuvan maanvuokraso-
pimuksen muuttamista.

Tonttipäällikkö on 3.2.2021 § 5 päättänyt jatkaa varausta 31.12.2021 
saakka.

Laajasalo tontti 49077/3

Kaupunginhallitus on 5.11.2018  § 691 päättänyt varata korttelin 49077 
asuntotontin 2 (nykyinen tontti 49077/3) 31.12.2020 saakka ATT:lle 
kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnit-
telua varten muun muassa seuraavin ehdoin:

 Varauksensaajan on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteutta-
minen edellyttää muun ohella alueelle haetun asemakaavamuutok-
sen voimaan tulemista, alueelle kohdistuvan maanvuokrasopimuk-
sen muuttamista tai päättämistä sekä alueella olevien rakennusten 
purkamista.

Tonttipäällikkö on 3.2.2021 § 5 päättänyt jatkaa varausta 31.12.2021 
saakka. 

Oulunkylä tontti 28058/20
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Kaupunginhallitus on 3.5.2021 § 338 päättänyt varata tontin 28058/20 
Kiinteistötoimisto Sky Oy:lle sekä tontin vuokralaisina olleille yksityis-
henkilöille sääntelemättömien ja vapaarahoitteisten omistusasuntojen 
suunnittelua varten 31.12.2022 saakka.

Suunnitelmat ja poikkeamispäätökset

Laajasalo tontit 49080/15 ja 16

Tontille 49080/15 toteutetaan valtion korkotukemia vuokra-asuntoja, 
asuntokerrosala on yhteensä noin 3 190 k-m². Tontille 49080/16 toteu-
tetaan valtion tukemia asumisoikeusasuntoja, asuntokerrosala on yh-
teensä noin 5 060 k-m². Lisäksi tontille 16 toteutetaan pysäköintitalo 
Gunillantien varteen. Järjestely poikkeaa hieman rakennusoikeuksien 
jakautumisen suhteen kaupunginhallituksen varauspäätöksen ehdoista. 
Asiasta on neuvoteltu varauksensaajan kanssa ja sovittu kaupunkiym-
päristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun 
kanssa. 

Oulunkylä tontti 28058/20

Tontille 28058/20 toteutetaan vapaarahoitteisia omistusasuntoja, joiden 
asuntokerrosala on yhteensä noin 400 k-m². Kaavaselostuksen mu-
kaan rakennusalalle on toteutettava vähintään kaksi enintään kaksiker-
roksista erillistä rakennusta, joihin saa sijoittaa enintään kolme asun-
toa. 

Maaperä

Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueilla ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista. Tontilla 49077/3 sijaitsee lämpökeskusrakennus. Alueen 
maaperää ei ole tässä vaiheessa tutkittu tarkemmin.

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu hintavyöhykekartta, 
samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaat-
teet, tonttien sijainti ja alueen maanarvon kehittyminen pyrkien yhden-
mukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja ra-
hoitusmuoto on tavanomaiseen tapaan otettu huomioon vuokrausperi-
aatteita määriteltäessä. 

Vertalutiedot

Laajasalo tontit 49077/3 ja 49080/15 ja 16
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Kaupunginvaltuusto on 29.5.2013 § 211 päättänyt oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan vuokraamaan 49. kaupunginosan (Laajasalo) asemakaa-
vaan ja asemakaavan muutokseen nro 11888 merkityt Hitas-ehdoin, 
valtionkorkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeustuotantona to-
teutettavat asuntotontit pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua vastaavana kerrosneliömetrihin-
tana 30 euroa. 

Kaupunginvaltuusto on 11.10.2017 § 374 päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan vuokraamaan asemakaavan muutoksen nro 
1228 mukaisen välimuodon tuotantona (Hitas-omistusasunto tai valtion 
tukema asumisoikeusasunto) toteutettavan asuntotontin (AK) 49080/13 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” 
pistelukua vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa. 

Edellä mainittujen asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä 
ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myön-
nettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontil-
le rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perus-
teella korkohyvitystä (korkotukea, pitkä korkotuki). 

Oulunkylä tontti 28058/20

Oulunkylän alueelle on viimeksi vahvistettu vuokrausperiaatteet helmi-
kuussa 2017. Asuntotonttien hinnoittelukäytäntö on muuttunut Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tonttihinnoitteluun pohjau-
tuvasta tonttien arvonmäärittelystä kohti markkinaehtoista hinnoittelua. 
Näin ollen käytössä ei ole täysin vertailukelpoisia hintatietoja.

Kaupunginvaltuusto on 15.2.2017 § 96 vahvistanut Oulunkylässä sijait-
sevan asuntotontin (A) 28327/1 vuokrausperiaatteet siten, että vuosi-
vuokra määrättiin pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömet-
rihintana 33 euroa. Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai 
niihin verrattavien tilojen osalta peritään samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta. Vuokra-aika päättyy 31.12.2080.

Kaupunginvaltuusto on 4.11.2015 § 282 päättänyt oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan vuokraamaan Oulunkylästä kaksi rivitalojen ja pientalojen 
korttelialueen (AR, pientalo) tonttia. Tontin 28287/6 vapaarahoitteisia 
Hitas II -ehdoin ryhmärakennuttamismenettelyllä toteutettavia omistu-
sasuntoja varten ja tontin 28314/2 asumisoikeusasuntoja varten 
31.12.2080 saakka pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavia 33 ja 32 euron suuruisia 
kerrosneliömetrihintoja asuntokerrosalan osalta.

Vuokrausperiaatteet
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Laajasalo tontit 49077/3 ja 49080/15 ja 16

Ottaen huomioon tonttien sijainti, käyttötarkoitus, vertailutiedot sekä 
muut seikat asuinkerrostalotonttien (AK) 49077/3 sekä 49080/15 ja 16 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosne-
liömetrihintana 30 euroa (nykyarvo noin 600 euroa).

Vuokrausperiaatehinta 30 euroa/k-m² on hieman enemmän kuin vertai-
lutietona käytetyn tontin 49080/3 vuokrausperiaatehinta johtuen hinta-
tason noususta.

Tonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen 
rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotu-
kea, pitkä korkotuki). 

Asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ul-
kopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa. 
Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen, julkisten palvelutilojen (esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai 
muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sekä kunnallistekniikkaa 
palvelevien tilojen osalta peritään samaa maanvuokraa kuin asuntoton-
tilta.

Tontille 49077/3 asemakaavassa osoitetun säilytys- ja huoltovarikkoti-
lan osalta vuosivuokra esitetään määrättävän pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana 6,5 euroa (nykyarvo noin 130 eu-
roa).

Oulunkylä tontti 28058/20

Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus, ulkopuolisen asiantunti-
jan antama arviolausunto sekä muut seikat asuinrakennustontin (A) 
28058/20 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 60 euroa (nykyarvo noin 1 200 euroa).

Vuokrausperiaatehinta 60 euroa/k-m² on enemmän kuin vertailutietona 
käytettyjen tonttien 28327/1 ja 28287/6 vuokrausperiaatehinnat johtuen 
hintatason noususta sekä hinnoittelukäytäntöjen muuttumisesta mark-
kinahintaehtoisempaan suuntaan. Ulkopuolisen asiantuntijan arviolau-
sunto tontin markkina-arvosta on oheismateriaalissa.
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Asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ul-
kopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.

Vaikutukset asumiskustannuksiin

Laajasalo tontit 49077/3 ja 49080/15 ja 16

Maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,41 euroa/kk/k-
m². ARA-alennuksen aikana maanvuokran vaikutus asumiskustannuk-
siin on noin 1,92 euroa/kk/k-m².

Oulunkylä tontti 28058/20

Maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 4,81 euroa/kk/k-
m².

Vuokra-aika

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että maanvuokrasopimukset ovat 
voimassa 31.12.2080 saakka. 

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet tontit 49077/3 sekä 49080/15 ja 16
2 Vuokrausperiaatteet tontti 28058/20
3 Asemakaavakartta nro 12228
4 Asemakaavakartta nro 12568
5 Asemakaavakartta nro 12685
6 Kartat tonteista 49077/3 sekä 49080/15 ja 16
7 Kartta tontista 28058/20

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 321

HEL 2021-006488 T 10 01 01 02

Gunillantie 4, Svanströminkuja 5, Ruutanakuja 13

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

 että Helsingin Laajasalossa sijaitsevien asemakaavan muutokseen 
nro 12228 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 49080/15 ja 16 
tai niistä muodostettavien tonttien ja asemakaavan muutoksen nro 
12568 sisältyvä tontti 49077/3 asuinkerrostalotontin (AK) 49077/3 
tai siitä muodostettavan tontin vuokrausperiaatteet vahvistetaan 
31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.

 että Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutoksen 
nro 12685 sisältyvän asuinrakennustontin (A) 28058/20 vuokraus-
periaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 2 ilmenevin 
periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anni Hautala, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23775

anni.hautala(a)hel.fi
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 15267

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 498
Lausunto tarkastuslautakunnalle Helsingin kaupungin tilivelvollis-
ten määrittelystä

HEL 2021-006127 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle Helsingin kau-
pungin tilivelvollisten määrittelystä seuraavan lausunnon:

Tilivelvollisten määrittelyssä on esitetty luettelo tilivelvollisista, käyty lä-
pi eri vaihtoehtoja sen hyväksymiselle ja esitetty luettelon ylläpidon 
vastuuttamista tarkastusvirastolle. Luettelon hyväksyminen kuuluu 
kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus toteaa, että tilivelvollisten luettelon perustana ovat 
hallintosäännössä nimetyt johtavat viranhaltijat. Luettelon täydentämi-
sessä on hyödynnetty kaupunginkanslian, toimialojen, pelastuslaitok-
sen ja liikelaitosten johdon asiantuntemusta oman organisaationsa teh-
täväkokonaisuuksista, joten luettelo on sisältämiensä nimikkeiden osal-
ta kattava ja tarkoituksenmukainen.

Tilivelvollisten luettelon hyväksymisessä valtuuston erillispäätöksen 
vaihtoehtoina on esitetty luettelon sisällyttämistä talousarvioon ja tilin-
päätökseen. Luettelon esittämistä talousarviossa puoltaisi se, että val-
tuuston hyväksymässä talousarviossa asetetaan muun muassa kau-
pungin johtavien viranhaltijoiden johtamille hallinnollisille kokonaisuuk-
sille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä vastuu talousarvion 
noudattamisesta. Tilivelvollisten ja muiden kannalta on selkeää, jos he 
tietävät jo talousarviovuoden alussa, keitä tilinpäätöksen käsittelyn yh-
teydessä annettava vastuuvapauslausuma koskee. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tilivelvollisten luettelon hyväksyminen 
vuosittain erillisenä päätösasiana kaupunginvaltuustossa ei ole välttä-
mätöntä. Tilivelvollisten luettelon hyväksyminen esitetyn mukaisesti 
osana talousarviota ja tilinpäätöstä on joustava toimintatapa ja varmis-
taa luettelon päivittymisen ajantasaiseksi kullekin talousarviovuodelle. 
Luettelon esittäminen osana tilinpäätöstä on myös kirjanpitolautakun-
nan kuntajaoston ohjeistuksen mukaista. Koska valtuuston tulee päät-
tää asiasta tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta, talousarvion ja 
tilinpäätöksen hyväksyminen eivät kuitenkaan yksin ole riittäviä päätök-
siä luettelon hyväksymiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tilivelvollisuusluettelon ylläpidon osoitta-
minen tarkastusvirastolle, joka valmistelee siihen tehtävät merkittävät 
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päivitykset tarkastuslautakunnan päätettäväksi siten, että ajantasainen 
tieto voidaan toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja talousarvion laatimis-
ta varten, on tarkoituksenmukaista. Luettelon päivittämisessä on mah-
dollista hyödyntää hallintosäännön määräyksiin tehtyjä muutoksia sekä 
sidonnaisuusilmoitusten valvonnan kautta tarkastusvirastolle kertyvää 
tietoa toimielinten esittelijöistä. Tarkastusvirasto voi tarvittaessa lisäksi 
tehdä keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille tietopyyntöjä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö
2 Tilivelvollisten määrittely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta 30.6.2021 mennes-
sä lausuntoa Helsingin kaupungin tilivelvollisten määrittelystä.

Tilivelvolliset on määritelty yleisellä tasolla kuntalaissa. Lain 125 §:n 
mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielin-
ten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viran-
haltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toimielimen jäsenen ja vi-
ranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi ja että siihen voidaan 
kohdistaa tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa muistutus. Val-
tuusto päättää tilivelvolliselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.

Kunnan toimielimet on määritelty kuntalain 30 §:ssä ja Helsingin osalta 
tarkemmin kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 2 luvus-
sa. Kuntalaissa ei ole määritelty, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen 
johtavia viranhaltijoita, mutta kuntalain kommentaarin mukaan johtava-
na viranhaltijana voidaan pitää toimielimen esittelijää ja toimielimen 
tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavaa henki-
löä hänen toimiessaan toimielimen alaisena.
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Helsingin kaupungissa johtavat viranhaltijat ja toimielinten esittelijät on 
pääsääntöisesti määritelty hallintosäännössä. Johtavien viranhaltijoiden 
tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen 
kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoit-
teiden saavuttamisesta.

Tilivelvollisten tarkempi määrittely, tilivelvollisten luettelon hyväksymi-
nen, kuuluu kuntalain kommentaarin mukaan valtuustolle, joka päättää 
asiasta tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Hyväksymistavasta 
ei ole selventävää ohjeistusta, mutta kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 
on ohjeistanut esittämään tilivelvolliset toimielimet sekä tilivelvolliset vi-
ran- ja toimenhaltijat tilinpäätöksessä. Helsingin kohdalla tämä tarkoit-
taisi sitä, että tilinpäätöksen kohdassa ”Kunnan hallinto ja siinä tapah-
tuneet muutokset” esitettäisiin tilivelvollisten määrittelyä käsittelevä 
teksti ja luettelo tilivelvollisista.

Valmistelussa on laadittu luettelo tilivelvollisista, käyty läpi eri vaihtoeh-
toja sen hyväksymiselle sekä esitetty sen ylläpidosta huolehtimista tar-
kastusviraston tehtäväksi. 

Kaupungin kaikkien työntekijöiden on hoidettava tehtävänsä asianmu-
kaisen huolellisesti. Vaikka kaupungin tilivelvolliset olisikin määritelty, 
kaupungin tilintarkastaja voi kuntalain 125 §:n perusteella tilintarkas-
tuskertomuksessaan kohdistaa muistutuksen muullekin kuin määritel-
män piiriin kuuluvalle viranhaltijalle ja esittää vastuuvapauden epäämis-
tä. Tilivelvollisten määrittely ei siten estä kohdistamasta vahingonkor-
vausvaatimusta tai syytettä muuhunkin henkilöön kuin tilivelvolliseen. 
Toimielinten varajäseniin ja johtavien viranhaltijoiden sijaisiin sovelle-
taan samoja säännöksiä heidän toimiessaan tehtävässä.

Tilivelvollisten määrittely on esityslistan liitteenä.

Esittelijä toteaa, että tilivelvollisten määrittelystä olisi annettava päätö-
sehdotuksen mukainen lausunto.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö
2 Tilivelvollisten määrittely

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 01.06.2021 § 54

HEL 2021-006127 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan kaupungin 
tilivelvollisten määrittelyn.

Lisäksi lautakunta päätti pyytää kaupunginhallitusta ja kaupungin tilin-
tarkastajaa antamaan 30.6.2021 mennessä lausunnon tilivelvollisten 
määrittelystä.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: +358931043126

timo.terava(a)hel.fi
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§ 499
Tytäryhteisöjen avustaminen koronaepidemiasta aiheutuvan talou-
dellisen tilanteen johdosta

HEL 2021-007105 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää avustuksia vuoden 2021 talousarvion 
kohdasta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 2,0 mil-
joonaa euroa tytäryhteisöille seuraavasti:

 Helsingin Liikuntahallit Oy, 500 000 euroa, 
 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, 500 000 euroa ja
 Stadion-säätiö sr, 1 000 000 euroa.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarviokohdalle 1 30 01, on 
varattu 10 miljoonan euron määräraha sellaisiin koronaepidemiasta ai-
heutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kom-
pensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina. Talousarvios-
sa todetusti tällaisia menoja voi aiheutua esimerkiksi kulttuurin ja lii-
kunnan laitosavustusta saavien kaupungin tytäryhteisöjen taloudellisen 
tilanteen heikkenemisestä.

Korona on koetellut erilaisten tytäryhteisöjen toimintaa eri tavoin. Osal-
le yhteisöistä vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi ja osalle ne ovat olleet 
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etenkin päätettyjen rajoitustoimien takia raskaampia. Erityisen hankala 
tilanne on niille yhteisöille, joiden tulot muodostuvat pääasiassa kävi-
jämaksuista. Joidenkin yhteisöjen kohdalla asiakasmaksutulot ylittävät 
käyttökustannukset, ja toiminta muuttuu kannattavaksi vasta kaikkien 
toimintaan kohdistuvien rajoitustoimien päättyessä. Tämän jälkeenkin 
asiakaskunta palautuu eri tavoin eri palvelujen käyttäjiksi. Kysynnän 
normalisoituminen epidemiaa edeltävälle tasolle voi kestään joidenkin 
palvelujen osalta hyvinkin kauan. 

Tytäryhteisöt hakevat valtiolta saatavat korona-avustukset ja -tuet täy-
simääräisesti, mikäli korona on haitannut niiden toimintaa. Kaupunki voi 
tarvittaessa helpottaa tytäryhteisöjen taloustilannetta lyhytaikaisesti ai-
kaistamalla jo myönnettyjen vuotuisavustusten maksatuksia sekä muut-
tamalla yhteisöjen konsernitililimiittiä tai kaupungin yhteisöille myöntä-
mien lainojen lyhennysohjelmia. Pääsääntöisesti nämä keinot ovat ol-
leet tämänhetkiseen tilanteeseen riittäviä. Viimesijaisena keinoja tur-
vaudutaan tytäryhteisölle myönnettävään lisäavustukseen.

Tytäryhteisöjen taloustilannetta selvitettiin huhti- ja toukokuun aikana. 
Yhteisöjä pyydettiin arvioimaan omia nettomääräisiä tulonmenetyksi-
ään vuoteen 2019 verrattuna kuluvan vuoden alusta elokuun loppuun 
asti sekä kassavirran ja maksuvalmiuden kuukausittaista kehitystä huh-
tikuun alusta kuluvan vuoden loppuun saakka selvitysajankohtana tie-
dossa olevien rajoitustoimien mukaisesti. Tietoja tarkennettiin hakija-
kohtaisesti niiden yhteisöjen osalta, joiden taloustilanne näytti kerätty-
jen tietojen mukaan muodostuvan kestämättömäksi. Selvitysten perus-
teella kolmen tytäryhteisön, Helsingin Liikuntahallit Oy:n, Mäkelänrin-
teen Uintikeskus Oy:n ja Stadion-säätiö sr:n avustaminen on kuluvan 
vuoden osalta välttämätöntä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 14.6.2021 
kokouksessaan hyväksyä koronan aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuk-
siin liittyen Finlandia-talo Oy:n pääomittamisen kahdella miljoonalla eu-
rolla ja Helsingin Leijona Oy:n pääomittamisen miljoonalla eurolla. 

Helsingin Liikuntahallit Oy on kaupungin tytäryhteisöihin kuuluvan Jää-
kenttäsäätiö sr:n omistaman yhtiö, jonka tulos on ollut urheilutoiminnan 
keskeytymisen takia raskaasti tappiollinen. Vuonna 2020 yhtiön liike-
vaihto laski 25 % edellisvuodesta, mutta juoksevia kustannuksia ei ole 
saatu sopeutettua alentuneen tulovirran mukaiseksi. Kuluvana vuonna 
taloustilanne on heikentynyt entisestään. Helsingin Liikuntahallit Oy on 
menettänyt epidemian rajoitustoimien takia lähes kahden miljoonan eu-
ron tapahtumatuotot. 

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n rahoitustilanne on heikentynyt 
30.11.2020 alkaneiden rajoitustoimien jälkeen huomattavasti, koska 
toimintaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia ei ole aukioloa koskevien lin-
jausten takia voitu sopeuttaa kertyvien asiakasmaksutulojen mukaisek-
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si. Uintikeskuksen rajoitetulla aukiololla on mahdollistettu erikseen ni-
mettyjen Olympiakomitean tukiurheilijoiden ja joidenkin maajoukkueur-
heilijoiden harjoittelu rajoitustoimien aikana. Yhtiön kuluvan tilikauden 
tuloksen ennustetaan olevan yli miljoona euroa tappiollinen.

Stadion-säätiö sr ei ole päässyt käynnistämään toimintaansa suunnitel-
lussa laajuudessa lainkaan Stadionin peruskorjauksen valmistumisen 
jälkeen. Säätiön kiinteät kuukausittaiset kulut ovat huomattavan suuret. 
Säätiö on menettänyt rajoitustoimien johdosta yli miljoonan euron net-
totuotot, ja sen kassavarojen hupeneminen haittaa toiminnan kehittä-
mistä sekä liiketoimintojen elokuulle suunniteltua avaamista. Tapahtu-
matuottojen kertyminen loppukesän ja syksyn aikana on edelleen epä-
varmaa. Mikäli elokuun suurtapahtumat jäävät toteutumatta, hankaloi-
tuu säätiön toiminta jo kesän aikana.

Tietoja kerättäessä kävi ilmi, että yhteisöjen koko vuoden kattavan ta-
louden tilannekuvan hahmottaminen ei ole nykyisessä tautitilanteessa 
mahdollista. Osalla tytäryhtiöistä toiminta voi palautua kesän aikana tai 
syyskaudella lähemmäksi normaalia, mutta parempi näkymää tähän 
saadaan vasta lomakauden jälkeen. Myös valtiolta saatavat korona-
avustukset ja -tuet täsmentyvät vuoden edetessä. Yhteisöjen talousti-
lannetta koskevat tiedot päivitetään elokuussa ja syksyn tuen tarpeen 
selvittyä kaupunginhallituksen päätettäväksi valmistellaan uusi avustus-
jakoehdotus. 

Nyt esitettävät avustukset Helsingin Liikuntahallit Oy:lle, Mäkelänrin-
teen Uintikeskus Oy:lle ja Stadion-säätiö sr:lle turvaavat avustettavien 
yhteisöjen maksuvalmiuden tämänhetkisen arvion mukaan vuoden lop-
pupuolelle saakka. Mikäli yhteisöjen myyntitulot alkavat kertyä odotet-
tua hitaammin kesän aikana, on avustuksia mahdollista lisätä myös 
näiden yhteisöjen osalta syksyn avustusjaossa.

Kunnan toimiala

Kuntalain (410/2015) 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallin-
non nojalla itselleen ottamansa tehtävät. Nämä tehtävät muodostavat 
kunnan yleisen toimialan. Yleisen toimialan määräytymisen periaatteet 
ohjaavat ja rajaavat sitä, mitä tehtäviä kunta voi ottaa hoitaakseen. 
Kunnan toimialaa määriteltäessä on otettava huomioon ensinnäkin hal-
linnon yleiset oikeusperiaatteet, joista säädetään hallintolain (434/2003) 
6 §:ssä. Lisäksi vakiintuneesti yleistä toimialaa rajoittaviksi periaatteiksi 
on katsottu oikeuskäytännössä tehtävän yleishyödyllisyys, tehtävän 
paikallisuus, yksityisen tukemisen kielto, hallinnon toissijaisuus ja työn-
jako muiden viranomaisten kanssa sekä spekulatiivisen toiminnan kiel-
to. 
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Paikallisten liikuntakeskusten tukeminen edistää kuntalaisten urheilu-
mahdollisuuksia ja hyvinvointia. Olympiastadion kuuluu Helsingin mer-
kittävimpiin urheilu- ja kulttuurikohteisiin ja toiminnan tukeminen hyö-
dyttää yleisesti kaupunkilaisia. Helsingin Liikuntahallit Oy:n, Mäkelän-
rinteen Uintikeskus Oy:n ja Stadion-säätiö sr:n tukeminen kuuluu kun-
nan toimialaan.

Valtiontukisääntely

Kaupungin avustuksia on tarkasteltava valtiontukea koskevien sään-
nösten nojalla. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jä-
senvaltion myöntämä taikka 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. Yrityksellä tarkoi-
tetaan taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudellises-
ta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta.

Helsingin Liikuntahallit Oy, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Helsingin Liikuntahallit Oy omistaa ja hallinnoi useita, eri puolilla kau-
punkia sijaitsevia, jääurheilun harrastamisen tarpeisiin rakennettuja hal-
leja. Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy puolestaan omistaa ja hallinnoi 
Vallilassa sijaitsevaa uintikeskusta.

Sekä Helsingin Liikuntahallit Oy:n että Mäkelänrinteen Uintikeskus 
Oy:n kohdalla kyse on urheilutiloista, jotka palvelevat ensisijaisesti pai-
kallisia asukkaita ja jotka eivät todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai 
investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Avustuksen myöntäminen 
näille toimijoille ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 
2016/C 262/01 kohta 197.)

Stadion-säätiö sr

Stadion-säätiö sr:lle myönnettävä avustus on lähtökohtaisesti SEUT 
107(1) artiklan tarkoittamaa tukea. Euroopan komissio on kuitenkin hy-
väksynyt tilapäiset puitteet (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 muu-
toksineen), joiden avulla jäsenvaltiot voivat hyödyntää valtiontukisään-
töjen mukaista täyttä joustovaraa tukeakseen taloutta covid-19-
epidemian takia.

Suomen tilapäinen COVID-19 -puitetukiohjelma (komission päätös 
SA.56995, SA.57958, SA.61959) perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan 
sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun. Kunta voi myöntää pui-
tetukiohjelmaan perustuvaa tukea kuntalain nojalla. 
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Puitetukiohjelman tavoitteena on mahdollistaa rajoitettujen tukimäärien 
myöntäminen erityisesti niille yrityksille, jotka kärsivät yllättävästä mak-
suvalmiuden puutteesta COVID-19 -kriisin vuoksi. Tuen tarpeen on 
johduttava epidemiasta. Kuntalain ja puitetukiohjelman nojalla myön-
nettävän tuen enimmäismäärä on 1,8 miljoonaa euroa yritystä kohti. 

Avustus Stadion-säätiö sr:lle myönnetään Suomen tilapäisen COVID-
19 -puitetukiohjelman perusteella ja sen menettelytapoja noudattaen. 
Stadion-säätiö sr:lle ei ole säätiön ilmoituksen mukaan aikaisemmin 
myönnetty tukea Suomen tilapäisen COVID-19 -puitetukiohjelma pe-
rusteella eikä Stadion-säätiö sr ole ennen 31.12.2019 ollut taloudelli-
sissa vaikeuksissa ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 
651/2014) 2 artiklan 18 kohdan tarkoittamalla tavalla. Myönnetystä 
tuesta tehdään avoimuusilmoitus komission TAM-järjestelmässä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset tytäryhteisöt
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§ 500
Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen

HEL 2021-006678 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa 
osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätök-
sellä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin omavalvonnassa on tunnistettu tarve selkiyttää ja vahvistaa 
päätöksentekoa Osallisuusrahaston valmistuvien hankkeiden osalta ja 
käyttöomaisuushankkeiden siirtämisestä Osallisuusrahastosta 
toimialan käyttöomaisuuteen.

Kaupunkitasoisen, kaikkia toimialoja koskevan osallistuvan budjetoin-
nin käynnistämisestä ja vakinaistamisesta päätettiin 13.11.2017 (kau-
punginhallitus §1047). Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kau-
punginkansliaa valmistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusra-
hastoksi siten, että osallisuusrahaston tuotosta voidaan rahoittaa vuo-
sittain osallistuvan budjetoinnin kustannukset sisältäen toimeenpanon 
henkilöstön, alueellisen osallisuuden käyttömenot, sekä osallistuvan 
budjetoinnin alueellisesti päätettävät summat.

Kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2018 § 176 perustaa itsenäiseksi ta-
seyksiköksi muodostettavan Osallisuusrahaston, - Delaktighetsfonden. 
Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia 
luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisö-
jen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttamiselle hallintosäännön 
VII osan 27 luvun 1 § mukaisesti.
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Osallisuusrahaston sääntöjen mukaan varoja käytetään rahaston tar-
koituksen mukaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden 
osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupungin-
hallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien toteutuk-
seen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edellyttämiin menoi-
hin.

Perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa 
kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kir-
janpitoa hoitaa Taloushallintopalvelu -liikelaitos. Rahaston tilivuosi on 
kalenterivuosi. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto 
(yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää sekä käyttö- että inves-
tointimenoihin. Rahastosta raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yh-
teydessä rahaston pääoma vuoden alussa, rahaston tulot ja menot 
hanke- tai projektikohtaisesti sekä rahaston pääoma vuoden lopussa.

Taloushallintopalvelut ja kanslian talouspalvelut ja kaupunginkanslian 
osallisuus ja neuvonta -yksikkö ovat yhteistyössä toimialojen kanssa 
valmistelleet käytännöt rahaston talouden seurantaan, kirjanpitoon ja 
käyttöomaisuushankkeiden siirtoon toimialan käyttöomaisuuteen hank-
keen tultua valmiiksi. 

Kaupunginhallituksen delegointipäätöksen (kaupunginhallitus 
1.10.2018 § 631) mukaisesti pormestari vahvistaa äänestyksen jälkeen 
äänestystuloksen ja toteutettavaksi etenevät hankkeet sekä niille koh-
dennettavat määrärahat. Päätöksen ja määrärahaerittelyn perusteella 
taloushallintopalvelut avaavat projektit ja niille sidottavat määrärahat. 
Määrärahoja seurataan sekä toimialoilla, osallisuus ja neuvonta -
yksikössä että taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kir-
jautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen. Val-
mistumisen yhteydessä ne tullaan siirtämään toimialan valmiiseen käyt-
töomaisuuteen.

Ensimmäiset osallistuvan budjetoinnin 44 hanketta käynnistettiin 2020. 
Pääosa hankkeista jatkui vuoden 2021 puolella. Viisi hanketta valmistui 
vuonna 2020. Hankkeita toteuttavat toimialat vastasivat hankkeiden 
kustannusten kirjaamisesta hankkeiden projektirakenneosille. Hank-
keen merkitsemiseminen valmiiksi ja siirtäminen käyttöomaisuuden 
hankkeissa toimialan käyttöomaisuuteen toteutetaan siten, että toimiala 
ilmoittaa valmistuvat hankkeet toteumatietoineen kanslian osallisuus ja 
neuvonta –yksikköön, joka välittää tiedot taloushallintopalveluihin, jossa 
ne siirretään kirjanpidossa Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttö-
omaisuudesta toimialan käyttöomaisuuteen.

Taloushallintopalvelut ja kaupunginkanslia uudistavat vuoden 2021 ai-
kana kirjanpito-ja siirtotapahtumakäytäntöjä siten, että jatkossa Osalli-
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suusrahaston pääoma kuluu normaalisti toteutuneiden investointimeno-
jen ja kulujen mukaisesti. Päätöksentekoa valmistuvien käyttöomai-
suushankkeiden osalta selkiytetään ja vahvistetaan siten, että jatkossa 
valmistuvat hankkeet todetaan  kaupunginkanslian viestintäjohtajan vi-
ranhaltijapäätöksellä, jonka jälkeen ne siirtyvät toimialan taseeseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
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§ 501
Lainan myöntäminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle

HEL 2021-004770 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Liikuntahallit Oy:lle urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahastosta 10 000 000 euron lainan Herttoniemeen sijoit-
tuvan harjoitusjäähallin rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta, kuitenkin siten, että ensimmäiset 10 vuotta 
ovat lyhennyksistä vapaat.

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Liikuntahallit Oy on Jääkenttäsäätiön 100-prosenttisesti omis-
tama yhtiö. Jääkenttäsäätiö on osa kaupunkikonsernia ja vastaa suu-
rimmalta osin kaupungin jääurheilumahdollisuuksien ylläpitämisestä. 
Helsingin Liikuntahallit Oy omistaa tai vuokraa yhteensä seitsemää 
jäähallia.

Konalan ja Hernesaaren jäähallit ovat sulkeutumassa lähivuosina. 
Suurhankkeiden koordinaatioryhmän linjauksen mukaan kaupungin tu-
lisi pyrkiä säilyttämään harjoitusjäähallikapasiteetti nykyisellään, pois-
tuva kapasiteetti kompensoiden.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n tarkoituksena on rakentaa kaksikerroksi-
nen ja kokonaispinta-alaltaan 6 967 k-m²:n kokoinen harjoitusjäähalli, 
joka sisältää kaksi jääkaukaloa, sisäliikuntatilan sekä puku-, varuste- ja 
sosiaalitilat. Hallin suunniteltu valmistumisaika on keväällä 2023.

Kaupunginhallitus päätti 26.4.2021, § 308 oikeuttaa liikuntajohtajan 
vuokraamaan Helsingin Liikuntahallit Oy:lle Herttoniemessä sijaitsevan 
13 322 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten 31.12.2043 
asti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin 
vuokrausperustein kaupunkiympäristölautakunnalta vuoden 2043 lop-
puun asti.

Helsingin Liikuntahallit Oy hakee, hankkeensa investointikustannusten 
(alv 0 %) rahoittamiseksi kokonaisuudessaan, Helsingin kaupungilta     
10 000 000 euron lainaa. Kaupunki voi rahaston varojen salliessa 
myöntää kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön tai säätiön hankkeelle 
kokonaisrahoituksen.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsingin Liikunta-
hallit Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosra-
haston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä noin 74,9 miljoonaa euroa.

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

Helsingin Liikuntahallit Oy on osa kaupunkikonsernia. Tytäryhteisöjen 
lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat 
kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan alla sekä velvollisia 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perus-
teella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien 
hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida 
katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 10 000 000 eu-
ron 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 Liikuntahallit Oy:lle myöntämä laina sisältää kor-
kotukea. Rakennettavan urheiluhallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikal-
liset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntä-
män lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten sovelta-
misalaan, 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 tie-
donanto 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 Lainahakemus
2 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 87

HEL 2021-004770 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Helsingin Liikuntahallit Oy:n lainahakemuksesta. Hake-
mus koskee Herttoniemen kaupunginosaan rakennettavaa harjoitus-
jäähallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa 10 000 000 euron lainan 
myöntämistä Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 20 vuoden laina-ajalla. Jää-
halli on tarkoitus rahoittaa kokonaan kaupungin myöntämällä lainalla. 
Tästä menettelystä on etukäteen neuvoteltu kaupunginkanslian rahoi-
tuksen ja menettely on mahdollista vain kaupunkikonserniin kuuluville 
yhteisöille, jollainen Helsingin Liikuntahalli Oy on.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidet-
tävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista jäähallin toteuttamiseksi yhtiölle vuok-
ratulle maa-alueelle kaupungin edun mukaisena.

Helsingin Liikuntahallit Oy on Jääkenttäsäätiön 100-prosenttisesti omis-
tama yhtiö. Jääkenttäsäätiö taas on osa Helsingin kaupunginkonsernia 
ja vastaa suurimmalta osin kaupungin jääurheilumahdollisuuksien yllä-
pitämisestä. Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallinnassa/omistuksessa on 
yhteensä seitsemän (7) jäähallia ja 16 jäärataa. Yhtiö on alallaan Suo-
men suurin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342
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kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 502
Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys 
ry:lle

HEL 2021-000213 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti: 

A

siirtää lainojen myöntämistä varten talousarviokohdan 9 01 02, Muu an-
tolainaus, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohtien välillä seuraavas-
ti:

TA-alakohdasta 
9 01 02 02, Muut koululainat  - 10 930 000 euroa

Siirretään alakohtaan
9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille + 10 930 000 euroa

B

myöntää Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle 10 930 000 
euron suuruisen koululainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen 
myöntäminen kouluille. Laina myönnetään koulukiinteistön laajentami-
seen ja julkisivukorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpi-
täjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyt-
täen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön 
puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kaupungin 
omistaman tontin vuokraoikeuteen kohdistuvia panttikirjoja tai muun 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuu-
den.

Lainan erityisehdot: Lainansaajan tulee järjestää Kaupunkiympäristön 
toimialan Tilat-palvelun edustajalle mahdollisuus riittävään toteutuksen 
kustannusseurantaan hankkeessa. Lisäksi lainansaajan tulee toimittaa 
hankkeen dokumentaatio sekä hankesuunnitteluvaiheen että lopullisten 
toteutussuunnitelmien ja viranomaiskatselmusten osalta tallennetta-
vaksi kaupungin projektipankkiin viimeistään tilojen käyttöönottovai-
heessa.
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Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehto-
ja.

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hanke

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, joka toimii osoit-
teessa Isokaari 19. Lauttasaaren yhteiskoulua ylläpitää Lauttasaaren 
yhteiskoulun kannatusyhdistys ry.

Lauttasaaren yhteiskoulun nykyinen oppilasmäärä on 775. Esitetyn 
hankesuunnitelman mukainen 300 oppilaspaikan tarve vastaa alueen 
palveluverkon pitkän aikavälin oppilasmäärän kasvua. 

Laajennusosaan toteutetaan monimuotoisia opetustiloja, laboratorio-
luokkia sekä oppilashuollon ja opinto-ohjauksen pienryhmätiloja. Lisäk-
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si nykyiseen koulurakennukseen tehdään laaja julkisivujen ja vesikatto-
jen peruskorjaus sekä talotekniikan osittainen korjaus.

Koululainalla rahoitettavat investointikustannukset

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry on hakenut kaupungilta 
koululainaa 15 413 200 euroa. Hakemuksessa lainoitettavaksi on esi-
tetty irtaimistoa ja järjestelykustannuksia, jotka eivät kuulu varsinaisen 
rakennushankkeen kustannuksiin, ja sisältönsä puolesta kuuluvat val-
tionosuuksilla rahoitettavien kustannusten piiriin. Rakennushankkeen 
sisältämä alv ei kasvata rakennuksen vakuusarvoa, eikä sisälly koulu-
lainalla rahoitettaviin kustannuksiin. Koululainalla rahoitettaviksi inves-
tointikustannuksiksi jää 10 930 000 euroa.

Toimialojen lausunnot

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on antanut Lauttasaaren yhteiskoulun laajennusosan hankesuunnitel-
masta ja esitetyn hankkeen lainoittamiskelpoisuudesta puoltavan lau-
sunnon. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on puoltanut Lauttasaaren yhteiskou-
lun laajennuksen hankesuunnitelmaa alueellisen koulutustarpeen ai-
heuttamasta tilatarpeen näkökulmasta. Pienet investointimenot huo-
mioidaan kaupungin sopimuskorvauksia määritettäessä. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta ei näe tarpeellisena laajentaa perustamishankkei-
den liitännäiskustannusten korvaamista nykyisestä tasosta eikä talous-
arviossa ole määrärahavarauksia korvausten laajentamiseen.

Sopimuskoulu ja koululaina

Kaupunki on tehnyt alueellaan toimivien yksityisten opetuksen järjestä-
jien kanssa sopimuksia (koulusopimus), joissa on sovittu yksityisten 
opetuksen järjestäjien ja kaupungin välisestä yhteistyöstä perusopetuk-
sen järjestämisestä perusopetuslain 4 §:n mukaisesti, sekä sopimus-
koulujen velvollisuuksista osana kaupungin kouluverkkoa. 

Kaupunki on tämän mukaisesti tehnyt koulusopimuksen Lauttasaaren 
yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n kanssa. Sopimuskoulujen yksittäi-
siä peruskorjaushankkeita on toistaiseksi rahoitettu niin sanotulla kou-
lulainajärjestelmällä. Koska sopimuskouluille maksettava valtionosuus 
ei sisällä tilakustannusten pääomaosuutta, on kaupunki muiden mah-
dollisten rahoittajatahojen puuttuessa lainoittanut hankkeita koululaina-
järjestelmällä. Koululainajärjestelmän mukaisia lainoja ei lyhennetä ja 
ne erääntyvät maksettaviksi vain, jos kyseisiä lainoitettuja opetustiloja 
ei enää käytetä opetustarkoitukseen. Lainaa on myönnetty lähtökohtai-
sesti vain hankkeeseen liittyviin rakentamiskustannuksiin.
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Koululainojen vakuuksina ovat koulurakennukset käyvästä arvostaan, 
käytännössä teknisestä arvostaan. Koska koululainoja ei lyhennetä, on 
järjestelmän kannalta osoittautunut toistaiseksi ratkaisemattomaksi on-
gelmaksi, että velkamäärät kumuloituvat suhteessa vakuutena olevien 
koulurakennusten vakuusarvon kehitykseen. Sopimuskoulut eivät kau-
pungin kouluja koskevista hankkeista poiketen saa valtiolta palautuk-
sena myöskään investointihankkeiden sisältämiä arvonlisäveroja ja ky-
seiset verot jäävät kunkin hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi. Hank-
keisiin sisältyvät arvonlisäverot eivät kasvata rakennuksen vakuusar-
voa, eivätkä kuulu lyhentämättömällä koululainalla rahoitettaviin me-
noihin. 

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, jo-
ka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen kou-
lutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena 
taloudellisena toimintana. Komission tiedonannossa julkisesta koulu-
tuksesta todettua sovelletaan myös yksityisiin kouluihin, jotka saavat 
rahoituksensa pääosin julkisista varoista. Myönnettävään lainaan ei si-
ten sisälly SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

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 Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys 
ry:lle myönnetyn lainan vuoksi.

Määrärahat

Kaupungin talousarvion kohdalla 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen 
kouluille, varatut 12 miljoonan euron määrärahat lainojen myöntämi-
seen on kokonaan käytetty. Talousarvion kohdalla 9 01 02 02, Muut 
koululainat, on käytettävissä 33 600 000 euroa investointien rahoittami-
seen. Koska Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n hanke 
toteutetaan koululainamallilla, on laina hankkeen luonteen vuoksi pe-
rusteltua myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntä-
minen kouluille. Esitetyn, 10 930 000 euron, siirron jälkeen talousarvion 
kohdassa 9 01 02 01 on käytettävissä 10 930 000 euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 20.05.2021 
§ 48

HEL 2021-000213 T 02 05 03 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle puoltavan lausunnon Lauttasaaren yhteis-
koulun laajennusosan hankesuunnitelmasta ja esitetyn hankkeen lai-
noittamiskelpoisuudesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 175

HEL 2021-000213 T 02 05 03 00

Lausunto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2021 39 (103)
Kaupunginhallitus

Asia/8
28.06.2021

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon lainan myöntämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun kannatu-
syhdistys ry:lle:

Lautakunta toteaa antaneensa 22.9.2020 (§ 240) puoltavan lausunnon 
Lauttasaaren yhteiskoulun laajennuksen hankesuunnitelmasta. Lau-
sunto koskee alueellisista koulutustarpeista syntyviä tilatarpeita. Hank-
keen teknisistä tarpeista ja ratkaisuista on antanut lausunnon kaupun-
kiympäristön toimiala.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa edelleen hankesuunnitelmaa. 
Lautakunnalta ei ole pyydetty kannanottoa lainahakemuksesta, vaan 
siihen liittyen näkemystä
- kaupungin ja toisaalta yksityisen opetuksen järjestäjän vastuulle kuu-
luvista kustannuksista sekä
- toimialan tahtotilasta yleisesti avustaa sopimuskouluja tilamuutosten 
liitännäiskustannuksissa jatkossa.

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen kaupungin sopimuskoulu ja it-
senäinen koulutuksen järjestäjä. Valtioneuvosto on myöntänyt koululle 
järjestämisluvan eli luvan järjestää perusopetusta. Perusopetuslain 3. 
luvun 7 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuk-
sen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivistystarpeeseen 
ja että opetuksen järjestäjä ja kunta, jossa opetusta järjestetään, ovat 
sopineet asiasta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että ha-
kijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmu-
kaiseen järjestämiseen. 

Yksityiset koulut saavat rahoituksensa perusopetuksen järjestämiseen 
peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta oppilaiden kotikuntien 
maksamina kotikuntakorvauksina, joiden suuruudesta päättää vuosit-
tain valtio. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa oppilas-ja opiskelijahuol-
tolain 2 luvun 9 §:n mukaisesti koulun sijaintikuntana opiskeluhuollon 
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä oppilaiden kotipaikas-
ta riippumatta.

Lähtökohtaisesti opetus tulisi pystyä järjestämään edellä todetulla ra-
hoituksella. Sopimuksin Helsinki on kuitenkin halunnut turvata sen, että 
sopimuskouluilla on käytössään helsinkiläisten oppilaiden osalta samat 
oppilaskohtaiset resurssit (sama palvelutaso) kuin niillä olisi kaupungin 
kouluina.  Korvausta on maksettu, jos kaupungin koulujen määrärahat 
oppilasta kohti ovat ylittäneet Helsingin sopimuskouluille lain perusteel-
la maksaman kotikuntakorvauksen oppilasta kohti. Korvausta on mak-
settu viime vuosina kahdelle neljästätoista kaupungin sopimuskoulusta. 
12 sopimuskoululla kotikuntakorvaus on tuottanut paremman resur-
soinnin, kuin minkä koulut olisivat saaneet kaupungin kouluina.
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Kuntien maksamien kotikuntakorvauksien pohjana oleviin kustannuk-
siin sisällytetään ns. pienet investointimenot, joiden kokonaiskustan-
nukset alittavat valtioneuvoston perustamishankkeelle säädetyn vä-
himmäismäärän, 400 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Nämä pienet in-
vestointimenot huomioidaan myös sopimuskoulujen kustannuksissa 
kaupungin sopimuskorvauksia määritettäessä. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta ei näe tarpeellisena laajentaa perustamishankkeiden liitän-
näiskustannusten korvaamista nykyisestä tasosta eikä talousarviossa 
ole määrärahavarauksia korvausten laajentamiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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§ 503
Helsinki-mitalin myöntämistä koskevan ohjeen uudistaminen

HEL 2021-006551 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsinki-mitalin myöntämisperusteet liit-
teestä 2 ilmenevällä tavalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-mitalin nykyiset myöntämisperusteet 2014
2 Ehdotus Helsinki-mitalin myöntämisperusteista 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.1955 perustaa Helsinki-mitali -nimisen 
ansiomitalin ja hyväksyä Helsinki-mitalin jakoa koskevat määräykset. 
Kaupunginhallitus uudisti 3.3.2014 (§ 253) Helsinki-mitalin myöntämis-
perusteet, jotka ovat olleet siitä lähtien voimassa (liite 1). 

Helsinki-mitalin myöntämisperusteita on syytä päivittää siten, että oh-
jeissa puhutaan kaupunginjohtajan sijaan pormestarista. Samalla ohjei-
ta on syytä tiivistää ja yksinkertaistaa. Uusien ohjeiden mukaisesti kau-
punginhallitus päättää myöntämisen yleisistä periaatteista, ja pormesta-
ri antaa asiaan liittyvät tarkemmat ohjeet.

Ehdotus uusiksi myöntämisperusteiksi on liitteenä 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-mitalin nykyiset myöntämisperusteet 2014
2 Ehdotus Helsinki-mitalin myöntämisperusteista 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 504
Vuoden 2021 Helsinki-mitalien kustannusten maksaminen

HEL 2021-007463 T 01 02 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2021 kultaisten Helsinki-mitalien 
arvonlisäverottomat kustannukset 755 010,27 euroa maksetaan talou-
sarvioin kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksik-
kö 1000021, projekti 1040201 009). Mitaleiden yhteismäärä 603 kpl.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää talousarviossa kau-
punginhallituksen käyttöön annetun määrärahan käytöstä 500 000 eu-
roon asti.

Kansliapäällikkö päätti 17.3.2021 (67 §), että vuonna 2021 hankitaan 
noin 600 kpl kultaisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan 
yhteishintaan 736 000 euroa ja että vuoden 2021 hankinnan lopullinen 
hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dol-
larin markkina-arvon perusteella. Lisäksi todetaan, että kustannukset 
maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttö-
varat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 009).

Helsinki-mitalit kilpailutettiin vuonna 2020. Kilpailutus perustui 4.9.2020 
päivättyyn tarjouspyyntöön H084-20, Dnro HEL 2020-009836. Helsinki-
mitaleiden valmistaminen -hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. 
Kansliapäällikkö päätti 18.11.2020 (254 §) hyväksyä Kultakeskus 
Oy:n(0414941-9) tarjouksen Helsinki-mitaleiden valmistamisesta nel-
jäksi (4) vuodeksi. Sopimus Kultakeskus Oy:n kanssa on allekirjoitettu 
17.12.2020. 
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslian taloushallinto
Kaupunginkanslian informaatiopalvelu
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§ 505
Alueen varaaminen Artin Säätiö sr:lle ja Hämäläisten ylioppilassää-
tiö sr:lle opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua varten (Oulunkylä)

HEL 2021-006587 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Artin Säätiö sr:lle (Y-tunnus 0116369-6) ja 
Hämäläisten ylioppilassäätiö sr:lle (Y-tunnus 0116552-8) Oulunkylästä 
suunnitellun tontin määräalan opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua 
varten seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen käsittäen asuntotontista (AK) 
28133/1 noin 1 367 m²:n suuruisen määräalan siihen kohdistuvine 
rakennusoikeuksineen, eli asuntolatyyppinen rakennusoikeus 3 900 
k-m² sekä liikerakennusoikeus 100 k-m².

 Varausalueelle tulee toteuttaa valtion korkotukemia (pitkä korkotuki) 
vuokra-asuntoja opiskelijoille.

 Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja, 

liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista oh-
jetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadetta-
vat puut (25.5.2018)".

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille
6 Kiinteistö Oy Maapadontie 2:n nykyinen vuokra-alue
7 Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja suunniteltava hanke

Artin Säätiö sr ja Hämäläisten ylioppilassäätiö sr (hakijat) pyytävät 
10.6.2020 päivätyssä hakemuksessa, että niille varataan tontin 
28133/1 määräala valtion korkotukemaa opiskelija-asuntohanketta var-
ten. Rahoitus- ja hallintamuototarkastelu on tehty yhdessä kaupungin-
kanslian asuminen-yksikön kanssa.

Hakijoiden noin 86 %:sesti omistama Kiinteistö Oy Helsingin Maapa-
dontie 2 on vuokralaisena viereisellä tontilla 28305/8, jolla sijaitsee 
opiskelija-asuntoja. Hakijoiden tarkoituksena on toteuttaa tontin 
28133/1 eteläosaan opiskelija-asuntohanke, joka täydentäisi Maapa-
dontie 2:ssa olevaa opiskelija-asuntotarjontaa. 

Varauksen perusteluna hakijat esittävät, että ne ovat edesauttaneet 
alueelle laadittua asemakaavaa ja asemakaavan muutosta 12445 suh-
tautumalla myönteisesti Kiinteistö Oy Helsingin Maapadontie 2:n vuok-
ratontin 28305/8 osittaiseen kaavoittamiseen katualueeksi ja asuinker-
rostalojen rakennusalaksi. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
nro 12445 toteuttaminen edellyttää Kiinteistö Oy Helsingin Maapadon-
tie 2:n vuokratontin ajoteiden, autopaikoituksen ja pihajärjestelyjen 
muokkaamista (käsittäen mm. auto- ja polkupyöräkatoksen purkami-
sen). 

Sijaintikartta on liitteenä 2.Kiinteistö Oy Helsingin Maapadontie 2:n ny-
kyinen vuokra-alue on kuvattu liitteessä 6. Hakemus on oheismateriaa-
lissa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 8.11.2017 § 396 hyväksynyt Oulunkylän Käs-
kynhaltijantien ja sen ympäristön tontteja sekä katu-, puisto-, suojavi-
her- ja liikennealueita koskevan asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen nro 12445, joka on tullut voimaan 13.12.2018. Asemakaavalla ja 
asemakaavan muutoksella lisätään julkiseen liikenteeseen tukeutuvaa 
asuntorakentamista tulevan Raide-Jokerin pysäkkien tuntumassa. Li-
säksi aiemmin asemakaavoittamattomalle alueelle syntyi uusi asuinker-
rostalojen (AK) kortteli 28133, jonka eteläosaan on mahdollista raken-
taa asuntolatyyppistä asumista.

Tontti 28133/1 muodostuu kiinteistöistä: 91-422-5-2 (osapinta-ala 4 812 
m²) ja 91-422-6-56 (osapinta-ala 2 085 m²).
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Tontin pinta-ala on 6 897 m², josta varattavan määräalan pinta-ala on 1 
367 m².  Asuinrakennusoikeus on 11 500 k-m²,  jonka lisäksi tontille tu-
lee toteuttaa liike- ja toimistotilaa vähintään 100 k-m². Asuntorakennu-
soikeudesta saa käyttää asuntolatyyppistä asumista varten 3 900 k-m² 
tontin eteläosassa.

Tontti 28133/1 on tarkoitus luovuttaa kahtena eri kokonaisuutena. Kau-
punginhallitus on 9.12.2019 § 847 varannut kaupunkiympäristön toimia-
lan asuntotuotannolle (ATT) määräalan tontista välimuodon asuntotuo-
tannon suunnittelua ja toteutusta varten 31.12.2021 saakka. ATT:lle va-
rattuun määräalaan kohdistuva asuinrakennusoikeus on noin 7 600 k-
m². Hakijoiden toteutettavaksi jää asuntolatyyppinen asuinrakennusoi-
keus 3 900 k-m² tontin eteläosassa sekä liikerakennusoikeus. 

Tontin varaaminen

Tonttien luovuttamista koskevien kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 
hyväksymien linjausten mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pää-
asiassa julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti 
voidaan kuitenkin varata suoravarauksena ilman julkista hakua tapaus-
kohtaisesti arvioitavin erityisin perustein.

Tontin varaamista hakijoille voidaan pitää perusteltuna, sillä kaupun-
ginhallituksen hyväksymien linjausten ja niitä täydentävien soveltami-
sohjeiden kohdan "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan tontti voi-
daan varata suoravarauksena silloin, kun tontti luovutetaan osana 
maanhankintaa tai se on muutoin perusteltua osana maapoliittisia toi-
menpiteitä.  Lisäksi suoravaraus on mahdollinen tilanteessa, jossa tont-
ti varataan säänneltyyn asuntotuotantoon ja hankkeen toteuttamisella 
on kiire.  

Kiinteistö Oy Helsingin Maapadontie 2:n vuokra-alueen osalle on ase-
makaavalla ja asemakaavan muutoksella nro 12445 osoitettu uusia 
käyttötarkoituksia (Maapadontien katualue, määräala suunnitellusta 
asuinkerrostalotontista (AK) 28132/1). Kiinteistö Oy Helsingin Maapa-
dontie 2 vapauttaa osan vuokra-alueestaan ennen pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen vuokra-ajan päättymistä, mikä mahdollistaa sen, et-
tä kaupunki voi luovuttaa asuntotontin (AK) 28132/1 asuntorakentamis-
hankkeelle hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Näin ollen tontin 
suoravaraaminen edistää täydennysrakentamista. Lisäksi Kiinteistö Oy 
Helsingin Maapadontie 2:n vuokra-alueen osittainen vapauttaminen 
ennenaikaisesti mahdollistaa Maapadontien jatkeen rakentamisen. 

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian ja kaupun-
kiympäristön toimialan asemakaavapalvelun kanssa. Varaus toteuttaa 
kaupunkistrategiaa ja asuntopoliittisia tavoitteita. Lisäksi varaus toteut-
taa asuntotonttien suoravaraukselle asetetut kaupungin kyseiselle alu-
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eelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa 
koskevat tavoitteet.

Tontin myöhempi luovuttaminen

Tontin 28133/1 määräala on tarkoitus luovuttaa myöhemmin hakijoiden 
perustamalle yhtiölle kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksy-
mien tontin luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla 
pitkäaikaisesti.

Maanvuokrasopimuksen muuttaminen ja täydennysrakentamiskorvaus

Kiinteistö Oy Helsingin Maapadontie 2:n vuokrasopimus tontista 
28305/8 on voimassa 31.12.2075 saakka. Tontin 28305/8 eteläosa liite-
tään suunnitellun asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tonttiin 28132/1 
sekä Maapadontien katualueeseen. Maapadontietä tullaan jatkamaan 
noin 50 metriä länteen päin. 

Edellä mainitut muutokset edellyttävät, että Kiinteistö Oy Helsingin 
Maapadontie 2:n vuokra-aluetta pienennetään siten, että asuntotonttiin 
28132/1 liitettävä alue sekä katualue vapautuvat vuokralaisen vuokra-
alueesta ja tulevat kaupungin hallintaan. Kaupunki tulee suorittamaan 
asemakaavamuutoksen toteuttamisen johdosta täydennysrakentamis-
korvausta Kiinteistö Oy Maapadontie 2:n maanvuokrasopimuksen muu-
toksen yhteydessä. Lisäksi kaupunki korvaa vuokralaiselle kadunraken-
tamisen alle jäävät rakennelmat. Vuokra-alueen muutoksen yhteydessä 
tonttiin 28305/8 liitetään pieni osa Maapadontien katualuetta, jolloin 
Kiinteistö Oy Helsingin Maapadontie 2:n vuokra-alue tulee olemaan 
suunniteltu asuntolatyyppisten kerrostalojen (AKS) tontti 28305/11. 

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta ra-
kentamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
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5 Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille
6 Kiinteistö Oy Maapadontie 2:n nykyinen vuokra-alue
7 Hakemus

Oheismateriaali

1 Hakemus 10.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 506
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Niskalan arboretumin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä 
hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2021-002752 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, että se perustaa Niskalan arboretumin luonnonsuojelualu-
een sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vuosille 2021–
2030.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Niskalan arboretum sijaitsee Pohjois-Helsingissä Keskuspuiston poh-
joisosassa. Alue rajautuu idässä Niskalan tilan pihapiiriin ja pohjoisessa 
ja lännessä Haltialan peltoihin. Alue liittyy saumattomasti Haltialan laa-
jaan yhtenäiseen ulkoilualueeseen.  Arboretumin eli puulajipuiston al-
kuperäiset puut on istuttanut Tuomarinkylän kartanon ja Haltialan tilan 
omistaja maanviljelysneuvos Jakob Kavaleff vuosina 1907–1911. Ka-
valeffin ajatuksena oli luoda alueesta taimitarhan esittelypuisto. Arbore-
tum siirtyi kaupungin omistukseen vuonna 1961. Metsäalueen lajisto 
sisältää sekä luonnonvaraista puu-, pensas- ja ruohovartista lajistoa et-
tä runsaasti ulkomaista, istutettua lajistoa. Arboretumin alueeseen kuu-
luu rauhoitetun alueen lisäksi metsä- ja niittyalueita suojelualueen itä- 
ja eteläpuolella. Kokonaisuudessaan arboretum on kooltaan noin neljä 
hehtaaria.

Rauhoituksen tarkoitus

Arboretumin ydinosa on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi vuonna 
1984. Rauhoitetun alueen pinta-ala on yhteensä 2,26 hehtaaria. Rau-
hoituksen tarkoituksena on koti- ja ulkomaisia puu-, pensas- ja ruoho-
kasvilajeja kasvavan puistometsäalueen ja edustavan puulajipuiston 
säilyttäminen. Alueella on rauhoituspäätöksen mukaan ”metsätieteellis-
tä, puutarhatieteellistä ja historiallista arvoa nähtävyytenä”.  Niskalan 
arboretum poikkeaa muista Haltialan metsäisistä luonnonsuojelualueis-
ta, sillä rauhoituksen tarkoituksena ei ole perinteisen luonnonsuojelun 
tapaan turvata alueen luonnontilan säilymistä vaan ylläpitää sekä ar-
vokkaan luonnonkasvilajiston että alueelle istutetun lajiston säilymistä. 
Niskalan arboretum täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnon-
suojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Alue on niin edustava 
ja arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuu-
den ja kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.
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Kaavatiedot

Arboretumin alueella on voimassa Haltialan asemakaava (9540, voi-
maantulo 1990). Rauhoitettu alue on merkitty SL- luonnonsuojelualue-
merkinnällä, Kuninkaantammentien eteläpuoliset maisemallisista syistä 
avoimena säilytettävät entiset pellot sa-merkinnällä ja arboretumin reu-
na-alueet rauhoitetun alueen itä- ja kaakkoispuolella arboretumia var-
ten varatuiksi alueen osiksi arb-merkinnällä. Rauhoitetun alueen sisällä 
ja ulkopuolella on lisäksi osoitettu ohjeellisia polkuja (po-merkintä) ja 
ulkoiluteiden reittejä (ut-merkintä).

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Alue on pienestä koostaan huolimatta monimuotoinen sisältäen tuoret-
ta ja kostea lehtoa, lehtomaisia ja kuivia kankaita, niittyjä ja kosteikkoja 
sekä näiden reunavyöhykkeitä. Alue poikkeaa luonnonmetsistä erikoi-
sen käytön, pitkän hoitohistorian ja runsaan istutetun lajiston vuoksi. 
Arboretum on samanaikaisesti luonnonsuojelualue ja puulajipuisto. 

Alueen eteläreunalla esiintyy runsaslahopuustoista vanhaa, kuusival-
taista metsää (Metso-kriteerit täyttävä metsäalue). Helsingin uhanalais-
ten luontotyyppien selvityksessä 2018–2020 Niskalan alueelta rajattiin 
useita kohteita, joihin kuuluu kaksi keskiravinteista lehtokohdetta sekä 
kaksi vanhaa lehtipuuvaltaista lehtomaista ja tuoretta kangasta. Koh-
teiden edustavuusluokka on kohtalainen tai heikko, ja luonnontilaisuus-
luokka heikentynyt tai vähän heikentynyt. Toinen lehtokohteista sijait-
see suojelualueella. 

Linnustoarvot ovat paikallisesti merkittävät. Erityisesti rehevien metsien 
lajeja kuten nokkavarpunen, kultarinta, satakieli, viitakerttunen, viita-
sirkkalintu ja mustapääkerttu on tavattu alueelta. Arboretum rajautuu li-
säksi kahteen Helsingin arvokkaaseen lintualueeseen: Haltialan pohjoi-
sosan metsäalueeseen sekä Niskalan Haltialan alueen peltoihin. 

Niskala sisältyy Helsingin arvokkaiden lepakkokohteiden alueeseen, 
johon kuuluu Vantaanjoen kolme koskea, jokialueen rantavyöhyke sekä 
arboretumin alue. Lepakot viihtyvät Niskalan pikkuteillä, poluilla, pelto-
jenreunojen metsiköissä ja Niskalan pihapiirissä. Lähimmät liito-oravan 
ydinalueet sijaitsevat arboretumin pohjoispuolella Haltialan aarnialueen 
luonnonsuojelualueella sekä arboretumin länsipuoleisella metsäalueel-
la Kuninkaantammentien viereisessä metsikössä. Arboretumin alueelta 
liito-oravahavaintoja ei ole.

Arboretumiin tehdyt istutukset

Ensimmäiset kaupungin tekemät istutukset ajoittuvat 1990-luvun al-
kuun. Lisäistutuksia on tehty erityisesti vuosien 2009–2016 aikana. La-
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jivalinnoissa on painotettu lajien menestymistä, mutta aggressiivisesti 
leviäviä lajeja ei ole istutettu. Lajistoa valittaessa on haluttu suosia sel-
laista historiallisesti kiinnostavaa puuvartista lajistoa, jota oli saatavilla 
jo Kavaleffin aikana eli 1900-luvun alussa. Puulajikokoelmaan on erityi-
sesti vuosien 2009–2016 aikana lisätty kiinnostavia, kauniita ja erikoisia 
lajeja eri puolilta maailmaa. Aikavälillä 2009–2020 tehdyistä istutuksista 
oli vuoden 2020 inventoinnissa elossa noin 480 lajiketta.

Alueen käyttö

Niskalan arboretum on tunnettu nähtävyys. Arboretum kuuluu Haltialan 
alueen laajaan ulkoilualueeseen, johon tehdään arvioilta kaksi miljoo-
naa vierailua vuosittain. Puulajipuistoa käytetään ulkoiluun, retkeilyyn, 
koiran ulkoilutukseen ja luonnosta nauttimiseen. Kasveista kiinnostu-
neille harrastajille paikka on erityisen arvokas ja sitä käytetään myös 
opetuskohteena. Arboretumin opasteet, polkuverkosto ja muut raken-
teet uusittiin 2008 laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti 
2010–2016. Opasteiden ja polkuverkoston avulla pyritään ohjaamaan 
kulkua siten, etteivät luontoarvot vaarannu. Alueen palvelut kuten py-
säköinti, pöytäpenkit ja käymälä on sijoitettu pääosin rauhoitetun alu-
een ulkopuolelle. Arboretumin puulajikokoelmaan voi tutustua opaste-
tun reitin avulla. Reitin varrella esitellään 64 kokoelmaan kuuluvaa puu- 
ja pensaslajia. Esittelykasvit on varustettu nimikyltein ja jokaisesta esit-
telykasvista on saatavilla internetin kautta lisätietoa QR-koodin avulla. 
Lapsille suunnattu Tunne puut -luontopolku hyödyntää samaa ohjattua 
reittiä. Istutetun lajiston lisäksi kerrotaan alueen luonnosta.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Arboretumin alueen ensimmäinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin 
1990-luvun alussa ja päivitettiin 2008. Haasteena alueen hoidon ja käy-
tön suunnittelussa on alueen kaksijakoinen luonne. Merkittävien luon-
toarvojen lisäksi alue on arvokas puu- ja pensaslajien kokoelma, jota 
ylläpidetään nähtävyytenä. Kokoelman ylläpitämiseksi aluetta on hoi-
dettava siten, että istutetuille kasveille on riittävästi elintilaa muun 
muassa karsimalla istutettujen taimien ympäriltä muuta kasvillisuutta. 
Samalla suojellaan alueen luontoarvoja.

Edellisessä hoito- ja käyttösuunnitelmassa (2008-) esitettiin arboretu-
min metsäalueiden puuston pitkäjänteistä uudistamista ja laajamittaisia 
uusia istutuksia. Alkuperäisistä eksoottisista puuistutuksista oli hyvin 
vähän enää jäljellä ja alue oli umpeenkasvanut. Suunnitelman tavoit-
teeksi asetettiin arboretumin kunnostaminen siten, että alueella huo-
mioidaan sekä monimuotoinen luonto että kehitetään alueesta helppo-
hoitoinen metsäarboretum. Aluetta tuli hoitaa siten, että alueelle tyypil-
lisille metsätyypeille kehittyisi moninainen metsärakenne ja monipuoli-
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nen lajisto. Ylläpidon keinoin oli tarkoitus ylläpitää arvokasta kasvilli-
suutta ja kulttuurimaiseman piirteitä ja samalla vaalia luonnon moni-
muotoisuutta

Suunnitelma on toteutunut pääpiirteissään hyvin. Alueen käyttöä oh-
jaavat rakenteet ja tunnettavuutta lisäävät opasteet rakennettiin suunni-
telman mukaisesti. Suunnitelmassa esitettiin hyvinkin seikkaperäisiä la-
jiehdotuksia istutettavista puista, pensaista ja ruohovartisista kasveista, 
joista vain osa on toteutunut. 

Hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2021–2030 laadittiin vuoden 2020 
aikana. Suunnitelma kattaa rauhoitetun luonnonsuojelualueen ja arbo-
retumiin liitettyjä reuna-alueita. Arboretumin tavoitetilaan ei ole tarpeen 
tehdä merkittäviä muutoksia.

Arboretumin tavoitetila:

1. Niskala on helppohoitoinen, edustava metsäarboretum
2. Niskala on luonnoltaan ainutlaatuinen, monipuolinen ja elinvoi-

mainen
3. Arboretum säilyttää ja luo uudelleen Kavaleffin kasviperintöä ja 

maisemaa
4. Arboretumissa on hiljaisuutta, linnunlaulua, ihania kasveja ja 

viehättäviä pienmaisemia sekä maisemia
5. Arboretum lisää kävijöiden ymmärrystä luonnon monimuotoi-

suudesta 

Suunnitelmassa tarkastellaan edellisen hoito- ja käyttösuunnitelman to-
teutumista, päivitetään kasvikokoelman tiedot ja tiedonhallinta sekä esi-
tetään uutena arboretumille kokoelmapolitiikka. Kokoelmapolitiikassa 
esitetään kokoelman tarkoitus ja miten sitä ylläpidetään ja kehitetään.

Hoidon keskeisenä tavoitteena koko alueella on turvata luontoarvot ja 
hoidon jatkuvuus istutetun kasviston osalta, jotta kokoelmaan istutettu 
kasvisto menestyy pitkällä tähtäimellä. Luontoarvojen säilymisen kei-
noina ovat mm. monipuolisen ja -lajisen lahopuujatkumon turvaaminen, 
kerroksellisen metsärakenteen ylläpitäminen, kulun ohjaaminen ja pal-
veluiden keskittäminen suojelualueen ulkopuolelle, haitallisten vierasla-
jien torjuminen ja tietämyksen lisääminen alueen arvoista. Osalle suo-
jelualueen lohkoista ei esitetä hoitotoimia ja jokaisella lohkolla pyritään 
jättämään suojaisia, rauhallisia alueita eläimistölle.

Eksoottisen lajiston turvaamisen keinoja ovat kilpailevan ja varjostavan 
kasvillisuuden poisto taimien ympäriltä, taimien suojaaminen ja tukemi-
nen, yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ulkoiluteiden ja polku-
jen varsilla, vuosittainen niitto niittyalueilla ja hedelmätarhan alueella, 
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haitallisten vieraskasvien torjunta, rakenteiden ja varusteiden kunnos-
sapito sekä puhtaanapito. Hoidon jatkuvuus on tärkeää, jotta arboretu-
min arvokas lajisto säilyy ja istutetuista yksilöistä kasvaa suunnitelmien 
mukainen kokonaisuus. 

Alueelle laadittiin suunnittelutyön aikana hoitotoimenpiteitä ja alueen 
käyttöä paremmin palveleva lohkojakokartta. Jokaiselle lohkolle esite-
tään lohkokortti, jossa kuvaus osa-alueen nykytilasta, tavoitetilasta ja 
hoito- ja kunnossapitotoimenpiteistä, jolla tavoitetilaan päästään.  Hoi-
totoimien kiireellisyys osoitetaan lohkoittain. 

Suunnitelmassa esitetään lisäksi arboretumin tietokannan ja paikkatie-
don kehittämisen periaatteet. Arboretumin kokoelmatietojen hallintaan 
on luotu paikkatietoon perustuva sähköinen rekisteri. Kokoelmaan istu-
tettujen uusien puiden ja pensaiden tiedot on tallennettu tietokantaan. 
Kaupungin paikkatietomuotoiseen puurekisteriin on viety suurin osa 
kokoelman puuvartisesta kasvistosta. Puurekisterin tiedot ovat avointa 
dataa, jolloin ne palvelevat myös alueen lajeista kiinnostuneita kävijöi-
tä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Niskalan arboretum hks raportti 20210301

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistaja hakemuk-
sesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen 
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luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset mää-
räykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on 
valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alu-
eelle hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty toimen-
piteet luonnonympäristön hoitamiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelma esi-
tetään luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi..

Kustannukset

Suunnitelman toteuttamisen kustannukset jakautuvat perusylläpitoon ja 
kertaluonteisiin toimenpiteisiin. Vuotuisten ylläpitokustannusten tarve 
on 20–25 000 euroa kaudella 2021–2030.

Perusylläpidon lisäksi esitetään kertaluonteisia toimenpiteitä, joiden 
vuosittainen tarve on keskimäärin arviolta 15 000–18 000 euroa. Kerta-
luonteisten toimenpiteiden arvioitu kokonaiskustannus suunnitelma-
kaudelle 2021–2030 on yhteensä noin 80 000 euroa. Toimenpiteitä 
ovat mm. haitallisten vieraslajien tehostettu torjunta, uusien opaskylt-
tien suunnittelu ja rakentaminen, uusien nimikylttien hankinta, luonto-
selvitysten teettäminen ja polkujen ja rakenteiden uusiminen.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esi-
tyksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Niskalan arboretum hks raportti 20210301

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Ympäristöpalvelut

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 15.04.2021 § 66

HEL 2021-002752 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle Niskalan arboretumin luonnonsuojelualueen hoito- ja 
käyttösuunnitelman vahvistamista vuosille 2021-2030.

Käsittely

15.04.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

18.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
yksikön päällikkö
Laura Walin

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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§ 507
Kuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanon täydentäminen

HEL 2021-000723 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 15.2.2021 asettamiensa ja 7.6.2021 täyden-
tämiensä vaalilautakuntien kokoonpanoa liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Toni Mäki 
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Muutokset vaalilautakunnissa 13.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 15.2.2021 § 123 vaalilautakunnat ja valitsi jä-
senet niihin vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivää varten. Kaupungin-
hallitus muutti 7.6.2021 § 439 vaalilautakuntien kokoonpanoja ja nimesi 
varalistalle varahenkilöitä täydentämään lautakuntia.

Osa vaalilautakuntien jäsenistä oli estyneitä osallistumaan vaalilauta-
kuntatyöskentelyyn kuntavaaleissa ja tämän vuoksi vaalilautakuntia 
täydennettiin varalistalta liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Muutokset vaalilautakunnissa 13.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 439

HEL 2021-000723 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 15.2.2021 asettamien vaalilautakuntien ko-
koonpanoa liitteen 1 mukaisesti ja nimesi liitteen 2 mukaiset varajäse-
net.

15.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
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§ 508
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2021 kun-
tavaaleissa

HEL 2021-007419 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle 
vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä hoidetuista tehtävistä maksetta-
vaksi palkkioksi 6612,50 euroa, mikä maksetaan talousarvion kohdalta 
1 10 01 (Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkiopyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää (liite 1), että hänelle 
suoritetaan 13.6.2021 toimitettuihin kuntavaaleihin liittyvien tehtävien 
hoitamisesta palkkio 6612,50 euroa Luottamushenkilöiden taloudelliset 
etuudet -päätöksen (kaupunginvaltuusto 19.6.2019 § 211) nojalla. Luot-
tamushenkilöiden taloudelliset etuudet -päätöksen mukaan keskusvaa-
lilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan vaalikohtainen palkkio. 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio maksetaan talousar-
vion kohdalta 1 10 01, jonka määrärahat on osoitettu vaalien järjestä-
miseen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkiopyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talouspalvelut
Keskusvaalilautakunta
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 509
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen rahoitusta koskevasta hallituksen esitys-
luonnoksesta

HEL 2021-005810 T 03 00 00

VN/725/2021

Päätös

Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lau-
sunnon tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitusta kos-
kevasta hallituksen esitysluonnoksesta: 

Yleiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutus) 
yhdistetään 1.8.2022 alkaen nykyiset nivelvaiheen koulutukset: perus-
opetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava 
koulutus (LUVA-koulutus) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus (VALMA-koulutus). TUVA-koulutus on osa oppivelvollisuuden 
laajentamiseen liittyvää lainsäädännön kokonaisuutta.   

Helsingin kaupunki kannattaa hallituksen esitysluonnoksen tavoitteita 
rahoitustason yhtenäistämisestä eri rahoitusjärjestelmissä, riittävän ra-
hoitustason varmistamisesta tutkintokoulutukseen valmentavan koulu-
tuksen (TUVA-koulutuksen) järjestämiseksi sekä TUVA-koulutuksen 
järjestämisperiaatteiden tarkentamisesta. Sekä TUVA-koulutuksen jär-
jestäjän että opiskelijan kannalta on tärkeää, että koulutuksen järjestä-
misessä ja rahoittamisessa sovellettavat säännökset ovat selkeitä. Hel-
singin kaupunki kuitenkin toteaa, ettei rahoituksen muodostumisessa 
huomioida riittävästi sitä, että päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämi-
sestä on ammatillisen koulutuksen järjestäjillä.

Huomiot ehdotetusta rahoitusmallista

Helsingin kaupungilla on ammatillisen koulutuksen järjestäjänä VAL-
MA-koulutuksen järjestämislupa, joten tulevan TUVA-koulutuksen ra-
hoitus määräytyisi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän mu-
kaan. Esitysluonnoksen mukaan mahdollinen TUVA-koulutuksen opis-
kelijavolyymin kasvu voitaisiin huomioida varsinaisen suoritepäätöksen 
tai varainhoitovuoden aikana mahdollisesti tehtävän lisäsuoritepäätök-
sen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrittelyssä. Esitysluonnoksessa 
ei kuitenkaan ehdoteta lisättäväksi ammatillisen koulutuksen määrära-
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haa, joten TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymin lisääminen voi vähen-
tää ammatillisen koulutuksen toteuttamista. Helsingin kaupunki katsoo, 
että koko koulutustarjonnan laadukas toteuttaminen edellyttäisi myös 
ammatillisen koulutuksen määrärahan lisäämistä. TUVA-koulutuksen 
opiskelijavolyymien kasvu vaikeuttaisi koulutuksen järjestäjän rahoituk-
sen ennakoitavuutta entisestään, koska vaikutuksia voi olla myös muun 
koulutuksen rahoitukseen alentavasti.

Esityksen tavoitteena on yhtenäistää valmentavan koulutuksen rahoi-
tuksen taso eri rahoitusjärjestelmissä ja samalla varmistaa koulutuksen 
järjestäjille riittävä rahoitustaso TUVA-koulutuksen järjestämiseen. Käy-
tännössä yhtenäistäminen tehtäisiin määrittelemällä nykyisten nivelvai-
heen koulutusten rahoituksen perusteella laskennallinen verrokkiyksik-
köhinta ja asettamalla kussakin rahoitusjärjestelmässä käytettävät pai-
nokertoimet siten, että rahoituksen taso asettuisi uudistuksen alkuvai-
heessa mahdollisimman tarkasti verrokkiyksikköhinnan euromäärään. 

Nykyisiin yksikköhintoihin verrattuna TUVA-koulutuksen yhteinen yk-
sikköhinta eroaisi perusopetuksen lisäopetuksen yksikköhinnasta 1,3 
prosenttia ja VALMA-koulutuksen yksikköhinnasta -1,5 prosenttia. LU-
VA-koulutuksen yksikköhintoihin eroa on nuorille tarkoitetussa koulu-
tuksessa 9,4 prosenttia ja aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa 68,4 
prosenttia. Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen järjestäminen huo-
mioidaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä korotusker-
toimen kautta. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rahoitusjärjestel-
mässä TUVA-koulutuksen yksikköhinta sisältäisi keskimääräisenä 
myös erityisen tuen tarpeesta aiheutuvan rahoituksen. 

Helsingin kaupunki kiinnittää rahoitustason yhtenäistämisessä huomio-
ta siihen, että päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämisestä on amma-
tillisen koulutuksen järjestäjillä, joten TUVA-koulutuksen rahoitustason 
tulisi olla nykyisen ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen 
mukainen. TUVA-koulutuksen yksikköhinnan ja rahoitustason lasku 
verrattuna nykyiseen VALMA-koulutukseen ei tue esitysluonnoksen ta-
voitetta koulutuksen järjestäjien riittävän rahoitustason varmistamises-
ta. TUVA-koulutuksessa kustannuksia nostavat pienemmät opiskelu-
ryhmät sekä muita opiskelijaryhmiä suurempi ohjauksen ja tuen tarve.      

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lausuntopyyntö 11.5.2021
2 Lausuntopyynnön liite, esitysluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 11.5.2021 Helsingin kaupungin 
lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi 
laeiksi (liitteet 1 ja 2). Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelus-
sa 15.6.2021 mennessä. Lausunnolle on saatu lisäaikaa 28.6.2021 as-
ti.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annettua lakia, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an-
nettua lakia ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta an-
nettua lakia. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän 
korottamisesta 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta sekä toisen 
asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämi-
sestä. 

Esityksessä esitetään säädettäväksi tutkintokoulutukseen valmentavas-
ta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoitukses-
ta. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta ra-
hoitettaisiin siihen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten 
rahoitusjärjestelmien puitteissa. Esityksen mukaan valmentavan koulu-
tuksen rahoituksen taso eri rahoitusjärjestelmissä yhtenäistettäisiin. 
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä tarkennuksia tutkinto-
koulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain mukaisiin, 
valmentavan koulutuksen järjestämisoikeutta koskeviin säännöksiin. Li-
säksi tehtäisiin teknisluonteinen korjaus opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetun lain muutoksenhakusäännökseen. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut esitysluonnoksesta lausun-
non, johon ministeriölle annettava lausunto perustuu.

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa kau-
pungin lausunnot ulkopuolisille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 11.5.2021
2 Lausuntopyynnön liite, esitysluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 219

HEL 2021-005810 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä 2 olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi tut-
kintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta: 

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutus) 
yhdistetään 1.8.2022 alkaen nykyiset nivelvaiheen koulutukset: perus-
opetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava 
koulutus (LUVA-koulutus) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava 
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koulutus (VALMA-koulutus). TUVA-koulutus on osa oppivelvollisuuden 
laajentamiseen liittyvää lainsäädännön kokonaisuutta.   

Esityksen tavoitteena on määrittää, minkä koulutusmuodon rahoitusjär-
jestelmän puitteissa TUVA-koulutusta järjestetään tarkentamalla TUVA-
koulutuksesta annetussa laissa olevia koulutuksen järjestämisoikeutta 
koskevia säädöksiä. Jos koulutuksen järjestäjällä on ammatilliseen 
koulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa, TUVA-
koulutusta järjestettäisiin ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan pe-
rusteella ja ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän puitteissa.   

Helsingin kaupungilla on ammatillisen koulutuksen järjestäjänä VAL-
MA-koulutuksen järjestämislupa, joten tulevan TUVA-koulutuksen ra-
hoitus määräytyisi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän mu-
kaan. Esitysluonnoksen mukaan mahdollinen TUVA-koulutuksen opis-
kelijavolyymin kasvu voitaisiin huomioida varsinaisen suoritepäätöksen 
tai varainhoitovuoden aikana mahdollisesti tehtävän lisäsuoritepäätök-
sen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrittelyssä. Esitysluonnoksessa 
ei kuitenkaan ehdoteta lisättäväksi ammatillisen koulutuksen määrära-
haa, joten TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymin lisääminen voi vähen-
tää ammatillisen koulutuksen toteuttamista. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta toteaa, että koko koulutustarjonnan laadukas toteuttaminen edel-
lyttäisi myös ammatillisen koulutuksen määrärahan lisäämistä. TUVA-
koulutuksen opiskelijavolyymien kasvu vaikeuttaisi koulutuksen järjes-
täjän rahoituksen ennakoitavuutta entisestään, koska vaikutuksia voi 
olla myös muun koulutuksen rahoitukseen alentavasti.

Esityksen tavoitteena on yhtenäistää valmentavan koulutuksen rahoi-
tuksen taso eri rahoitusjärjestelmissä ja samalla varmistaa koulutuksen 
järjestäjille riittävä rahoitustaso TUVA-koulutuksen järjestämiseen. Käy-
tännössä yhtenäistäminen tehtäisiin määrittelemällä nykyisten nivelvai-
heen koulutusten rahoituksen perusteella laskennallinen verrokkiyksik-
köhinta ja asettamalla kussakin rahoitusjärjestelmässä käytettävät pai-
nokertoimet siten, että rahoituksen taso asettuisi uudistuksen alkuvai-
heessa mahdollisimman tarkasti verrokkiyksikköhinnan euromäärään. 

Nykyisiin yksikköhintoihin verrattuna TUVA-koulutuksen yhteinen yk-
sikköhinta eroaisi perusopetuksen lisäopetuksen yksikköhinnasta 1,3 
prosenttia ja VALMA-koulutuksen yksikköhinnasta -1,5 prosenttia. LU-
VA-koulutuksen yksikköhintoihin eroa on nuorille tarkoitetussa koulu-
tuksessa 9,4 prosenttia ja aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa 68,4 
prosenttia. Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen järjestäminen huo-
mioidaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä korotusker-
toimen kautta. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rahoitusjärjestel-
mässä TUVA-koulutuksen yksikköhinta sisältäisi keskimääräisenä 
myös erityisen tuen tarpeesta aiheutuvan rahoituksen. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä rahoitustason yhtenäistämi-
sessä tulisi huomioida, että päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämi-
sestä on ammatillisen koulutuksen järjestäjillä, joten TUVA-koulutuksen 
rahoitustason tulisi olla nykyisen ammatillisen koulutuksen valmenta-
van koulutuksen mukainen. TUVA-koulutuksen yksikköhinnan ja rahoi-
tustason lasku verrattuna nykyiseen VALMA-koulutukseen ei tue esi-
tysluonnoksen tavoitetta koulutuksen järjestäjien riittävän rahoitustason 
varmistamisesta. TUVA-koulutuksessa kustannuksia nostavat pie-
nemmät opiskeluryhmät sekä muita opiskelijaryhmiä suurempi ohjauk-
sen ja tuen tarve.      

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa hallituksen esitysluonnok-
sen tavoitteita rahoitustason yhtenäistämisestä eri rahoitusjärjestelmis-
sä, riittävän rahoitustason varmistamisesta TUVA-koulutuksen järjes-
tämiseksi sekä TUVA-koulutuksen järjestämisperiaatteiden tarkentami-
sesta. Sekä TUVA-koulutuksen järjestäjän että opiskelijan kannalta on 
tärkeää, että koulutuksen järjestämisessä ja rahoittamisessa sovellet-
tavat säännökset ovat selkeitä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kuiten-
kin toteaa, ettei rahoituksen muodostumisessa huomioida riittävästi si-
tä, että päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämisestä on ammatillisen 
koulutuksen järjestäjillä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
Suvi Havula, controller, puhelin: 310 20425

suvi.havula(a)hel.fi
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 510
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuslain 
muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

HEL 2021-006597 T 03 00 00

VN/1093/2021

Päätös

Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lau-
sunnon varhaiskasvatuslain muuttamista koskevasta hallituksen esitys-
luonnoksesta:

Yleiset huomiot ehdotuksista

Varhaiskasvatuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että yksityisen 
palveluntuottajan ilmoitusmenettelyä koskeva sääntely poistuu päiväko-
titoiminnan osalta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksityisen 
päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Yksityinen perhepäivähoito säi-
lyisi edelleen ilmoitusmenettelyn piirissä. 

Varhaiskasvatuslakiin ehdotetaan säädettäväksi yksityisen päiväkoti-
toiminnan harjoittamiseksi myönnettävästä luvasta, luvan hakemisesta, 
luvan myöntämisestä sekä luvan peruuttamisesta. Keskeisimmät muu-
tokset luvanvaraisuudessa liittyvät toiminnan aloittamiseen, muuttami-
seen sekä viranomaisten välisen toimivallan selkeyttämiseen. Päiväko-
titoimintaa ei saisi aloittaa tai toiminnan olennaista muutosta toteuttaa 
ennen lupaviranomaisen hyväksyntää. Helsingin kaupunki kannattaa 
ehdotusta lupaviranomaisen hyväksynnän edellyttämisestä toimintaa 
aloitettaessa tai sen olennaisen muuttamisen yhteydessä.

Esitetyssä varhaiskasvatuslain muutoksessa kunnan tehtäväksi jäisi 
lupaviranomaisen pyynnöstä tarvittavien tarkastusten toimittaminen, ei-
kä kunta enää tarkistaisi palveluntuottajan yleisiä edellytyksiä. Lisäksi 
luvanvaraisuuteen liittyvässä prosessissa yksityisen varhaiskasvatuk-
sen järjestäjien ja tuottajien ei tarvitsisi selvittää yleisiä edellytyksiä jo-
kaisen päiväkodin luvan hakemisen yhteydessä, vaan lupa olisi palve-
lutuottajakohtainen. 

Ehdotetut lakimuutokset selkeyttävät nykyistä aluehallintoviraston ja 
kunnan välistä työnjakoa. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että yksi 
viranomaistaho vastaa yksityisen päiväkotitoiminnan aloitukseen liitty-
västä lupaprosessista, eli sekä aloitukseen liittyvien asiakirjojen tarkis-
tamisesta että luvan antamisesta toiminnan käynnistämiseen. Lupame-
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nettelyyn siirtymiseen liittyvät muutokset kunnan ja aluehallintoviraston 
välisessä työnjaossa vaikuttavat kunnan toteuttamaan yksityisen var-
haiskasvatuksen ohjaukseen ja valvontaan. Lainvalmistelun yhteydes-
sä olisikin perusteltua määritellä tarkkaan kunnalle ohjauksen ja val-
vonnan osalta jäävät vastuut.

Seuraavaksi esitetään pykäläkohtaiset huomiot lain keskeisistä muu-
toksista. Lain teknisluonteisiin muutoksiin Helsingin kaupungilla ei ole 
huomautettavaa, joten niitä ei ole nostettu esiin lausunnossa.

Varhaiskasvatuslaki

43 § Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen varhaiskasvatuksen yleisiä edellytyksiä koskevat 2-4 mo-
mentit esitetään siirrettäväksi erilliseksi uudeksi 43 a §:ksi. Muutos on 
perusteltu ja sääntelyä selkeyttävä.

43 a § Yleiset edellytykset yksityisen varhaiskasvatuksen harjoittamiseksi

Yleisiä edellytyksiä koskevaa sääntelyä selkeytetään ja palveluntuotta-
jan toiminnan yleiset edellytykset tuodaan erilliseksi uudeksi 43 a §:ksi. 
Yleiset edellytykset vastaisivat asiallisesti voimassa olevan lain 43 
§:ssä määriteltyjä yleisiä edellytyksiä. Sanamuotoa kuitenkin tarkennet-
taisiin niin, että säännökseen lisättäisiin maininta siitä, että yleisten 
edellytysten tulee täyttyä koko toiminnan ajan. 

Muutos selkiyttäisi nykyisen varhaiskasvatuslain perusteluissa jo ole-
vaa velvoitetta. Aiemmin maininta on sisältynyt vain varhaiskasvatus-
lain perusteluihin. Palveluntuottajalta vaadittavien taloudellisten edelly-
tysten täyttymistä tulee kuitenkin täsmentää ennakollisen valvonnan 
vahvistamiseksi. 

Uuden 43 a §:n 4 momentin mukaan päiväkotitoiminnan yleisissä edel-
lytyksissä tapahtuneista muutoksista olisi ilmoitettava viipymättä kirjalli-
sesti luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle. Velvoite ilmoittaa yleisis-
sä edellytyksissä tapahtuneista muutoksista olisi ilmoitusmenettelyyn 
nähden uusi ja lisäisi palveluntuottajalta vaadittavaa huolellisuutta. Hel-
singin kaupunki pitää perusteltuna, että yleisissä edellytyksissä tapah-
tuneista muutoksista olisi ilmoitettava viipymättä lupaviranomaiselle. 
Kyseiseen kohtaan ehdotetaan täsmennettäväksi, tarkoitetaanko pykä-
lässä vain yleisissä edellytyksissä tapahtuneiden muutosten ilmoitus-
velvollisuutta ilmoitusmenettelynä vai onko myös se luvan muuttamis-
menettelyä.

Lisäksi esitysluonnoksessa ehdotetaan, että perhepäivähoidon yleisis-
sä edellytyksissä tapahtuneista muutoksista tulisi ilmoittaa 50 §:ssä 
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tarkoitetulle kunnan monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa 
palveluja tuotetaan. Esitetty muutos on kannatettava. 

44 § Lupa yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamiseksi

Esitysluonnoksen 44 §:n 1 momentissa ehdotetaan, että varhaiskasva-
tusta järjestävällä tai tuottavalla yksityisellä palveluntuottajalla tulisi olla 
aluehallintoviraston lupa ennen toiminnan aloittamista. Nykyisessä il-
moitusmenettelyssä toiminnan on voinut aloittaa kunnan päätöksellä, 
kun viranomainen on tarkistanut muun muassa palveluntuottajan ylei-
set edellytykset ja tilat. Ehdotettu muutos, jonka mukaan toiminta voi-
daan aloittaa vasta luvan myöntämisen jälkeen, on perusteltu. Lupa 
toiminnan aloittamiseen on tarkoituksenmukaista myöntää sen viran-
omaisen toimesta, joka tarkistaa edellytykset toiminnan aloittamiselle. 

On tarkoituksenmukaista, ettei 44 §:n 3 momentissa tarkoitettua lupaa 
yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamiseksi voi myydä tai luovuttaa 
toiselle. 

Esityksen 44 §:n 3 momentin säännöskohtaiset perustelut vaativat sel-
kiyttämistä.

44 a § Luvan hakeminen

Varhaiskasvatuslakiin esitetään lisättäväksi uusi 44 a §, jossa säädet-
täisiin luvan hakemisesta. Sisältö olisi pääosin sama kuin voimassa 
olevan lain 44 §:n 1 momentissa säädetty ilmoitusmenettelyn hake-
muksen sisältö. On tärkeää, että lupamenettelyä koskevassa lainval-
mistelussa turvataan kunnan riittävä tiedonsaanti ohjaus- ja valvontavi-
ranomaisena sekä varmistetaan tiedon siirtymisen tapa ja sujuva yh-
teistyö eri viranomaisten välillä. Asiaan otetaan kantaa tarkemmin koh-
dassa viranomaisvaikutusten arviointi.

44 b § Luvan myöntäminen

Varhaiskasvatuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 44 b §, jossa sää-
dettäisiin yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamiseen tarkoitetun lu-
van myöntämisestä. Luvan myöntäminen toistaiseksi voimassa olevana 
ja hallinnon yleislakeja soveltaen on perusteltua.

44 c § Luvan muuttaminen ja toiminnan lopettaminen

Varhaiskasvatuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 44 c §, jossa sää-
dettäisiin luvan muuttamisesta ja toiminnan lopettamista koskevasta il-
moituksesta. Toiminnanharjoittajan olisi 44 c §:n 1 momentin mukaan 
haettava muutosta lupaan, jos 44 §:n 2 momentissa mainituissa sei-
koissa tapahtuu muutoksia tai luvanhaltija päättää muuttaa toimintansa 
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luonnetta tai laajuutta muutoin oleellisesti siten, että myönnetty lupa ei 
enää kata muuttunutta toimintaa. 

Helsingin kaupunki huomauttaa, että 44 c §:ssä ei viitata 44 a §:n 2 ja 3 
momentin mukaiseen tilojen tarkastuksen tekemiseen tai kunnan oh-
jaus- ja neuvontavelvoitteeseen koskien lupaan haettavia muutoksia. 
Lain 44 c §:ää tuleekin tarkentaa siten, että siinä viitataan myös 44 a 
§:n 2 ja 3 momenttiin.

44 d § Luvan peruuttaminen

Varhaiskasvatuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 44 d §, jossa sää-
dettäisiin luvan peruuttamisesta. Luvan peruuttaminen siirtyisi kunnalta 
luvan myöntävälle lupaviranomaiselle erityisesti niissä tilanteissa, jois-
sa varhaiskasvatuslakia on olennaisesti rikottu eivätkä valvontaviran-
omaisen valvontatoimenpiteet ole johtaneet varhaiskasvatustoiminnan 
lainvastaisuuksien korjaamiseen. Muutos on kannatettava.

Esityksen 44 d §:n 2 momentissa säädettäisiin lupaviranomaisen oi-
keudesta peruuttaa palveluntuottajan lupa viran puolesta silloin, jos 
päiväkotitoimintaa ei ole harjoitettu kahteen vuoteen eikä palveluntuot-
taja ole 44 c §:n 3 momentin mukaisesti ilmoittanut toiminnan lopetta-
misesta lupaviranomaiselle. Lisäys on perusteltu.

45 § Päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon vastuuhenkilön nimeäminen

Ehdotettu muutos, jolla voimassa olevassa laissa oleva otsikko ”vas-
tuuhenkilö” korvattaisiin uudella otsikolla ”Päiväkodin johtajan tai per-
hepäivähoidon vastuuhenkilön nimeäminen” selkeyttää sääntelyä.

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Esitetyillä muutoksilla on vähäisiä taloudellisia vaikutuksia kunnan suo-
rittamaan yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaukseen ja valvontaan 
Helsingissä. Viranomaisen lakisääteinen tehtävä yksityisen palvelun-
tuottajan ohjauksessa ja neuvonnassa koskien varhaiskasvatustoimin-
nan tuottamista pysyisi ennallaan, vaikka ilmoitusmenettely muuttuisi 
lupamenettelyksi.

Viranomaisvaikutusten arviointi

Yksityisen varhaiskasvatuspalvelutoiminnan aloittaminen tai siinä ta-
pahtuvien muutosten tekeminen on Helsingissä kunnan viranomaisten 
suorittama tarkka ja valvottu prosessi. Luvanvaraisuus selkiyttää pro-
sessia siltä osin, että toiminnan aloittamiseen liittyvästä lupaprosessista 
vastaisi selkeästi yksi viranomaistaho. Tämä on kannatettava muutos. 
Yksityisen varhaiskasvatuksen ennakolliseen valvontaan liittyvät kun-
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nan tehtävät on kuitenkin tarpeen määritellä tarkkaan, jotta viranomais-
ten roolit ja vastuut ovat ohjauksessa ja valvonnassa selkeät. 

Lainvalmistelussa tulee varmistaa tietojen yhteiskäytön mahdollisuudet 
kuntien ja lupaviranomaisten välillä koskien esimerkiksi luvan hakemis-
ta ja sen muuttamista, lupa- ja muutosprosessin vaiheita, muutoksia 
palveluntuottajan yleisissä edellytyksissä sekä toimipaikkaan ja toimin-
nan järjestämiseen liittyviä muutoksia. Tämä olisi välttämätöntä kunnan 
ohjaus- ja valvontatehtävän suorittamisen kannalta. Kunnilla tulisi olla 
pääsy lupaviranomaisen ylläpitämään yksityisten palveluntuottajien re-
kisteriin, jotta kunnassa olisi tiedossa päiväkotitoimintaa koskevat ajan-
tasaiset tiedot sekä näissä ja yleisissä edellytyksissä tapahtuvat muu-
tokset.

Lapsivaikutusten arviointi

Yksityisen päiväkotitoiminnan siirtyminen ilmoituksenvaraisesta elinkei-
nosta luvanvaraiseksi elinkeinoksi ei tuo esitettyjen tavoitteiden mu-
kaista parannusta nykykäytäntöön Helsingissä. Helsingin kaupungilla 
on yksityiseen varhaiskasvatukseen keskittynyt yksikkö, joka on tarkas-
tanut palveluntuottajan yleiset edellytykset sekä varhaiskasvatuslain 
mukaisten edellytysten toteutumisen ennen toiminnan aloittamista ja 
keskittynyt ennakolliseen ohjaukseen ja valvontaa laadukkaan varhais-
kasvatuksen takaamiseksi. 

Esityksen siirtymäaika

Esityksessä säädettäisiin jo rekisteröityjen palveluntuottajien siirtymä-
ajasta. Voimassa olevan lainsäädännön nojalla rekisteröity palvelun-
tuottaja saisi järjestää tai tuottaa päiväkotitoimintaa 31.12.2025 asti. 
Ehdotettua siirtymäaika on perusteltu ja sopivan pituinen. Tämä edellyt-
tää kuitenkin lupaviranomaiselta mahdollisuutta ja resursseja käsitellä 
koko maata koskevat yksityisten palveluntuottajien lupahakemukset 
määräaikaan mennessä.

Lopuksi

Luvanvaraisuuden tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen laatu 
ja varhaiskasvatuslain mukainen toteutus sekä vahvistaa yksityisen 
varhaiskasvatuksen ennakollista valvontaa. Esitetystä lakimuutoksesta 
huolimatta kunnilla säilyy jatkossakin ohjaus- ja valvontavelvollisuus, 
mikä tulee ottaa huomioon lakimuutosta tehtäessä. Ohjaus- ja valvon-
tavelvoitteesta johtuen on välttämätöntä turvata tiedonsaanti, tiedon 
siirtyminen ja yhteistyö eri viranomaisten välillä. Myös palveluntuottajan 
toiminnan muutostilanteissa kunnan viranomaisilla sekä lupaviranomai-
silla tulisi olla ajantasainen tieto yksityisestä varhaiskasvatuspalvelusta 
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ja sen laajuudesta sekä toiminnan vastuuhenkilöstä asianmukaisen oh-
jauksen ja valvonnan toteuttamiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 31.5.2021
2 Lausuntopyynnön liite, esitysluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 31.5.2021 Helsingin kaupungin 
lausuntoa varhaiskasvatuslain muuttamista koskevasta hallituksen esi-
tysluonnoksesta 5.7.2021 mennessä. Lausunto pyydetään antamaan 
vastaamalla lausuntopalvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia niin, että 
yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamisesta tulee luvanvaraista. Yksi-
tyinen perhepäivähoito säilyisi edelleen ilmoitusmenettelyn piirissä.

Luvanvaraisuuden tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen laatu 
ja sen varhaiskasvatuslain mukainen toteutus sekä vahvistaa yksityisen 
varhaiskasvatuksen ennakollista valvontaa. Esityksen tavoitteena on 
myös selkeyttää työnjakoa kunnan ja lupaviranomaisten välillä sekä 
säännellä voimassa olevaa lainsäädäntöä selkeämmin luvan saamisen 
ja mahdollisen menettämisen edellytyksistä. Luvanvaraisuuden tavoit-
teena on lisäksi yhdenmukaistaa sääntelyä muun koulutusta koskevan 
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lainsäädännön kanssa ottaen samalla huomioon lapsen oikeuden tur-
valliseen ja normien mukaiseen varhaiskasvatukseen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. 

Asiasta on saatu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto, johon 
kaupungin lausunto perustuu.

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa kau-
pungin lausunnot ulkopuolisille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 31.5.2021
2 Lausuntopyynnön liite, esitysluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 14.6.2021

HEL 2021-006597 T 03 00 00

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa lausunnon kaupunginhalli-
tukselle hallituksen esityksestä laiksi varhaiskasvatuslain muuttamises-
ta.
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Varhaiskasvatuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että varhaiskasva-
tuslaista poistuu yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelyä koske-
va sääntely päiväkotitoiminnan osalta. Esityksessä ehdotetaan säädet-
täväksi yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Yksityinen 
perhepäivähoito säilyisi edelleen ilmoitusmenettelyn piirissä. 

Varhaiskasvatuslakiin ehdotetaan säädettäväksi yksityisen päiväkoti-
toiminnan harjoittamiseksi myönnettävästä luvasta, luvan hakemisesta, 
luvan myöntämisestä sekä luvan peruuttamisesta. Keskeisimmät muu-
tokset luvanvaraisuudessa liittyvät toiminnan aloittamiseen, muuttami-
seen sekä viranomaisten välisen toimivallan selkeyttämiseen. Päiväko-
titoimintaa ei saisi aloittaa tai toiminnan olennaista muutosta toteuttaa 
ennen lupaviranomaisen hyväksyntää. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala pitää hyvänä ehdotusta, että toiminnan aloittamiseen tai olen-
naiseen muuttamisen tarvitaan lupaviranomaisen hyväksyntä. 

Esitetyssä varhaiskasvatuslain muutoksessa, kunnan tehtäväksi jäisi 
lupaviranomaisen pyynnöstä tarvittavien tarkastusten toimittaminen, ei-
kä kunta enää tutkisi palveluntuottajan yleisiä edellytyksiä. Lisäksi lu-
vanvaraisuuteen liittyvässä prosessissa yksityisen varhaiskasvatuksen 
järjestäjien ja tuottajien ei tarvitsisi selvittää yleisiä edellytyksiä jokaisen 
päiväkodin luvan hakemisen yhteydessä, vaan lupa olisi palvelutuotta-
jakohtainen. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteaa, että ehdotetut lakimuutok-
set muuttavat aluehallintoviraston ja kunnan välistä roolia. On selkeätä, 
että yksi viranomaisen tarkistaa aloitukseen liittyvät asiakirjat ja antaa 
luvan toiminnan käynnistämiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
pitää tärkeänä, että aloitukseen liittyvä prosessi toiminnan lupineen, on 
yhden viranomaistahon tehtävänä.

Luvanvaraisuuteen liittyvät roolimuutokset vaikuttavat kunnan toteutta-
maan yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaukseen ja valvontaan, ja lain 
muutoksen yhteydessä olisi hyvä käydä selkeästi läpi, mitä vastuita 
kunnalle ohjauksen ja valvonnan osalta jää.

Seuraavassa tarkastellaan erikseen lain keskeiset muutokset.

Ne lakiesityksen pykälät, joihin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
ei ole lausuttavaa on jätetty huomioimatta tässä lausunnossa. Niissä 
pykälissä on lähinnä kyse käytetyn terminologian muutoksesta, pykä-
lien kumoamisesta tai muusta teknisestä muutoksesta.

Varhaiskasvatuslaki

43 §. Yksityinen varhaiskasvatus
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää muutosta perusteltuna ja 
selkeyttävänä, että yksityisen varhaiskasvatuksen yleisiä edellytyksiä 
koskevat 2-4 momentit siirrettäisiin erilliseksi uudeksi 43a §:ksi.

43 a §. Yleiset edellytykset yksityisen varhaiskasvatuksen harjoittamiseksi

Lakitekstissä yleisiä edellytyksiä koskevaa sääntelyä selkeytetään ja 
palveluntuottajan toiminnan yleiset edellytykset tuodaan erilliseksi uu-
deksi 43 a §:ksi. Yleiset edellytykset vastaisivat voimassa olevan lain 
43 §:ssä säädettyä, mutta sanamuotoa on tarkennettu siten, että yleis-
ten edellytysten tulee täyttyä koko toiminnan ajan. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää täsmennystä yleisten edelly-
tysten täyttymisestä koko toiminnan ajan perusteltuna, koska muutos 
selkiyttäisi nykyisen varhaiskasvatuslain perusteluissa jo olevaa velvoi-
tetta. Aiemmin maininta on sisältynyt vain varhaiskasvatuslain peruste-
luihin (HE 40/2018 vp). Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ehdottaa, 
että palveluntuottajalta vaadittavien taloudellisten edellytysten täytty-
mistä täsmennettäisiin ennakollisen valvonnan vahvistamiseksi. 

Pykälän 4 momentissa päiväkotitoiminnan yleisissä edellytyksissä ta-
pahtuneista muutoksista olisi ilmoitettava viipymättä kirjallisesti luvan 
myöntäneelle lupaviranomaiselle. Velvoite ilmoittaa yleisissä edellytyk-
sissä tapahtuneista muutoksista olisi ilmoitusmenettelyyn nähden uusi 
ja lisäisi palveluntuottajalta vaadittavaa huolellisuutta.  Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala pitää perusteltuna, että yleisissä edellytyksissä 
tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava viipymättä lupaviranomaisel-
le.  Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi, tarkoitetaanko pykälässä 
vain yleisissä edellytyksissä tapahtuneiden muutosten ilmoitusvelvolli-
suutta ilmoitusmenettelynä vai onko myös se luvan muuttamismenette-
lyä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää esitettyä muutosta hyvänä, 
että perhepäivähoidon yleisissä edellytyksissä tapahtuneista muutok-
sista ilmoitetaan 50 §:ssä tarkoitetulle kunnan monijäseniselle toimieli-
melle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

44 §. Lupa yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamiseksi

Laissa ehdotetaan, että varhaiskasvatusta järjestävällä tai tuottavalla 
yksityisellä palveluntuottajalla tulisi olla lupa ennen toiminnan aloitta-
mista ja lupaviranomaisena olisi aluehallintovirasto. Nykyisessä ilmoi-
tusmenettelyssä toiminnan on voinut aloittaa kunnan päätöksellä, kun 
viranomainen on tarkistanut muun muassa palveluntuottajan yleiset 
edellytykset ja tilat. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää perustel-
tuna sitä, että toiminta voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun lupa on 
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myönnetty ja että lupa toiminnan aloittamiseen tulee samalta viran-
omaiselta, joka katsoo edellytykset toiminnan aloittamiseen liittyen. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää perusteltuna sitä, ettei 3 
momentissa tarkoitettua lupaa yksityisen päiväkotitoiminnan harjoitta-
miseksi voi myydä tai luovuttaa toiselle. Toimiala katsoo, että hallituk-
sen esityksen 44 §:n 3 momentin säännöskohtaiset perustelut sivulla 
19. vaatisivat selkiyttämistä.

44 a §. Luvan hakeminen

Varhaiskasvatuslakiin esitetään lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädet-
täisiin luvan hakemisesta. Sisältö on pääosin sama kuin voimassa ole-
van lain ilmoitusmenettelyn hakemuksen sisältö. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala pitää tärkeänä, että jo lupamenettelyä säädettäessä 
huomioidaan, että kunnan tiedonsaanti ohjaus- ja valvontaviranomai-
sena tulee riittävässä määrin turvatuksi, ja että tiedonsiirtymisen tapa ja 
yhteistyö eri viranomaisten välillä harkitaan jo tässä vaiheessa. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lausuu tästä asiasta tarkemmin kohdas-
sa viranomaisvaikutusten arviointi.

44 b §. Luvan myöntäminen

Varhaiskasvatuslakiin ehdotettaisiin lisättäväksi uusi 44 b §, jossa sää-
dettäisiin luvan myöntämisestä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
toteaa, että luvan myöntäminen toistaiseksi voimassa olevana ja hallin-
non yleislakeja soveltaen on perusteltua.

44 c §. Luvan muuttaminen ja toiminnan lopettaminen

Pykälän 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan olisi haettava muu-
tosta lupaan, jos 44 §:n 2 momentissa mainituissa seikoissa tulee muu-
toksia tai luvanhaltija päättää muuttaa toimintansa luonnetta tai laajuut-
ta muutoin oleellisesti siten, että myönnetty lupa ei enää kata muuttu-
nutta toimintaa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteaa, että 44 c §:ssä ei viitata 44 
a §:n 2 ja 3 momentin mukaiseen tilojen tarkastuksen tekemiseen tai 
kunnan ohjaus- ja neuvontavelvoitteeseen koskien lupaan haettavia 
muutoksia. Pykälää ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että siinä viita-
taan myös 44 a §:n 2 ja 3 momenttiin.

44 d §. Luvan peruuttaminen

Varhaiskasvatuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 44 d §, jossa sää-
dettäisiin luvan peruuttamisesta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
pitää perusteltuna sitä, että luvan peruuttaminen siirtyy luvan myöntä-
välle lupaviranomaiselle ja erityisesti niissä tilanteissa, joissa varhais-
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kasvatuslakia on olennaisesti rikottu eivätkä valvontaviranomaisen val-
vontatoimenpiteet ole johtaneet varhaiskasvatustoiminnan lainvastai-
suuksien korjaamiseen. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää perusteltuna, että pykälän 2 
momentissa säädettäisiin lupaviranomaisen oikeudesta peruuttaa pal-
veluntuottajan lupa viran puolesta silloin, jos päiväkotitoimintaa ei ole 
harjoitettu kahteen vuoteen eikä palveluntuottaja ole 44 c §:n 3 mo-
mentin mukaisesti ilmoittanut toiminnan lopettamisesta lupaviranomai-
selle.

45 §. Päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon vastuuhenkilön nimeäminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää erittäin perusteltuna ja sel-
keyttävänä, että voimassa olevassa laissa oleva otsikko ”vastuuhenki-
lö” ehdotetaan korvattavaksi uudella otsikolla ”Päiväkodin johtajan tai 
perhepäivähoidon vastuuhenkilön nimeäminen”.

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteaa, että esitetyillä muutoksilla 
on vähäisiä taloudellisia vaikutuksia kunnan suorittamaan yksityisen 
varhaiskasvatuksen ohjaukseen ja valvontaan Helsingissä.  Viranomai-
sen lakisääteinen tehtävä yksityisen palveluntuottajan ohjauksessa ja 
neuvonnassa koskien varhaiskasvatustoiminnan tuottamista pysyisi 
ennallaan, vaikka ilmoitusmenettely muuttuisi lupamenettelyksi.

Viranomaisvaikutusten arviointi

Yksityisen varhaiskasvatuspalvelutoiminnan aloittaminen tai siinä ta-
pahtuvien muutosten tekeminen on Helsingissä kunnan viranomaisten 
suorittama tarkka ja valvottu prosessi. Luvanvaraisuus selkiyttää pro-
sessia siltä osin, että toiminnan aloittamisesta vastaa selkeästi yksi vi-
ranomainen. Tämä on kannatettava muutos. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala toteaa, että yksityisen varhaiskasvatuksen ennakollinen 
valvonta kunnan tekemänä on tarpeen sopia tarkasti, jotta roolit ja vas-
tuut ovat ohjauksessa ja valvonnassa selkeät. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteaa, että lakivalmistelun ede-
tessä tulee varmistua ja tarpeen mukaan säätää kuntien ja lupaviran-
omaisten välisestä tiedonsiirrosta, koskien esimerkiksi luvan- ja muu-
toksen hakemista ja lupa- ja muutosprosessin vaiheita, palveluntuotta-
jan yleisten edellytysten muutoksia sekä toimipaikkaa ja toiminnan jär-
jestämiseen liittyviä muutoksia. Tämä olisi välttämätöntä kunnan oh-
jaus- ja valvontatehtävän suorittamisen kannalta. Toimiala ehdottaa, et-
tä kunnilla olisi pääsy lupaviranomaisen ylläpitämään rekisteriin yksityi-
sistä varhaiskasvatuspalveluista, jotta kunnassa olisi tiedossa päiväko-
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titoimintaa koskevat ajantasaiset tiedot sekä näihin ja yleisiin edellytyk-
siin tulevat muutokset.

Lapsivaikutusten arviointi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteaa, että yksityisen päiväkoti-
toiminnan siirtyminen ilmoituksenvaraisesta elinkeinosta luvanvarai-
seksi elinkeinoksi ei tuo esitettyjen tavoitteiden mukaista parannusta 
nykykäytäntöön Helsingissä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on 
yksityiseen varhaiskasvatukseen keskittynyt yksikkö, joka on tarkasta-
nut palveluntuottajan yleiset edellytykset sekä varhaiskasvatuslain mu-
kaisten edellytysten toteutumisen ennen toiminnan aloittamista ja kes-
kittynyt ennakolliseen ohjaukseen ja valvontaa laadukkaan varhaiskas-
vatuksen takaamiseksi.

Esityksen siirtymäaika

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää ehdotettua siirtymäaikaa pe-
rusteltuna ja sopivan pituisena. Tämä edellyttää kuitenkin lupaviran-
omaiselta mahdollisuutta ja resursseja käsitellä koko maata koskevat 
yksityisten palveluntuottajien lupahakemukset määräaikaan mennessä.

Lopuksi

Luvanvaraisuuden tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen laatu 
ja varhaiskasvatuslain mukainen toteutus sekä vahvistaa yksityisen 
varhaiskasvatuksen ennakollista valvontaa. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala toteaa, että esitetystä lakimuutoksesta huolimatta kunnilla 
säilyy jatkossakin ohjaus- ja valvontavelvollisuus, mikä tulee ottaa 
huomioon lakimuutosta tehtäessä.  Ohjaus- ja valvontavelvoitteesta 
johtuen on erittäin merkittävää turvata tiedonsaanti, tiedonsiirtyminen ja 
yhteistyö eri viranomaisten välillä. Myös palveluntuottajan toiminnan 
muutostilanteissa kunnan viranomaisilla sekä lupaviranomaisilla tulisi 
olla ajantasainen tieto yksityisestä varhaiskasvatuspalvelusta ja sen 
laajuudesta sekä toiminnan vastuuhenkilöstä asianmukaisen ohjauksen 
ja valvonnan toteuttamiseksi.

Lisätiedot
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi
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§ 511
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

HEL 2021-006504 T 03 00 00

VN/477/2021

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon opetus- ja kulttuu-
riministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain muuttamisesta:

Yleiset huomiot esitysluonnoksesta

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä esityksen tavoitetta vahvistaa yhtei-
söllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää työtä sekä edistää yksilö-
kohtaisen opiskeluhuollon varhaisen tuen saatavuutta. Tasa-arvoisesti 
saatavilla oleva ja tasalaatuinen opiskeluhuolto edistää oppijoiden op-
pimista ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee vakavampien ongelmien 
syntymistä. Hyvin toimivilla opiskeluhuollon palveluilla tuetaan oppijoi-
den lisäksi myös perheitä sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstön 
opetus-, ohjaus- ja kasvatustyötä.

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan hyvinvoinnin haasteita en-
naltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on vahvistettava kouluis-
sa ja oppilaitoksissa. Sama henkilöstömitoitus esi- ja perusopetuksessa 
sekä toisella asteella tukee hyvinvointityön jatkumoa. Helsingin kau-
punki kannattaa hallituksen esitysluonnoksessa esitettyä opiskeluhuol-
lon kuraattorin kelpoisuusvaatimusta. Esityksen mukaisten henkilöstö-
mitoitusten toteuttaminen edellyttää siirtymäajan lisäksi valtion palvelun 
järjestäjälle myöntämää riittävää, pysyvää rahoitusta jo ennen henkilös-
tömitoitusten voimaantuloa, jotta tarvittavat rekrytoinnit voidaan toteut-
taa. 

Kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisessä noudatettava henkilöstömitoitus

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi opiskelu-
huollon kuraattorin ja psykologin tehtävissä olevan henkilöstön sekä 
oppilaiden ja opiskelijoiden välisestä sitovasta mitoituksesta eli enim-
mäismäärästä oppilaita ja opiskelijoita, joita voisi olla yhden kuraattorin 
ja psykologin vastuulla. Ehdotuksen mukaan henkilöstömitoitus olisi yh-
tä suuri perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa: vähintään 
yksi kuraattori 670:tä oppilasta tai opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 
780:tä oppilasta tai opiskelijaa kohti.
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Helsingin kaupunki katsoo, että opiskeluhuollon tavoitteena on edistää 
oppilaiden ja opiskelijoiden sekä koko koulu- tai opiskeluyhteisön ja -
ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opis-
kelijoiden osallisuutta. Koko oppilaitosyhteisöä tukeva ehkäisevä yhtei-
söllinen työ on opiskeluhuollon ensisijainen toteuttamismuoto. Tavoit-
teena on myös turvata yksilökohtainen varhainen tuki kaikille sitä
tarvitseville.

Psykologin yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävät liittyvät muun 
muassa opiskelijan oppimiseen, mielenterveyden edistämiseen ja tu-
kemiseen sekä psykologiseen arviointiin. Opiskeluhuollon kuraattori 
tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukea erityisesti perhetilanteeseen, vuo-
rovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja varhainen 
tuki edellyttävät riittäviä ja toimivia opiskeluhuollon palveluja: niin psy-
kologi- ja kuraattoripalveluja kuin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
palveluja. Lapsen, nuoren ja perheen tarvitseman tuen tulee olla hel-
posti saatavilla arjen ympäristössä. Lapsen ja nuoren tuen tarve tulee 
tunnistaa varhain ja tukea tulee järjestää nopeasti ja joustavasti. Sitova 
ja riittävä mitoitus auttaa turvaamaan yksilökohtaiset opiskeluhuoltopal-
velut, monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sekä koulujen ja 
oppilaitosten yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön. Helsingin kaupunki pitää 
tärkeänä, että henkilöstömitoitus mahdollistaa psykologien ja kuraatto-
rien työparityöskentelyn. Oppilasmäärän lisäksi tulee henkilöstömitoi-
tuksessa huomioida myös toimipisteiden määrä.

Hyvin toimivilla opiskeluhuollon palveluilla tuetaan oppilaiden ja opiske-
lijoiden lisäksi perheitä sekä kouluilla työskentelevän henkilöstön kans-
sa tehtävää moniammatillista yhteistyötä. Lasten, nuorten ja perheiden 
terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että kunnan tai hyvin-
vointialueen muut perusterveydenhuollon palvelut ovat riittävät ja muo-
dostavat jatkumon kouluympäristössä annettavalle palvelulle.

Helsingissä esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella opiskelee 
noin 87 000 oppijaa. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja 
toteuttaa yli 200 opiskeluhuollon ammattilaista. Enemmistöllä esi- ja pe-
rusopetuksessa toimivista kuraattoreista ja psykologeista työnantajana 
on Helsingin kaupunki, mutta osassa sopimuskouluja työntekijät eivät 
ole kaupungin palveluksessa. Toisella asteella kaupunki järjestää osit-
tain myös yksityisten lukioiden ja kokonaan yksityisten ammatillisten 
oppilaitosten opiskeluhuollon. 

Esityksen mukainen henkilömitoitus ei lisäisi merkittävästi esi- ja peru-
sopetuksen opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien määrää Hel-
singissä. Tällä hetkellä esi- ja perusopetuksessa toimii 68 kuraattoria ja 
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72 psykologia jakautuneena suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin palvelui-
hin. Henkilöstömitoituksen mukaan psykologien määrä pysyisi ennal-
laan, mutta kuraattorien määrä lisääntyisi noin seitsemällä. Mikäli posi-
tiivisen diskriminaation rahoilla halutaan jatkossakin nostaa opiskelija-
huollon resursseja yli mitoituksen sosioekonomisesti heikommilla alueil-
la, tarvitaan lisähenkilöstöä enemmän. Helsingin toisen asteen koulu-
tuksessa esityksen mukainen henkilöstömitoitus tarkoittaisi noin 12,5 
kuraattorin ja noin 11 psykologin lisäystä. Tällä hetkellä toisen asteen 
koulutuksessa toimii vakituisesti 38 kuraattoria ja 32 psykologia jakau-
tuneena suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin palveluihin. Opiskeluhuollon 
henkilöstömitoituksen toteuttaminen edellyttäisi Helsingissä noin 1,7 
miljoonan euron lisäresurssia vuodessa nykytilanteeseen verrattuna. 
Lisäksi henkilöstömitoitus aiheuttaa kaupungille myös välillisiä kustan-
nuksia esimerkiksi työnohjauksesta. Helsingin kaupunki huomauttaa, 
että valtion on varmistettava palvelun järjestäjälle riittävä, pysyvä rahoi-
tus, jotta opiskeluhuollon henkilöstömitoitukset voidaan toteuttaa lain 
edellyttämällä tavalla. 

Henkilöstömitoituksen parantaminen voi lisätä osaltaan opiskeluhuollon 
psykologin työtehtävän vetovoimaisuutta. Psykologit voivat sijoittua 
työelämässä monenlaisiin tehtäviin, myös muihin kuin julkisen sektorin 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen ja koulutuksen tehtäviin. 
Opiskeluhuollon psykologipalvelujen kysyntä on Helsingissä suurta, 
mikä on aiheuttanut nykyisellä mitoituksella viivettä palvelun saatavuu-
dessa. Kuraattoreilla ja psykologeilla olisi oltava sama henkilöstömitoi-
tus. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskeluhuoltoa tulisi toteuttaa 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yh-
teisöllisenä opiskeluhuoltona. Varsinkin koronatilanteessa opiskelu-
huoltotyössä on painottunut kasvavassa määrin yksilökohtainen työ. Si-
tova henkilöstömitoitus voi tukea opiskeluhuollon kuraattorien ja psyko-
logien työn kohdentumista yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön yhteis-
työssä henkilökunnan, oppijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Yhteisöl-
lisen opiskeluhuollon toimenpiteillä voidaan tukea koko oppilaitosyhtei-
sön hyvinvointia sekä puuttua oppijoiden ongelmiin jo varhaisessa vai-
heessa, mikä vähentää yksilöllisen opiskeluhuollon korjaavien toimen-
piteiden tarvetta. 

Helsingin näkökulmasta on tärkeää huomioida myös ruotsinkielisen 
opiskeluhuollon järjestäminen. Ruotsinkieliset palvelut ovat Helsingissä 
olleet eriytettynä omaksi toiminnakseen. Tämä on mahdollistanut ai-
dosti kaksikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen. Haastee-
na kuitenkin on heikko ruotsinkielisten psykologipalvelujen saatavuus 
koko julkisella sektorilla. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen sopimus psykologian 
maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkojen lisäämisestä 
on Helsingin kaupungin mielestä tärkeä keino edistää psykologien saa-
tavuutta työmarkkinoilla. Helsingin kaupungin katsoo, että myös psyko-
logien koulutusohjelman sisällöissä olisi huomioitava vahvemmin kou-
luissa ja oppilaitoksissa tehtävä työ. 

Kuraattorin kelpoisuutta koskeva säännös

Hallituksen esitysluonnoksessa täsmennetään kuraattorin kelpoisuutta 
koskevaa säännöstä. Voimassa olevassa lainsäädännössä kuraattorin 
kelpoisuus on väljä ja osin tulkinnanvarainen. Esityksen mukaan ku-
raattorina olisi kelpoinen toimimaan henkilö, joka on suorittanut sosiaa-
lihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:ssä tarkoitetun 
ylemmän korkeakoulututkinnon tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun so-
siaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi). Ku-
raattorin kelpoisuusvaatimusta täsmennettäisiin niin, että kelpoisuus 
olisi myös henkilöllä, jolla on tehtävään soveltuva, sosiaalialalle, kasva-
tustieteisiin tai käyttäytymistieteisiin suuntautunut korkeakoulututkinto. 
Koulutukseen tulisi sisältyä tai koulutuksen lisäksi tulisi olla suoritettuna 
60 opintopisteen laajuiset sosiaalityön korkeakouluopinnot yliopistosta 
tai ammattikorkeakoulusta. 

Helsingin kaupunki kannattaa esitysluonnoksen mukaista kuraattorin 
kelpoisuutta. Helsingissä opiskeluhuollon kuraattoreina toimii sosiono-
meja (AMK ja YAMK), sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalipsykologeja. 
Opiskelijahuollon kuraattorien riittävän monipuolinen kelpoisuus tukee 
rekrytointia sekä mahdollistaa hieman eri tavalla painottuneiden kor-
keakoulututkintojen tuottaman osaamisen hyödyntämisen oppilaitosten 
erilaisia tarpeita vastaavalla tavalla. Helsingin kaupungin mielestä esi-
tyksen mukainen kelpoisuusvaatimus varmistaa, että kuraattoreilla on 
riittävä osaaminen sosiaalialan työmenetelmistä, sosiaalihuollon lain-
säädännöstä ja toimintaympäristöstä. Kuraattorin osaamisessa on 
olennaista konsultoiva tuki oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuollon ku-
raattoreiden laaja osaamisperusta tukee ennaltaehkäisevää ja yhteisöl-
listä työtä oppilaitoksissa. 

Vaihtoehtona esitysluonnoksen kohdassa 5.1 esitetty kelpoisuusvaati-
mus, jonka mukaan opiskeluhuollon kuraattorin kelpoisuus rajattaisiin 
vain sosiaalityöntekijään ja sosionomiin, voisi vaikeuttaa etenkin kau-
pungin ruotsinkielisten kuraattoripalvelujen saatavuutta. Kuraattorin 
kelpoisuuden tiukka sääntely ei myöskään vastaa koulujen ja oppilai-
tosten erilaisiin tarpeisiin ja oppilaitoksissa työskentelyyn. Näillä perus-
tein Helsingin kaupunki ei kannata vaihtoehtona esitettyä kelpoisuus-
vaatimusta. Esitysluonnoksen perusteluissa esitetty kuvaus kuraattorin 
työstä kouluissa ja oppilaitoksissa on oikea ja ajantasainen. Peruste-
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luissa painotetaan kuraattorin yhteisöllistä, oppimisen ja hyvinvoinnin 
haasteita ennaltaehkäisevää työtä sekä konsultoivaa tukea. Peruste-
luissa todetaan, ettei kuraattorin ammattitaitoon tarvitse sisältyä palve-
lutarpeen arviointi tai muu sosiaalipalvelu eikä palvelutarpeen arviointi 
edes voisi kuulua kuraattorin tehtäviin. Valtakunnallista Sote-uudistusta 
koskevassa hallituksen esityksessä kuraattorin työn kuvauksessa pai-
nottui enemmän yksilötyö sekä tarvittaessa myös palvelutarpeen ar-
viointi. Tämä olisi suunnannut kuraattorin työtehtäviä pois kouluissa ja 
oppilaitoksissa tehtävästä työstä. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, et-
tä esitysluonnoksessa nyt esitetty kuvaus kuraattorin työstä vakiintuu, 
jotta voidaan turvata tarvittavat resurssit koulujen ja oppilaitosten opis-
keluhuoltotyöhön.

Esitysluonnoksen mukaan kuraattoripalveluita koskeva henkilöstömitoi-
tus tulisi voimaan 1.1.2022 alkaen ja psykologipalveluita koskeva hen-
kilöstömitoitus 1.8.2023 alkaen. Helsingin kaupunki katsoo, että mo-
lempien henkilöstömitoitusten voimaantulossa tulisi noudattaa oppilai-
tosten lukuvuoden alkamisaikaa. 

Siirtymäsäännös kuraattorin kelpoisuuden säilyttämisestä on Helsingin 
kaupungin mielestä joka tapauksessa tärkeä. Näin varmistetaan, että 
ne kuraattorit, jotka toimivat ennen ehdotetun lain voimaantuloa kelpoi-
suusvaatimukset täyttävinä kuraattoreina ovat myös esitetyn lain voi-
maantulon jälkeen edelleen kelpoisia kuraattorin tehtävään, vaikka kel-
poisuusvaatimusta muutettaisiin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 10 kolmannen virkkeen jälkeen:

"Mikäli positiivisen diskriminaation rahoilla halutaan jatkossakin nostaa 
opiskelijahuollon resursseja yli mitoituksen sosioekonomisesti heikom-
milla alueilla, tarvitaan lisähenkilöstöä enemmän."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lausuntopyyntö 27.5.2021
2 Lausuntopyynnön liite, esityksen sisältö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon opetus- ja kult-
tuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle oppilas- 
ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta:

Yleiset huomiot esitysluonnoksesta

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä esityksen tavoitetta vahvistaa yhtei-
söllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää työtä sekä edistää yksilö-
kohtaisen opiskeluhuollon varhaisen tuen saatavuutta. Tasa-arvoisesti 
saatavilla oleva ja tasalaatuinen opiskeluhuolto edistää oppijoiden op-
pimista ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee vakavampien ongelmien 
syntymistä. Hyvin toimivilla opiskeluhuollon palveluilla tuetaan oppijoi-
den lisäksi myös perheitä sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstön 
opetus-, ohjaus- ja kasvatustyötä.

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan hyvinvoinnin haasteita en-
naltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on vahvistettava kouluis-
sa ja oppilaitoksissa. Sama henkilöstömitoitus esi- ja perusopetuksessa 
sekä toisella asteella tukee hyvinvointityön jatkumoa. Helsingin kau-
punki kannattaa hallituksen esitysluonnoksessa esitettyä opiskeluhuol-
lon kuraattorin kelpoisuusvaatimusta. Esityksen mukaisten henkilöstö-
mitoitusten toteuttaminen edellyttää siirtymäajan lisäksi valtion palvelun 
järjestäjälle myöntämää riittävää, pysyvää rahoitusta jo ennen henkilös-
tömitoitusten voimaantuloa, jotta tarvittavat rekrytoinnit voidaan toteut-
taa. 

Kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisessä noudatettava henkilöstömitoitus

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi opiskelu-
huollon kuraattorin ja psykologin tehtävissä olevan henkilöstön sekä 
oppilaiden ja opiskelijoiden välisestä sitovasta mitoituksesta eli enim-
mäismäärästä oppilaita ja opiskelijoita, joita voisi olla yhden kuraattorin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2021 85 (103)
Kaupunginhallitus

Asia/17
28.06.2021

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

ja psykologin vastuulla. Ehdotuksen mukaan henkilöstömitoitus olisi yh-
tä suuri perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa: vähintään 
yksi kuraattori 670:tä oppilasta tai opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 
780:tä oppilasta tai opiskelijaa kohti.

Helsingin kaupunki katsoo, että opiskeluhuollon tavoitteena on edistää 
oppilaiden ja opiskelijoiden sekä koko koulu- tai opiskeluyhteisön ja -
ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opis-
kelijoiden osallisuutta. Koko oppilaitosyhteisöä tukeva ehkäisevä yhtei-
söllinen työ on opiskeluhuollon ensisijainen toteuttamismuoto. Tavoit-
teena on myös turvata yksilökohtainen varhainen tuki kaikille sitä
tarvitseville.

Psykologin yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävät liittyvät muun 
muassa opiskelijan oppimiseen, mielenterveyden edistämiseen ja tu-
kemiseen sekä psykologiseen arviointiin. Opiskeluhuollon kuraattori 
tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukea erityisesti perhetilanteeseen, vuo-
rovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja varhainen 
tuki edellyttävät riittäviä ja toimivia opiskeluhuollon palveluja: niin psy-
kologi- ja kuraattoripalveluja kuin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
palveluja. Lapsen, nuoren ja perheen tarvitseman tuen tulee olla hel-
posti saatavilla arjen ympäristössä. Lapsen ja nuoren tuen tarve tulee 
tunnistaa varhain ja tukea tulee järjestää nopeasti ja joustavasti. Sitova 
ja riittävä mitoitus auttaa turvaamaan yksilökohtaiset opiskeluhuoltopal-
velut, monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sekä koulujen ja 
oppilaitosten yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön. Helsingin kaupunki pitää 
tärkeänä, että henkilöstömitoitus mahdollistaa psykologien ja kuraatto-
rien työparityöskentelyn. Oppilasmäärän lisäksi tulee henkilöstömitoi-
tuksessa huomioida myös toimipisteiden määrä.

Hyvin toimivilla opiskeluhuollon palveluilla tuetaan oppilaiden ja opiske-
lijoiden lisäksi perheitä sekä kouluilla työskentelevän henkilöstön kans-
sa tehtävää moniammatillista yhteistyötä. Lasten, nuorten ja perheiden 
terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että kunnan tai hyvin-
vointialueen muut perusterveydenhuollon palvelut ovat riittävät ja muo-
dostavat jatkumon kouluympäristössä annettavalle palvelulle.

Helsingissä esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella opiskelee 
noin 87 000 oppijaa. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja 
toteuttaa yli 200 opiskeluhuollon ammattilaista. Enemmistöllä esi- ja pe-
rusopetuksessa toimivista kuraattoreista ja psykologeista työnantajana 
on Helsingin kaupunki, mutta osassa sopimuskouluja työntekijät eivät 
ole kaupungin palveluksessa. Toisella asteella kaupunki järjestää osit-
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tain myös yksityisten lukioiden ja kokonaan yksityisten ammatillisten 
oppilaitosten opiskeluhuollon. 

Esityksen mukainen henkilömitoitus ei lisäisi merkittävästi esi- ja peru-
sopetuksen opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien määrää Hel-
singissä. Tällä hetkellä esi- ja perusopetuksessa toimii 68 kuraattoria ja 
72 psykologia jakautuneena suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin palvelui-
hin. Henkilöstömitoituksen mukaan psykologien määrä pysyisi ennal-
laan, mutta kuraattorien määrä lisääntyisi noin seitsemällä. Helsingin 
toisen asteen koulutuksessa esityksen mukainen henkilöstömitoitus 
tarkoittaisi noin 12,5 kuraattorin ja noin 11 psykologin lisäystä. Tällä 
hetkellä toisen asteen koulutuksessa toimii vakituisesti 38 kuraattoria ja 
32 psykologia jakautuneena suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin palvelui-
hin. Opiskeluhuollon henkilöstömitoituksen toteuttaminen edellyttäisi 
Helsingissä noin 1,7 miljoonan euron lisäresurssia vuodessa nykytilan-
teeseen verrattuna. Lisäksi henkilöstömitoitus aiheuttaa kaupungille 
myös välillisiä kustannuksia esimerkiksi työnohjauksesta. Helsingin 
kaupunki huomauttaa, että valtion on varmistettava palvelun järjestäjäl-
le riittävä, pysyvä rahoitus, jotta opiskeluhuollon henkilöstömitoitukset 
voidaan toteuttaa lain edellyttämällä tavalla. 

Henkilöstömitoituksen parantaminen voi lisätä osaltaan opiskeluhuollon 
psykologin työtehtävän vetovoimaisuutta. Psykologit voivat sijoittua 
työelämässä monenlaisiin tehtäviin, myös muihin kuin julkisen sektorin 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen ja koulutuksen tehtäviin. 
Opiskeluhuollon psykologipalvelujen kysyntä on Helsingissä suurta, 
mikä on aiheuttanut nykyisellä mitoituksella viivettä palvelun saatavuu-
dessa. Kuraattoreilla ja psykologeilla olisi oltava sama henkilöstömitoi-
tus. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskeluhuoltoa tulisi toteuttaa 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yh-
teisöllisenä opiskeluhuoltona. Varsinkin koronatilanteessa opiskelu-
huoltotyössä on painottunut kasvavassa määrin yksilökohtainen työ. Si-
tova henkilöstömitoitus voi tukea opiskeluhuollon kuraattorien ja psyko-
logien työn kohdentumista yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön yhteis-
työssä henkilökunnan, oppijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Yhteisöl-
lisen opiskeluhuollon toimenpiteillä voidaan tukea koko oppilaitosyhtei-
sön hyvinvointia sekä puuttua oppijoiden ongelmiin jo varhaisessa vai-
heessa, mikä vähentää yksilöllisen opiskeluhuollon korjaavien toimen-
piteiden tarvetta. 

Helsingin näkökulmasta on tärkeää huomioida myös ruotsinkielisen 
opiskeluhuollon järjestäminen. Ruotsinkieliset palvelut ovat Helsingissä 
olleet eriytettynä omaksi toiminnakseen. Tämä on mahdollistanut ai-
dosti kaksikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen. Haastee-
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na kuitenkin on heikko ruotsinkielisten psykologipalvelujen saatavuus 
koko julkisella sektorilla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen sopimus psykologian 
maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkojen lisäämisestä 
on Helsingin kaupungin mielestä tärkeä keino edistää psykologien saa-
tavuutta työmarkkinoilla. Helsingin kaupungin katsoo, että myös psyko-
logien koulutusohjelman sisällöissä olisi huomioitava vahvemmin kou-
luissa ja oppilaitoksissa tehtävä työ. 

Kuraattorin kelpoisuutta koskeva säännös

Hallituksen esitysluonnoksessa täsmennetään kuraattorin kelpoisuutta 
koskevaa säännöstä. Voimassa olevassa lainsäädännössä kuraattorin 
kelpoisuus on väljä ja osin tulkinnanvarainen. Esityksen mukaan ku-
raattorina olisi kelpoinen toimimaan henkilö, joka on suorittanut sosiaa-
lihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:ssä tarkoitetun 
ylemmän korkeakoulututkinnon tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun so-
siaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi). Ku-
raattorin kelpoisuusvaatimusta täsmennettäisiin niin, että kelpoisuus 
olisi myös henkilöllä, jolla on tehtävään soveltuva, sosiaalialalle, kasva-
tustieteisiin tai käyttäytymistieteisiin suuntautunut korkeakoulututkinto. 
Koulutukseen tulisi sisältyä tai koulutuksen lisäksi tulisi olla suoritettuna 
60 opintopisteen laajuiset sosiaalityön korkeakouluopinnot yliopistosta 
tai ammattikorkeakoulusta. 

Helsingin kaupunki kannattaa esitysluonnoksen mukaista kuraattorin 
kelpoisuutta. Helsingissä opiskeluhuollon kuraattoreina toimii sosiono-
meja (AMK ja YAMK), sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalipsykologeja. 
Opiskelijahuollon kuraattorien riittävän monipuolinen kelpoisuus tukee 
rekrytointia sekä mahdollistaa hieman eri tavalla painottuneiden kor-
keakoulututkintojen tuottaman osaamisen hyödyntämisen oppilaitosten 
erilaisia tarpeita vastaavalla tavalla. Helsingin kaupungin mielestä esi-
tyksen mukainen kelpoisuusvaatimus varmistaa, että kuraattoreilla on 
riittävä osaaminen sosiaalialan työmenetelmistä, sosiaalihuollon lain-
säädännöstä ja toimintaympäristöstä. Kuraattorin osaamisessa on 
olennaista konsultoiva tuki oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuollon ku-
raattoreiden laaja osaamisperusta tukee ennaltaehkäisevää ja yhteisöl-
listä työtä oppilaitoksissa. 

Vaihtoehtona esitysluonnoksen kohdassa 5.1 esitetty kelpoisuusvaati-
mus, jonka mukaan opiskeluhuollon kuraattorin kelpoisuus rajattaisiin 
vain sosiaalityöntekijään ja sosionomiin, voisi vaikeuttaa etenkin kau-
pungin ruotsinkielisten kuraattoripalvelujen saatavuutta. Kuraattorin 
kelpoisuuden tiukka sääntely ei myöskään vastaa koulujen ja oppilai-
tosten erilaisiin tarpeisiin ja oppilaitoksissa työskentelyyn. Näillä perus-
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tein Helsingin kaupunki ei kannata vaihtoehtona esitettyä kelpoisuus-
vaatimusta. Esitysluonnoksen perusteluissa esitetty kuvaus kuraattorin 
työstä kouluissa ja oppilaitoksissa on oikea ja ajantasainen. Peruste-
luissa painotetaan kuraattorin yhteisöllistä, oppimisen ja hyvinvoinnin 
haasteita ennaltaehkäisevää työtä sekä konsultoivaa tukea. Peruste-
luissa todetaan, ettei kuraattorin ammattitaitoon tarvitse sisältyä palve-
lutarpeen arviointi tai muu sosiaalipalvelu eikä palvelutarpeen arviointi 
edes voisi kuulua kuraattorin tehtäviin. Valtakunnallista Sote-uudistusta 
koskevassa hallituksen esityksessä kuraattorin työn kuvauksessa pai-
nottui enemmän yksilötyö sekä tarvittaessa myös palvelutarpeen ar-
viointi. Tämä olisi suunnannut kuraattorin työtehtäviä pois kouluissa ja 
oppilaitoksissa tehtävästä työstä. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, et-
tä esitysluonnoksessa nyt esitetty kuvaus kuraattorin työstä vakiintuu, 
jotta voidaan turvata tarvittavat resurssit koulujen ja oppilaitosten opis-
keluhuoltotyöhön.

Esitysluonnoksen mukaan kuraattoripalveluita koskeva henkilöstömitoi-
tus tulisi voimaan 1.1.2022 alkaen ja psykologipalveluita koskeva hen-
kilöstömitoitus 1.8.2023 alkaen. Helsingin kaupunki katsoo, että mo-
lempien henkilöstömitoitusten voimaantulossa tulisi noudattaa oppilai-
tosten lukuvuoden alkamisaikaa. 

Siirtymäsäännös kuraattorin kelpoisuuden säilyttämisestä on Helsingin 
kaupungin mielestä joka tapauksessa tärkeä. Näin varmistetaan, että 
ne kuraattorit, jotka toimivat ennen ehdotetun lain voimaantuloa kelpoi-
suusvaatimukset täyttävinä kuraattoreina ovat myös esitetyn lain voi-
maantulon jälkeen edelleen kelpoisia kuraattorin tehtävään, vaikka kel-
poisuusvaatimusta muutettaisiin.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 27.5.2021 Helsingin kaupungin 
lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain muuttamisesta. Lausunnon määräaika on 
24.6.2021 ja sille on saatu lisäaikaa 28.6.2021 asti.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan lisättäväksi oppilas- ja opiskelijahuolto-
lakiin säännös kuraattori- ja psykologipalveluiden sitovista henkilömitoi-
tuksista. Lisäksi täsmennettäisiin kuraattorin kelpoisuusehtoa koskevaa 
säännöstä.

Esityksen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaeh-
käisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen apu ja tuki 
olisi kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpei-
den mukaisesti. Tasa-arvoisesti saatavilla ja tasalaatuisella opiskelu-
huollolla edistettäisiin lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä 
terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä ehkäistäisiin ongelmien synty-
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mistä esimerkiksi koulukiusaamista estävillä toimenpiteillä. Vahvista-
malla opiskeluhuollon henkilöstöresursseja voitaisiin tarjota oppilaille 
valmiuksia siirtyä perusopetuksesta ja toiselle asteelle ja suoriutua toi-
sen asteen koulutuksesta. Kuraattorin kelpoisuusehtojen täsmentämi-
nen tukisi ammattitaitoisen kuraattorin rekrytointia.

Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattorin kelpoisuutta ja psykologipalve-
luiden henkilöstömitoitusta koskee siirtymäsäännös. Kuraattoripalvelui-
ta koskeva henkilöstömitoitus tulisi voimaan 1.1.2022 alkaen. Psykolo-
gipalveluiden henkilöstömitoitusta koskisi siirtymäaika siten, että se tu-
lisi voimaan 1.8.2023.

Asiasta on saatu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja 
terveystoimialan lausunnot. Kaupungin lausunto on kuraattorin kelpoi-
suutta koskevan säännöksen osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan lausunnon mukainen. Sosiaali- ja terveystoimiala on lausunnossaan 
kannattanut esitysluonnoksen kohdassa 5.1 esitettyä vaihtoehtoista 
mallia, jonka mukaan opiskeluhuollon kuraattorin pätevyys rajattaisiin 
sosiaalihuollon ammattihenkilön, eli sosiaalityöntekijän ja sosionomin 
kelpoisuuteen.

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa kau-
pungin lausunnot ulkopuolisille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 9.6.2021

HEL 2021-006504 T 03 00 00

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppilas- ja opis-
kelijahuoltolain muuttamisesta:

”Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppilas- ja opiskeli-
jahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisessä noudatet-
tavasta henkilöstömitoituksesta. Ehdotuksen mukaan oppilas- ja opis-
kelijahuoltolain soveltamisalan piiriin kuuluvassa perusopetuslain mu-
kaisessa opetuksessa tulisi olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppi-
lasta kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta kohti ja toisen asteen kou-
lutuksessa tulisi samoin olla vähintään yksi kuraattori 670:tä opiskelijaa 
kohti ja yksi psykologi 780:tä opiskelijaa kohti. Lisäksi kuraattorin kel-
poisuusehtoa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin.

Psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisessä noudatettava henkilöstömitoitus

Sosiaali- ja terveystoimiala katsoo, että opiskeluhuollon tavoitteena on 
edistää oppilaiden ja opiskelijoiden sekä koko koulu- tai opiskeluyhtei-
sön ja -ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä 
ja opiskelijoiden osallisuutta. Koko oppilaitosyhteisöä tukeva ehkäisevä 
yhteisöllinen työ on opiskeluhuollon ensisijainen toteuttamismuoto. Ta-
voitteena on myös turvata yksilökohtainen varhainen tuki kaikille sitä 
tarvitseville.

Psykologin yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävät liittyvät muun 
muassa opiskelijan oppimiseen, mielenterveyden edistämiseen ja tu-
kemiseen sekä psykologiseen arviointiin. Opiskeluhuollon kuraattori 
tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukea erityisesti perhetilanteeseen, vuo-
rovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja varhainen 
tuki edellyttävät riittäviä ja toimivia opiskeluhuollon palveluja: niin psy-
kologi- ja kuraattoripalveluja kuin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
palveluja. Lapsen, nuoren ja perheen tarvitseman tuen tulee olla hel-
posti saatavilla arjen ympäristössä. Lapsen ja nuoren tuen tarve tulee 
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tunnistaa varhain ja tukea tulee järjestää nopeasti ja joustavasti. Sitova 
ja riittävä mitoitus auttaa turvaamaan yksilökohtaiset opiskeluhuoltopal-
velut, monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sekä koulujen ja 
oppilaitosten yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön. Sosiaali- ja terveystoi-
miala pitää tärkeänä, että henkilöstömitoitus mahdollistaa psykologien 
ja kuraattorien työparityöskentelyn. Oppilasmäärän lisäksi tulee henki-
löstömitoituksessa huomioida myös toimipisteiden määrä.

Hyvin toimivilla opiskeluhuollon palveluilla tuetaan oppilaiden ja opiske-
lijoiden lisäksi perheitä sekä kouluilla työskentelevän henkilöstön kans-
sa tehtävää moniammatillista yhteistyötä. Lasten, nuorten ja perheiden 
terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että kunnan tai hyvin-
vointialueen muut perusterveydenhuollon palvelut ovat riittävät ja muo-
dostavat jatkumon kouluympäristössä annettavalle palvelulle.

Kuraattorin kelpoisuus

Sosiaali- ja terveystoimiala pitää tärkeänä, että kuraattorilta vaaditaan 
laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön, eli sosiaalityöntekijän tai 
sosionomin (AMK tai YAMK) kelpoisuus. Tämä vaihtoehto edistää 
asiakasturvallisuutta sekä palvelujen laatua, yhdenvertaisuutta ja tasa-
laatuisuutta. Laillistetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt 
ovat Valviran rekisteröinnin ja valvonnan alaisia ja sitä kautta mahdolli-
suus puuttua kuraattorin ammatinharjoittamiseen tehostuu. Vastaavalla 
kuraattorilla tulee sosiaali- ja terveystoimialan mukaan olla sosiaalityön-
tekijän tai sosionomin (YAMK) kelpoisuus. Sosiaali- ja terveystoimi pi-
tää tärkeänä sitä, että oppilashuollon kuraattori- ja psykologityö on hal-
linnollisesti sosiaali- ja terveys -hyvinvointialueella, vaikka he työsken-
televät kiinteästi oppilaitoksissa. Tärkeänä nähdään myös se, että 
mahdollistetaan psykologien ja koulukuraattorien sijaisjärjestelyt.

Kuraattori on ainoa sosiaalihuollon ammattilainen oppilaitoksessa ja 
hänen on pystyttävä itsenäisesti tuomaan sosiaalihuollon asiantunte-
mus kouluympäristöön. Kuraattorin kelpoisuuden määrittely laillistetuksi 
sosiaalihuollon ammattihenkilöksi varmistaa laadukkaan sosiaalialan 
asiantuntemuksen oppilaitosympäristössä. Laillistetun sosiaalihuollon 
ammattihenkilön koulutus takaa, että työntekijöillä on ymmärrys lain-
säädännön mukaisista ammattieettisistä velvollisuuksista, tietosuojasta 
sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista. Laillistetulla sosiaalihuollon 
ammattihenkilöllä on myös mahdollisuus tehdä alustavaa palvelutar-
peen arviota silloin, kun asiakas siitä hyötyy. Kun kuraattori voi tarjota 
sosiaalihuollon palveluja, avun saanti tehostuu, ja ongelmiin voidaan 
puuttua varhaisemmassa vaiheessa. Ammattihenkilölain myötä lailliste-
tuilla sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus ammattipäte-
vyyden ylläpitämiseen sekä osaamisen kehittämiseen.
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Yhteenvetona sosiaali- ja terveystoimiala toteaa, että oppilas- ja opis-
kelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden sitova ja riittävä mitoi-
tus auttaa turvaamaan yksilökohtaiset opiskeluhuoltopalvelut, monialai-
sen yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sekä koulujen ja oppilaitosten 
yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön. Oppilasmäärän lisäksi tulee henkilös-
tömitoituksessa huomioida myös toimipisteiden määrä sekä psykolo-
gien ja kuraattorien mahdollisuus työparityöskentelyyn. Sosiaali- ja ter-
veystoimiala pitää tärkeänä, että kuraattorilta vaaditaan laillistetun so-
siaalihuollon ammattihenkilön, eli sosiaalityöntekijän tai sosionomin 
(AMK tai YAMK) kelpoisuus ja vastaavalta kuraattorilta vaaditaan sosi-
aalityöntekijän tai sosionomin (YAMK) kelpoisuus.”

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: 310 46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 4.6.2021

HEL 2021-006504 T 03 00 00

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain muuttamisesta: 

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi opiskelu-
huollon kuraattorin ja psykologin tehtävissä olevan henkilöstön sekä 
oppilaiden ja opiskelijoiden välisestä sitovasta mitoituksesta eli enim-
mäismäärästä oppilaita ja opiskelijoita, joita voisi olla yhden kuraattorin 
ja psykologin vastuulla. Ehdotuksen mukaan henkilöstömitoitus olisi yh-
tä suuri perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa: vähintään 
yksi kuraattori 670:tä oppilasta tai opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 
780:tä oppilasta tai opiskelijaa kohti.

Helsingissä esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella opiskelee 
noin 87 000 oppijaa. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja 
toteuttaa yli 200 opiskeluhuollon ammattilaista. Enemmistöllä esi- ja pe-
rusopetuksessa toimivista kuraattoreista ja psykologeista työnantajana 
on Helsingin kaupunki, mutta osassa sopimuskouluja työntekijät eivät 
ole kaupungin palveluksessa. Toisella asteella kaupunki järjestää osit-
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tain myös yksityisten lukioiden ja kokonaan yksityisten ammatillisten 
oppilaitosten opiskeluhuollon. 

Esityksen mukainen henkilömitoitus ei lisäisi merkittävästi esi- ja peru-
sopetuksen opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien määrää Hel-
singissä. Tällä hetkellä esi- ja perusopetuksessa toimii 68 kuraattoria ja 
72 psykologia jakautuneena suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin palvelui-
hin. Henkilöstömitoituksen mukaan psykologien määrä pysyisi ennal-
laan, mutta kuraattorien määrä lisääntyisi noin seitsemällä. Helsingin 
toisen asteen koulutuksessa esityksen mukainen henkilöstömitoitus 
tarkoittaisi noin 12,5 kuraattorin ja noin 11 psykologin lisäystä. Tällä 
hetkellä toisen asteen koulutuksessa toimii vakituisesti 38 kuraattoria ja 
32 psykologia jakautuneena suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin palvelui-
hin. Opiskeluhuollon henkilöstömitoituksen toteuttaminen edellyttäisi 
Helsingissä noin 1,7 miljoonan euron lisäresurssia vuodessa nykytilan-
teeseen verrattuna. Lisäksi henkilöstömitoitus aiheuttaa kaupungille 
myös välillisiä kustannuksia esimerkiksi työnohjauksesta. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala korostaa, että valtion on varmistettava kunnille 
riittävä, pysyvä rahoitus, jotta opiskeluhuollon henkilöstömitoitukset 
voidaan toteuttaa lain edellyttämällä tavalla.  

Henkilöstömitoituksen parantaminen voi lisätä osaltaan opiskeluhuollon 
psykologin työtehtävän vetovoimaisuutta. Psykologit voivat sijoittua 
työelämässä monenlaisiin tehtäviin, myös muihin kuin julkisen sektorin 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen ja koulutuksen tehtäviin. 
Opiskeluhuollon psykologipalvelujen kysyntä on Helsingissä suurta, 
mikä on aiheuttanut nykyisellä mitoituksella viivettä palvelun saatavuu-
dessa. Toimialan mielestä kuraattoreilla ja psykologeilla olisi oltava 
sama henkilöstömitoitus.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskeluhuoltoa tulisi toteuttaa 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilasyhteisöä tukevana yhtei-
söllisenä opiskeluhuoltona. Varsinkin koronatilanteessa opiskeluhuolto-
työssä on painottunut kasvavassa määrin yksilökohtainen työ. Sitova 
henkilöstömitoitus voi tukea opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien 
työn kohdentumista yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön yhteistyössä 
henkilökunnan, oppijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Yhteisöllisen 
opiskeluhuollon toimenpiteillä voidaan tukea koko oppilaitosyhteisön 
hyvinvointia sekä puuttua oppijoiden ongelmiin jo varhaisessa vaihees-
sa, mikä vähentää yksilöllisen opiskeluhuollon korjaavien toimenpitei-
den tarvetta. 

Helsingin näkökulmasta on tärkeää huomioida myös ruotsinkielisen 
opiskeluhuollon järjestäminen. Sosiaali- ja terveystoimialasta poiketen 
ruotsinkieliset palvelut on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla eriy-
tetty omaksi toiminnakseen. Tämä on mahdollistanut aidosti kaksikielis-
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ten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen Helsingin kaupungin alu-
eella. Haasteena kuitenkin on, että ruotsinkielisiä psykologeja on hei-
kosti saatavilla koko julkisella sektorilla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen sopimus psykologian 
maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkojen lisäämisestä 
on toimialan mielestä tärkeä keino edistää psykologien saatavuutta 
työmarkkinoilla. Toimialan mielestä myös psykologien koulutusohjel-
man sisällöissä olisi huomioitava vahvemmin kouluissa ja oppilaitoksis-
sa tehtävä työ.  

Hallituksen esitysluonnoksessa täsmennetään kuraattorin kelpoisuu-
sehtoa koskevaa säännöstä. Voimassa olevassa lainsäädännössä ku-
raattorin kelpoisuus on väljä ja osin tulkinnanvarainen. Esityksen mu-
kaan kuraattorina olisi kelpoinen toimimaan henkilö, joka on suorittanut 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:ssä tar-
koitetun ylemmän korkeakoulututkinnon tai 8 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon (sosiono-
mi). Kuraattorin kelpoisuusehtoa täsmennettäisiin niin, että kelpoisuus-
vaatimukset täyttäisi myös henkilö, jolla on tehtävään soveltuva sosiaa-
lialalle, kasvatustieteisiin tai käyttäytymistieteisiin suuntautunut korkea-
koulututkinto. Koulutukseen tulisi sisältyä tai koulutuksen lisäksi tulisi 
olla suoritettuna 60 opintopisteen laajuiset sosiaalityön korkeakouluo-
pinnot yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannattaa esitysluonnoksen mu-
kaista kuraattorin kelpoisuutta. Helsingin opiskeluhuollon kuraattoreina 
toimii sosionomeja (AMK ja YAMK), sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalipsy-
kologeja. Opiskelijahuollon kuraattorien riittävän monipuolinen kelpoi-
suus tukee rekrytointia sekä mahdollistaa hieman eri tavalla painottu-
neiden korkeakoulututkintojen tuottaman osaamisen hyödyntämisen 
oppilaitosten erilaisia tarpeita vastaavalla tavalla. Toimialan mielestä 
esityksen mukainen kelpoisuus varmistaa, että kuraattoreilla on riittävä 
osaaminen sosiaalialan työmenetelmistä, sosiaalihuollon lainsäädän-
nöstä ja toimintaympäristöstä. Kuraattorin osaamisessa on olennaista 
konsultoiva tuki oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuollon kuraattoreiden 
laaja osaamisperusta tukee ennaltaehkäisevää ja yhteisöllistä työtä 
oppilaitoksissa. Myös siirtymäsäännös kuraattorin kelpoisuuden säilyt-
tämisestä on toimialan mielestä tärkeä.  Näin varmistetaan, että ne ku-
raattorit, jotka toimivat ennen ehdotetun lain voimaantuloa kelpoisuu-
sehdot täyttävänä kuraattorina, ovat myös esitetyn lain voimaantulon 
jälkeen edelleen kelpoisia kuraattorin tehtävään.

Vaihtoehtona ehdotettu kelpoisuusehto, jonka mukaan opiskeluhuollon 
kuraattorin pätevyys rajattaisiin vain sosiaalityöntekijään ja sosiono-
miin, voisi vaikeuttaa etenkin kaupungin ruotsinkielisten kuraattoripal-
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velujen saatavuutta. Kuraattorin kelpoisuuden tiukka sääntely ei myös-
kään vastaa koulujen ja oppilaitosten erilaisiin tarpeisiin ja oppilaitok-
sissa työskentelyyn. 

Toimiala on tyytyväinen esitysluonnoksen perusteluissa esitettyyn ku-
vaukseen kuraattorin työstä kouluissa ja oppilaitoksissa. Perusteluissa 
painotetaan kuraattorin yhteisöllistä, oppimisen ja hyvinvoinnin haastei-
ta ennaltaehkäisevää työtä sekä konsultoivaa tukea. Perusteluissa to-
detaan, ettei kuraattorin ammattitaitoon tarvitse sisältyä palvelutarpeen 
arviointi tai muu sosiaalipalvelu eikä palvelutarpeen arviointi edes voisi 
kuulua kuraattorin tehtäviin. Aikaisemmassa hallituksen hyvinvointia-
lueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men järjestämistä koskevassa esityksessä kuraattorin työn kuvaukses-
sa painottui enemmän yksilötyö sekä tarvittaessa myös palvelutarpeen 
arviointi. Tämä olisi suunnannut kuraattorin työtehtäviä pois kouluissa 
ja oppilaitoksissa tehtävästä työstä. Toimiala pitää tärkeänä, että esi-
tysluonnoksessa nyt esitetty kuvaus kuraattorin työstä vakiintuu, jotta 
voidaan turvata tarvittavat resurssit koulujen ja oppilaitosten opiskelu-
huoltotyöhön. 

Esitysluonnoksen mukaan kuraattoripalveluita koskeva henkilöstömitoi-
tus tulisi voimaan 1.1.2022 alkaen ja psykologipalveluita koskeva hen-
kilöstömitoitus 1.8.2023 alkaen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
mielestä molempien henkilöstömitoitusten voimaantulossa tulisi nou-
dattaa oppilaitosten lukuvuoden alkamisaikaa. 

Toimiala pitää tärkeänä esityksen tavoitetta vahvistaa yhteisöllisen 
opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää työtä sekä edistää yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon varhaisen tuen saatavuutta. Tasa-arvoisesti saatavilla 
oleva ja tasalaatuinen opiskeluhuolto edistää oppijoiden oppimista ja 
hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee vakavampien ongelmien syntymistä. 
Hyvin toimivilla opiskeluhuollon palveluilla tuetaan oppijoiden lisäksi 
myös perheitä sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstön opetus-, oh-
jaus- ja kasvatustyötä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mielestä hyvinvoinnin haasteita 
ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on vahvistettava kou-
luissa ja oppilaitoksissa. Sama henkilöstömitoitus esi- ja perusopetuk-
sessa sekä toisella asteella tukee hyvinvointityön jatkumoa. Toimiala 
kannattaa hallituksen esitysluonnoksessa esitettyä opiskeluhuollon ku-
raattorin kelpoisuusehtoa. Esityksen mukaisten henkilöstömitoitusten 
toteuttaminen edellyttää siirtymäajan lisäksi valtion kunnille myöntämää 
riittävää, pysyvää rahoitusta jo ennen henkilöstömitoitusten voimaantu-
loa, jotta tarvittavat rekrytoinnit voidaan toteuttaa. 
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 
8.6.2021 mennessä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta.

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, va. opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

riina.stahlberg(a)hel.fi
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§ 512
Kaupunginvaltuuston 23.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 23.6.2021 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

208 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

209 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

210 §, Vuoden 2020 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus 
vuodelta 2020

211 §, Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

212 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituk-
set

Ei toimenpidettä.

213 §, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

Tiedoksi toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille.

214 §, Asuntotuotanto-, vakuutus-, urheilu- ja ulkoilulaitosrahastojen ja eräiden lah-
joitusrahastojen sääntömuutokset sekä lakkauttamiset

 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa sekä ta-
loushallintopalveluliikelaitosta huolehtimaan asuntotuotantorahaston 
korkotukikorin lakkauttamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. 

 Edelleen kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastoa huolehtimaan Emmy och David Skogsmans 
minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston sekä Helsingin kaupunginkir-
jaston Bill ja Melinda Gatesin lahjoitusrahaston lakkauttamiseen liit-
tyvistä käytännön järjestelyistä. 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Suomen Pelastusarmeijasäätiölle.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialle ja Taloushallintopalveluliikelai-
tokselle.

215 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön
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Ei toimenpidettä

216 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 9 - 25 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 513
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 25. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 21.6.2021
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 22.6.2021
kaupunkiympäristölautakunta 22.6.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 23.6.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 495, 496, 497, 498, 500, 504, 505, 506, 509, 510, 511, 
512 ja 513 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 499, 501, 502, 503, 507 ja 508 §: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

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marcus Rantala Tomi Sevander

Seija Muurinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.07.2021.


