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Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo (etänä) apulaispormestari
Gebhard, Elisa (etänä)
Halla-aho, Jussi (etänä)
Iskanius, Anniina (etänä)
Koskela, Minja (etänä)
Nuorteva, Johanna (etänä)
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas (etänä)
Sarkomaa, Sari (etänä)
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vierunen, Maarit

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja (etänä) vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Järvenkallas, Satu (etänä) vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-

mialajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
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Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Kiesiläinen, Mikko pääekonomisti
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Nirkko, Saara (etänä) hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
575 - 582 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
575 - 576 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
577 - 582 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
575 - 582 §
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§ Asia

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

576 Asia/2 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman 
raami ja laatimisohjeet

577 Asia/3 Yksikönjohtajan viran perustaminen Helsingin kaupungin palvelukes-
kusliikelaitokseen 1.9.2021 lukien

578 Asia/4 Toimisto- ja julkitilakalusteiden yhteishankintaa koskeva hankintaoi-
kaisuvaatimus

579 Asia/5 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite hengitystiesairauksista kärsivien 
tilanteen helpottamisesta

580 Asia/6 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvos-
ton asetukseksi valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon co-
vid-19-kustannuksiin

581 Asia/7 Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2022–2024

581 Asia/7 Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunni-
telmasta vuosiksi 2022-2024

582 Asia/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 575
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 Anni 
Sinnemäen ja Paavo Arhinmäen sekä varatarkastajiksi Anniina Iska-
niuksen ja Elisa Gebhardin.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 576
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman 
raami ja laatimisohjeet

HEL 2021-008766 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaeh-
dotuksen 2022−2024 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoi-
sen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin 
talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 
2022−2031 liitteen 1 mukaisena (Liite 1: Vuoden 2022 talousarvion ja 
vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet).

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää laatimisohjeet lauta- ja johtokunnille 
noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa. Lauta- ja johto-
kuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 22.9.2021 mennessä.

Hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuoden 2022 raamin ja laatimi-
sohjeet kaupunginhallitus kehotti lauta- ja johtokuntia valmistelemaan 
talousarvioehdotuksensa seuraavin periaattein:

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet ja raami perustuvat yleiseen ta-
louskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin 
näkymiin tulojen ja menojen osalta.

Helsinki toteuttaa vastuutaan julkisen talouden kestävyyden turvaami-
sessa hillitsemällä toimintamenojen kasvua tuottamalla palvelut tehok-
kaasti asiakastarpeisiin vastaten. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen 
raami perustuu toimintamenojen maltilliseen kasvuun ja kokonaisinves-
tointien rahoituksellisesti kestävään tasoon toiminnan ja investointien 
rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. 

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami perustuu siihen, että vuosi-
na 2022-2025 tulos- ja rahoituslaskelman toiminnan ja investointien ra-
havirta voi olla alijäämäinen enintään julkisen talouden suunnitelmassa 
ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoit-
teen verran eli -0,5 % BKT:sta.

Raamin lähtökohtina ovat valtuustokausilla 2013-2017 sekä 2017-2021 
toteutettujen kaupunkistrategioiden taloustavoitteiden mukaisesti käyt-
tötalousmenoja mitoittava tavoite ja investointitason mitoittaminen ra-
hoituksellisesti kestävälle tasolle. Lautakunnat valmistelevat vuoden 
2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian 
muutosanalyysin pohjalta.
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Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin 
määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden 
parantamiseen perustuva laskelma. 

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakoh-
taista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kau-
punkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Toimintamenojen kasvua 
kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia. 

Ikäryhmäkohtaisiin väestömääriin sidonnaiset menot muodostavat noin 
kaksi kolmasosaa kaupungin toimintamenoista, mikä tarkoittaa vastaa-
vaa painotusta kaupunkitasoisen toimintamenojen kasvun kohdentami-
sessa ikäryhmäkohtaiset väestöennusteet huomioon ottaen. 

Lisäksi vuoden 2022 talousarvion valmistelussa toimintamenojen kas-
vun kohdentamisessa huomioidaan lisäksi toiminnot, joihin kohdistuu 
koronaepidemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita vuonna 
2022.  

Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan kiinnittää huo-
miota tulojen kerryttämiseen suhteessa menojen kasvuun.

Lauta- ja johtokuntien tulee sisällyttää talousarvioehdotukseen asiakas- 
ja suoritemäärien kehitys eriteltynä väestönkasvuun ja muihin tekijöihin 
vuosina 2020−2024. Talousarvioehdotuksiin tulee sisällyttää palvelui-
den yksikkökustannukset tilinpäätöksen 2020 mukaisena sekä niiden 
kehitys vuosina 2021−2024 sekä niiden lisäksi tuottavuuskehitys.

Talousarvioehdotuksiin sisältyvää investointiohjelmaa laadittaessa on 
priorisoitava lakisääteisten palvelutarpeiden ja kokonaistaloudellisen 
omaisuuden hallinnan hankkeita sekä asuntotuotantotavoitteen (8 000 
asuntoa) ja kaupunkiuudistuksen toteuttamista edistäviä hankkeita. 
Hankkeet tulee ohjelmoida toteutettavaksi oikea-aikaisesti siten, että 
kaupungin eri tavoitteiden tasapainoinen toteuttaminen on mahdollista.

Samalla kaupunginhallitus totesi, että käyttötalousraamia tarkistetaan 
kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen strategian talouskirjausten 
mukaiseksi.

Keskipitkän aikavälin investointisuunnitelma tarkentuu uuden kaupun-
kistrategian myötä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: 
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Samalla kaupunginhallitus toteaa, että käyttötalousraamia tarkistetaan 
kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen strategian talouskirjausten 
mukaiseksi.

Keskipitkän aikavälin investointisuunnitelma tarkentuu uuden kaupun-
kistrategian myötä.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Jenni Torkkola, Erityissuunnittelija, puhelin: 040 729 1117

jenni.torkkola(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2022_2024 laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitel-
maehdotuksen 2022−2024 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunki-
tasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointi-
raamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosil-
le 2022−2031 liitteen 1 mukaisena (Liite 1: Vuoden 2022 talousarvion 
ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet).

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää laatimisohjeet lauta- ja johtokunnille 
noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa. Lauta- ja johto-
kuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 22.9.2021 mennessä.

Hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuoden 2022 raamin ja laatimi-
sohjeet kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia valmistelemaan 
talousarvioehdotuksensa seuraavin periaattein:

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet ja raami perustuvat yleiseen ta-
louskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin 
näkymiin tulojen ja menojen osalta.
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Helsinki toteuttaa vastuutaan julkisen talouden kestävyyden turvaami-
sessa hillitsemällä toimintamenojen kasvua tuottamalla palvelut tehok-
kaasti asiakastarpeisiin vastaten. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen 
raami perustuu toimintamenojen maltilliseen kasvuun ja kokonaisinves-
tointien rahoituksellisesti kestävään tasoon toiminnan ja investointien 
rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. 

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami perustuu siihen, että vuosi-
na 2022-2025 tulos- ja rahoituslaskelman toiminnan ja investointien ra-
havirta voi olla alijäämäinen enintään julkisen talouden suunnitelmassa 
ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoit-
teen verran eli -0,5 % BKT:sta.

Raamin lähtökohtina ovat valtuustokausilla 2013-2017 sekä 2017-2021 
toteutettujen kaupunkistrategioiden taloustavoitteiden mukaisesti käyt-
tötalousmenoja mitoittava tavoite ja investointitason mitoittaminen ra-
hoituksellisesti kestävälle tasolle. Lautakunnat valmistelevat vuoden 
2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian 
muutosanalyysin pohjalta.

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin 
määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden 
parantamiseen perustuva laskelma. 

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakoh-
taista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kau-
punkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Toimintamenojen kasvua 
kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia. 

Ikäryhmäkohtaisiin väestömääriin sidonnaiset menot muodostavat noin 
kaksi kolmasosaa kaupungin toimintamenoista, mikä tarkoittaa vastaa-
vaa painotusta kaupunkitasoisen toimintamenojen kasvun kohdentami-
sessa ikäryhmäkohtaiset väestöennusteet huomioon ottaen. 

Lisäksi vuoden 2022 talousarvion valmistelussa toimintamenojen kas-
vun kohdentamisessa huomioidaan lisäksi toiminnot, joihin kohdistuu 
koronaepidemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita vuonna 
2022.  

Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan kiinnittää huo-
miota tulojen kerryttämiseen suhteessa menojen kasvuun.

Lauta- ja johtokuntien tulee sisällyttää talousarvioehdotukseen asiakas- 
ja suoritemäärien kehitys eriteltynä väestönkasvuun ja muihin tekijöihin 
vuosina 2020−2024. Talousarvioehdotuksiin tulee sisällyttää palvelui-
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den yksikkökustannukset tilinpäätöksen 2020 mukaisena sekä niiden 
kehitys vuosina 2021−2024 sekä niiden lisäksi tuottavuuskehitys.

Talousarvioehdotuksiin sisältyvää investointiohjelmaa laadittaessa on 
priorisoitava lakisääteisten palvelutarpeiden ja kokonaistaloudellisen 
omaisuuden hallinnan hankkeita sekä asuntotuotantotavoitteen (8 000 
asuntoa) ja kaupunkiuudistuksen toteuttamista edistäviä hankkeita. 
Hankkeet tulee ohjelmoida toteutettavaksi oikea-aikaisesti siten, että 
kaupungin eri tavoitteiden tasapainoinen toteuttaminen on mahdollista.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2022 talousarvion ja raamiin ja laatimisohjeisiin sisältyvän 
kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin, ta-
lousarviokohdittaisen investointiraamin sekä alustavan investointioh-
jelman vuosille 2022−2031 perustelut on esitetty liitteenä olevassa 
asiakirjassa (Liite 1: Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 
taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet)

Laatimisohjeissa esitetään tulos- ja rahoituslaskelman muodossa ta-
louden toteumatilanteeseen ja ennusteisiin perustuva arvio kaupungin 
talouden kehityksestä vuosina 2021−2025 sekä ennuste keskeisten ta-
louden tunnuslukujen kehityksestä. Kaupungin taloustilanteeseen ja 
tunnuslukuihin sekä kaupunkistrategian taloustavoitteisiin perustuen 
annetaan euromääräinen raami vuodelle 2022 kaupunkitasolla käyttö-
talousmenoille sekä kaupunkitasolla ja talousarviokohdittain investoin-
neille.  

Laatimisohjeisiin sisältyvässä tulos- ja rahoituslaskemassa on vuoden 
2021 osalta esitetty tunnusluvut vuoden 2021 ensimmäisen tilinpäätö-
sennusteen pohjalta kuitenkin huomioiden vuoden 2021 välitilinpäätök-
sen toteuma per 30.6, heinäkuun verotilitystiedot sekä viimeisimmät 
tiedot kaupungin antolainauksen näkymistä. Seuraava koko vuotta 
koskeva tilinpäätösennuste 2/2021 valmistuu elokuun lopulla. 

Vuoden 2022 talousarvion valmisteluaikataulu on merkitty tiedoksi kau-
punginhallituksessa 3.5.2021. Valmisteluaikatauluun liittyen valtuusto-
kauden aloittamisen siirtyminen kesäkuusta elokuuhun aiheuttaa kau-
punkistrategian ja talousarvion valmistelulle ja yhteensovittamiselle ai-
empaa tiiviimmän aikataulun. Kaupungin strategiatyön vakiintunut käy-
täntö on ollut, että valtuusto päättää kaupunkistrategian valtuustokau-
den alussa. Jotta valtuuston kaupunkistrategialla olisi vaikutusta jo 
vuoden 2022 talousarvioon, tulisi kaupunkistrategiasta päättää kau-
punginvaltuustossa riittävän ajoissa ennen vuoden 2022 kaupungin ta-
lousarvioehdotuksen esittelyä kaupunginhallitukselle. Valtuuston stra-
tegiatyölle on valmisteltu aikataululuonnos, jonka pohjalta on mahdollis-
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ta yhteen sovittaa kaupunkistrategiassa päätettyjä linjauksia kaupungin 
talousarvioehdotukseen.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 
22.9.2021 mennessä.

Vuoden 2022 talousarvion ja raamin ja laatimisohjeiden tausta

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-
tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa 
vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunni-
telman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava 
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kun-
nan tehtävien hoitamiseen. Talousarvio ja -suunnitelma on kaupunkist-
rategian toteuttamisen ja seurannan keskeisin väline.   

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää vuosit-
tain talousarvion laatimisohjeista ja noudattamisohjeista. Talousarvion 
laatimisohjeissa annetaan toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille ohjeet 
talousarvion ja -suunnitelman laatimiseksi. Laatimisohjeiden käsittelyn 
yhteydessä kaupunginhallitus voi hyväksyä talousarvion valmistelutyötä 
ohjaavia kannanottoja. Hallintosäännön mukaan investointitarkastelu 
laaditaan kymmeneksi vuodeksi.  

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä talousarvio ja -
suunnitelmaa sekä veroja koskevan päätöksenteon valtuustokaudella 
2021-2025 (vuoden 2022 talousarviovalmistelusta alkaen).

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Jenni Torkkola, Erityissuunnittelija, puhelin: 040 729 1117

jenni.torkkola(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2022_2024 laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Tarkastusvirasto
Liikenneliikelaitos
Palvelukeskusliikelaitos
Pelastuslaitos
Rakentamispalveluliikelaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Työterveysliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 570

HEL 2021-008766 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

16.08.2021 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Paavo Arhinmäen ehdotuksesta. 

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Jenni Torkkola, Erityissuunnittelija, puhelin: 040 729 1117

jenni.torkkola(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 577
Yksikönjohtajan viran perustaminen Helsingin kaupungin palvelu-
keskusliikelaitokseen 1.9.2021 lukien

HEL 2021-008784 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitok-
sen talous- ja hallintoyksikköön yksikönjohtajan viran 1.9.2021 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa.  

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti 10.6.2021 perustaa 
1.9.2021 alkaen osastotasoisen talous- ja hallintoyksikön, joka vastaa 
palvelukeskusliikelaitoksen tukipalveluista palvelukeskusliikelaitoksen 
toimintasäännössä tarkemmin määriteltävällä tavalla. Samassa yhtey-
dessä johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle osastotasoisen 
talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan viran perustamista 1.9.2021 
alkaen.  

Talous- ja hallintoyksikön tuottamat palvelut tukevat liikelaitoksen ydin-
toimintoa, palvelujen tuottamista Helsingin kaupungin toimialoille, viras-
toille ja liikelaitoksille sekä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille. 
Yksikkö varmistaa oman vastuualueensa osalta myös liikelaitoksen 
toimintojen sujuvuuden, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan sekä tu-
kee laadukkaiden palvelujen tuottamista asiakkaille.  
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Palvelukeskusliikelaitoksen talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtaja 
vastaa muun muassa liikelaitoksen tukipalveluista ja liikelaitoksen kes-
kitetyistä julkisista hankinnoista.

Perustettavaksi esitettävässä tehtävässä edellytetään virkasuhdetta, 
koska tehtäviin sisältyy edellä mainitulla tavalla julkisen vallan käyttöä. 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle.  

Kokonaispalkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja kokemuksen mu-
kaan (Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetelmä). 

Perustettavaksi esitetyn viran palkaksi on päätetty 6 670,00 euroa 
(Hay-luokka 20).

Perustettavaksi esitettävälle viralle on varattu rahoitus palvelukeskuslii-
kelaitoksen tulosbudjetissa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupun-
ginhallituksen tehtävänä on päättää viran perustamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Palvelukeskusliikelaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 578
Toimisto- ja julkitilakalusteiden yhteishankintaa koskeva hankinta-
oikaisuvaatimus

HEL 2020-012513 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä OffiStore Oy:n toimisto- ja julkitilakalus-
teiden yhteishankinnasta 10.5.2021 § 35 tehtyyn hankintapäätökseen 
kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, OffiStore Oy, 24.5.2021
2 Oikaisuvaatimus, OffiStore Oy, 24.5.2021, liite, PaRi RatingAlfa 

20.5.2021
3 Oikaisuvaatimus, OffiStore Oy 24.5.2021, liite, ORK_Pa-Ri Materia Oy
4 Kuuleminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Toimisto- ja julkitilakalusteiden yhteishankinnassa (H066-20) tarjouk-
sen antanut OffiStore Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaa-
timuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu hankintajohtajan 10.5.2021 § 35 
tekemään hankintapäätökseen. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esi-
tyksen liitteenä. Asiasta ei ole valitettu markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa vaaditaan hankintapäätöstä oikaista-
vaksi siten, että kilpailutuksessa neljännelle sijalle ensisijaisuusjärjes-
tyksessä tullut Pa-Ri Materia Oy suljetaan pois kilpailutuksesta oikaisu-
vaatimuksessa esitetyin perustein. 

Soveltuvuusvaatimuksen tarkastaminen

Hankintamenettelyssä on käytetty tavanomaista järjestystä siten, että 
tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien soveltuvuus on tar-
kastettu ennen tarjousten vertailua. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin 
tarjousasiakirjoihin perustuen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan tarjouspyynnössä olisi asetettu 
tarjoajan soveltuvuuden ehdoksi ratingluokitus AA tai vastaava. Näin ei 
kuitenkaan ollut, vaan 10.3.2021 päivätyssä korjatussa tarjouspyyn-
nössä vaatimuksena oli, että tarjoaja vakuuttaa tarjouksessaan sen ra-
ting-luokituksen olevan A tai vastaava. 

Soveltuvuusvaatimus tarjouspyynnössä 10.3.2021 kuuluu kokonaisuu-
dessaan: "Tarjoajalla on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittä-
vät taloudelliset edellytykset palvelun suorittamiseen. Taloudellisen ti-
lanteen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n tai vas-
taavan tahon ratingluokituksessa on vähintään A tai vastaava. Tarjoaja, 
jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on B tai C 
tai vastaava, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoajan on pyydettäes-
sä toimitettava Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa tai vastaava ra-
portti, joka sisältää tarjoajan ratingluokituksen."

Tarjoajia pyydettiin näin ollen vastaamaan taloudellista ja rahoituksellis-
ta soveltuvuutta kuvaavaan rating-kysymykseen. Hankintayksikkö ei 
tässä menettelyssä pyytänyt tarjoajilta vaaditun ”Kyllä”-vastauksen li-
säksi lisäselvityksiä. Pa-Ri Materia Oy vastasi tarjouspyynnön vaati-
muksen mukaisesti "Kyllä". Myös tilaajavastuu-raportti, joka oli tarjoa-
jan tarjousmerkinnän mukaan käytettävissä ja palveluntarjoajalta saa-
tavilla, osoitti että Pa-Ri Materia Oy:n luottokelpoisuus Bisnode Finland 
Oy:n luokituksen mukaan oli AA (hyvä luottokelpoisuus). Syytä epäillä 
Pa-Ri Materia Oy:n vastauksia ei ilmennyt hankintamenettelyn soveltu-
vuusarvioinnissa.

Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valin-
taa tarkastettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-
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asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen 
ja että tarjouksen on antanut tarjoaja, jota ei ole suljettu menettelyn ul-
kopuolelle 80 tai 81 §:n nojalla ja joka täyttää hankintayksikön asetta-
mat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintayksikkö tarkasti hankintamenettelyssä ennen tarjousten vertai-
lua ja valintaa, että Pa-Ri Materia Oy:n tarjous oli tarjouspyynnössä 
asetettujen vaatimusten mukainen ja että Pa-Ri Materia Oy täytti tar-
jouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Harkinnanvarainen poissulkemisperuste

Hankintayksikkö sai ennen hankintapäätöksen tekoa Pa-Ri Materia 
Oy:ltä ilmoituksen, että yritys on hakeutumassa saneeraukseen. Tar-
joaja vakuutti samalla kirjallisesti, että se kykenee hoitamaan sopimus-
velvoitteensa mahdollisella sopimuskaudella. Koska saneerausmenet-
telyyn hakeutuminen on hankintalain 81 §:n mukaisesti harkinnanvarai-
nen poissulkemisperuste, hankintayksikkö käytti harkintaa ja päätti 
saadun selvityksen ja kokonaisharkinnan perusteella, että tarjoajaa ei 
suljeta puitejärjestelystä tällä perusteella. 

Puitejärjestelyyn on hyväksytty kymmenen puitesopimustoimittajaa. 
Suuret puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat, yli 60 000 euroa, teh-
dään sopimusehtojen mukaisesti aina minikilpailuttamalla toimittajat 
puitejärjestelyn ensisijaisuusjärjestyksestä riippumatta. Enintään 60 
000 euron hankinnat voidaan hankkia joko puitejärjestelyn ensisijai-
suusjärjestyksen mukaisesti tai minikilpailuttaa kaikkien puitesopimus-
toimittajien kesken. Näin ollen hankintayksikkö arvioi, ettei mahdollinen 
saneerausmenettely vaikuta puitejärjestelyn perusteella hankittavien 
toimisto- ja julkitilakalusteiden saatavuuteen, eikä menettelystä näin ol-
len koidu toimituksellista eikä taloudellista riskiä hankintayksikölle. So-
pimussuhde on sopimusehtojen mukaan lisäksi mahdollista päättää 
toimittajan taloudellisen tilanteen heikennyttyä olennaisella tavalla (JY-
SE Tavarat -ehtojen 15.2-kohta). Toimittajien tilaajavastuutietoja seura-
taan niin ikään koko sopimuskauden ajan.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta on hallintolain 34 §:n mukaisesti 
kuultu oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa asianosaista. Kuulemis-
vastaus tämän esityksen liitteenä.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintamenettelyssä hankintalaissa 
hankintamenettelylle ja hankinnalle asetettuja säännöksiä ja käyttänyt 
harkintavaltaansa hankintalain säännösten mukaisesti.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kau-
pungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, 
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sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankinta-
oikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, OffiStore Oy, 24.5.2021
2 Oikaisuvaatimus, OffiStore Oy, 24.5.2021, liite, PaRi RatingAlfa 

20.5.2021
3 Oikaisuvaatimus, OffiStore Oy 24.5.2021, liite, ORK_Pa-Ri Materia Oy
4 Kuuleminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 04.06.2021 § 136

HEL 2020-012513 T 02 08 01 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti, ettei OffiStore Oy:lle luovuteta Modeo Oy:n, Pa-
Ri Materia Oy:n eikä Tavara Trading TTR Oy:n tarjoukseen sisältyviä 
yksittäisiä tuote- eikä hintatietoja.

Päätöksen perustelut
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Toimisto- ja julkitilakalusteiden yhteishankinnassa (H066-20) tarjouk-
sen antanut OffiStore Oy on pyytänyt saada kolmen tarjouksen tuote-
kohtaisia tietoja. Tietopyyntö on tämän päätöksen liitteenä.

OffiStore Oy pyysi sähköpostiviestillä 14.5.2021 kolmen tarjouskilpailu-
tuksessa mukana olleen tarjoajan tarjoustiedot. Pyynnössä tarkennet-
tiin, että tarjouksista tulee ilmetä minimissään tarjouspyynnön vähim-
mäisvaatimukset täyttävät tuotteet hintoineen.

Kaupunginkansliasta toimitettiin 18.5.2021 pyydetyt tiedot siltä osin 
kuin hankintayksikkö katsoi, että tiedot ovat julkisuuslain mukaan julki-
sia. OffiStore Oy:lle toimitettiin tällöin tarjoukset, joista oli poistettu 
muun muassa yksittäiset tuotetiedot. Tietojen poistamista perusteltiin 
vastauksessa siten, että hankintayksikkö katsoi julkisuuslain 24 §:n 1 
momentin 20 kohdan nojalla rivikohtaisten tuotetietojen kuuluvan yksi-
tyisen liikesalaisuuden piiriin. 

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999; julki-
suuslaki) 14 §:n mukaisesti vastauksessa tiedusteltiin lisäksi, haluaako 
OffiStore Oy viranomaisen päätöksen siltä osin kuin pyydettyjä tietoja 
ei luovuteta. OffiStore Oy:stä vastattiin tähän kysymykseen myöntäväs-
ti. Tällä päätöksellä vastataan OffiStore Oy:n tietopyyntöön siltä osin 
kuin hankintayksikkö katsoo, ettei tietoja voida luovuttaa.

Julkisuuslain 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa kä-
sittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen 
asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa kä-
sittelyyn. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole julkisessa hankinnassa toisen 
ehdokkaan tai tarjoajan liikesalaisuutta koskeviin tietoihin. 

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä  
viranomaisen asiakirjoja ovat sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja  
yksityisestä liikesalaisuudesta samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka si-
sältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa kos-
kevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonhar-
joittajalle taloudellista vahinkoa.

Liikesalaisuuslain (595/2018) 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti 
liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa: 

a) joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona 
ja yhdistelmänä tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille  
yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa; 

b) jolla a alakohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi on taloudellista  
arvoa elinkeinotoiminnassa; ja 
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c) jonka laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen suo-
jaamiseksi.

Tarjousten yksittäiset, positiokohtaiset tuotetiedot hintoineen oli kaikis-
sa kolmessa tarjouksessa merkitty liikesalaisuuksiksi. Hankintayksikön 
arvion mukaan yksityiskohtaisilla tuotetiedoilla tai niiden positiokohtai-
silla yhdistelmillä voi olla elinkeinotoiminnassa taloudellista arvoa. Tie-
doista on lisäksi mahdollista tehdä päätelmiä tarjoajan liiketoimintamal-
leista ja tarjousstrategioista, jolloin tiedot objektiivisesti arvioiden voivat 
sisältää liikesalaisuuden piirissä olevia tietoja. Lisäksi oikeuskäytän-
nössä (KHO 2007:83) yksikköhintoja on pidetty liikesalaisuuksina.

Näin ollen positiokohtaisia tuotetietoja hintoineen ei luovuteta, sillä ne 
voivat yksittäisinä tietoina tai niiden yhdistelminä sisältää julkkisuus-
laissa tarkoitettuja tarjoajan liikesalaisuuksia. 

Hankintalain (1397/2016) 138 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen  
julkisuuteen ja asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Julkisuuslain 14 §:n mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päät-
tää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei 15 §:n 3 momen-
tissa tai muualla laissa toisin säädetä. Kaupunginkanslian hallussa ole-
vien asiakirjojen antamisesta päättää kansliapäällikkö.

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 10.05.2021 § 35

HEL 2020-012513 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat toimittajat toimisto- ja julkiti-
lakalusteiden yhteishankinnan puitejärjestelyyn neljäksi (4) vuodeksi 
kokonaistaloudellisesti edullisimpana, ensisijajärjestyksessä:

1.      Modeo Oy (2028267-4)
2.      Isku Interior Oy (1831497-2)
3.      Tavara-Trading TTR Oy (1460475-4)
4.      Pa-Ri Materia Oy (1068653-6)
5.      OffiStore Oy (1045903-3)
6.      Martela Oyj (0114891-2)
7.      Kinnarps Oy (0974444-4)
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8.      Oy Aj-Tuotteet Ab (0643009-5)
9.      Lekolar-Printel Oy (1546343-8)
10.    Input Interior Oy (2667489-2

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 18 700 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 22.1.2021 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H066-20, Dnro HEL 2020-012513. Toimisto- ja julkiti-
lakalusteiden yhteishankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 24.1.2021 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Lisäksi hankinnasta 
julkaistiin ensimmäinen korjausilmoitus 25.2.2021 sekä toinen korjau-
silmoitus 10.3.2021. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 
18.3.2021. Määräaikaan mennessä saapui seitsemäntoista (17) tar-
jousta: ADI Kalusteet Oy, Arvo Piiroinen Oy, Audio-Kaluste Oy, Input 
interior Oy, Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Kuopion Woodi Oy, Lekolar-
Printel Oy, Martela Oyj, Modeo Oy, Nomart Oy, OffiStore Oy, Ofisea 
Oy, Oy Aj-Tuotteet Ab, Pa-Ri Materia Oy, Tavara Trading TTR Oy ja 
Tevella Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee so-
pimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä ESPD-liitteessä on esitetty 
tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.
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Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), 
jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähim-
mäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön 
vastaisena.

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
halvinta hintaa.  

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutau-
lukossa. Sopimuskauden aikana noudatetaan tarjousvertailun perus-
teella muodostettua etusijajärjestystä:

1.      Modeo Oy (2028267-4)
2.      Isku Interior Oy (1831497-2)
3.      Tavara-Trading TTR Oy (1460475-4)
4.      Pa-Ri Materia Oy (1068653-6)
5.      OffiStore Oy (1045903-3)
6.      Martela Oyj (0114891-2)
7.      Kinnarps Oy (0974444-4)
8.      Oy Aj-Tuotteet Ab (0643009-5)
9.      Lekolar-Printel Oy (1546343-8)
10.    Input Interior Oy (2667489-2

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällik-
kö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle pää-
töksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot
Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni(a)hel.fi
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§ 579
Valtuutettu Juhani Strandénin aloite hengitystiesairauksista kärsi-
vien tilanteen helpottamisesta

HEL 2021-007723 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite_
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 12.5.2020
3 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 3.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottamiseksi 
puiden karsimista riskikohteissa sekä kastelun lisäämistä, jotta siitepö-
lyn määrää saadaan vähennettyä ja ilmanlaatua parannettua.   

Kaupunginhallitus on antanut vastauksen valtuutettu Strandénin sa-
maan aloitteeseen 21.9.2020 § 582 ja todennut silloin, että puiden sii-
tepölyn aiheuttaman haitan helpottamiseen ei ole nopeasti vaikuttavia 
keinoja. Aloitteessa ehdotetut karsiminen ja kastelu ovat tehottomia ja 
kalliita toimenpiteitä tuulipölytteisten puiden suuren määrän ja kauko-
kulkeumien vuoksi. Siitepölyn lisäksi myös mm. katupöly, pakokaasut, 
savut ja kaukokulkeutuvat saasteet voivat aiheuttaa oireita. Toimivien 
ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan vielä kartoitus-, selvitys- ja tutkimus-
työtä. Ongelmasta kärsiville henkilöille saadaan nopeimmin ja tehok-
kaimmin apua lääkitsemisen, suojaamisen ja siedättämisen keinoin.        
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Kaupunginhallituksen aiempi päätös on oheismateriaalina. Sosiaali- ja 
terveystoimialan ja kaupunkiympäristön toimialan lausunnot ovat liittei-
nä. Toimialojen asiantuntijoilta on saatu sähköpostitse ilmoitukset, joi-
den mukaan lausuntoja ei ole tarvetta päivittää. Vastaus on lausuntojen 
mukainen.   

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite_
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 12.5.2020
3 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 3.9.2020

Oheismateriaali

1 Kaupunginhallituksen päätös 21.9.2020 § 582

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 580
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneu-
voston asetukseksi valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuol-
lon covid-19-kustannuksiin

HEL 2021-008234 T 03 00 00

VN/17361/2021

Päätös

Kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lau-
sunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta 
eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin: 

Lausunto on laadittu vastauksina lausuntopalvelussa yhdeksään ase-
tusluonnosta ja 13:een covid-19-epidemiasta aiheutuvia kustannuksia 
koskevaan kysymykseen. 

Asetusta koskevat kysymykset

1. Onko avustuksen määräytymistä ja laskentatapaa koskevat lähtö-
kohdat mielestänne perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia? (Erityisesti: 
avustuksen määräytyminen laskennallisesti toiminnan volyymia kuvaa-
vien tietojen perusteella, yksikkökorvauksen tason määrittämistä kos-
kevat periaatteet, mahdollisuus harkinnanvaraiseen lisäavustukseen)

Hallitus linjasi vuoden 2020 budjettiriihessä, että kaikki covid-19-
pandemiaan liittyvät kustannukset korvataan kunnille ja kuntayhtymille 
täysimääräisesti. Asetusluonnos ei vastaa hallituksen linjausta ja covid-
19-pandemian kustannuksia jää merkittävästi kuntien katettavaksi. Hel-
singin kaupunki tiedostaa, että todellisiin kustannuksiin perustuvien 
avustushakemuksien käsittely on työlästä. Kuitenkin todellisiin kustan-
nuksiin perustuva korvaustapa on ainoa tapa korvata kustannukset 
täysimääräisesti. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on ollut vuosi aikaa 
suunnitella hallituksen linjauksen mukaisesti todellisiin kustannuksiin 
perustuva toimintatapa avustusten maksamiseen ja resursoida henkilö-
kunta avustushakemusten käsittelyyn.

Kuten asetusluonnoksessa todetaan vuonna 2020 maksetut korona-
kompensaatiot eivät ottaneet huomioon tautitilanteen alueellista vaihte-
lua, minkä vuoksi kompensaatiot ylikompensoivat aiheutuneita kustan-
nuksia osassa kunnista. Helsinki on vuoden 2020 tilinpäätöksen val-
mistelun yhteydessä laadituilla laskelmilla osoittanut, että vuonna 2020 
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saadut kompensaatiot vastasivat Helsingille covid-19-pandemiasta 
vuonna 2020 aiheutuneita talousvaikutuksia.  

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan yhteisöveron jako-osuuden 
nostoa ei tule huomioida covid-19-pandemian sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kustannusten kompensaationa, koska kyseisellä tuella kompen-
soidaan pandemiasta ja rajoitustoimista aiheutunutta yhteisöverotulojen 
menetystä. Perusteltua ei myöskään ole vedota yksikkökorvauksen 
leikkauksessa valtion 25 %:n rahoitusosuuteen valtionosuusjärjestel-
män kautta. Sen kautta vuoden 2021 sote-kustannukset maksetaan 
teknisluonteisesti noin kahden vuoden kuluttua aiheutuneista kustan-
nuksista, jolloin sote-uudistus on toteutunut ja valtionosuudet makse-
taan hyvinvointialueille, ei kunnille. Edellä mainituista syistä Helsingin 
kaupunki ei pidä yksikkökorvausten 40-65 %:n korvaustasoa perustel-
tuna. Yksikkökustannusten on välttämätöntä kattaa aiheutuneet kus-
tannukset täysimääräisesti.  

Todellisten kustannusten korvaaminen on välttämätöntä myös siksi, et-
tä Helsingillä ja muilla kunnilla ei ole tosiasiallisesti ollut mahdollisuutta 
vaikuttaa syntyneisiin kustannuksiin ja kaikissa toimissa on etusijalla ol-
lut covid-19-pandemian  terveysturvallinen hoito ja vaikuttavat toiminta-
tavat.  

Pääkaupunkiseudun tautitilanne on koko epidemian ajan ollut valta-
kunnan haastavin. Henkilöstön saatavuudessa oli vaikeuksia jo ennen 
pandemiaa. Pandemian hoito on asetettu etusijalle ja omaa henkilöstöä 
on käytetty laajasti eri covid-19-pandemian tehtävien hoidossa. Kus-
tannuksia ei korvata täysimääräisesti, mikäli oman henkilöstön kustan-
nuksia ei korvata. Covid-19-pandemian tehtävissä olleiden henkilöiden 
työtä on tehty osin ostopalveluna, minkä korvaamista hoitovelkaan va-
ratuilla avustuksilla ei ole varmuutta. Hoitovelan purkuun varattu 450 
miljoonan avustus kolmelle vuodelle vaikuttaa riittämättömältä. 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan covid-19-kustannuksiin tar-
koitetun avustuksen tulee kattaa kaikki covid-19-pandemiasta aiheutu-
neet sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja toimintakohtaisissa 
yksikkökorvauksissa tulee huomioida kaikki kunnille aiheutuneet kus-
tannukset, joista on annettu esimerkkejä toimintokohtaisissa kysymyk-
sissä. 

Helsingin kaupunki esittää, että esitystä valtioneuvoston asetusluon-
nokseksi muutetaan siten, että avustuksella korvataan kunnille ja kun-
tayhtymille covid-19-pandemian kustannukset todellisten kustannusten 
mukaisesti. Vaihtoehtoisesti Helsinki esittää, että asetusluonnoksessa 
harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisen edellytyksiä muutetaan 
niin, että sillä korvataan todelliset aiheutuneet kustannukset covid-19-
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pandemian hoidosta kaikilta osin, myös muiden kuin toimintokohtaisten 
avustuserien osalta ja ilman yhteisöverojako-osuuden korotuksen, vuo-
den 2020 koronakompensaatioiden sekä valtionosuusjärjestelmän val-
tionosuusprosentin huomioimista.  

2. Onko avustuksen saajatahoa koskeva sääntely (3 §) toimivaa? Jos 
ei, miten muuttaisitte sitä?

Kyllä X

Ei

Kommentit 

Sääntely on pääosin toimivaa. Sääntelyllä tulee varmistaa, että kunnat 
eivät jäsenkuntina joudu maksamaan sairaanhoitopiirien kustannuksia, 
jotka eivät tulleet katetuiksi sairaanhoitopiireille suunnatulla avustuksel-
la eikä tällä avustuksella. Kunnille on korvattava kustannukset todellis-
ten kustannusten mukaan.  

3. Onko testaukseen myönnettävää avustusta koskeva sääntely (5 § ja 
9 §) toimivaa? Jos ei, miten muuttaisitte sitä?

Kyllä 

Ei X

Kommentit 

Testausmäärä avustuksen määräytymisperusteena on perusteltu. Yk-
sikkökorvauksen ei tulisi olla keskimääräinen, vaan todellinen ja sen tu-
lisi sisältää testaus, analyysi ja sekvensointi sekä myös muut kunnalle 
aiheutuneet kustannukset kuin sairaanhoitopiirin veloittamat. Kunnat ja 
kuntayhtymät eivät voi itsenäisesti vaikuttaa erikoissairaanhoidon co-
vid-19-toimintojen (esimerkiksi testaus) hinnoitteluun eikä keskimääräi-
seen yksikkökustannukseen perustuva korvaus vastaa kunnille aiheu-
tuneita kustannuksia.  

Mitä tekijöitä valtionapuviranomaisen tulisi mielestänne erityisesti huo-
mioida testauksen yksikkökorvausta määrittäessään?

Yksikkökorvauksen ei tulisi olla keskimääräinen. Sillä tulee korvata 
kaikki testauksesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Testauksen yk-
sikkökorvausta määritettäessä tulee huomioida kunkin sairaanhoitopii-
rin veloittama todellinen kustannus eli alueellinen vaihtelu testauksen 
hinnassa sekä testauksessa käytetyt eri menetelmät. Lisäksi tulee 
huomioida kaikki kunnille testauksesta aiheutuneet kustannukset, ei ai-
noastaan testausta ja analytiikkaa. Helsingille on aiheutunut sairaan-
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hoitopiirin veloittamien kustannuksien lisäksi testauksesta esimerkiksi 
henkilöstö- ja tilakustannuksia.    

4.Onko jäljittämiseen myönnettävää avustusta koskeva sääntely (6 § ja 
9 §) onnistunut? Jos ei, miten muuttaisitte sitä?

Kyllä

Ei X

Kommentit

Kuntakohtainen covid-19-tartuntojen määrä ei Helsingin näkökulmasta 
anna riittävää kuvaa jäljitystyön määrästä. Pääkaupunkiseudun tautiti-
lanne on ollut koko maan haastavin ja jäljittäminen muun muassa ih-
misten liikkuvuuden, vieraskielisyyden ja väestömäärän vuoksi työlästä. 
Covid-19-tartuntojen määrän lisäksi pitäisi pystyä huomioimaan esi-
merkiksi altistuneiden määrä per tartunta tai jäljitykseen käytetty ai-
ka/resurssit per tartunta.    

Mitä tekijöitä valtionapuviranomaisen tulisi mielestänne erityisesti huo-
mioida jäljittämisen yksikkökorvausta määrittäessään?

Yksikkökorvauksen ei tulisi olla keskimääräinen. Sillä tulee korvata 
kaikki jäljittämisestä aiheutuneet todelliset kustannukset. Jäljityshenki-
lökunnan määrä on vaihdellut tautitilanteesta riippuen ja muutokset 
ovat olleet äkillisiä. Tästä syystä Helsingin kaupunki on joutunut tur-
vaamaan jäljitystä omalla henkilökunnallaan. Tämä on aiheuttanut 
merkittäviä vaikutuksia muuhun toimintaan. Helsingin näkemyksen mu-
kaan myös vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset tulee korvata 
täysimääräisesti.  

5. Onko rokottamiseen myönnettävää avustusta koskeva sääntely (7 § 
ja 9 §) toimivaa? Jos ei, miten muuttaisitte sitä?

Kyllä

Ei X

Kommentit

Covid-19-rokotusten määrä korvauksen perusteena vaikuttaa perustel-
lulta. Rokotuskohtaiset kustannukset vaihtelevat suuresti eri puolilla 
Suomea. Tämä johtuu esimerkiksi rokotusten terveysturvallisesta jär-
jestämisestä ja se tulee huomioida korvauksissa.  

Mitä tekijöitä valtionapuviranomaisen tulisi mielestänne erityisesti huo-
mioida rokottamisen yksikkökorvausta määrittäessään?
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Yksikkökorvauksen ei tulisi olla keskimääräinen. Sillä tulee korvata 
kaikki aiheutuneet todelliset kustannukset kuten esimerkiksi rokotus- ja 
muun henkilöstön, rokotustilojen ja rokotusajanvarauksen kustannuk-
set.   

6. Onko hoidon kustannuksiin myönnettävää avustusta koskeva sään-
tely (8 § ja 9 §) toimivaa? Jos ei, miten muuttaisitte sitä?

Kyllä

Ei X

Kommentit

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitopäivien lisäksi 
avustuksessa tulisi huomioida avohoidossa ja kotisairaanhoidossa ai-
heutuneet kustannukset covid-19-potilaiden hoidosta sekä long-covid-
19-taudin hoidosta aiheutuneet kustannukset.  

Lisäksi avustuksessa tulisi huomioida erikoissairaanhoidon sairaalapäi-
vien osalta kuntakohtaisesti se osa, joka ylittää sairaanhoitopiirin en-
simmäisellä neljänneksellä saaneen avustuksen määrän. Esimerkiksi 
yksistään Helsingille jäsenkuntamaksuosuuksien kautta aiheutuneet 
covid-19-potilaiden hoitokustannukset vastaavat lähes Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin potilaiden hoitoon saamaa avustusta. Hel-
sinki haluaa kiinnittää huomiota siihen, että sairaanhoitopiireille suun-
nattu avustus ei ole kattanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiril-
le covid-19-pandemiasta aiheutuneita kustannuksia ja jäsenkunnat ovat 
kattaneet näitä kustannuksia sekä jäsenkuntamaksuosuuksien että ali-
jäämän kattamisen kautta.      

Mitä tekijöitä valtionapuviranomaisen tulisi mielestänne erityisesti huo-
mioida covid-19-taudin hoidon yksikkökorvausta määrittäessään?

Yksikkökorvauksen ei tulisi olla keskimääräinen. Sillä tulee korvata 
kaikki aiheutuneet todelliset kustannukset. Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sairaalapäivien sekä tehohoito-
päivien kustannukset ovat merkittävästi keskimääräistä korkeammat. 
Kuntia laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti eikä kunnilla 
ole vaikutusmahdollisuuksia hoitopäivän hintoihin, joten kustannukset 
pitää korvata täysimääräisesti. Lisäksi yksikkökorvauksessa tulee 
huomioida myös covid-19-potilaiden hoidon vuoksi kasvaneet tilakus-
tannukset sekä oman henkilökunnan kustannukset.     

7. Onko harkinnanvaraista osaa koskeva sääntely (11 §) toimivaa? Jos 
ei, miten muuttaisitte sitä?

Kyllä
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Ei X

Kommentit

Valtionavustuksella on välttämätöntä korvata aiheutuneet kustannukset 
täysimääräisesti. Harkinnanvaraisen avustuksen sääntelyä tulee muut-
taa. Myöntämisen edellytyksiä on muutettava, jotta harkinnanvarainen 
avustus korvaa todelliset aiheutuneet kustannukset covid-19-
pandemian hoidosta kaikilta osin, myös muiden kuin toimintokohtaisten 
avustuserien osalta ja ilman yhteisöverojako-osuuden korotuksen vuo-
den 2020 koronakompensaatioiden sekä valtionosuusjärjestelmän val-
tionosuusprosentin huomioimista. Lisäksi tässä tulee huomioida täysi-
määräisesti myös kunnille sairaanhoitopiirien laskutuksen kautta aiheu-
tuneet kustannukset. Helsinki painottaa, että harkinnanvaraisen osuu-
den riittävästä tasosta on huolehdittava.        

8. Onko avustushaun aikataulua koskeva sääntely (13 §:ssä) toimivaa? 
Jos ei, miten muuttaisitte sitä? 

Kyllä 

Ei X

Kommentit

Valtion avustuspäätöksenteon tulee olla ennakoitavaa, jotta kunnilla on 
vuoden 2021 tilinpäätöksen laatimisessa luotettavat tiedot vuonna 2022 
maksettavista avustuksista. Ne on voitava luotettavasti kirjata vuoden 
2021 tilinpäätökseen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tuloina.   

9. Mitä muuta haluaisitte lausua asetusluonnoksesta?

Avustus muihin kustannuksiin (10 §) on epäselvä. Lähtökohtaisesti kus-
tannuksia ei pitäisi korvata asukaslukuun perustuen. Kustannusten 
korvausten tulee pohjautua todellisiin kustannuksiin, jotta avustus ei 
ylittäisi eikä alittaisi syntyneitä kustannuksia. 

Kunnille ja kuntayhtymille kohdennetut kysymykset covid-19-epidemiasta aiheutuvia 
kustannuksia koskevat kysymyset

Covid-tartuntojen testaus

1. Mikä on yhden PCR-testin kustannus, kun ottaa huomioon näytteen 
oton, näytteen kuljettamisen sekä sen analysoinnin kustannukset?

< 70 e

 70-99 e
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 100-149 e X

 150-300 e

 > 300 e

2. Mikäli arvioitte alueenne keskimääräisien kustannuksien olennaisesti 
poikkeavan STM:n keskimääräisestä covid-19-testauksen arviosta (80-
90 euroa/testi), mitkä erityispiirteet vaikuttavat arvionne mukaan tähän?

STM:n keskimääräinen covid-19-testauksen kustannusarvio ei vastaa 
kunnalle tai kuntayhtymälle syntyviä testauksesta syntyviä kustannuk-
sia. Kunnat eivät voi itsenäisesti vaikuttaa erikoissairaanhoidon covid-
19-toimintojen (esimerkiksi testaus) hinnoitteluun. 

Testauksen yksikköhinnaksi on suunniteltu 80-90 euroa/testi, josta kor-
vattaisiin 40-65 %. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 
laskuttaa Helsingiltä näytteenotosta ja analytiikasta. Helsinki vastaa 
ajanvarauksesta, näytteenoton tiloista ja sen henkilökunnasta (vastaa-
nottohenkilökunta ja vartijat) sekä testivastauksesta. HUSin Helsingille 
kohdentama testauskustannus on noin 118 euroa, minkä lisäksi Hel-
singin omia kustannuksia kertyy ajanvarauksen, tilojen, henkilökunnan 
ja vastauksen osalta 14-16 euroa/testi. Näin ollen testauksen kustan-
nukset Helsingille ovat noin 132-134 euroa/testi. 

3. Covid-19-epidemia on aiheuttanut kunnille ja kuntayhtymille monia 
erityyppisiä lisäkustannuksia vuonna 2021. Kaikkiin covid-19-taudin tor-
juntaan ja hoitoon kytkeytyviin toimiin liittyy sekä epidemiasta aiheutu-
via uusia lisäkustannuksia, että sellaisia kustannuksia, jotka olisivat ai-
heutuneet kunnalle tai kuntayhtymälle myös ilman epidemiaa. Lisäkus-
tannuksia on voinut syntyä muun muassa liittyen lisääntyneisiin palve-
lu- ja tarvikehankintoihin, lisähenkilöstön palkkaamiseen, lisä- ja ylitöi-
den teettämiseen, tehtävien muutoksiin liittyviin ylimääräisiin korvauk-
siin sekä väliaikaisesti käyttöön otettuihin tiloihin. Sellaisia kustannuk-
sia, jotka olisivat syntyneet myös ilman epidemiaa ovat erityisesti vaki-
tuisen henkilöstön tavanomaiset henkilöstökustannukset silloinkin, kun 
heitä on siirretty muihin tehtäviin, ja pitkäaikaisesti käytössä olevien ti-
lojen kustannukset.

Mikä on alueenne lisäkustannusten prosentuaalinen osuus covid-19-
testauksen kokonaiskustannuksesta?

 0-20 %

 21-40 %

 41-60 %
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 61-80 %

 > 81 % X

4. Pystyttekö toimittamaan valtionavustushakemuksen yhteydessä luo-
tettavan tiedon hakijan kustannusvastuulle jääneiden covid-19-testien 
määrästä vuodelta 2021?

Kyllä (tilanne 1.1 – 27.7.2021 on 464 987 testiä).

Covid-19-tartuntojen jäljittäminen

5. Kuinka paljon yhden todetun tautitapauksen aiheuttamat jäljityskus-
tannukset ovat alueellanne olleet (kokonaisaika, sis. odotusa-
jat/tartunta) vuoden 2021 osalta?

 <200 € (<8 h)

 200 – 299  (8-16 h)

 300 – 599 (16-24 h)

 600 – 1200 € (24-48 h)

 > 1200 € (+48 h) X

6. Mikäli arvioitte alueenne keskimääräisien kustannuksien poikkeavan 
olennaisesti STM:n keskimääräisestä jäljittämisen arviosta (310-320 
euroa/tartunta) mitkä erityispiirteet vaikuttavat arvionne mukaan tähän?

Kokonaisväestömäärä, tartuntojen suuri määrä, ihmisten liikkuvuus, 
vieraskielisyys sekä laajat altistumisketjut. 

7. Covid-19-epidemia on aiheuttanut kunnille ja kuntayhtymille monia 
erityyppisiä lisäkustannuksia vuonna 2021. Kaikkiin covid-19-taudin tor-
juntaan ja hoitoon kytkeytyviin toimiin liittyy sekä epidemiasta aiheutu-
via uusia lisäkustannuksia, että sellaisia kustannuksia, jotka olisivat ai-
heutuneet kunnalle tai kuntayhtymälle myös ilman epidemiaa. Lisäkus-
tannuksia on voinut syntyä muun muassa liittyen lisääntyneisiin palve-
lu- ja tarvikehankintoihin, lisähenkilöstön palkkaamiseen, lisä- ja ylitöi-
den teettämiseen, tehtävien muutoksiin liittyviin ylimääräisiin korvauk-
siin, sekä väliaikaisesti käyttöön otettuihin tiloihin. Sellaisia kustannuk-
sia, jotka olisivat syntyneet myös ilman epidemiaa ovat erityisesti vaki-
tuisen henkilöstön tavanomaiset henkilöstökustannukset silloinkin, kun 
heitä on siirretty muihin tehtäviin, ja pitkäaikaisesti käytössä olevien ti-
lojen kustannukset.

Mikä on alueenne lisäkustannusten prosentuaalinen osuus jäljityksen 
kokonaiskustannuksesta?
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 0-20 %

 21-40 %

 41-60 %

 61-80 %

 > 81 % X

Rokottaminen covid-19-tautia vastaan

8. Kuinka paljon yhden rokotustapahtuman tuottaminen on alueellanne 
maksanut kaikki kulut mukaan luettuina? (Ajanvaraus, materiaalit, pis-
tos)

<6 e

 6 - 10 e

 11 – 15 e X

 16 - 19 e

 > 19 e

 En osaa sanoa.

9.  Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen, että vähemmän kuin kuu-
si tai enemmän kuin kuusitoista euroa, mitkä erityispiirteet vaikuttavat 
arvionne mukaan tähän?

10. Covid-19-epidemia on aiheuttanut kunnille ja kuntayhtymille monia 
erityyppisiä lisäkustannuksia vuonna 2021. Kaikkiin covid-19-taudin tor-
juntaan ja hoitoon kytkeytyviin toimiin liittyy sekä epidemiasta aiheutu-
via uusia lisäkustannuksia, että sellaisia kustannuksia, jotka olisivat ai-
heutuneet kunnalle tai kuntayhtymälle myös ilman epidemiaa. Lisäkus-
tannuksia on voinut syntyä muun muassa liittyen lisääntyneisiin palve-
lu- ja tarvikehankintoihin, lisähenkilöstön palkkaamiseen, lisä- ja ylitöi-
den teettämiseen, tehtävien muutoksiin liittyviin ylimääräisiin korvauk-
siin, sekä väliaikaisesti käyttöön otettuihin tiloihin. Sellaisia kustannuk-
sia, jotka olisivat syntyneet myös ilman epidemiaa ovat erityisesti vaki-
tuisen henkilöstön tavanomaiset henkilöstökustannukset silloinkin, kun 
heitä on siirretty muihin tehtäviin, ja pitkäaikaisesti käytössä olevien ti-
lojen kustannukset.

Mikä on alueenne lisäkustannusten prosentuaalinen osuus covid-19-
rokottamisen kokonaiskustannuksesta?
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 0-20 %

 21-40 %

 41-60 %

 61-80 %

 > 81 % X

11. Pystyttekö toimittamaan valtionavustushakemuksen yhteydessä 
luotettavan tiedon yksityisille toimijoille luovutetuista rokoteannoksista, 
joiden kustannukset eivät ole jääneet hakijan vastuulle?

Kyllä.

Covid-taudin sairaalahoito

12. Covid-19-epidemia on aiheuttanut kunnille ja kuntayhtymille monia 
erityyppisiä lisäkustannuksia vuonna 2021. Kaikkiin covid-19-taudin tor-
juntaan ja hoitoon kytkeytyviin toimiin liittyy sekä epidemiasta aiheutu-
via uusia lisäkustannuksia että sellaisia kustannuksia, jotka olisivat ai-
heutuneet kunnalle tai kuntayhtymälle myös ilman epidemiaa. Lisäkus-
tannuksia on voinut syntyä muun muassa liittyen lisääntyneisiin palve-
lu- ja tarvikehankintoihin, lisähenkilöstön palkkaamiseen, lisä- ja ylitöi-
den teettämiseen, tehtävien muutoksiin liittyviin ylimääräisiin korvauk-
siin, sekä väliaikaisesti käyttöön otettuihin tiloihin. Sellaisia kustannuk-
sia, jotka olisivat syntyneet myös ilman epidemiaa ovat erityisesti vaki-
tuisen henkilöstön tavanomaiset henkilöstökustannukset silloinkin, kun 
heitä on siirretty muihin tehtäviin, ja pitkäaikaisesti käytössä olevien ti-
lojen kustannukset.

Mikä on alueenne lisäkustannusten prosentuaalinen osuus covid-19 
potilaan hoidon kokonaiskustannuksesta?

 0-20 %

 21-40 %

 41-60 %

 61-80 %

 > 81 % X

13. Pystyttekö toimittamaan valtionavustushakemuksen yhteydessä 
luotettavan tiedon perusterveydenhuollon vuodeosastolla covid-19-
diagnoosilla hoidettujen potilaiden määrästä?
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Kyllä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 8.7.2021, fi
2 Lausuntopyyntö 8.7.2021, liite asetus avustuksesta covid-kustannuksiin 

luonnos, fi
3 Lausuntopyyntö 8.7.2021, liite, perustelumuistio luonnos, fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 27.8.2021 mennessä Helsingin 
kaupungin lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtio-
navustuksesta eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-
kustannuksiin (liitteet 1- 3). Lausunto on pyydetty antamaan vastaamal-
la lausuntopalvelussa yksilöityihin kysymyksiin.        

Asetusluonnoksen mukaan kunnille ja kuntayhtymille korvataan tietty-
jen covid-19-pandemian aiheuttamia kustannuksia toimintokohtaisesti:

1) covid-19- testaus

2) covid-19-tartuntojen jäljittäminen

3) rokottaminen covid-19-tautia vastaan sekä

4) covid-19-sairaalahoito.

Kustannusten korvausmalli on valmisteltu yhteistyössä valtiovarainmi-
nisteriön kanssa. Avustus em. toimintoihin on tarkoitus määrittää pää-
osin laskennallisin perustein. Toimintokohtaisten erien yksikkökorvauk-
set määrittelisi valtionapuviranomainen eikä yksikkökorvauksen olisi 
tarkoitus vastata keskimääräisiä yksikkökustannuksia, koska epide-
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miasta on aiheutunut lisäkustannuksia ja myös kustannuksia, jotka oli-
sivat aiheutuneet ilman epidemiaa. Korvauksen taso olisi 40-65 % ar-
vioidusta keskimääräisestä yksikkökustannuksesta. Perusteina yksik-
kökustannusta alhaisemmalle korvaustasolle olisivat valtionosuusjär-
jestelmän kautta kanavoituva rahoitus (25 %) sosiaali- ja terveyspalve-
luille ja valtion muut koronakompensaatiot kunnille ja sairaanhoitopii-
reille. Avustuskokonaisuuteen kuuluu myös asukaslukuun pohjautuva 
laskennallinen erä, jolla on tarkoitus kattaa muita koronasta aiheutunei-
ta kustannuksia. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy harkinnanvarainen 
osuus, jota voitaisiin myöntää kompensaationa laskennallisten osien li-
säksi.     

Hakukierroksia on tarkoitus järjestää ainakin kaksi. Ensimmäisellä ha-
kukierroksella katettaisiin tammikuusta elokuuhun 2021 aiheutuneet 
kustannukset.  

Asia on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan sekä kau-
punginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 8.7.2021, fi
2 Lausuntopyyntö 8.7.2021, liite asetus avustuksesta covid-kustannuksiin 

luonnos, fi
3 Lausuntopyyntö 8.7.2021, liite, perustelumuistio luonnos, fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 581
Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2022–2024

HEL 2021-006642 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen gav följande utlåtande till Kårkulla samkommun om 
samkommunens ekonomiplan 2022–2024:

Helsingfors stad ordnar specialomsorger om utvecklingsstörda både i 
egen regi och som köpta tjänster. Stadens egen produktion utgör över 
hälften av servicehelheten. Utbudet av tjänster på svenska för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning är mycket litet och koncentrerat. 
Helsingfors ställning i ordnandet av specialomsorger är unik, eftersom 
staden utgör ett eget specialomsorgsdistrikt. Kårkulla samkommun 
producerar specialomsorgstjänster på svenska för hela landet. Också 
Helsingfors specialomsorgstjänster på svenska produceras nästan helt 
och hållet i Kårkulla samkommun. För närvarande finns det inom Kår-
kullas boendeservice 54 helsingforsare. Tre helsingforsare omfattas av 
långtidsrehabiliteringen på institution. I dagverksamheten deltar 46 
helsingforsare. Dessutom har olika slags sakkunnig- och rehabilite-
ringstjänster för enskilda brukares behov skaffats hos Kårkullas rådgiv-
ning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Helsingfors 
köpte omsorgstjänster av Kårkulla för 4,94 miljoner euro år 2020, 6,24 
miljoner euro år 2019 och 4,75 miljoner euro år 2018.

Kårkulla samkommuns styrelse har 27.5.2021 beslutat om prisförhöj-
ningar för planperioden 2022–2024. Priserna höjs med i medeltal 3,5 % 
jämfört med 2020 års priser. Kårkullas ekonomiplan för de två kom-
mande åren ser ut att i hög grad basera sig på balansering av under-
skottet i ekonomin. I ekonomiplanen hänvisas det dessutom till effek-
terna av coronapandemin, personalkostnaderna och stegringen i de 
allmänna levnadskostnaderna, med vilka samkommunen motiverar si-
na förslag till mycket påtagliga prisförhöjningar.

Coronapandemins effekter på ekonomin och verksamheten är en ut-
maning för hela verksamhetsfältet, också kommunerna. Samkommu-
nen kan inte överföra sin börda på kommunerna, eftersom den försäm-
rade ekonomin till följd av coronapandemin tillsammans med vårdskul-
den innebär att kommunerna får ett väldigt tryck på att öka produktivite-
ten och stävja kostnaderna.

Helsingfors har under de senaste åren kritiskt granskat samkommu-
nens nuvarande arrangemang och flyttat tillbaka en del av ansvaret för 
brukarnas servicehelheter. Samkommunens serviceutbud har inte for-
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mat sig efter den föränderliga världens behov. Serviceutbudet och 
verksamhetskulturen motsvarar inte dagens behov och krav. Brukarnas 
behov har blivit mer invecklade och kräver ofta särskilda arrangemang, 
flexibilitet och skräddarsydda lösningar. Samkommunens serviceutbud 
är stelt, och i fråga om de tjänster som kräver särskild kompetens finns 
det en lucka. Exempelvis måste tjänsterna för en person inom autism-
spektret som behöver omfattande och krävande stöd och som beter sig 
negativt ordnas vid en finskspråkig enhet, eftersom tjänsteproduktionen 
är koncentrerad till en enda aktör som inte har tillräckligt med behövlig 
kompetens.

Helsingfors stad anser Kårkulla samkommuns plan att i sin organisa-
tion anställa brukare med intellektuell funktionsnedsättning vara ut-
märkt och glädjande. Det som dock inte nämns är hur dagverksamhe-
ten ska utvecklas och aktiva brukare tränas för den öppna arbetsmark-
naden, vilket är den viktigaste åtgärden med avseende på sysselsätt-
ningsmålen. I fråga om företagshälsovården är det oklart för vem den 
ordnas (anställda med intellektuell funktionsnedsättning eller personer 
som deltar i arbetsverksamheten).

Helsingfors stad godkänner inte prisförhöjningarna i ekonomiplanen. 
Den kommunala ekonomins skrala läge och de ökande servicebeho-
ven, inklusive vårdskulden, kräver hårda produktivitetsåtgärder och be-
sparingar i kommunerna. Det är också skäl för samkommunen att un-
dersöka och vidta åtgärder som ökar produktiviteten. Helsingfors är vil-
ligt till ett gott samarbete med samkommunen, men kräver en kost-
nadsneutral utveckling av dess verksamhet och serviceutbud, liksom 
också en stark dialog och flexibilitet i den föränderliga verksamhetsmil-
jön, bl.a. i vårdreformen, genom vilken Kårkulla samkommuns uppgif-
ter, fastigheter och lokaler övergår till välfärdsområdena.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande 28.5.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, beredning 
eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun begär utlåtande senast 27.8.2021 om sin eko-
nomiplan 2022–2024, som utgör bilaga.

Beslutsförslaget baserar sig på ett utlåtande som beretts i social- och 
hälsovårdssektorn och som ingår i beslutshistorien.

Ärendet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och plane-
ringsavdelning.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande 28.5.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, beredning 
eller verkställighet

För kännedom

Social- och hälsovårdssektorn
Stadskansliet

Beslutshistoria
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Stadsstyrelsen 16.08.2021 § 573

HEL 2021-006642 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet för en vecka.

Behandling

16.08.2021 Bordlades

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet för en vecka på 
förslag av Marcus Rantala. 

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 581
Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän talous-
suunnitelmasta vuosiksi 2022-2024

HEL 2021-006642 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon Kårkulla samkommunille 
sen taloussuunnitelmasta vuosiksi 2022-2024:

Helsingin kaupunki järjestää kehitysvammaisten erityishuollon palveluja 
sekä omana että ostopalveluna. Yli puolet palvelukokonaisuudesta on 
kaupungin omaa tuotantoa. Ruotsin kielellä tuotettavien kehitysvam-
mapalvelujen tarjonta on varsin vähäistä ja keskittynyttä. Helsingin 
asema erityishuollon järjestämisessä on ainutlaatuinen, sillä se on 
myös oma erityishuoltopiirinsä. Kårkullan kuntayhtymä tuottaa ruotsin-
kielisiä erityishuollon palveluja koko maan laajuisesti. Myös Helsingin 
ruotsinkieliset erityishuollon palvelut tuotetaan lähes kokonaisuudes-
saan Kårkullan kuntayhtymässä. Tällä hetkellä Kårkullan asumispalve-
luissa on 54 helsinkiläistä. Pitkäaikaisen laitospalvelun piirissä on kol-
me helsinkiläistä. Päiväaikaisissa toiminnoissa käy 46 helsinkiläistä. Li-
säksi asiakaskohtaisiin tarpeisiin on hankittu erilaisia asiantuntija- ja 
kuntoutuspalveluja Kårkullan kehitysvammaneuvolasta. Helsinki osti 
vuonna 2020 Kårkullan vammaispalveluja 4,94 milj. eurolla, vuonna 
2019 ostot olivat 6,24 milj. euroa ja vuonna 2018 ostot olivat 4,75 milj. 
euroa. 

Kårkullan kuntayhtymän hallitus on päättänyt 27.5.2021 hinnankorotuk-
sista suunnitelmakaudelle 2022-2024. Hinnankorotus on keskimäärin 
3,5% vuoden 2020 tasosta. Kårkullan taloussuunnitelma kahdelle tule-
valle vuodelle näyttää perustuvan pitkälti alijäämäisen talouden tasa-
painottamiseen. Lisäksi taloussuunnitelmassa viitataan koronapande-
mian vaikutuksiin, henkilöstökuluihin ja yleiseen elinkustannusten nou-
suun, joilla yhtymä perustelee esittämiään varsin tuntuvia korotuksia 
hintoihin.

Koronapandemian vaikutukset talouteen ja toimintaan haastavat koko 
toimintakenttää, myös kuntia. Kuntayhtymä ei voi siirtää omaa taak-
kaansa kuntien kannettavaksi, sillä koronapandemian myötä heikenty-
nyt talous yhdistettynä palveluvelkaan tuottaa kuntiin valtavia paineita 
tuottavuuden kasvattamiseen ja kustannusten hillintään.  

Helsinki on viime vuosina tarkastellut kriittisesti kuntayhtymän nykyjär-
jestelyä ja siirtänyt vastuuta asiakkaiden palvelukokonaisuuksista ta-
kaisin. Kuntayhtymän palvelutarjonta ei ole muovautunut muuttuvan 
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maailman tarpeisiin. Palvelutarjonta ja toimintakulttuuri eivät vastaa 
tämän päivän tarpeita ja vaatimuksia. Asiakkaiden tarpeet ovat moni-
mutkaistuneet ja vaativat usein erityisiä järjestelyjä, joustavuutta ja rää-
tälöintiä. Kuntayhtymän palveluvalikko on jäykkä ja erityistä osaamista 
vaativissa palveluissa on aukko. Esimerkiksi runsasta ja vaativaa tukea 
tarvitsevan, haastavasti käyttäytyvän autismin kirjon henkilön palvelu 
joudutaan järjestämään suomenkielisessä yksikössä, koska palvelutuo-
tanto on keskittynyt yhdelle toimijalle eikä tällä ole riittävästi tarvittavaa 
osaamista. 

Helsingin kaupunki pitää Kårkullan kuntayhtymän suunnitelmaa palkata 
kehitysvammaisia palvelun käyttäjiä organisaatioonsa erinomaisena ja 
ilahduttavana. Vaille mainintaa jää kuitenkin päiväaikaisen toiminnan 
kehittäminen ja aktiivinen asiakkaiden valmentaminen avoimille työ-
markkinoille, mikä on keskeisin toimenpide työllistymistavoitteissa. Työ-
terveyshuollon järjestämisen osalta on epäselvää, kenelle sitä järjeste-
tään (työsuhteessa olevalle kehitysvammaiselle työntekijälle vai työtoi-
mintaan osallistuville henkilöille). 

Helsingin kaupunki ei hyväksy taloussuunnitelman mukaisia hinnanko-
rotuksia. Kuntien talouden heikko tilanne ja kasvaneet palvelutarpeet, 
palveluvelka mukaan lukien, vaativat kunnissa rankkoja tuottavuustoi-
menpiteitä ja säästöjä. Myös kuntayhtymän on syytä tarkastella ja to-
teuttaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä. Helsinki on halukas teke-
mään hyvää yhteistyötä kuntayhtymän kanssa, mutta edellyttää siltä 
kustannusneutraalia toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämistä sekä 
vahvaa vuoropuhelua ja sujuvuutta toimintaympäristön muutoksissa, 
mm. sote-uudistuksessa, jossa Kårkullan kuntayhtymän tehtävät, kiin-
teistöt ja toimitilat siirtyvät hyvinvointialueille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 28.5.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Kårkulla samkommun Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun pyytää 27.8.2021 mennessä lausuntoa liitteenä 
olevasta vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmastaan.   

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalla valmisteltuun 
lausuntoon, joka sisältyy päätöshistoriaan.  

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston kanssa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 28.5.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 573
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HEL 2021-006642 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

16.08.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Marcus Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 582
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 33

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 17.8.2021
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.8.2021
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 17.8.2021
- ympäristö- ja lupajaosto 19.8.2021
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 17.8.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 19.8.2021
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 19.8.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2021 42 (46)
Kaupunginhallitus

Asia/8
23.08.2021

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

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 575, 576, 579, 580, 581 ja 582 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 577 §.

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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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.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 578 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

581 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki Paavo Arhinmäki

Anniina Iskanius Elisa Gebhard

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.09.2021.


