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Kokousaika

14.02.2022 16:00 - 16:47

Kokouspaikka

Kaupungintalon terassikabinetti/sähköinen kokous

Läsnä
Jäsenet
Vartiainen Juhana (etänä)
Sinnemäki, Anni (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä)
Gebhard, Elisa (etänä)
Halla-aho, Jussi (etänä)
Iskanius, Anniina (etänä)
Koskela, Minja (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Rantanen, Tuomas (etänä)
Sarkomaa, Sari (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vierunen, Maarit (etänä)
Hiltunen, Titta (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)

pormestari
apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

apulaispormestari
varajäsen
varajäsen

Muut
Diarra, Fatim (etänä)
Rydman, Wille (etänä)
Torsti, Pilvi (etänä)
Sarvilinna, Sami (etänä)
Aalto, Laura (etänä)
Jolkkonen, Juha (etänä)
Järvenkallas, Satu (etänä)
Lehmuskoski, Ville (etänä)
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saapui 16:42, läsnä 136-141 §
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
kansliapäällikkö
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Gros, Nina (etänä)
Kivelä, Liisa (etänä)
Kühn, Markus (etänä)
Nevalainen, Jani (etänä)
Peltonen, Antti (etänä)
Rinkineva, Marja-Leena (etänä)
Rope, Jenni (etänä)
Sippola-Alho, Tanja (etänä)
Hopeakunnas, Maisa (etänä)
Nirkko, Saara (etänä)
Mustajärvi, Tuija (etänä)

Pikkarainen, Joonas (etänä)

Puronen, Kirsti (etänä)

Reunanen, Titta (etänä)

henkilöstöjohtaja
viestintäjohtaja
strategiajohtaja
vs. rahoitusjohtaja
vs. hallintojohtaja
elinkeinojohtaja
kaupunginlakimies
kaupunginsihteeri
saapui 16:07, poistui 16:08, läsnä
127-128 §
viestintäasiantuntija
hallintoasiantuntija
suunnittelija
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:41, läsnä
osa 134 §:ää
yksikön päällikkö
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:41, läsnä
osa 134 §:ää
asiantuntija
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:41, läsnä
osa 134 §:ää
vuorovaikutuspäällikkö
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:41, läsnä
osa 134 §:ää

Puheenjohtaja
Juhana Vartiainen

pormestari
122-141 §

Juhana Vartiainen

pormestari
122-124 §
vs. hallintojohtaja
125 §, 129 §
kansliapäällikkö
126-128 §, 130-141 §

Esittelijät

Antti Peltonen
Sami Sarvilinna
Pöytäkirjanpitäjä
Saara Nirkko
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§

Asia

122

Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

123

Asia/2

V 2.3.2022, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja
määrärahan siirtäminen

124

Asia/3

V 2.3.2022, Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet

125

Asia/4

V 2.3.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
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Asia/5

V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen käsittely

127

Asia/6

V 16.3.2022, Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan muuttaminen (nro 12421)

128

Asia/7

V 2.3.2022 Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mirita Saxberg aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) muuttamisesta

129

Asia/8

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen, varapuheenjohtajan ja varajäsenen valinta

130

Asia/9

Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n osakkeiden myynti

131

Asia/10

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle myönnettyjen lainojen
siirtäminen Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle

132

Asia/11

Viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2022 lukien

133

Asia/12

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkasuhteen päättyminen ja avoimen viran hoitajan määrääminen

134

Asia/13

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025

135

Asia/14

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025

136

Asia/15

Yhtiön perustaminen Kaarelan Kuninkaantammen alueen pysäköinnin
järjestämiseksi

137

Asia/16

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
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138

Asia/17

Aurinkotalli Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

139

Asia/18

Cindyrella Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

140

Asia/19

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman toivomusponnet henkilöstön hyvinvointi ja palkitseminen koronakriisin aikana vuonna 2020

141

Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 122
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Maarit
Vierusen ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Jussi Halla-ahon ja
Minja Koskelan.
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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§ 123
V 2.3.2022, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja
määrärahan siirtäminen
HEL 2022-000480 T 02 02 02

Esitys
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan
ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:
Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 106 230 154 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 1 911 000 euroa.
Ta-kohta 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
määräraha talousarviossa 3 998 000 euroa
määrärahan ylitys 370 000 euroa
Ta-kohta 1 30 03 Valtionperinnöt
määräraha talousarviossa 3 800 000 euroa
määrärahan ylitys 260 000 euroa
Ta-kohta 1 40 02 ICT yhteispalvelut
toimintakate talousarviossa 2 833 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 911 000 euroa
Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian
käytettäväksi
määräraha talousarviossa 76 100 000 euroa
määrärahan ylitys 14 200 000 euroa
Ta-kohta 2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
määräraha talousarviossa 1 287 945 000 euroa
määrärahan ylitys 6 900 000 euroa
Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 198 710 000 euroa
määrärahan ylitys 5 000 000 euroa
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Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
määräraha talousarviossa 216 543 004 euroa
määrärahan ylitys 154 euroa
Ta-kohta 3 10 05, Pelastuslaitos
määräraha talousarviossa 61 361 000
määrärahan ylitys 500 000 euroa
Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 679 839 000 euroa
määrärahan ylitys 79 000 000 euroa
Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitys- ja alitusoikeuksien perustana olevat määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitys- ja
alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraavasti:
Talousarviokohdalta
1 40 01 Kaupunginkanslia
-995 000 euroa
Talousarviokohdalle
8 05 01 01 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginkanslia
+995 000 euroa
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Keskusvaalilautakunta 16.11.2021
Kaupunginkanslia 8.12.2021
Kaupunginkanslia 23.11.2021
Kasvatus ja koulutuslautakunta 23.11.2021
Kaupunkiymparistolautanta 2.11.2021
Kaupunkiympäristön toimialajohtajan kirje 26.1.2022
Pelastuskomentajan kirje 19.1.2021
Sosiaali ja terveyslautakunta 9.11.2021
Sote-toimialajohtajan kirje 2.2.2022

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Keskushallinto
1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 3 998 000 euroa, joka
ylittyi 370 000 euroa johtuen koronan aiheuttamista monista erityisjärjestelyistä kesäkuussa pidettyjen kuntavaalien yhteydessä.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 370 000 euroa.
Ta-kohta 130 03 Valtionperinnöt
Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 3 800 000 euroa, joka
ylittyi 260 000 euroa johtuen uusien vastaanotettujen valtionperintöjen
kustannuksista, kuten asuinhuoneistojen vastikkeista ja kuolinpesän
hoitamiseen liittyvistä kustannuksista. Kustannukset ovat osa normaalia valtionperinnän vastaanottoprosessia.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 260 000 euroa.
1 40 02 ICT yhteispalvelut
Talousarviokohdan vuoden 2021 toimintakate oli 2 833 000 euroa, joka
alittui 1 911 000 euroa.
ICT-yhteispalvelut-nettobudjetoituun talousarviokohtaan kirjataan kaupunginkanslian strategiaosaston Digitaalinen perusta -yksikön tuottamat kaupungin tietoliikenteeseen, kyberturvaan, laitteiden elinkaarenhallintaan, ICT-tukeen sekä ylläpitoon liittyvät palvelut. Muista käyttötalouden nettobudjetoiduista talousarviokohdista poiketen ICTyhteispalvelut talousarviokohdan toimintakatteella tulee kattaa kullekin
talousarviovuodelle muodostuvat poistot.
Vuoden 2021 talousarviota valmisteltaessa talousarviokohdan sitovaksi
toimintakatteeksi arvioitiin 2,833 miljoonaa euroa. Digitaalisen perustan
poistojen määrä kuitenkin alitti talousarviovaiheessa budjetoidun tason
ja toteuma oli vain 0,922 miljoona euroa. Alkuperäisen talousarvion ja
uuden tavoitellun toimikatteen erotukseksi muodostuu tällöin 1,911 miljoonaa euroa. Poistoero johtuu siitä, että laitteita kyettiin hankkimaan
suunniteltua vähemmän, sillä koronapandemia vaikutti laitteiden saatavuuteen ja toimitusaikoihin.
Toimintakatetta tulisi saada alittaa 1 911 000 euroa
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1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 76 100 000 euroa, joka
ylittyi 14 200 000 euroa johtuen pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta Helsingissä.
Vaikka talous ja työmarkkinat ovat kehittyneet myönteisesti, ulottuvat
niiden vaikutukset pidemmän aikaa työttömänä olleisiin hitaasti, ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ennätysvauhtia. Suunnitelluista ja toteutetuista työllisyydenhoidon toimenpiteistä huolimatta erityisesti yli 1 000
päivää työttömänä olleiden määrä jatkaa kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömien palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön palveluihin. Pitkäaikaistyöttömyyden lukumäärän arvioidaan saavuttavan huippunsa vasta vuonna 2022.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 14 200 000 euroa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine
ylitysoikeuksineen oli yhteensä 1 287 945 000 euroa, joka ylittyi 6 900
000 euroa. Lisäylitys aiheutuu pääosin kaupungin saamilla käyttötarkoitussidonnaisilla valtionavustuksilla sekä muulla ulkopuolisella rahoituksella toteutetuista hankkeista, sekä oppivelvollisuuden laajenemisen
kustannuksista. Talousarviokohdan tulot ylittyvät menoja vastaavasti.
Kaupunginvaltuusto oikeutti 16.06.2021 (§ 187) kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylittämään Ta-kohdan 2 10 01, Kasvatus ja koulutus, menot 17 500 000 eurolla. Valtuuston päätöksen mukaan myönnettyjä ylitysoikeuksia on mahdollista käyttää ainoastaan koronasta aiheutuvien
määräaikaisten suorien ja välillisten kustannusten kuten esimerkiksi
oppimisen tuen, erityisopetuksen ja oppilashuollon lisääntyneen tarpeen kattamiseen, ja enintään se määrä, kuin kustannuksia on aidosti
vuoden loppuun mennessä toteutunut.
Valtuuston myöntämästä lisämäärärahasta kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala on käyttänyt noin 9 miljoonaa euroa koronaepidemiasta aiheutuviin kustannuksiin. Epidemiasta on aiheutunut myös huomattavia
menosäästöjä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että toimialan
menojen kokonaisylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on vain
ulkopuolista rahoitusta vastaavien kulujen suuruinen. Osa kesäkuussa
koronakuluihin myönnetystä ylitysoikeudesta jää käyttämättä, mutta
vastaava ylitysoikeus tarvitaan valtionavustuksilla sekä muulla ulkopuolisella rahoituksella järjestettyyn toimintaan.
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Määrärahaa tulisi saada ylittää aiemmin myönnetyn ylitysoikeuden lisäksi edelleen 6 900 000 euroa.
Kaupunkiympäristön toimiala
3 10 01 Kaupunkirakenne
Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine
ylitysoikeuksineen oli yhteensä 198 710 000 euroa, joka ylittyi 5 000
000 euroa. Lisäylitys johtuu pääosin lumenpoistotöiden merkittävästä
kustannusten kasvusta ja kaupungin myymällä maa-alueella olevan rakennuksen purkukustannuksista.
Talven runsaat lumisateet lisäsivät merkittävästi liikennealueiden lumenpoistotöitä. Tammikuun 2021 ennätyksellisten lumisateiden seurauksena jouduttiin ottamaan käyttöön viisi lumen varavastaanottopaikkaa. Lumen siirtäminen myöhemmässä vaiheessa varapaikoista varsinaisiin vastaanottopaikkoihin aiheutti suuret lisäkustannukset.
Vuoden 2021 lopulla kaupunki möi maa-alueen osoitteessa Katajanokanlaituri 4. Kauppasopimuksessa on sovittu, että myyjä (kaupunki)
vastaa alueella sijaitsevan rakennuksen purkukustannuksista ja purkukustannusten määrä pienentää viimeistä kauppahintaerää. Viimeinen
kauppahintaerä on taseen saamisissa ja sitä on pienennettävä purkukustannusten verran, ja näin ollen kaupunkirakenteen (Ta-kohta 3 10
01) käyttömenoksi kirjautuu n. 1,5 miljoonaa euroa.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 000 000 euroa.
3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine
ylitysoikeuksineen oli yhteensä 216 543 004 euroa, josta HSLkuntayhtymän maksuosuus oli 214 400 004 euroa ja HSYkuntayhtymän maksuosuus 2 143 000 euroa.
Talousarviossa 2021 HSY-kuntayhtymän maksuosuuteen varauduttiin
2 143 000 eurolla. HSY:n yhtymäkokouksen 13.11.2020 hyväksymän
toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023 mukaan Helsingin kaupungilta laskutettavan kuntaosuuden suuruus on 2 143 153,38 euroa. Määrärahan lisäylitys 154 euroa on seurausta siitä, että HSY-maksuosuutta
pyöristettiin erehdyksessä virheellisesti alaspäin talousarvioon merkittäessä.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 154 euroa.
3 10 05 Pelastuslaitos
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Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 61 361 000 euroa, joka
ylittyi 500 000 euroa. Ylitys johtuu muun muassa siitä, että aikaisemmin
investointien määrärahoilla tehtyjä irtaimen hankintoja toteutetaan käyttötalouden määrärahoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Lisäksi ylitys sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia
sekä toiminnan kehittämiskustannuksia, joihin saadaan menoja vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 500 000 euroa.
Sosiaali- ja terveystoimiala
5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine
ylitysoikeuksineen oli yhteensä 1 679 839 000 euroa, joka ylittyi 79 000
000 euroa. Lisäylityksestä pääosa koostuu koronapandemian aiheuttamista kustannuksista.
Talousarvion ylityksestä 53 miljoonaa euroa on koronapandemian aiheuttamia kustannuksia. Vuonna 2021 koronapandemian toteutuneet
kustannukset olivat kokonaisuudessaan 199 miljoonaa euroa ja näihin
saadut valtionavustukset 166 miljoonaa euroa (erotus 33 miljoonaa euroa). Korvaamattomista kustannuksista pääosa on koronatestauksen
kustannuksia, joiden yksikkökorvaus valtionavustuksissa ei kattanut
Helsingin kustannuksia. Valtiolta voi hakea vuonna 2022 harkinnanvaraista valtionavustusta koronapandemian aiheuttamiin kustannuksiin,
joita aiemmat avustukset eivät ole korvanneet. Harkinnanvaraisen
avustuksen haku ei ole käynnistynyt eivätkä tarkat hakuperusteet ole
tiedossa.
Koronakustannuksien lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden arvioidaan
ylittävän talousarvion 26 miljoonaa euroa. Ylityksestä 8,5 miljoonaa euroa on teknistä ylitystä, hankemenoja pääosin Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeissa, joita vastaavat tulot
on saatu avustuksina valtiolta. Ylityksestä 17,5 miljoonaa euroa koostuu Apotin käyttöönottoon liittyvistä tulosbudjettia suuremmista sijaiskustannuksista sekä lastensuojelun ja vammaistyön menoylityksistä.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle myönnettiin jo aiemmin vuonna 2021 ylitysoikeutta (16.6.2021) 146 miljoonaa euroa. Ylitysoikeuden perusteena olivat valtiolta saatavat avustukset koronpandemian kustannuksiin.
Määrärahaa tulisi saada ylittää aiemmin myönnetyn ylitysoikeuden lisäksi edelleen 79 000 0000 euroa.
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Määrärahasiirrot
1 40 01 Kaupunginkanslia
Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine
ylitysoikeuksineen oli yhteensä 139 635 000 euroa. Tästä määrärahasta siirretään 995 000 euroa talousarviokohdalle 8 05 01 01 kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankinta.
Määrärahojen käyttötarkoituksen muutos kohdistuu kaupunginkanslian
elinkeino-osaston määrärahoihin. Käyttötarkoituksen muutosta haetaan
työllisyyspalveluiden uusien asiakastilojen hankintoihin (910 000 €) ja
maahanmuuttopalveluiden kotoutumista edistävien hankkeiden hankintoihin (85 000 €) yhteensä 995 000 euroa.
Helsingin kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jota varten kaupunginkanslian elinkeino-osasto on hankkinut asiakastyöhön
soveltuvia uusia toimitiloja. Elinkeino-osasto tarvitsee laajat asiakaspalvelutilat myös vuonna 2023 päättyvän työllisyyden kuntakokeilun
jälkeen. Pääosa toimitiloihin liittyvistä kustannuksista kohdistuu niiden
kalustamiseen, toiminnan digitalisaation edellyttämän kokonaisuuden
sekä turvajärjestelmien rakentamiseen.
Kaupunginkanslian elinkeino-osaston Työvoima ja maahanmuutto yksikkö myöntää toimialojen kotoutumista edistäviin hankkeisiin rahoitusta. Toimialojen kotoutumista edistävät hankkeet voivat liittyä myös
investointiluonteisiin menoihin. Määrärahan käyttötarkoituksen muutosta haetaan kotoutumista edistävään Vetovoimainen leikkipuisto hankkeeseen. Vetovoimainen leikkipuisto -hankkeessa hankitaan leikkipuistojen tunnistettavuutta, saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta parantavia monikielisiä tunnuselementtejä, käyttäen hyväksi hankkeessa
aiemmin toteutetun palvelumuotoilun selvityksen tuloksia.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet
1
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7
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Keskusvaalilautakunta 16.11.2021
Kaupunginkanslia 8.12.2021
Kaupunginkanslia 23.11.2021
Kasvatus ja koulutuslautakunta 23.11.2021
Kaupunkiymparistolautanta 2.11.2021
Kaupunkiympäristön toimialajohtajan kirje 26.1.2022
Pelastuskomentajan kirje 19.1.2021
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Sosiaali ja terveyslautakunta 9.11.2021
Sote-toimialajohtajan kirje 2.2.2022

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 124
V 2.3.2022, Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet
HEL 2021-013148 T 02 02 01

Esitys
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan,
pelastuslautakunnan, liikennelaitoksen johtokunnan, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitykset vuoden
2021 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumatta jäämisestä.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kaupunginkanslia 20.1.2022
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 7.12.2021
Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.1.2022
Kasvatus ja koulutus lautakunta 18.1.2022
Kaupunkiympäristölautakunta 25.1.2022
Pelastuskomentajan kirje 21.1.2022
Liikennelaitoksen johtokunta 25.1.2022
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtajan kirje_4.2.2022
Sote toimialajohtajan kirje 27.1.2022

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnan tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvalPostiosoite
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tuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.
Kaupunkitasolla (toimialat, liikelaitokset ja virastot) sitovia toiminnan tavoitteita oli yhteensä 35 kappaletta, joista 16 tavoitetta ei toteutunut.
Yhdellä tavoitteella voi olla yksi tai useampia tavoitteen toteutumista
määrittelevää mittaria. Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä
on, että tavoitetaso saavutetaan kaikissa mittareissa.
Kaupunginkanslia, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta, työterveysliikelaitoksen johtokunta, kasvatus- ja koulutuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta, pelastuslautakunta, liikennelaitoksen johtokunta,
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2021 talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet eivät toteutuneet.
Keskushallinto
Kaupunginkanslia
Tavoite: Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää
mittaria, joista kumpikaan ei toteutunut.
Ensimmäinen mittari, palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hankesuunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistestaukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä, ei
toteutunut. Palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönotto siirtyy suunnitellusta (1.1.2022), koska järjestelmätoimittaja ei ehtinyt saada valmiiksi
kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia
järjestelmään. Aloitusta on siirretty huhtikuulle 2022.
Toinen mittari, HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä, ei
toteutunut. HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutusta päätettiin
siirtää eteenpäin vuodelle 2022, koska Sarastian palkkajärjestelmän
käyttöönotto on vielä kesken.
Tavoite: Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen
ja palvelujen vakiinnuttaminen
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi toteutumista määrittelevää mittaria, joista kaksi jäi toteutumatta.
Tavoitteen mittari, kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti
käynnissä), ei toteutunut. Lähiverkon laitteet saatiin valvonnan ja halPostiosoite
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linnan piiriin vanhan sopimuksen nojalla. Hankintapäätös uudesta ja
kattavammasta palvelusta tehtiin vuoden 2021 lopussa ja käyttöönotot
alkavat vuoden 2022 alussa. Uusi palvelu kattaa ympärivuorokautiset
valvonta- ja hallintapalvelut kaikille Helsingin kaupungin Helnetverkkoon kytketyille laitteille.
Tavoitteen mittari, loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla, ei toteutunut. Stadin Helpdesk on keskitetty palveluhallintakanava tukipyynnöille, johon kaikki digitaalisen perustan asiakkaat asteittain siirtyvät. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimiala sekä
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käyttävät vielä poistuvan ICTpalvelutuottajan ratkaisua, joka poistuu käytöstä vuoden 2022 aikana.
Apotti-integraation myötä myös Sote-toimiala siirtyy Stadin Helpdeskin
käyttäjäksi.
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tavoite: Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastyytyväisyyden nousua
Toteuma: Tavoitteen mittari, taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakastyytyväisyys on vähintään 3,99 (asteikolla 1-5), ei toteutunut. Toteuma
oli 3,68.
Taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakastyytyväisyys laski hieman
vuoden 2020 tuloksesta (3,78) ja jäi alle asetetun tavoitteen. Vuoden
2021 asiakastyytyväisyyskysely toimitettiin 4 317 henkilölle, joista 1
368 vastasi siihen. Kyselyn vastausprosentti oli 32.
Vuoden 2021 kyselyn tulosten perusteella kaikki palvelut onnistuivat
lähes saman tasoisesti kuin vuonna 2020. Kyselytuloksissa ei ole palveluiden välillä osastoittain juurikaan eroja, mutta onnistuminen asiakkaiden välillä vaihtelee suuresti. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten
perusteella (3,25) tavoitettavuus on selkeä kehityskohde.
Työterveysliikelaitos
Tavoite: Asiakaskokemus paranee
Toteuma: Tavoitteen mittari, asiakaskokemusta kuvaavan nettosuositteluindeksin (NPS) taso 69, ei toteutunut. Toteuma oli 66. NPS kuvaa
todennäköisyyttä, jolla asiakas suosittelisi tai käyttäisi palvelua uudelleen.
Vaikka sitovaa tavoitetta ei saavutettu, on tulos hyvä, kun huomioidaan
pitkittyneen koronapandemian vaikutukset. Pitkittynyt koronapandemia
on muuttanut työterveysliikelaitoksen toimintaa ja aiheuttanut merkittäPostiosoite
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viä muutoksia palveluiden suunnitteluun, sisältöön ja tuotantoon. Koronatilanteesta johtuvat toistuvat kiirehuiput eri palvelukanavissa ovat
vaikuttaneet asiakkaiden palvelukokemukseen ja palveluiden saatavuuteen. Vaje henkilökuntaresurssissa yhdistettynä lisääntyneeseen sekä
muuttuneeseen kysyntään ovat vaikuttaneet NPS arvon laskuun. Asiakokemusta parantavia toimenpiteitä ovat muun muassa resurssien
kohdentaminen kuormitushuippujen mukaan, resurssien lisääminen,
toimintojen uudelleen organisointi sekä ostopalvelujen käyttö.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Tavoite: Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja
oppia ja opiskella
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi toteutumista määrittelevää mittaria, joista kolmessa, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, ja vapaassa sivistystyössä tavoitetaso toteutui. Lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen osalta mittarit jäivät toteutumatta.
Lukiokoulutuksen mittari, vähintään 75 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021 esimerkiksi
osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuella, ei toteutunut. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista 41,7 % suoritti Opintokamu-kurssin kevätlukukauden aikana.
Kevään 2021 koronatilanne vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Opintokamu-kurssin suorittaminen oli suunniteltu toteutettavan ryhmänohjaajien ja opiskeluhuollon henkilöstön tuella. Koronatilanne ei keväällä
2021 mahdollistanut aina ryhmänohjaustuntien käyttämistä Opintokamu-kurssin suorittamisen tukemiseen, vaan ryhmänohjaustuokioissa on
jouduttu käsittelemään pandemiatilanteista johtuvia ajankohtaisia asioita. Tavoite suunniteltiin ja päätettiin kesällä 2020, jolloin muodostettu
näkymä vuoden 2021 kevätlukukauden koronatilanteesta osoittautui liian optimistiseksi.
Ammatillisen koulutuksen mittari, negatiivinen keskeyttäminen pysyy
tavoitetasolla 7,4 %, ei toteutunut. Negatiivisesti keskeyttäneitä opiskelijoita oli 1034, joka on 11,6 % opiskelijamäärästä.
Vaikka negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on edelleen korkea suhteessa tavoitelukuun, niin vuoteen 2020 verrattuna negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on pienentynyt. Vuonna 2020 heitä oli 1142, joka
oli 12,7 % opiskelijamäärästä.
Vuonna 2021 oppilaitoksesta riippumattomilla tekijöillä oli edelleen
vahva vaikutus nuorten negatiiviseen keskeyttämiseen. Nuorten aikuisten opintoihin kiinnittymiseen vaikuttaa paljon esimerkiksi itsenäistymiPostiosoite
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seen liittyvät haasteet. Aikuisten (yli 30-vuotiaiden) osalta esimerkiksi
taloudellisen tilanteen heikkeneminen selittää osaltaan negatiivista
keskeyttämistä.
Tavoite: Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi toteutumista määrittelevää mittaria, joista kahdessa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tavoitetaso toteutui. Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä
vapaan sivistystyön osalta mittarit jäivät toteutumatta.
Nuorten lukiokoulutuksen mittari, vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin (korkeakoulut, yritykset, työpaikat), ei toteutunut. Opintokäynteihin osallistui 80,7 % opiskelijoista.
Aikuisten lukiokoulutuksen mittari, vähintään 30 %:ssa lukion kursseja
toteutetaan opetussuunnitelman mukainen opintokäynti (korkeakoulut,
yritykset, työpaikat), ei toteutunut. Opintokäynti järjestettiin13,8 %:ssa
kursseista.
Keväällä 2021 etäopetuksesta johtuen opintokäyntejä ei voitu toteuttaa
fyysisinä vierailuina. Etäopetuksen pitkityttyä oppilaitokset ryhtyivät rakentamaan verkon kautta tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia
opintokäyntejä. Alkusyksystä 2021 koronarajoitusten hetkellisesti lievennyttyä opintokäyntejä toteutettiin myös fyysisesti, mutta loppusyksystä koronatilanteen edelleen pahennuttua vierailujen toteutuminen
jälleen vaikeutui. Korkeakoulut, yritykset ja työpaikat eivät koronatilanteesta johtuen halunneet ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. Lisäksi lukiot
ovat halunneet minimoida lähiopetukseen liittyvät riskit pitkien etäopetusjaksojen jälkeen.
Ammatillisen koulutuksen mittari, työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päivällä verrattuna vuoteen 2020, ei toteutunut. Työpaikalla
tapahtuvan oppimisen toteuma 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana oli 337
346 päivää, joten tavoite vuodelle 2021 oli 347 346 päivää. Työpaikalla
tapahtuvan oppimisen toteuma vuonna 2021 oli 313 584 päivää, joka
jäi 33 762 päivää tavoitteesta. Se on myös 23 762 päivää vähemmän
kuin vuonna 2020.
Korona on vähentänyt merkittävästi työpaikoilla tapahtuvan oppimisen
mahdollisuuksia. Työnantajat ovat pyrkineet maksimoimaan oman henkilöstönsä koronaturvallisuuden, mikä on vaikuttanut siihen, että opiskelijat eivät päässeet suunnitelman mukaisille työelämäjaksoille. Pääkaupunkiseudun työpaikkojen siirtyminen laajasti etätyöhön heikensi
oppilaitoksen vuorovaikutteista yhteistyötä työnantajien kanssa.
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Vapaa sivistystyön mittari, kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja ItäHelsingin alueilla vähintään 5 % verrattuna vuoteen 2020, ei toteutunut.
Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla vuonna 2020 kurssilaisten määrä oli 18
069, jolloin tavoite vuodelle 2021 oli 18 972 kurssilaista. Vuoden 2021
toteuma oli 15 455 kurssilaista.
Koronarajoitusten vuoksi opetus toteutettiin keväällä 2021 kokonaan
etä- ja verkko-opetuksena paitsi maahanmuuttajien lukukoulutukset,
jotka toteutettiin osittain lähiopetuksena. Syyslukukauden alussa kurssikoot olivat puolitettuja koronarajoitusten takia. 1.10.2021 jälkeen alkaneiden kurssien kurssikoot palautettiin normaaleiksi. Kurssilaisten
määrä kasvoi loppuvuodesta, mutta kasvu ei ollut riittävää tavoitteen
saavuttamiseksi.
Kaupunkiympäristön toimiala
Tavoite: Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kolme toteutumista määrittelevää
mittaria, joista kaksi jäi toteutumatta.
Tavoitteen mittari, rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 km², ei toteutunut. Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä oli noin
251 000 k-m².
Alustavan tiedon mukaan kaupungin luovuttamilla tonteilla alkoi vuonna
2021 yhteensä vain noin 3 700 asunnon rakentaminen, kun AMohjelman mukainen taustatavoite on ollut 4 900 asuntoa (7 000 asunnon tuotantotavoitteesta 70 % toteutuu kaupungin luovuttamille tonteille). Sitovaa tavoitetta vastaavaa määrää asuntohankkeita ei siirtynyt
vuoden 2021 aikana eri syistä tontinluovutusvaiheeseen, mikä vaikuttaa luovutetun rakennusoikeuden määrään.
Yhtenä keskeisenä syynä voidaan pitää vuoden 2021 aikana alkanutta
selkeää rakennuskustannusten nousua ja säännellyn asuntotuotannon
heikkoa urakkatarjoustilannetta, jonka johdosta mm. useat Helsingin
Asuntotuotantotoimiston Ara-hankkeet eivät edenneet toteutus- ja sen
myötä tontinluovutusvaiheeseen. Myös yksityisten toimijoiden hankkeiden liikkeelle lähdössä havaittiin edelleen varovaisuutta, johon lienee
vaikuttanut koronapandemian jatkuminen ja sen vaikutukset asuntokysyntään.
Lisäksi täydennysrakentamisalueilla luovutusten edellyttämät yhä monimutkaisemmat järjestely- ja valmistelutoimet vaikuttavat tonttien luovutusprosessiin. Rakennettuun ympäristöön sovitettavan hankkeen
luovutus vie kokonaisuudessaan enemmän aikaa muun muassa yhteisPostiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

7/2022

16 (133)

Asia/3
14.02.2022

järjestelyjen, autopaikkajärjestelyjen, olemassa olevan infran ja vuokrasopimusmuutosten vaatimien valmistelutöiden vuoksi.
Tavoitteen mittari, asuntotuotanto vähintään 1 500 asuntoa, ei toteutunut. Vuonna 2021 asuntotuotantopalvelu käynnisti 913 uudisasunnon
rakentamisen.
Tavoitteen toteutumattomuutta selittää ennen kaikkea asuntohankkeiden urakkakilpailut, joihin ei saatu riittävästi tarjouksia. Tämä aiheutti
sen, ettei asuntoaloituksia saatu käynnistymään tavoitetta vastaavaa
määrää vuonna 2021.
Asiaa selittää muun muassa erittäin nopeasti tapahtunut rakentamisen
hinnan nousu, mikä on nostanut hankkeiden kustannusarviot ARA:n
hyväksymän hintatason yläpuolelle. Mikäli hanke vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa liian kalliilta suhteessa ARA:n hyväksymään hintatasoon,
urakoitsijat eivät jätä ARA-tuotantoon lainkaan tarjousta. Lisäksi rakentamisen alalla kärsitään pääkaupunkiseudulla ammattitaitoisen työvoimaan saatavuudesta ja kilpailu osaavista ammattilaista on kovaa. Urakoitsijoilla on myös haasteita saada rekrytoitua hankkeisiin osaavaa
työnjohtoa. Tällaisessa tilanteessa kohtuuhintaisen ja hintasäännellyn,
mutta silti vaativan tuotannon julkinen rakennuttaja ei välttämättä ole
ensisijaisesti houkutteleva tarjoamisen kohde.
Yksittäisissä rakennushankkeissa on myös ollut rakentamista hidastavia tekijöitä, jotka eivät ole olleet ennalta tiedossa, kuten rakennustontilla olevat maanalaiset siilorakenteet, HSY:n viemäreiden siirtäminen
sekä uudisrakentamisen tieltä purettavan rakennuksen asbestitöiden
ennakoitua suurempi laajuus.
Tavoite: Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kolme toteutumista määrittelevää
mittaria, joista kaksi jäi toteutumatta.
Tavoitteen mittari, kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, peruskorjauskohteet) päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputekniikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika
on 15 vuotta tai alle, ei toteutunut.
Vuonna 2021 alkaneissa uudisrakennus- ja perusparannushankkeissa
lämpöpumppujen kannattavuustarkastelut on tehty tai ovat käynnissä
yhteensä 16 hankkeessa. Viidessä hankkeessa päälämmitysjärjestelmäksi on valittu lämpöpumpputekniikka ja yhdeksässä hankkeessa
kannattavuus- ja toteutettavuustarkastelut ovat vielä kesken. Kahdessa
hankkeessa on valittu muu lämmitysmuoto kuin lämpöpumppuratkaisu,
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vaikka se olisi teknisesti ollut mahdollista ja takaisinmaksuaika olisi ollut 15 vuotta tai alle.
Tavoitteen mittari, kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat
korjausrakennushankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin toteuttaa siten, että rakennuksen E-luku pienenee peruskorjauksen myötä vähintään 20 %-yksikköä enemmän kuin kansallinen määräystaso edellyttää
(ympäristöministeriön asetus 4/13 7§ E-lukuvaatimus rakennusluokittain), ei toteutunut.
Tavoite on toteutunut 15 hankkeessa 16:sta. Päiväkoti Pihlajan perusparannus- ja käyttötarkoituksen muutoshankkeessa yhteisesti sovitusta
toimintaprosessista poiketen projektitiimissä ei ollut hankkeen alkuvaiheessa mukana energia-asiantuntijaa. Täten E-lukutavoitteen asettaminen ja E-luku-laskenta jäivät toteutumatta.
Tavoite: Asiakaskokemuksen parantaminen
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kolme toteutumista määrittelevää
mittaria, joista yksikään ei toteutunut.
Tavoitteen mittari, ulkoilmatapahtumien tapahtuma-aluevuokrauksen
läpimenoaika (mediaani viisi arkipäivää), ei toteutunut. Läpimenoajan
toteuma oli kuusi arkipäivää.
Syynä tavoitteen toteutumattomuuteen oli koronan aiheuttama epävarmuus tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumailmoituksia jätettiin
vireille normaalisti, mutta koska tapahtumien järjestäjät eivät pystyneet
vahvistamaan tapahtuma-aikoja, ei tapahtumapäätöksiä pystytty tekemään tavoiteajassa. Tapahtumajärjestäjät ja ilmoitusten käsittelijät joutuivat useassa kohtaa odottamaan päivitettyä tietoa tapahtumarajoituksiin liittyvistä määräyksistä.
Tavoitteen mittari, asiakaspalautteeseen vastaaminen tavoiteajassa
(viisi arkipäivää), ei toteutunut. Toteuma oli keskimäärin 5,68 arkipäivää.
Asiakaspalautteita tuli vuonna 2021 verkkopalvelun kautta ennätysmäärä, 45 764 kappaletta. Määrä kasvoi vilkkaaseen vuoteen 2020
verrattuna 13 prosenttia. Palautteet lisääntyivät erityisesti lumisen alkuvuoden seurauksena sekä ihmisten aktiivisesta puistojen ja yleisten
alueiden käytöstä, mikä taas johtui lämpimistä vuodenajoista.
Tavoitteen mittari, Helsingin kaduilla tehtävien töiden järjestelyjen toimivuutta koskevan asiakaskyselyn tulos ylittää arvon 3,3 (asteikolla 15), ei toteutunut. Kyselytutkimuksen toteuma oli 2,7.
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Katutöiden liikennehaittojen vähentämiseksi on pyritty lyhentämään
työmaajärjestelyihin käytettävää aikaa, pienentämään yhdellä kertaa
työlle varattuja alueita ja parantamaan työnaikaisia liikennejärjestelyitä.
Asukkaiden ja yrittäjien työmaakokemuksen parantamiseksi on kiinnitetty erityisesti huomiota viestintään, työmaiden opastamiseen ja aitaamiseen, alueiden siisteyteen ja parannettu kulkureittejä.
Useat tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ovat sellaisia, että niiden vaikutus katutöiden haittojen vähenemiseen ja asukaskokemukseen näkyvät viiveellä. Katutöiden haittojen vähentäminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä ennen kuin ne saadaan vastaamaan odotuksia, joita kaupunkilaisilla on kaupunkitilan käytettävyydelle.
Pelastuslaitos
Tavoite: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää
mittaria, joista toinen ei toteutunut.
Mittari, ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään 8 min
70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä, ei toteutunut. Tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 58 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B
tehtävissä.
Koronapandemia on lisännyt merkittävästi yksiköiden sisäpesuja ja niihin vaadittavaa aikaa, jolloin lähin yksikkö ei ole hälytettävissä kohteeseen. Kauempaa tuleva korvaava yksikkö kasvattaa tavoittamisviiveettä. Lisäksi luminen talvi pidensi ajoaikoja.
Tavoite: Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja
palvelutarpeen muutokset huomioiden
Toteuma: Tavoitteen mittari, tulosbudjetti ei ylity, ei toteutunut.
Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha mukaan lukien kaupunginhallituksen vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaiset tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset oli 61 361 000 euroa, joka ylittyy
noin 500 000 eurolla. Ylitys johtuu muun muassa siitä, että aikaisemmin irtaimen investointien määrärahoilla tehtyjä hankintoja toteutetaan
käyttötalouden määrärahoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen
perusteella. Lisäksi ylitys sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia sekä toiminnan kehittämiskustannuksia, joihin saadaan menoja
vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.
Liikennelaitos (HKL)
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Tavoite: Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys pysyy vähintään
vuoden 2019 syksyn tasolla
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää
mittaria, joista toinen ei toteutunut. Asiakastyytyväisyyttä mitataan kyselytutkimuksesta saatavalla liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluasteikko 1-5), jonka osatekijöinä ovat kuljettajan ajotapa ja vaunun siisteys.
Lisäksi raitioliikenteessä arvioidaan kuljettajan palvelu- ja neuvontakykyä ja metroliikenteessä aikataulussa pysymistä sekä opasteiden toimivuutta asemilla.
Raitioliikenteen liikennöitsijäarvosanaa kuvaava mittari, raitioliikenne
4,04 (2019: 4,04), ei toteutunut. Toteuma oli 3,97.
Koronan vuoksi raitioliikenteen kuljettajien asiakaspalvelutehtävät ovat
olleet keskeytettynä lähes koko vuoden. Lisäksi asiakkaiden siisteyden
ja hygieenisyyden odotukset ovat nousseet. Näiden vuoksi palvelun ja
neuvonnan arvosanat ovat koronaa edeltäviä vuosia alhaisemmalla tasolla.
Metroliikenteen mittari, liikennöitsijäarvosana on vähintään 4,08, toteutui. Toteuma oli 4,16.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Tavoite: Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella
Toteuma: Tavoitteen mittari, tuotetaan ennen valtuustokauden päättymistä konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta sekä
luodaan yhteiset avustamisen ja palvelutuotannon hankinnan käytännöt. Jokaisen palvelukokonaisuuden kuvaukset ovat valmiit ennen valtuustokauden loppua ja avustamisen ja hankinnan käytännöt on luotu,
ei toteutunut.
Tavoitteen alkuperäisen aikataulun mukaan toimialan palvelukokonaisuuksien (kulttuuri, liikunta, kirjasto, nuoriso) kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta tuli olla valmiina ennen valtuustokauden loppua.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti iltakoulussaan 4.5.2021 muuttaa aikataulua niin, että palvelukokonaisuuksien kuvaukset tuli olla
valmiina vuoden 2021 aikana. Vaikka tavoite ei aikataulun osalta toteutunut, päätökset palvelustrategioista tehtiin toimialan lautakunnassa talousarviovuoden aikana marras-joulukuussa.
Sosiaali- ja terveystoimiala
Sosiaali- ja terveystoimialalla siirryttiin vaiheittain vuoden 2021 aikana
asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin. Apotin raportointiominaisuuksien kehitystyö jatkuu vuonna 2022, jonka vuoksi sitovien tavoitPostiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

7/2022

20 (133)

Asia/3
14.02.2022

teiden toteumatiedot eivät olleet kaikilta osin saatavilla tarvittavalla
tarkkuustasolla vuoden 2021 tilinpäätösaikataulussa. Käyttöönoton
vuoksi useat sitovien tavoitteiden mittarit eivät ole vertailukelpoisia aiemmasta tietokannasta poimittujen tietojen kanssa. Tästä syystä vuoden 2021 suoritetietoja ei pystytä raportoimaan entisellä tavalla eikä
kaikkien sitovien tavoitteiden toteumista arvioimaan riittävän luotettavasti.
Tavoite: Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty neljä toteutumista määrittelevää
mittaria, joista yksi jäi toteutumatta.
Tavoitteen mittari, kotihoidossa on kattavasti käytössä liikkumissopimus (vähintään 70 %:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty
liikkumissopimus), ei toteutunut. Toteuma oli 69,5 %. Mittarin tavoitetasoa ei saavutettu, koska koronaepidemia on vaikuttanut henkilöstön
poissaoloihin ja sijaisten saatavuuteen.
Tavoite: Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä
Toteuma: Tavoitteen mittari, asiakaskokemus paranee terveysasemilla
ja psykiatria- ja päihdepalvelussa vuoteen 2020 verrattuna, ei toteudu.
Asiakaspalautelaitteet otettiin pois käytöstä koronaepidemian vuoksi
16.3.2020. Asiakaspalautelaitteita on otettu käyttöön vaiheittain
1.8.2021 jälkeen. Saatu tieto ei ole vertailukelpoista, koska asiakaspalautelaitteita on otettu käyttöön vaiheittain ja vastaajamäärä on jäänyt
vähäiseksi.
Tavoite: Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty neljä toteutumista määrittelevää
mittaria, joista kolme jäi toteutumatta.
Tavoitteen mittari, terveysaseman hoitotakuun toteutuminen (ensikontaktissa toteutunut hoito, kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai
seuraavana arkipäivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 10 vuorokauden aikana), ei toteutunut.
Mittarin kolmesta osa-alueesta seuraavat kaksi eivät toteutuneet:
- mittari: ensikontaktissa toteutunut hoito, tavoite 75 %
- mittari: kiireettömän hoidon toteutuminen 10 vuorokauden aikana, tavoite 70 %

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

7/2022

21 (133)

Asia/3
14.02.2022

Ensikontaktissa toteutunut hoito-osa-alue toteutui ennen Apotin käyttöönottoa (4/2021) 83 prosenttisesti. Apotti-tietojärjestelmään siirtymisen jälkeen tietoja ei ole saatavilla luotettavasti.
Kiireettömän hoidon osa-alue toteutui ennen Apotin käyttöönottoa
(4/2021) hoitajilla 99 prosenttisesti ja lääkäreillä 84 prosenttisesti. Apotin käyttöönoton jälkeen kiireetön hoito toteutui 10 vuorokaudessa hoitajilla 78 prosenttisesti ja lääkäreillä 52 prosenttisesti.
Tavoitteen mittari, suun terveydenhuollossa välitön yhteydensaanti toteutuu (mittari 1: kiireettömän hoidon takaisinsoittolinja on käytössä koko virka-ajan, mittari 2: kiireettömän hoidon takaisinsoittoon vastataan
samana päivänä), ei toteutunut.
Mittarin kahdesta osa-alueesta seuraavat molemmat jäivät toteutumatta:
-mittari: kiireettömän hoidon takaisinsoittolinja on käytössä koko virkaajan
-mittari: kiireettömän hoidon takaisinsoittoon vastataan samana päivänä 90 %
Takaisinsoittolinja jouduttiin viimeksi katkaisemaan 21.5.2021. Samana
päivänä kiireettömän hoidon takaisin soittoon vastattiin 61 prosenttisesti. Takaisinsoiton puhelinruuhkaa purettiin syksyllä eikä takaisinsoittojonoa ole ollut 22.9.2021 jälkeen. Loppuvuoden aikana 90 % takaisinsoiton vastaustavoitetta ei ole saavutettu viitenä päivänä.
Suun terveydenhuollon yhteydensaannin haasteet ovat johtuneet henkilöstön saatavuudesta, sähköisten palvelujen heikosta saatavuudesta
asiakkaille, puheluiden suuresta määrästä per vastaaja sekä teknisistä
ongelmista.
Tavoitteen mittari, 20 % kotihoidon asiakkaista on kuvallisen etähoidon
asiakkaita, ei toteutunut. Toteuma oli 14,5 %.
Koronaepidemian ja asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton vuoksi henkilökunnalla ei ollut riittävästi resursseja etähoidosta
tiedottamiseen ja opettamiseen säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Sijaisia ei ole saatu rekrytoitua tarvetta vastaavaa määrää. Lisäksi koronaepidemia on vaikeuttanut maailmanlaajuisesti laitteiden saatavuutta,
eikä asiakkaille tarjottavia etälaitteita (tietokonetabletteja) saatu suunnitellussa aikataulussa.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
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Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
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Kaupunginkanslia 20.1.2022
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 7.12.2021
Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.1.2022
Kasvatus ja koulutus lautakunta 18.1.2022
Kaupunkiympäristölautakunta 25.1.2022
Pelastuskomentajan kirje 21.1.2022
Liikennelaitoksen johtokunta 25.1.2022
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtajan kirje_4.2.2022
Sote toimialajohtajan kirje 27.1.2022

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.02.2022 § 15
HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista
tavoitteista.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
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maria.kahila(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.01.2022 § 42
HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista
tavoitteista vuonna 2021 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437
sami.haapanen(a)hel.fi
Mirka Saarholma, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 310 15284
mirka.saarholma(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163
katri.kuusinen(a)hel.fi
Seidi Kivisyrjä, asuntotuotantopäällikkö, puhelin: 310 32331
seidi.kivisyrja(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2022 § 17
HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös
Johtokunta merkitsi asian tiedoksi ja lähetti tiedossa olevat sitovien tavoitteiden toteumatiedot kansliaan.
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711
sari.valasjarvi(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 20.01.2022 § 19
HEL 2021-013148 T 02 02 01
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Päätös
Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle selvityksen kaupunginkanslian vuoden 2021 toteutumattomista sitovista tavoitteista.
Päätöksen perustelut
Tavoite: Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen
ja palvelujen vakiinnuttaminen
Mittarit:
•Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä)
•Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla
•Lähitukipalvelut on järjestetty alueellisten tiimien avulla toteutettaviksi
•Kaupungin käyttöön hankitaan keskitetty kyberturvapalvelu
•Keskitetyn yksikön tuottamien sisäisten palvelujen asiakastyytyväisyyttä mitataan
Mittari: Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä)
Toteuma: toteutui osittain
-Lähiverkon laitteet saatiin valvonnan ja hallinnan piiriin vanhan sopimuksen nojalla.
-Hankintapäätös uudesta ja kattavammasta palvelusta tehtiin vuoden
2021 lopussa ja käyttöönotot alkavat vuoden 2022 alussa. Uusi palvelu
kattaa 24/7 valvonta- ja hallintapalvelut kaikille Helsingin kaupungin
Helnet-verkkoon kytketyille laitteille tarjoten läpinäkyvyyden verkon tapahtumiin sekä valvonta- ja korjaustoimiin.
Mittari: Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja
tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän
avulla
Toteuma: toteutui osittain
-Stadin Helpdesk on keskitetty palveluhallintakanava tukipyynnöille, johon kaikki digitaalisen perustan asiakkaat asteittain siirtyvät. Esimerkiksi Sote ja Kasko käyttävät vielä poistuvan ICT-palvelutuottajan ratkaisua, joka poistuu vuoden 2022 aikana. Apotti-integraation myötä
myös Sote siirtyy Stadin Helpdeskin käyttäjäksi.
Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:
Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistämisen ja palvelujen vakiinnuttamisen sitovaa tavoitetta ei saavutettu kokonaan johtuen palveluiden laajuudesta ja monimuotoisuudesta. Keskitetyn hallinPostiosoite
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nan ja valvonnan palvelun hankinnan kilpailutuksen vaatimusmäärittelyt
ja sopimusneuvottelut viivästyivät. Lähi- ja etätukipalveluiden tarjoaminen keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla viivästyi suurten toimialojen Soten ja Kaskon osalta.
Tavoite: Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen
Mittarit:
•Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hankesuunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistestaukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä
•HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä
Mittari: Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hankesuunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistestaukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut
Palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönotto siirtyy suunnitellusta
(1.1.2022). Käyttöönottoa siirretään, koska järjestelmätoimittaja ei ehdi
saada valmiiksi kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä
toiminnallisuuksia järjestelmään. Tuotantokäytön aloitusta on siirretty
huhtikuulle 2022.
Mittari: HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja
järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut
Kilpailutusta ei toteutettu vuoden 2021 aikana. Digitalisaatiojohtaja ja
henkilöstöjohtaja päättivät siirtää kilpailutusta eteenpäin vuodelle 2022.
Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:
Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistämisen tavoitetta ei
saavutettu kaikilta osin. Palkkajärjestelmän käyttöönottoa siirrettiin,
koska järjestelmätoimittaja ei ehtinyt saada valmiiksi kaikkia Helsingin
kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia järjestelmään.
HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutusta jouduttiin viivästyttämään, koska kaupungin omat avainhenkilöt ovat sidottuja palkkajärjestelmän käyttöönotossa.
Lisätiedot
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043
mari.paananen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 3
HEL 2021-013148 T 02 02 01
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Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle
seuraavan selvityksen vuoden 2021 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista:
Kaupunginvaltuusto asetti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuoden 2021 talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta:
- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia
ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Kummallekin tavoitteelle oli asetettu viisi tavoitteen toteutumista määrittelevää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoitetaso saavutettiin 3 mittarissa ja toisen tavoitteen osalta 2 mittarissa.
Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on tavoitetason saavuttaminen kaikissa mittareissa. Näin ollen kumpikaan sitova tavoite ei toteutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääasiassa koronaepidemian aiheuttamat rajoitteet toiminnalle. Seuraavassa on selvitys
kaikkien mittareiden toteutumisesta.
Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella
Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin
Varhaiskasvatuksessa mittarina oli yhteisen arviointimallin käyttöönotto
vuoden 2021 aikana. Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla.
Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen
arviointimalli otettiin käyttöön 1852 lapsiryhmässä.
Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen arviointimalli otettiin käyttöön kaikissa 152 lapsiryhmässä.
Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin
Perusopetuksessa mittarina oli, että vähintään 98 % oppijalle kirjataan
oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään arviointikeskustelu.
Tavoitetaso saavutettiin. 98 % perusopetuksen (suomenkielinen ja
ruotsinkielinen perusopetus) oppijalle kirjattiin oppimisen ja/tai kasvun
tavoite ja käytiin arviointikeskustelu.
Oppimisen ja/tai kasvun tavoite kirjattiin Wilman Opiskelijat-rekisteriin
yhteensä 45321 oppilaalle. Oppimiskeskustelu kirjattiin Wilman OpiskePostiosoite
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lijat-rekisteriin yhteensä 45042 oppilaalle. Oppilaita yhteensä 46 044
(Primus 24.11.2021). Tavoite toteutui.
Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu
Lukiokoulutuksen mittarina oli että vähintään 75 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021
esimerkiksi osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuella. Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia
työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella.
Kaikki materiaalit ovat sähköisiä.
Tavoitetasoa ei saavutettu. 41,7 % ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista suoritti Opintokamu-kurssin kevätlukukauden aikana.
Kevään 2021 koronatilanne vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Opintokamu-kurssin suorittaminen oli suunniteltu toteutettavan ryhmänohjaajien ja opiskeluhuollon henkilöstön tuella. Kurssin suorittamisen tueksi
sähköisessä ympäristössä kuului ryhmänohjaajien ryhmänohjaustunnit
(6kpl), joissa oli tavoitteena käsitellä Opintokamu-kurssin teemoja. Koronatilanne ei keväällä mahdollistanut aina ryhmänohjaustuntien käyttämistä Opintokamu-kurssin suorittamisen tukemiseen, vaan ryhmänohjaustuokioissa on jouduttu käsittelemään pandemiatilanteista johtuvia ajankohtaisia asioita. Lisäksi ryhmänohjaustunteja pidettiin etäopetusjakson aikana Teamsin välityksellä, joka on osaltaan vaikeuttanut
kurssin suorittamista. Etäopetuksen aikana on keskitytty ajankohtaisiin
asioihin ja opettajia on ohjattu perustyöhön. Tavoite suunniteltiin ja
päätettiin kesällä 2020, jolloin muodostettu näkymä vuoden 2021 kevätlukukauden koronatilanteesta osoittautui liian toiveikkaaksi.
Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu
Mittarina oli, että negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä on
enintään 7,4 % opiskelijamäärästä. Vuonna 2020 negatiivisesti keskeyttäneitä oli 12,7 % eli 1142 opiskelijaa.
Tavoitetasoa ei saavutettu. Negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä oli 11,6 % opiskelijamäärästä (1034 henkilöä). Negatiivisesti
keskeyttäneitä on yhteensä noin 11,6 % perustutkinto- ja valmaopiskelijoista.
Vaikka negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on edelleen korkea suhteessa tavoitelukuun, niin vuoteen 2020 verrattuna negatiivisesti keskeyttäneiden määrä 2021 on pienentynyt 1,1 %-yksikköä.
Ikäluokkien 18-20 osalta negatiivinen keskeyttäminen on vähentynyt
noin 5 %-yksikköä. Alle 18-vuotiasta negatiivisesti keskeyttäneitä
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vuonna 2021 oli 3,2 %. Huomattavaa on, että yli 30 -vuotiaiden kohdalta negatiivisen keskeyttämisen määrä on kasvanut yli 4% -yksikköä.
Nuorten aikuisten kiinnittymiseen opintoihin vaikuttaa paljon oppilaitoksen ulkopuoliset tekijät, kuten elämäntilanne ja siihen liittyvät haasteet,
esim. itsenäistyminen. Aikuisten (yli 30v.) osalta esim. taloudellisen tilanteen heikkeneminen selittää osaltaan negatiivista keskeyttämistä
Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetaso saavutettiin
Mittarina oli yhteisten sähköisten oppimisalustojen käyttöönotto työväenopistoissa siten, että vähintään 10 % kursseista käyttää edu.hel.fi verkon oppimisalustoja
Tavoitetaso saavutettiin. Sähköisiä edu.hel.fi-oppimisalustoja käytettiin
41,4 %:lla kursseista. Koronakriisi on vahvistanut digipainotusta ja lisännyt edu.hel.fi-alustan käyttöä.
Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin
Mittarina oli, että jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen
oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa.
Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan
kanssa toteutettiin 1867 lapsiryhmässä. Tässä mittarissa lapsiryhmiin
on laskettu mukaan myös perhepäivähoidon ja leikkipuistojen ryhmät,
mistä johtuen luku on suurempi, kuin varhaiskasvatuksen edellä mainitussa ensimmäisessä mittarissa.
Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Jokaisessa
lapsiryhmässä (152 lapsiryhmää) toteutettiin ilmiöpohjainen oppimisen
kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. Päiväkotiryhmien lisäksi ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus toteutettiin
myös kuudessa ryhmäperhepäiväkodissa.
Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin
Mittarina oli, että oppilaat osallistuvat monipuolisesti kulttuurisisältöihin
ja -tapahtumiin. Kulttuuripolkua toteutetaan vähintään:
1-6 vuosiluokkien koulussa neljä vuosiluokkaa
1-4 ja 1-5 vuosiluokkien koulussa kolme vuosiluokkaa
1-9 seitsemän vuosiluokkaa
Mittarin tavoitetaso saavutettiin. Perusopetuksen koulut (suomenkielinen ja ruotsinkielinen perusopetus) kirjasivat tavoitteen mukaisesti lu-
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kuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmiin, mitkä vuosiluokat toteuttavat kulttuuripolkua lukuvuonna 2021-22.
Mittarin mukaan Kulttuuripolkua tulisi toteuttaa lukuvuonna 2021-22
vähintään yhteensä 493 luokka-asteella. Peruskouluissa Kulttuuripolkua toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 597 luokka-asteella. Peruskouluille tehtiin loppusyksystä 2021 Forms-kysely, miten toimintaa
oli toteutettu vuoden 2021 aikana. Kyselyyn vastasivat kaikki peruskoulut. Kokonaisuudessaan toimintaa oli toteutettu yli vähimmäistavoitteen
vuoden 2021 aikana.
Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu
Mittarina oli nuorten lukiokoulutuksessa oli (fi+sv) (+ linjen för vuxenstudier vid Tölö gymnasium): Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin (korkeakoulut, yritykset, työpaikat).
Mittarina aikuisten lukiokoulutuksessa oli: Vähintään 30 %:ssa lukion
kursseja toteutetaan em. opintokäynti.
Tavoitetasoja ei saavutettu. Nuorten lukiokoulutuksessa opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin osallistui 80,7 % opiskelijoista. Aikuislukio 13,8 %:ssa kursseista järjestettiin opintokäynti. Keväällä etäopetuksesta johtuen opintokäyntejä ei voitu toteuttaa fyysisinä vierailuina, mutta etäopetuksen pitkityttyä oppilaitokset ryhtyivät rakentamaan
verkon kautta tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia opintokäyntejä.
Rajoitusten lievennyttyä opintokäyntejä on etenkin alkusyksystä toteutettu myös fyysisesti. Loppusyksystä koronatilanteen edelleen pahennuttua vierailujen toteutuminen kuitenkin jälleen vaikeutui. Vastaanottajat eivät ole halunneet ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. Lisäksi lukioissa
on haluttu turvata koulunkäyntiä pitkien etäopetusjaksojen jälkeen.
Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu
Mittarina oli, että työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päivällä verrattuna vuoteen 2020. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuma 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana oli yhteensä 337 346 päivää,
joten tavoite vuonna 2021 on 347 346 päivää
Mittarin tavoitetasoa ei saavutettu. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen
toteuma oli 313 584 päivää (90,3 % tavoitteesta).
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta korona on vaikuttanut merkittävästi paikkojen saatavuuteen. Koronaturvallisuuden maksimointi työnantajan taholta oman henkilöstön osalta vaikutti siihen, että opiskelijat
eivät päässeet työelämäjaksoille. Siirtyminen pääkaupunkiseudulla laaPostiosoite
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jasti etätyöhön heikensi oppilaitoksen vuorovaikutteista yhteistyötä työelämän kanssa. Opintoja on edistetty muilla tavoin. Näyttöjen suorittaminen oppilaitoksen oppimisympäristöissä mahdollistettiin opetus- ja
kulttuuriministeriön erillisellä luvalla.
Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu
Mittarina oli, että kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin
alueilla vähintään 5 % verrattuna vuoteen 2020. Arbiksen kurssilaisten
määrä kasvaa 5 % verrattuna vuoteen 2020.
Tavoitetasoa ei saavutettu. Kurssilaisten määrä Koillis- ja Itä-Helsingin
alueilla oli 15 455 kurssilaista, mikä oli 82,2 % tavoitetasosta.
Koronarajoitusten vuoksi opetus toteutettiin keväällä 2021 kokonaan
etänä/verkossa (pl. maahanmuuttajien lukukoulutukset, jotka toteutettiin osittain lähiopetuksena) eikä paikan päällä Koillis- ja Itä-Helsingin
opetuspisteissä. Syyslukukauden alussa kurssikoot olivat puolitettuja
koronarajoitusten takia.
Kurssikoot palautuivat normaaleiksi 1.10. alkaen. Iso osa järjestetyistä
kursseista on pitkiä kurssia, joihin ei ole tarkoituksenmukaista tai on
oppimisen kannalta hankalaa liittyä mukaan kesken kurssin. Kurssilaisten määrä kasvoi loppuvuodesta kun paikkoja avattiin lisää, mutta kasvu ei ollut tavoitteen saavuttamiseksi riittävää. Verkkokursseilla on lisäksi tavoitettu 1741 laskelman ulkopuolelle jätettyä itä- ja koillishelsinkiläistä opiskelijaa, mutta tämäkään lisäys ei riitä saavuttamaan tavoitetta.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706
anna.lyra-katz(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.01.2022 § 6
HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi työterveysliikelaitoksen sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisen.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Lena Meyer, palvelupäällikkö, puhelin: +358931054079
lena.meyer(a)hel.fi
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§ 125
V 2.3.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
HEL 2022-000234 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Riikka Jauhiaiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja
 valitsee Sari Liikalan käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Eropyyntö 9.1.2022
Kirje 30.1.2022

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi 8.9.2021 § 267 Riikka Jauhiaisen (Kok.) käräjäoikeuden lautamieheksi. Hän on 9.1.2022 toimittamallaan ja
31.1.2022 täydentämällään eroilmoituksella pyytänyt eroa käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta aikataulusyistä.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.
Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.
Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Eropyyntö 9.1.2022
Kirje 30.1.2022

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 126
V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen
käsittely
HEL 2020-013928 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel
Sazonovin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.4.2022
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n ja 12 §:n rinnakkaistekstit

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 1.4.2022 lukien.
Esittelijän perustelut
Hallintosääntöön tehtävät muutokset koskisivat valtuutetun aloitteen
käsittelyä 30 luvun 11 §:ssä ja 12 §:ssä.
Aloitejärjestelmän muuttaminen
Aloitejärjestelmää muutettaisiin siten, että aloitevastauksen antaisi
kaupunginhallituksen sijasta se lautakunta tai johtokunta, jonka toimivaltaan, tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt
toimenpiteet kuuluisivat. Kaupunginhallitus vastaisi edelleen aloitteisiin,
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joissa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat sen omaan tai sen alaisuuteen
suoraan kuuluvien viranomaisten toimivaltaan taikka kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Kaupunginvaltuustossa käsiteltäisiin vastaukset aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai ovat muutoin periaatteellisesti merkittäviä.
Muutos siirtäisi vastaamistehtävän lähemmäs sitä viranomaista, joka
päättäisi aloitteessa esitetyistä toimenpiteistä muutenkin. Prosessi olisi
samankaltainen kuntalaisaloitteiden käsittelyjärjestyksen kanssa. Koska kysymys kuitenkin on luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista, olisi vastaajana toimielin, ei suoraan viranhaltija. Valtuustossa käsiteltäisiin vain sen omaan toimivaltaan kuuluvia tai muutoin periaatteellisesti
merkittäviä toimenpiteitä koskevia aloitevastauksia, mikä selkeyttäisi
toimivaltasuhteita ja olisi omiaan vähentämään sellaisten valtuustossa
käsiteltävien asioiden määrää, joiden ei voida katsoa olevan strategisia, periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia.
Kaupunginhallitus kuitenkin säilyisi aloiteprosessin kontrolloijana, koska
se päättäisi, mikä toimielin vastaa mihinkin aloitteeseen ja voisi lisäksi
pitää itsellään tilaisuuden vastata mihin tahansa aloitteeseen. Samoin
kaupunginhallituksen tehtävänä olisi todeta, että valtuustossa käsiteltäisiin sen antama vastaus myös asioissa, joissa valtuusto ei suoraan
ole toimivaltainen, jos toimenpiteillä olisi merkitystä strategisesti taikka
merkittävällä tavalla periaatteellisesti tai taloudellisesti. Tehtävä sopii
kaupunginhallitukselle yhtäältä nykyisen aloitevastaajan ja toisaalta
keskeisimmän operatiivisen toimielimen ja valtuustoasioiden valmistelijan roolissa.
Aloitteiden allekirjoitusrajat poistuisivat. Ryhmäaloite ja talousarvioaloite säilyisivät ennallaan. Myös kahdeksan kuukauden määräaika vastauksen antamiselle säilyisi ennallaan. Hallintosääntö ei enää ohjaisi
valtuustossa aloitekokousten pitämiseen, vaan aloitevastauksia käsiteltäisiin tasaisesti ympäri vuoden määräaikojen puitteissa. Tämä vähentäisi pitkiä kokouksia ja auttaisi tasapainottamaan asiamääriä valtuuston kokouksissa.
Nykytila ja lainsäädäntö
Valtuutettujen aloitteista ei säädetä kuntalaissa tai muussakaan laissa,
vaan kunnat saavat itse päättää aloitteiden käsittelyprosesseista. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että aloiteoikeus on suoranaisesta sääntelyn puuttumisesta huolimatta olemassa. Kuntalaissa
(410/2015) säädetäänkin, että hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset valtuutetun aloitteen käsittelystä (lain 90 §:n 1 momentin 3 kohdan c alakohta).
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Voimassa olevan hallintosäännön mukaan valtuutettu voi tehdä aloitteen kaupungin yhteisestä asiasta jättämällä sen valtuuston kokouksen
aikana kirjallisesti kokousjärjestelmään. Aloitevastaus valmistellaan
kaupunginkanslian ja toimialojen yhteistyönä. Valmistelun jälkeen aloitevastaus esitellään valtuustolle kahdeksan kuukauden kuluessa, mikäli aloitteella on vähintään 15 allekirjoittajaa. Jos allekirjoittajia on vähemmän kuin 15, kaupunginhallitus käsittelee aloitevastauksen. Ryhmäaloitteisiin annetut vastaukset käsitellään allekirjoittajamäärästä riippumatta aina valtuustossa.
Erityinen aloitemuoto on talousarvioaloite. Aloite on talousarvioaloite,
jos se koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon.
Nämä aloitteet käsitellään valtuustossa talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tarkoitus on, että aloitteissa esitetyt toimenpiteet tulevat harkittavaksi talousarviovalmistelun yhteydessä.
Talousarvion laatimisohjeissa määrätään, että lauta- ja johtokuntien on
käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti
talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten
aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa. Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon
aloitteessa esitetty toimenpide lisää/vähentää määrärahojen tarvetta ja
onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin ja sisältyvätkö nämä muutokset talousarvioehdotukseen.
Nykyjärjestelmän haasteita
Nykyisessä järjestelmässä merkittävyydeltään kohtalaisen pienetkin
aloitteet päätyvät kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, kunhan niissä on
vähintään viisitoista allekirjoittajaa. Aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden laajuudella, ajankohtaisuudella tai poliittisella painoarvolla ei ole
tältä osin merkitystä.
Varsinkaan pienempiin toimenpiteisiin tähtäävien aloitteiden osalta
kaupunginvaltuuston käsittely ei ole tarkoituksenmukaista, vaan lopullisen aloitevastauksen voisi antaa myös kaupunginhallitus, lautakunta tai
johtokunta, joille kuuluu myös aloitteissa esitettyjen toimenpiteiden tekemiseen tarvittava toimivalta.
Nykyjärjestelyssä aloitevastausten käsittely valtuustossa keskitetään
ennalta sovittuihin aloitekokouksiin. Keskittäminen neljään vuosittaiseen kokoukseen tarkoittaa, että näissä kokouksissa on paljon asioita
ja ne ovat kestoltaan pitkiä. Usein näistä kokouksista jää seuraavaan
kokoukseen vielä asioita käsiteltäväksi, mikä vaikeuttaa kokousten
asiamäärien tasapainottamista.
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Ratkaisuehdotus
Kaupunginhallituksella olisi nykyistä laajempi toimivalta päättää, missä
toimielimessä aloite käsitellään ja vastaus annetaan. Kaupunginvaltuuston keskustelu voitaisiin näin kohdentaa asioihin, jotka kuuluvat
sen toimivaltaan, jotka vaativat laajempaa poliittista keskustelua tai jotka ovat poliittisesti merkittävimpiä tai ajankohtaisimpia. Kaupunginhallituksen rooli kaupungin toiminnan, hallinnon ja talouden johtamisessa
puolestaan vahvistuisi, kun se päättäisi vastauksen antavasta toimielimestä.
Hallintosääntöä muutettaisiin siten, että aloitevastauksen antaa se toimielin, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan
asia kuuluisi. Näin ollen lautakunnat ja johtokunnat antaisivat omalla
toimivallallaan lopulliset vastaukset, jotka toimitettaisiin valtuutetuille
tiedoksi toivomusponsivastausten tapaan. Kaupunginhallitus puolestaan antaisi sellaiset vastaukset, jotka eivät kuuluisi näille toimielimille.
Edellä kuvatulla tavalla kaupunginhallitus voisi viedä aloitevastauksen
valtuuston käsiteltäväksi.
Valtuuston käsiteltäväksi vietäisiin aina vastauksen valtuuston toimivaltaan kuuluviin aloitteisiin. Kuntalain (410/2015) mukaan valtuusto päättää muun muassa kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta
ja -suunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteista, palveluista ja muista suoritteista perittävien
maksujen yleisistä perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden
antamisesta toisen velasta, pääasiassa jäsenten valitsemisesta toimielimiin, luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, tilintarkastajien valitsemisesta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:ään (liite 1) on kirjattu hallintosäännön mukainen kaupunginvaltuuston toimivalta. Valtuuston käsiteltäväksi tulisivat lisäksi muutoinkin vastaukset aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet
ovat periaatteellisesti merkittäviä.
Voimassa olevista allekirjoitusrajoista voitaisiin luopua, koska vastaajan
ja käsittelytoimielimen valinta riippuisi aloitteen sisällöstä ja esitettyihin
toimenpiteisiin liittyvästä toimivallasta.
Aloitekokousten sijaan aloitteita voitaisiin käsitellä määräajan puitteissa
sitä mukaan kuin vastaukset valmistuvat. Tällöin kokousten asiamäärät
ja kestot olisivat paremmin tasapainossa, ja myös tarkoituksellinen tasapainottaminen ja kokousten suunnittelu olisi helpompaa.
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Kaupunginhallitus ei myöskään päättäisi, mihin valtuuston kokoukseen
mikin aloite viedään, vaan asioiden käsittelyä voitaisiin joustavoittaa
suunnittelemalla erikseen valtuuston puheenjohtajan kanssa aloitteiden
käsittelyä sopivissa kokouksissa. Tämä olisi kuitenkin tehtävä niin, että
aloitteen määräaikaa noudatetaan ja aloitteen tekijä saisi riittävän
ajoissa tietoonsa, missä kokouksessa aloitevastaus on käsittelyssä.
Valtuustoryhmien väliset neuvottelut, kaupunkistrategia ja johtamisjärjestelmä
Luottamuspaikkaneuvottelujen yhteydessä kesällä 2021 valtuustoryhmät sopivat, että aloitejärjestelmän uudistamistyö jatkuu erillisissä neuvotteluissa 2017-21 valtuustokaudella tehdyn työn pohjalta.
Esitetty muutos on vastikään hyväksytyn kaupunkistrategian 2021-25
mukainen. Strategian mukaan käynnistetään sellaisten konkreettisten
uudistusten toimeenpano, jotka tuovat lisää tehokkuutta, tuottavuutta,
taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan.
Muutoksella pyritään keventämään aloitevastausten antamisen prosesseja ja käsittelyä ohjaten tehokkaasti aloitteisiin vastaaminen sinne,
missä asia parhaiten tunnetaan ja missä on toimivalta esitettyjen toimenpiteiden ratkaisemiseksi. Samalla valtuusto pystyy keskittymään
keskustelemaan asioista, jotka luontevimmin kuuluvat kaupungin ylimmälle, strategisen tason päätöksentekotoimielimelle.
Vuoden 2017 johtamisjärjestelmäuudistuksen tavoitteisiin kuului kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen johtamisroolien vahvistaminen. Samalla luotiin vahvat toimialalautakunnat. Esitetty muutos tukee
myös tätä ajattelua ja tehtävienjakoa.
Aloitevastausten keskeisin koordinoija olisi kaupunginhallitus. Valtuuston käsittelyyn päätyisivät strategiset, periaatteellisesti merkittävimmät
ja taloudellisesti laajakantoisimmat aloiteasiat. Toimialalautakunnille
puolestaan siirtyisi vastausvastuuta niiden toimivaltaan ja asiantuntemukseen kuuluvissa asioissa.
Asian jatko
Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy aloitejärjestelmän muuttamista
koskevat hallintosäännön kohdat, kaupunginkanslia täytäntöönpanopäätöksen jälkeen suunnittelee ja ohjeistaa aloitteiden uudet käsittelyprosessit ja vastausten uudet valmisteluprosessit. Kaupunginhallituksen
päätettäväksi esiteltäisiin jatkossa noin kaksi viikkoa kunkin valtuuston
kokouksen jälkeen se, miten tuossa kokouksessa jätetyt aloitteet jaetaan valmisteluun ja vastattavaksi.
Asian valmistelu
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Aloitejärjestelmämuutoksen hallintosääntökirjaukset on valmisteltu
kaupunginkanslian hallinto-osaston ja talous- ja suunnitteluosaston yhteistyönä. Hallintomenettelyn ohjausryhmä on käsitellyt asiaa
4.11.2020 ja sääntötyöryhmä 16.11.2020.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.4.2022
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n ja 12 §:n rinnakkaistekstit

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 127
V 16.3.2022, Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan muuttaminen (nro 12421)
HEL 2014-004718 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Asemakaavan muutoksen nro 12421 kartta, päivätty 27.10.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12421 selostus, päivätty 27.10.2020,
päivitetty 3.11.2020 ja 1.2.2022
Vuorovaikutusraportti 25.5.2020, täydennetty 27.10.2020, korjattu
8.9.2021
Osa päätöshistoriaa
Liikennesuunnitelma nro 6521/27.10.2020
Mellunpuisto korttelisuunnitelma, A-insinöörit Oy, Arkkitehtitoimisto
Jukka Turtiainen Oy / Arkkitehtipalvelu Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto
Maanlumo Oy, 29.4.2020
Havainnekuva, 29.4.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) korttelin 47201 tonttien 2 ja 3 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12421 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n ja Asunto Oy Pallaksentie 1:n tontteja 47201/2 ja 47201/3,
katualueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitsevaa viheraluetta.
Kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävästi lisää uutta asuntokerrosalaa
Mellunmäen keskustaan metroaseman viereen sekä suunnitellun pikaraitotielinjauksen (Raide-Jokeri II) varrelle. Kaavaratkaisu on tehty,
koska kaupungin tavoitteena on lisätä täydennysrakentamista hyvien
joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja kaavamuutosta hakeneilla asuntoosakeyhtiöillä kehittää omistamiensa tonttien maankäyttöä purkavan
uudisrakentamisen keinoin.
Alueelle suunnitellaan uudisrakentamista siten, että nykyiset asuinrakennukset puretaan ja korvataan uudella tehokkaammalla rakentamisella. Pääasiallinen käyttötarkoitus on edelleen asuminen. Mellunmäentiellä varaudutaan pikaraitiotieyhteyteen (Raide-Jokeri II).
Kaavaratkaisun tavoitteena on, että erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle rakentuu elävä, viihtyisä ja monimuotoinen kaupunkikortteli, joka täydentää Mellunmäen keskustaa.
Uutta asuntokerrosalaa on yhteensä 57 300 k-m2, josta 1 400 k-m2 on
maantasokerrokseen sijoittuvaa liike-, toimisto-, työ- tai palvelutilaa ja 7
800 k-m2 pysäköintitilaa. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on
noin e=3,1. Asukasmäärän lisäys on noin 1 750 henkeä. Asuntojen
huoneistoalasta vähintään 45 % tulee toteuttaa perheasuntoina eli
asuntoina, joissa on vähintään kolme asuinhuonetta ja keittiö tai keittotila. Korkeintaan 30 % asuntojen kokonaismäärästä voi olla yksiöitä ja
niiden keskipinta-alan tulee olla vähintään 28 m2.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro
6521), jonka mukaan Mellunmäentielle tehdään riittävä tilavaraus bussilinjan 560 muuttamiseksi raitiotieksi. Mellunmäentien jalkakäytävät/pyörätiet muutetaan erotelluiksi. Korttelin pohjoisreunalle tehdään
tilavaraus jalkakäytävälle.
Kaavaratkaisun toteuttamisella kaava-alueen nykyinen avokorttelirakenne muuttuu kantakaupunkimaisen tiiviiksi korttelirakenteeksi. Myös
korttelin asukasmäärä kasvaa merkittävästi.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty pääosin asuntovaltaiseksi alueeksi A2 (korttelitehokkuus pääosin 1,0 - 2,0, mutta perustellusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempikin), ja osin lähikeskusta C3 -alueeksi. Mellunmäentielle on osoitettu pikaraitiotieyhPostiosoite
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teys, joka voidaan toteuttaa myös bussiratkaisuna. Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 (nro 12704) mukaan alueella ei ole maanalaisia
tilavarauksia. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä asuntotuotantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, vahvistamalla kaupunginosan elävyyttä ja omaleimaisuutta sekä
ehkäisemällä alueiden välistä eriytymistä.
Asunto-osakeyhtiöt ovat hakeneet kaavamuutosta vuonna 2014. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti aiemman asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi sen selvittämiseksi, olisiko hanke
taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pienemmällä rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioimiseksi
(15.12.2015 § 406).
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Kaava-alue sijaitsee välittömästi Mellunmäen metroaseman vieressä.
Alue on rakennettu ja siihen sisältyvät kahdesta tontista muodostuva
korttelialue, Mellunmäentien, Pallaksentien ja Ounasvaarantien katualueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitseva kapea viheralue.
Korttelissa sijaitsee seitsemän III - IV-kerroksista 1960-luvulla valmistunutta asuinrakennusta. Korttelialue on ilmeeltään vehreä. Pallaksentien ja Ounasvaarantien varrelle sijoittuvat laajat pysäköintialueet. Ympäristön muut asuinkerrostalot ovat korkeudeltaan pääosin neljästä
kuuteen kerrosta ja yksi rakennus on kymmenkerroksinen. Mellunmäentien eteläpuolella sijaitsee pientaloalue. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat päivittäistavarakauppa, alakoulu ja päiväkoti.
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1968 sekä vähäiseltä osin
asemakaava vuodelta 1986. Kaavojen mukaan kaava-alue on asuntokerrostalojen korttelialuetta sekä katu- ja puistoaluetta. Korttelialueen
enimmäiskerrosluku on III ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus
on 11 400 k-m2, mikä on pääosin käytetty.
Helsingin kaupunki omistaa katu- ja puistoalueet. Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja
kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.
Kaavaratkaisun kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
04/2020 kustannustasossa ja ilman arvonlisäveroa seuraavasti:
 1. vaiheen liikennesuunnitelman toteuttamisesta arviolta noin 0,8
milj. euroa
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 Lisäksi kaukolämpöverkon lisärakentamisesta aiheutuu kustannuksia noin 0,1 milj. euroa. Kustannukset kohdistuvat verkon haltijalle.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Tontteja
koskevat maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimukset on kaupungin
osalta hyväksytty tonttipäällikön päätöksellä 23.11.2021 § 68 ja 70 ja
ne on allekirjoitettu 10.1.2022.
Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri palveluiden lisäksi seuraavien tahojen kanssa:







Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta:
 Helsingin seudun ympäristöpalveluilla (HSY) ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kannanotto kohdistui Raide-Jokeri 2 pikaraitiotiehen varautumiseen ja siihen liittyviin
liittymäjärjestelmiin sekä liityntäpysäköintiin.
 Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui suunniteltuun täydennysrakentamisen tapaan suhteessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja olemassa olevan rakennuskannan dokumentoimiseen ennen purkutöitä.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että:
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 Kaavaratkaisussa on huomioitu tilavaraus pikaraitiotielle soveltuvalle risteysratkaisulle. Mellunmäentien ja Pallaksentien risteys on
mahdollista rakentaa myös liikennevaloilla ohjattuna.
 Kaavaratkaisussa edellytetään korttelin rakennushistoriallista dokumentointia ennen rakennus- tai purkuluvan myöntämistä.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Mielipiteet
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat










alueen yleiseen kehitykseen ja Mellunmäen keskukseen
rakentamisen tapaan ja laatuun
kaavaratkaisun vaikutuksiin ympäristöön ja naapurustoon
liiketiloihin
purkamiseen
liikenteeseen ja pysäköintiin
maaperään
tulevaan asukasrakenteeseen
kaavaprosessiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstisisältöihin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että:
 Kaavaratkaisussa rakentamista on porrastettu siten, että korkeimmat rakennukset sijoittuvat pääosin korttelin eteläreunalle Mellunmäentien puolelle ja matalammat korttelin pohjoisreunalle Ounasvaarantien puolelle.
 Viitesuunnitelmasta on laadittu varjostustutkielma.
 Kaavaratkaisussa on annettu rakentamisen laatua ohjaavia määräyksiä ja edellytetään Helsingin viherkertoimen käyttöä.
 Kaavaratkaisussa edellytetään liiketilojen sijoittamista katutasoon
Pallaksentiellä ja Mellunmäentiellä
.
 Osana hanketta tutkitaan kiertotalousratkaisuja ja edellytetään purkukartoituksen laatimista.
 Kaavaratkaisussa edellytetään perheasuntojen toteuttamista ja yksiöiden enimmäismäärää on rajoitettu sekä annettu määräys koskien yksiöiden keskipinta-alaa.
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 Kaavaselostukseen on korjattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman
virheellinen ilmaus korttelin tonttien omistajista, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl. Vastineet mielipiteisiin on esitetty
vuorovaikutusraportissa.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 25.5.-23.6.2020, mistä ilmoitettiin
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.
Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat
•

täydennysrakentamisen määrään ja korkeuteen

•

lähiympäristön merkitykseen ja pihatiloihin

•

pysäköintiin ja metroasemaan

•

purkamisen ja rakentamisen haittoihin

•

asukasrakenteeseen

•

hiilijalanjälkilaskelmiin

•

kaavaprosessin lainmukaisuuteen

Viranomaisten lausunnot
Lausunnot saatiin HSY:ltä ja kaupunginmuseolta. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat yleisiin vesihuoltolinjoihin ja täydennysrakentamisen määrään.
Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: Helen Oy,
Helen Sähköverkko Oy ja HSL.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet
niissä esitettyihin huomautuksiin.
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu
asianomaisten tahojen kanssa.
Saapunut kirje
Yksi Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n osakkaista on lähettänyt 9.11.2021
kaupungille kirjeen, jossa on seikkaperäisesti selostettu hankkeen historiaa mm. Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n päätöksenteon kannalta.
Kirjoittaja on yksi purkavaa saneeraushanketta alusta saakka vastustanut osakas, joka kuului niiden osakkaiden ryhmään, jotka olisivat halunneet toteuttaa yhtiössä putkiremontin sen sijaan, että taloyhtiön
kaikki rakennukset puretaan. Hän pyytää kirjeessään kaupunkia viran
puolesta tutkimaan tarkoin kaavahankkeen ja yhtiön päätöksenteon laillisuuden ennen kaavan esittelemistä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Kirje on esityksen oheismateriaalina. Kirje liitteineen on aiemmin
toimitettu myös kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille sähköpostitse
26.5.2020.
Kaupunginhallitus toteaa, että hanke on ollut vireillä vuodesta 2014.
Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti ensimmäisen kaavaehdotuksen
uudelleen valmisteltavaksi yllä aiemmin mainituilla perusteilla. Päätösesityksen perusteluissa todettiin, että "Nykyisen asuntoyhtiölainsäädännön mukaan yhtiöiltä edellytetään yksimielistä päätöstä hankkeesta, jotta kaavamuutos voi edetä kaupunginvaltuuston käsittelyyn."
Asunto-osakeyhtiölakia (1599/2009) muutettiin osakkaiden yksimielisyysvaatimuksen osalta lievempään suuntaan vuonna 2019
(183/2019), minkä jälkeen kyseisen kaavahankkeen suunnittelu käynnistyi kaupungilla uudelleen. Asunto-osakeyhtiön purkava saneeraus
on nykyisen lainsäädännön nojalla mahdollista toteuttaa, jos sen taakse saadaan yhtiökokouksessa 4/5 osakkeista. Laki sisältää muutoinkin
erittäin tarkat edellytykset sille, miten päätöksenteko yhtiössä tulee
tehdä, minkä lisäksi yhtiökokouksen päätös on ilmoitettava viipymättä
rekisteröitäväksi. Pallaksentie 1 ja Ounasvaarantie 2 yhtiöissä on asemakaavan muutosta koskien lopulta päädytty siihen, että molempien
yhtiöiden kaikki osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet hankkeeseen
tässä vaiheessa liittyvät sopimusasiakirjat.
Uudistetun asunto-osakeyhtiölain hallituksen esityksen (210/2018) perusteluiden mukaan yhtiön päätös purkavasta uusrakentamisesta voidaan tehdä ennen tai jälkeen sen toteuttavuuden kannalta olennaista
lainvoimaista kaavamuutosta. Yksityisoikeudellisen päätöksenteon ja
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maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavahankkeen erillisyyttä ilmaisee myös korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2009:63, jonka selostus kuuluu seuraavasti: "Asiassa on kysymys asemakaavan
muutoksen hyväksymisestä. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaavassa nykyisen ostoskeskuksen paikalle on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue. Valtuuston päätöksellä ei kuitenkaan välittömästi ole
ratkaistu kysymystä ostoskeskuksen purkamisesta, vaikka kaavaratkaisu sen mahdollistaakin. Kaavapäätöksellä ei ole otettu kantaa maanomistajan ja vuokramiehen välisiin yksityisoikeudellisiin suhteisiin, vaan
niiden osalta sovelletaan asianomaista lainsäädäntöä ja vuokrasopimusta."
Em. oikeustapauksen valossa yhtiöiden sisäinen päätöksentekovalmius
ei näyttäisi yksinään olevan esteenä kaavan hyväksymiselle, mutta
asialla on kuitenkin ollut tosiasiallista merkitystä hankkeen etenemismahdollisuuksille ja kyseinen seikka on sen vuoksi ollut tarkoituksenmukaista saattaa lautakunnan tietoon.
Edellä olevaan viitaten kaupunginhallitus katsoo, ettei kirjeessä ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella asemakaavan etenemiselle
päätöksentekoon olisi kaavoitusmenettelyyn liittyviä laillisia esteitä.
Kaupungilla ei myöskään ole toimivaltaa tutkia hakijayhtiöiden sisäisen
päätöksenteon oikeellisuutta hankkeen eri vaiheissa.
Tarkemmat perustelut
Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta
asemakaavaselostuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Oheismateriaali
1
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7
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9
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Sijaintikartta
Ilmakuva
Muistutukset
Tehdyt muutokset
Kirje kaupungille 9.11.2021 ilman liitteitä
Kaupunkisuunnittelulautakunnan ptk 15.12.2015_Ounasvaarantie 2
Pallaksentie 1
Asunto Oy Ounasvaarantie 2n asemakaavan muutoshakemus
Asunto Oy Helsingin Pallaksentie 1n asemakaavan muutoshakemus
Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus As. Oy Ounasvaarantie 2
(12241) allekirj
Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus As. Oy Pallaksentie 1
(12241) allekirj

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Otteet
Ote
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Kaavamuutoksen hakijat
Kirjeen lähettäjä
Kymp/Taloudentuki

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti

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

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 643
HEL 2014-004718 T 10 03 03

Hankenumero 1483_5, 1483_8

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12421
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan
(Mellunkylä, Mellunmäki) korttelin 47201 tontteja 2 ja 3 sekä katu- ja
puistoalueita.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
- Asunto Oy Ounasvaarantie 2: 2 000 euroa
- Asunto Oy Pallaksentie 1: 2 000 euroa.
Käsittely
03.11.2020 Ehdotuksen mukaan
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Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Anri Linden. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
27.10.2020 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Leena Holmila, arkkitehti, puhelin: 310 21333
leena.holmila(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347
karri.kyllastinen(a)hel.fi
Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 31026323
milja.halmkrona(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.05.2020 § 28
HEL 2014-004718 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12421 pohjakartan
kaupunginosassa 47 Mellunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12421
Kaupunginosa: 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 14/2015
Pohjakartta valmistunut: 27.3.2020 Uusinta (ensi tilaus 2015)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat Postiosoite
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palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.12.2015 § 406
HEL 2014-004718 T 10 03 03

Ksv 1483_5, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1, karttaruutu 667788-99

Päätös
Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi sen selvittämiseksi, olisiko hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pienemmällä rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen
huomioimiseksi.
Käsittely
15.12.2015 Palautettiin
Palautusehdotus:
Osmo Soininvaara: Lautakunta palauttaa esityksen sen selvittämiseksi,
olisiko hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pienemmällä rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioimiseksi.
Kannattaja: Risto Rautava
Palautusehdotus:
Pekka Buttler: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa kaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että:
- rakennustehokkuus korttelin alueella rajoitetaan maksimissaan
e=1,8aan
- korttelissa maksimikerrosluku on 6 (pistemäisesti 8) korttelin pohjoisja länsilaidoilla, sekä 8 (pistemäisesti 10) korttelin etelä- ja itälaidoilla.
- korttelin sisäpiha jätetään jakamattomaksi, yhtenäiseksi tilaksi
- korttelin kaikilla laidoilla jätetään vähintään 2,0 metrin tila jalkakäytävälle julkisivun ja ajoradan väliin.
- kortteliin sovelletaan uuden laskentanormin mukaista autopaikanormia 1pp/140 k-m2.
Jäsen Buttlerin palautusehdotus raukesi kannattamattomana.
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1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta palauttaa esityksen sen selvittämiseksi, olisiko
hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pienemmällä
rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioimiseksi.
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 9
Hennariikka Andersson, Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén,
Jaakko Meretniemi, Elina Moisio, Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo
Soininvaara
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Suoritetussa äänestyksessä jäsen Soininvaaran palautusehdotus voitti
esittelijän ehdotuksen äänin 9 – 0.
08.12.2015 Pöydälle
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315
kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248
peik.salonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 10.4.2015
HEL 2014-004718 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1196-00/15 Asunto Oy Helsingin Pallaksentie 1, asemakaavan muutoshakemus Mellunkylän korttelin 47201 tontilla 2,
10.4.2015 mennessä.
Asemakaavan muutos koskee Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n ja Asunto Oy Pallaksentie 1:n tontteja, osoitteessa Mellunmäentie 2 ja 4, Ounasvaarantie 2 ja 4 ja Pallaksentie 1.
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Alue sijaitsee Mellunmäen metroaseman vieressä. Metroaseman lähiympäristön lisärakentaminen on toteutussuunnitteluvaiheessa.
Alueen nykyiset kolmekerroksiset rakennukset ovat valmistuneet 1960luvulla. Ympäristön muut asuinrakennukset ovat pääosin 3-10 kerroksisia kerrostaloja. Mellunmäentien eteläpuolella on pientaloalue.
Alueelle on suunnitteilla uudisrakentamista siten, että nykyiset rakennukset puretaan ja korvataan uudella tehokkaammalla rakentamisella.
Alueen rakennusoikeus noin viisinkertaistuu nykyisestä ja avoin korttelirakenne muuttuu kantakaupunkimaiseksi umpikortteliksi. Pääasiallinen
käyttötarkoitus tulee edelleen olemaan asuminen.
Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä
ovat lisätiedonantajat.
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.4.2015
HEL 2014-004718 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon
kannanottoa Mellunmäessä sijaitsevan Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n
ja Asunto Oy Pallaksentie 1:n tontteja eli korttelia 47201 koskevasta
asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.
Suunnittelualue sijaitsee Mellunmäen metroaseman naapurissa, aseman kaakkoispuolen korttelissa. Kyseisessä korttelissa sijaitsee kaksi
asunto-osakeyhtiötä, yhteensä seitsemän kolmikerroksista, osin maanpäällisillä kellarikerroksilla varustettua lamellitaloa. Kyseisen kokonaisuuden on suunnittelut arkkitehti Lauri Silvennoinen vuosina 19671968. Nämä tasakattoiset, täyselementtirakenteiset asuinrakennukset
olivat alun perin julkisivuiltaan pääosin kalkkikivirouhepintaista, osin
maalattua betonia. Lamellitalot on sijoitettu Ounasvaarantien ja Mellunmäentien suuntaisesti, irti katulinjoista niin, että huoneistot aukeavat
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pääosin pihoille koilliseen ja lounaaseen. Kortteli on ilmeeltään hyvin
vehreä, sillä pihojen puut ovat kookkaista ja korttelia reunustaa joka
puolelta viherkaistale, jonka istutusten taakse rakennukset osittain jäävät.
Arkkitehti Lauri Silvennoinen (1921-1969) tunnetaan ennen kaikkea
Pihlajamäen lounaisosan asuinrakennusten suunnittelijana ja betonielementtirakentamisen kehittäjänä. Jo opiskeluaikanaan Silvennoinen
tutustui erilaisiin uusiin rakentamismenetelmiin. 1960-luvulla hän sovelsi elementtitekniikkaa uusissa asuinkerrostaloissa ja betonirakennuksissa. Suomen Arkkitehtuurimuseon arkkitehtiesittelyn mukaan hän tulikin tunnetuksi innovatiivisena arkkitehtina, joka näki elementtirakentamisen taiteena.
Suunnittelualueen molemmissa yhtiöissä on tehty 2000-luvun kuluessa
mittavia korjauksia. Rakennusten julkisivut on lisälämmöneristetty ja
rapattu ulkoapäin. Ikkunat on uusittu, samoin vesikatot ja toisessa yhtiössä tasakatot on muutettu muodoltaan pulpettikatoiksi. Rakennusten
hahmo on periaatteessa säilynyt, mutta julkisivujen elementtirakenteeseen perustuvat ominaispiirteet ja materiaalien alkuperäisyys ovat
muutosten myötä kadonneet.
Nyt esillä olevassa asemakaavan muutoksessa tavoitteeksi on asetettu
suunnittelualueen koko nykyisen rakennuskannan purkaminen ja korvaaminen uudella, huomattavasti tehokkaammalla rakentamisella. Rakennusoikeus on tarkoitus noin viisinkertaistaa ja nykyinen avoin korttelirakenne muuttaa umpikortteliksi. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan Mellunmäen keskustaa täydentämään monimuotoista ja elävää kaupunkikorttelia. Korttelin muutoksesta on teetetty Arkkitehdit NRT:n laatima ja
23.10.2014 päiväämä hankesuunnitelmavaiheen luonnossuunnitelma.
Olemassa olevan rakennuskannan säilyttämisvaihtoehtoa ei ole esillä,
vaan erilaisten tutkielmien kautta on päädytty esittämään kahden pihan
ympärille kiertyvien 3-16-kerroksisten lamelli- ja pistetalojen muodostamaa umpikortteliratkaisua, jossa talot on sijoitettu katulinjoihin kiinni.
Mellunmäki kuuluu Mellunkylän kaupunginosaan, joka on yksi Helsingin
pitäjän vanhoista kylistä. Alueella oli vähäistä omakotiasutusta jo ennen
toista maailmansotaa ja rakentaminen kiihtyi sodan jälkeen rintamamiesten asutuksen myötä. 1960-luvun alkuun asti Mellunkylässä oli
vain pientaloasutusta, mutta 1960-luvun kuluessa alkoi Kontulan ja
Mellunmäen kerrostaloalueiden rakentaminen. Mellunmäen pohjoisosan käsittävän alueen ensimmäinen asemakaava on vuodelta 1968 ja
pitkälti sen mukaisesti on rakennettu myös nyt esillä oleva suunnittelualue. Kyseisessä asemakaavassa suurin osa kortteleista varattiin kerrostalorakentamiselle, jonka kerroslukumäärä vaihteli kolmesta seitsemään. Kaava perustuu avoimeen korttelirakenteeseen, jossa rakennuPostiosoite
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salat on sijoitettu lähinnä väli-ilmansuuntien mukaiseen koordinaatistoon. Kortteleiden avoimuutta on korostettu määräyksellä, jonka mukaan korttelin sisällä olevia tontinrajoja ei saa aidata. Vehreyttä alueelle
on puolestaan tavoiteltu määräyksellä, jonka mukaan rakentamattomat
alueet, joita ei käytetä pysäköimiseen tai ajoteinä, tulee jättää luonnontilaiseksi tai istuttaa. Suunnittelualueen ja Mellunmäen lounaispuolella
sijaitseva pientaloalue oli osin rakentunut jo ennen kaavan laatimista.
Suunnittelualueen itäisemmän tontin itäosan poikki on lounais-koillis –
suunnassa mennyt Mellunmäentietä Ounasvaarantielle ensimmäisen
maailmansodan aikainen tykkitie vielä 1960-luvun lopulla. Tie on kuitenkin tuhoutunut asuinrakennusten ja muiden rakennustöiden takia.
Täten kiinteitä muinaisjäännöksiä ei ole suunnittelualueella.
Suunnittelualueeseen kuuluvat asunto-osakeyhtiöt ovat Mellunmäen
ensimmäisiä asuinkerrostalokohteita ja siitä näkökulmasta niillä on paikallishistoriallista merkittävyyttä. Huomattavien muutosten myötä ne
ovat menettäneet alkuperäiselle arkkitehtuurilleen ominaiset piirteenä,
eivätkä siten enää edusta suunnittelijansa Lauri Silvennoisen tuotannossaan tavoittelemaa laadukasta elementtirakentamista. Kokonaisuus
edustaa kuitenkin Mellunmäelle tyypillistä asuinkerrostalokorttelia niin
kaavalliselta ratkaisultaan kuin mittakaavaltaan. Esillä olevassa asemakaavan muutoksessa lähtökohdaksi ja tavoitteeksi on kuitenkin otettu kantakaupungin uusille asuinalueille tyypillinen tiivis umpikortteliratkaisu ja korkeat, jopa kuusitoista kerrosta korkeat rakennusmassat.
Uuden kaavan mukainen kortteli tulisi eroamaan huomattavasti ympäröivistä kerrostalokortteleista ja muuttamaan olennaisesti myös Mellunmäentien katutilaa juuri pientaloalueen kohdalla.
Mellunmäen metroaseman tutumassa sijaitsevien alueiden täydennysrakentaminen ja tiivistäminen on ymmärrettävää. Kaupunginmuseo
esittää kuitenkin huolensa tavasta, jolla alueen täydennysrakentamista
on lähdetty viemään eteenpäin. Alle kymmenen vuotta sitten täydellisesti peruskorjatun rakennuskannan purkaminen vaikuttaa kestävän
kehityksen näkökulmasta hälyttävältä. Kortteliin esitetyn uuden rakennusoikeuden mitoitus on huomattavan suuri ja johtaa mittakaavaltaan
ympäristöstään rajusti poikkeavaan kokonaisuuteen. Näin mittavalla
rakennusoikeuden lisäämisellä yhdessä korttelissa voi olla huomattavia
vaikutuksia myös tuleviin kaavahankkeisiin ja koko ympäristön kehitykseen. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että esikaupunkialueilla ja lähiöissä alueiden täydennysrakentamisessa ei lähdettäisi mitätöimään
menneiden vuosikymmenten kaavoituksellisia ratkaisuja ja rakennusperintöä. Kehityksen tulee olla myös kulttuurisesti kestävää ja vastuullista ja alueiden muutoksessa ottaa huomioon kullekin alueelle ominaiset piirteet ja vahvistaa niitä.
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Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että esillä olevaa
suunnittelualuetta käsitellään täysin uudisrakentamisen näkökulmasta.
Hanketta on myös viety asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa jo huomattavan pitkälle. Koska suunnittelualueen muutos tulee olemaan huomattava niin rakennuskannan, kaavoitusperiaatteiden kuin kaupunkikuvankin kannalta, tulee kortteli ja sen
nykyiset rakennukset dokumentoida hyvissä ajoin ennen ensimmäisten
purkamistöiden alkamista. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole muuta
huomautettavaa Mellunmäen Ounasvaarantie 2:n ja Pallaksentie 1:n
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja toteaa, ettei sen ole tarpeen olla osallisena asemakaavamuutoksen jatkovaiheissa.
Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501
anne.salminen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 17.3.2015
HEL 2014-004718 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumisja arviointisunnitelmasta nro 1196-00/15. Alueelle suunnitellaan uudisrakentamista siten että nykyinen avoin korttelirakenne muutetaan kantakaupunkimaiseksi umpikortteliksi. Suunnittelualue sijaitsee Mellunkylässä Ounasvaarantien, Pallaksentien ja Mellunmäentien rajaamilla
tonteilla.
Mellunmäentielle toteutetaan tulevaisuudessa poikittainen joukkoliikenteen runkolinja Jokeri 2. HKL:n kantana on, että Jokeri 2, joka tulevaisuudessa liikennöidään pikaraitiovaunuilla, aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja viereisiin kiinteistöihin. Nämä raitiotien liikennöinnistä aiheutuvat ympäristöhaitat tulee huomioida kiinteistöjen rakennusmääräyksissä.
Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 128
V 2.3.2022 Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mirita Saxberg aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410)
muuttamisesta
HEL 2021-011572 T 00 00 03
Viite

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8

Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittamisesta uudelleen Stansvikinkallion osalta
Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttamisesta
Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja
asemakaavan muuttamisesta
Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut
Stansvikinkallio, varatut tontit
Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit
Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019
Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Laajasalon Stansvikinkallion alueen uudelleen kaavoittamisesta on
tehty syksyllä 2021 kolme pääosin saman sisältöistä valtuustoaloitetta:
Amanda Pasanen ja 17 muuta valtuutettua (HEL 2021-010661), Paavo
Arhinmäki ja 15 muuta valtuutettua (HEL 2021-010628) sekä Mirita
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Saxberg ja 17 muuta valtuutettua (HEL 2021-011572). Koska aloitteissa on osittain samoja allekirjoittajia, kaikkiaan alueen osittaista uudelleen kaavoittamista on esittänyt 40 valtuutettua. Tämä aloitevastaus
kattaa kaikki kolme aloitetta.
Amanda Pasanen ym. esittävät aloitteessaan 22.9.2021, että Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) esirakentamista ja tontinluovutusta lykätään. Lykkäyksen aikana asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta ja käynnistetään tarvittavilta osin uusi
asemakaavoitusprosessi, jonka tavoitteena on poistaa alueen arvokkaimpiin kohtiin osoitettu asuinrakentaminen. Lisäksi he esittävät, että
Stansvikinkallion alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luonnonsuojeluohjelmaa.
Paavo Arhinmäki ym. esittävät aloitteessaan 22.9.2021, että Stansvikin
alueen kaavaa muutetaan siten, että alueen itälaidan talot poistetaan
asemakaavasta ja merkinnäksi muutetaan viheralue.
Mirita Saxberg ym. esittävät aloitteessaan 13.10.2021, että Stansvikinkallion asemakaavaa muutetaan siten, että arvokasta metsää ja sen
luontoa suojellaan kaupunkilaisten virkistyskäyttöä varten ja että rakentaminen kohdistetaan luontoarvoiltaan heikommille alueille aloitteessa
esitetyllä tavalla.
Aloitteiden johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan erilliset
lausunnot 21.12.2021. Ne ovat muutoin samansisältöisiä kaikkien kolmen aloitteen osalta paitsi että valtuutettu Pasasen ym. aloitteessa
vastaus on annettu myös sen suhteen tulisiko lautakunnan mielestä
Stanvikinkallion arvokkaat luontokohteet suojella osana kaupungin
luonnonsuojeluohjelmaa. Koska aloitteet kohdistuvat samaan asemakaavaan ja arviointien jälkeen mahdollisesti tehtäviin toimenpiteisiin,
kaupunginhallitukselle esitellään vastaukset yhtenä kokonaisuutena.
Aloitteiden käsittelemisen ajankohtaa on kiirehditty, koska eri osapuolten kannalta on tärkeää saada varmuus siitä millaisia toimenpiteitä
kaupungin poliittinen johto odottaa ja koska kaavallinen selvittäminen
on tarkoitus aloittaa jo keväällä 2022 mm. maastokäynnein.
Kaupunginhallitus toteaa lautakunnan lausuntoihin viitaten seuraavaa:
Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi
marraskuussa 2020, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
30.10.2020 jälkeen. Kaupungin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuotantotavoitteiden täyttämiseksi tonttien ja julkisten alueiden suunnittelua
on ryhdytty tämän jälkeen viipymättä edistämään.
Syksyllä 2021 on Helsingin uudessa Kasvun paikka -nimisessä kaupunkistrategiassa 2021-2024 linjattu, että Stansvikinkallion asemakaaPostiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

7/2022

59 (133)

Asia/7
14.02.2022

va uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa
yhteydessä Kruunuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa.
Kaupunkistrategian linjaus kuvastaa muutosta virkistys- ja metsäalueiden arvostuksessa suhteessa asuntotuotantoon.
Lainvoiman saaneessa asemakaavassa noin kuusi hehtaaria Stansvikinkallion alueesta on varattu asuinrakentamiselle, kaksi hehtaaria liikennealueille ja kolme hehtaaria nykyisille metsäalueille.
Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti Stansvikinkallion alueelle
tulisi 1200 uutta asuntoa noin 2000 asukkaalle. Asumiselle on kaavoitettu rakennusoikeutta 87 600 kerrosneliömetriä ja liiketiloille 750 kerrosneliömetriä.
Noin kilometrin säteellä kaava-alueesta on metsä- ja puustoinen verkosto -oppaan (2019) mukaan noin 106 ha virkistysalueita (ydinmetsiä,
metsiä ja metsiköitä sekä puustoisia tukialueita). Asemakaavan mukainen rakentamisalue pienentää tätä aluetta noin 5,4 ha.
Alueen luontoarvoja on kaavan laadinnan yhteydessä selvitetty laajasti
ja tietoja on täydennetty lisäselvitystarpeiden ja uusien havaintojen mukaan. Stansvikinkallion ja Stansvikin alueella luontoarvot on poikkeuksellisen kattavasti selvitetty lajien näkökulmasta. Arvokkaimmat luontoja maisema-alueet on rajattu rakentamisen ulkopuolelle. Tähän mennessä tehdyssä arvioinnissa ei ole noussut erityisiä luontoarvoihin liittyviä syitä asemakaavan mukaisen ratkaisun muuttamiseksi.
Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen arvioinnin strategian mukaisesti.
Arvioinnin kohteena on myös se, miten muutokset vaikuttaisivat Stansvikinkallion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteelliseen kokonaisuuteen, kaupunginvaltuuston asettamiin asuntotuotantotavoitteisiin ja alueellisiin rahoitus- ja hallintamuotoihin sekä muihin aluetta
koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin. Arvioitavana ovat myös vaikutukset Kruunuvuorenrannan julkisiin ja yksityisiin investointeihin ja palveluihin ja niiden mitoitukseen sekä kaupungin asemaan luotettavana,
johdonmukaisena ja ennakoitavana yhteistyökumppanina.
Samalla kaupunki edistää osaltaan jo varattujen tonttien toteutusta sekä tontinluovutuksessa edellytettyjen arkkitehtuurikilpailuiden järjestämistä. Varatut tontit sijaitsevat Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoisosassa, lähimpänä tulevaa pikaraitotiepysäkkiä ja ovat suurelta osin
entistä jo kertaalleen rakennettua öljysatama-aluetta. Sekä kaupungin
asuntotuotantotavoitteiden että jo tehtyjen sitoumusten (tontinvaraukset
sekä tonttien käynnissä oleva suunnittelu) vuoksi on tärkeä edistää tätä
osaa voimassa olevan kaava-alueen rakentamisesta.
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Kaupunki jatkaa alueella myös voimassa olevan asemakaavan mukaista katusuunnittelua, ja edistää päätöksentekoa niiden osuuksien osalta,
jotka ovat jo varattujen tonttien sekä viereisen Kruunuvuorenrannan
keskuskortteleiden kaava-alueen kaupallisen keskuskorttelin sekä koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta välttämättömiä.
Kaupunki edistää myös sovitun etenemismallin mukaisesti Uusikylän
kesämajatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja- alueelle. Kesämajatoiminta Stansvikinkallion alueella ei tue kaavan mukaisia eikä
myöskään virkistyskäytön tai luontotyyppien suojelun tavoitteita.
Kruunuvuoren asemakaavan korkeimmassa hallinto-oikeudessa kumottujen osien uudelleen kaavoitusta edistetään omana kaavanaan.
Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja Kultakruununkaareksi nimetystä asemakaavasta on jo valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelma keväällä 2021. Alueelle on tehty uusi lepakkoselvitys, joka valmistui syksyllä 2021. Alueen kumppanuuskaavoitus käynnistyi maanomistajan ja edellisen suunnitteluvaiheen konsultin kanssa loppuvuonna
2021.
Edellä esitetyt reunaehdot huomioon ottaen asemakaavan muutokseen
ryhdytään kaupunkistrategian kirjauksen mukaisesti ja sen yhteydessä
arvioidaan, onko alueella perusteltua säästää metsäluontoa aiottua
enemmän huomioiden vaikutukset luonnonympäristöön, virkistysalueiden ja lähimetsien saavutettavuuteen sekä myös hyväksyttyihin asuntotuotantotavoitteisiin. Mikäli asemakaavaa on arvioinnin perusteella
syytä muuttaa, lautakunta tekee siitä esityksen ja asiasta päättää kaupunginvaltuusto.
Luonnonsuojelukohteiden osalta kaupunginhallitus toteaa lautakunnan
Amanda Pasasen aloitteesta annettuun lausuntoon viitaten seuraavaa:
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 29.9.2015 Helsingin luonnonsuojeluohjelman vuosille 2015–24 ja merkitsi tiedoksi metsäverkostoselvityksen. Stansvikinkallion aluetta ei ole ohjelmassa osoitettu suojeltavaksi. Sen läheisyydessä on kaksi luonnonsuojelualuetta (Kaivoskallion alue ja Vuorilahdenpaadet), kaksi perustettavaa luonnonsuojelualuetta (Tahvonlahden harju ja Kruunuvuorenlampi) sekä yksi luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi (Kruunuvuoren lehmusmetsikkö). Uusien suojelualueiden tarve selvitetään viimeistään seuraavan
luonnonsuojeluohjelman laadinnan yhteydessä.
Lautakunnan seikkaperäiset perustelut aloitteiden kohteena olevasta
suunnittelullisesta kokonaisuudesta ilmenevät lautakunnan lausunnon
perusteluista ja liitteistä. Esitys on lautakunnan lausuntojen mukainen
sillä lisäyksellä, että asemakaavaa mahdollisesti muutettaessa tulee
aloitteissa mainitun Stansvikin aluetta koskevan strategiatavoitteen liPostiosoite
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säksi ottaa huomioon myös muut kaupunkistrategian tärkeät tavoitteet,
kuten asuntotuotantotavoitteet.
Koska kaikkiin kolmeen aloitteeseen vastaaminen on yhdistetty, tämän
vastauksen päätöshistoria näyttää vain yhteen aloitteeseen (Saxberg)
kohdistuvan lautakunnan päätöshistorian. Lausunnot olivat perusteluineen saman sisältöiset lukuun ottamatta tällä esityslistalla olevaa kappaletta koskien luonnonsuojelukohteita, joka on sellaisenaan siteerattu
yllä.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8

Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittamisesta uudelleen Stansvikinkallion osalta
Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttamisesta
Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja
asemakaavan muuttamisesta
Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut
Stansvikinkallio, varatut tontit
Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit
Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019
Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 101
HEL 2021-011572 T 00 00 03

Viite

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
07.02.2022 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 727
HEL 2021-011572 T 00 00 03

Hankenumero 1665_8

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi
marraskuussa 2020, KHO:n päätöksen (30.10.2020) jälkeen. Kaupungin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuotantotavoitteiden täyttämiseksi tonttien ja julkisten alueiden suunnittelua on ryhdytty tämän jälkeen
edistämään viipymättä.
Asiasta on tehty syksyllä 2021 yhteensä kolme pääosin saman sisältöistä valtuustoaloitetta (Amanda Pasanen 1 + 17 allekirjoitusta, Paavo
Arhinmäki 1 + 15 allekirjoitusta ja Mirita Saxberg 11 + 17 allekirjoitusta).
Yhteensä valtuustoaloitteissa on 40 allekirjoittajaa.
Aloitteissa esitetään, että metsäluonnon ja riittävien virkistysalueiden
turvaamiseksi asuinkorttelit tulisi poistaa asemakaava-alueen itäosasta.
Lisäksi Amanda Pasasen aloitteessa esitetään, että Stansvikinkallion
alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luonnonsuojeluohjelmaa.
Lisäksi syksyllä 2021 Helsingin kaupunginvaltuusto on linjannut kaupunkistrategiassa, että Stansvikinkallion asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruunuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa.
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Stansvikinkallion asemakaava on saanut lainvoiman marraskuussa
2020. Asemakaavassa luontoarvoiltaan arvokkaimmat alueet on jätetty
rakentamattomiksi virkistysalueiksi. On erittäin poikkeuksellista, että
juuri lainvoiman saanut asemakaava arvioidaan uudelleen erityisesti,
koska tähän mennessä tehdyssä arvioinnissa ei ole noussut erityisiä
luontoarvoihin liittyviä syitä asemakaavan mukaisen ratkaisun muuttamiseksi, vaan kaupunkistrategian linjaus kertoo laajemmasta arvomaailman muutoksesta – virkistys- ja metsäalueiden arvostuksen noususta.
Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen arvioinnin sekä tarvittavilta osin asemakaavan muutoksen laadinnan.
Asemakaavamuutoksen yhteydessä arvioidaan, onko alueella perusteltua säästää metsäluontoa aiottua enemmän huomioiden vaikutukset
luonnonympäristöön sekä virkistysalueiden ja lähimetsien saavutettavuuteen.
Samalla arvioidaan myös, miten muutokset vaikuttaisivat Stansvikinkallion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteelliseen kokonaisuuteen, kaupunginvaltuuston asettamiin asuntotuotantotavoitteisiin ja alueellisiin rahoitus- ja hallintamuotoihin, jo tehtyihin tontinvarauksiin sekä
muihin aluetta koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin. Arvioitavana
ovat myös vaikutukset Kruunuvuorenrannan julkisiin ja yksityisiin investointeihin ja palveluihin ja niiden mitoitukseen sekä kaupungin asemaan
luotettavana, johdonmukaisena ja ennakoitavana yhteistyökumppanina.
Kaupunki edistää osaltaan jo varattujen tonttien toteutusta sekä tontinluovutuksessa edellytettyjen arkkitehtuurikilpailuiden järjestämistä. Varatut tontit sijaitsevat Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoisosassa, lähimpänä tulevaa pikaraitotiepysäkkiä ja ovat suurelta osin entistä jo
kertaalleen rakennettua öljysatama-aluetta. Sekä kaupungin asuntotuotantotavoitteiden, että tehtyjen sitoumusten (tontinvaraukset sekä tonttien käynnissä oleva suunnittelu) vuoksi on tärkeä edistää osaa voimassa olevan kaava-alueen rakentamisesta.
Kaupunki jatkaa alueella voimassa olevan asemakaavan mukaista katusuunnittelua, ja edistää päätöksentekoon tuomista niiden osuuksien
osalta, jotka ovat jo varattujen tonttien sekä viereisen Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden kaava-alueen kaupallisen keskuskorttelin
sekä koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta välttämättömiä.
Kaupunki edistää sovitun etenemismallin mukaisesti Uusikylän kesämajatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja alueelle. Kesämajatoiminta Stansvikinkallion alueella ei tue kaavan mukaisia eikä myöskään virkistyskäytön tai luontotyyppien suojelun tavoitteita.
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Kruunuvuoren asemakaavan korkeimmassa oikeudessa kumottujen
kortteleiden uudelleen kaavoitusta edistetään omana asemakaavanaan. Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja Kultakruununkaareksi
nimetystä asemakaavasta on jo valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelma keväällä 2021. Alueelle on tehty uusi lepakkoselvitys, joka
valmistui syksyllä 2021. Alueen kumppanuuskaavoituksen on tarkoitus
käynnistyä maanomistajan ja edellisen suunnitteluvaiheen konsultin
kanssa syksyllä 2021.
14.12.2021 Pöydälle
07.12.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154
anu.kuutti(a)hel.fi
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441
tyko.saarikko(a)hel.fi
Ulla Loukkaanhuhta, projektinjohtaja, puhelin: 310 36038
ulla.loukkaanhuhta(a)hel.fi
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§ 129
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen, varapuheenjohtajan ja varajäsenen valinta
HEL 2022-001033 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus
 myönsi Ulla Vuolteelle eron taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä
 valitsi Tero Oinosen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, hallintopalvelut) jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi ja
 valitsi Marja Miettisen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, talousja suunnittelupalvelut) varajäseneksi taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta
heti.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus valitsi Ulla Vuolteen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, tukipalvelut) 30.8.2021 § 592 jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi
taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan elokuussa 2021 alkaPostiosoite
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vaksi toimikaudeksi. Ulla Vuolle on 31.1.2022 pyytänyt eroa taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan
tehtävistä.
Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.
Ulla Vuolle on toiminut johtokunnassa hänen sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänsä perusteella. Siirryttyään Palvelukeskukseen ja pyydettyään eroa hänen paikalleen johtokuntaan nimetään uusi sosiaali- ja
terveystoimialan edustaja.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 130
Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n osakkeiden myynti
HEL 2021-011451 T 02 07 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti
 hyväksyä kaupungin omistamien Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie
8:n osakkeiden, yhteensä 2 357 kappaletta, myymisen LähiTapiola
Yhteiskuntakiinteistöt Suomi ky:lle yhteensä arviolta 1 833 313,57
euron velattomasta arvosta, jota tarkistetaan lopulliseksi kauppahinnaksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti,
 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita huolehtimaan osakkeiden myymiseen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä, kuten allekirjoittamaan kauppakirjan, sekä tekemään kauppakirjaan ennen
sen allekirjoittamista tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia, sekä
 osoittaa enintään 25 000 euroa vuoden 2022 talousarviomäärärahoja talousarvion tililtä 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi myyntiprosessin kustannuksia varten Helsingin
kaupungin osalta.
Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että yhtiön muut osakkeenomistajat tekevät kukin omalta osaltaan vastaavan päätöksen
osakkeiden myynnistä kuin Helsingin kaupunki.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
1

Osakekauppakirjaluonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
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Ote
Espoon kaupunki

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
HUS
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Keravan kaupunki
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Keski-Uudenmaan soteEsitysteksti
kuntayhtymä
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Kymenlaakson sosiaali- ja ter- Esitysteksti
veyspalvelujen kuntayhtymä
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Loviisan kaupunki
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8
Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8 (ent. Uudenmaan Sairaalapesula
Oy) on kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Keravan kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä nro 245-9-363-2 sekä kiinteistöllä sijaitsevia rakennuksia.
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 15.6.2020, § 359 Uudenmaan
Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen
siten, että Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n
liiketoiminnat yhdistettiin vuoden 2021 alussa uuteen yhtiöön nimeltään
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy.
Pesulaliiketoiminnan luovuttamisen jälkeen yhtiön toiminta on käsittänyt
Keravalla sijaitsevan kiinteistön omistamisen ja sen vuokraamisen Puro
Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n käyttöön. Yhtiön omistajat päättivät yhtiön
nimen ja muun yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.5.2021 (konsernijaosto 24.5.2021, § 69).
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Helsingin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä noin 16% ja Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) noin 78%. Muut
omistajat vähäisin osuuksin ovat Espoon kaupunki, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Carea), Keravan ja Loviisan
kaupungit, Sipoon kunta, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ja Oulunkylän kuntoutuskeskus sr.
Kiinteistön myyntiprosessi
Kiinteistön omistamisella ei ole enää omistajien toiminnan kannalta
merkitystä, minkä johdosta yhtiön omistajat ovat neuvotelleet vuoden
2021 aikana kiinteistön myynnistä. Omistajat teettivät keväällä 2021
Deloitte Oy:llä selvityksen yhtiön omaisuuden realisoinnin vaihtoehdoista, jonka mukaan edullisin tapa yhtiön omaisuuden realisoimiseksi on
muuttaa yhtiö kiinteistöosakeyhtiöksi ja myydä yhtiön osakekanta. Tämän mukaisesti yhtiön omistajakokouksessa huhtikuussa 2021 annettiin yhtiön toimitusjohtajalle tehtäväksi hankkia välittäjä yhtiön osakekannan myymiseksi ja käynnistää muuten toimenpiteet yhtiön saattamiseksi myyntikuntoon (mm. jakaa ylimääräinen varallisuus yhtiöstä
omistajille osinkona, maksaa yhtiön velat ym.). Yhtiön yhtiökokous hyväksyi yhtiön nimen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen 28.5.2021.
Kiinteistöstä on teetetty kiinteistöarvio ulkopuolisella kiinteistöarvioijalla.
Newsec Advisory Finland Oy:n 11.3.2020 antaman arviokirjan mukaan
kohteen markkina-arvo maaliskuussa 2020 on ollut kuusi miljoonaa (6
000 000) euroa. Arvio on annettu +/-20 %:n tarkkuudella. Arviokirjassa
todetaan, että koronapandemian aiheuttaman globaalin markkinaepävarmuuden vuoksi tarkkuuden vaihteluväli on normaalia suurempi.
Kiinteistön myyntiä koskeva tarjouskilpailu järjestettiin strukturoituna
myyntiprosessina laajalle joukolle sijoittajia. Tarjouskilpailu julkistettiin
27.8.2021. Newsec analysoi sijoittajakentän ja valitsi potentiaalisten sijoittajien listalle sijoittajat useiden eri valintakriteereiden kautta (sijoittajan tilatyyppi, sijaintivaatimus, transaktiokokoluokka sekä luotettavuus
ja mahdollisuus toteuttaa kauppa ja toimia vuokranantajana ko. vuokralaiselle).
Ensimmäisen vaiheen sijoittajalistalle valikoitui noin 60 eri tahoa, joissa
oli mukana institutionaalisia sijoittajia, kiinteistösijoitusrahastoja, yksityisiä kiinteistösijoitusyrityksiä sekä ulkomaisia kiinteistösijoittajia.
Kirjallinen teaser-esite lähetettiin toisessa vaiheessa 52 sijoittajalle allekirjoitettavan salassapitositoumuksen kanssa. Salassapitositoumuksen allekirjoitti 29 eri tahoa, jotka saivat pääsyn myyntimateriaaliin
(myyntiesite, vuokrasopimus, teknillinen DD raportti ja pohjapiirustukset). Newsec teki tarjousaikana useita kymmeniä sijoittajakontaktointePostiosoite
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ja, jolloin vastattiin lisäkysymyksiin sekä keskusteltiin kohteesta ja prosessista. Kohdekierroksia järjestettiin 4 kpl.
Tarjousten vastaanotto oli 30.9.2021 mennessä. Tarjouksia vastaanotettiin 12 kpl ja niiden hintavaihteluväli oli 7 200 000 euroa - 11 150 000
euroa.
Yhtiön osakekanta esitetään myytäväksi parhaimman tarjouksen tehneelle LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi ky:lle velattomalla arvolla 11 150 000 euroa. Velatonta arvoa tarkistetaan kauppakirjassa
kuvatulla menettelyllä perustuen yhtiön täytäntöönpanopäivän nettovelan määrään. Kauppahinta ja sitä kautta omistajien osuudet kauppahinnasta voivat näin poiketa velattomasta arvosta perustuen yhtiön täytäntöönpanopäivän nettovelkaan ja mm. poistoerosta johtuviin veroseuraamuksiin. Muutos kauppahintaan kyseisistä muutoksista ei kuitenkaan ole merkittävä. Helsingin osuus edellä todetusta velattomasta arvosta on 1 833 313,57 euroa.
Ostaja on tehnyt yhtiössä teknisen ja juridisen dd-prosessin. Omistajien
yhteisenä neuvonantajana kaupassa on ollut AA Mika Jauhiainen Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä. Kauppakirjan ehdoissa
heijastuu se, että kauppa poikkeaa tavanomaisesta kiinteistön/kiinteistöyhtiön kaupasta, koska yhtiö on aiemmin harjoittanut pesulaliiketoimintaa (pelkän kiinteistöliiketoiminnan sijaan), mutta tästä johtuvat mahdolliset poikkeavat vastuut rasittaisivat myyjiä myös tilanteessa, jossa yhtiön osakkeita ei myytäisi.
Yhtiöllä on myös Kevan eläkevakuutuksia, joista aiheutuu eläkemaksuperusteisia kuluja kaupan jälkeen nykyisille osakkaille omistusosuuksien suhteessa johtuen siitä, että yhtiön omistus siirtyy yksityiselle sektorille. Kevalta saadun tiedon mukaan osakkaiden ja näiden vielä omistaessa yhtiötä sen maksettavaksi tulisi vuosina 2022 - 2023 noin 50
000 - 60 000 euroa eläkemaksuperusteisia maksuja, jotka kohdistuvat
vuoteen 2022. Keva on ilmoittanut, että sote-uudistuksen myötä kyseisen eläkemaksuperusteisen maksun periminen yhtiöltä päättyy.
Myyntiprosessin kustannukset
Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8 on omistajiensa toimeksiannosta
teettänyt yhtiön omaisuuden realisoinnin vaihtoehdoista selvityksen
(Deloitte Oy), hankkinut yhtiön osakekannalle välityspalvelun (Newsec)
ja kauppakirjan neuvottelua varten oikeudellisen neuvonantajan (Asianajo-toimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy). Mainituista palveluista syntyneet kustannukset ovat omistajien kuluja. Yhtiö on kuitenkin ensisijaisesti maksanut ne. Yhtiö laskuttaa ennen kaupan täytäntöönpanoa
syntyneet kulut omistajiltaan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.
Kustannukset myyntiprosessista ovat yhteensä enintään noin 100 000
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euroa (alv 0 %). Yhtiö maksaa palveluista syntyneet kustannukset mainituille toimijoille ja veloittaa ne omistajilta omistusosuuksien suhteessa. Kaupunki varautuu päätöksessä näiden kustannusten kattamiseen
omalta osaltaan.
Valtiontukiarviointi
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 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.
Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8 osakekaupan valmistelun yhteydessä on arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan
mu-kaista valtiontukea. Julkisyhteisöjen toteuttamat taloudelliset transaktiot eivät anna etua, eivätkä näin ollen ole valtiontukea, jos niissä
noudatetaan tavanomaisia markkinaehtoja. Sen määrittämiseksi, onko
transaktio markkinaehtojen mukainen, transaktiota voidaan arvioida
niiden ehtojen valossa, joiden perusteella vastaavat yksityiset toimijat
ovat toteuttaneet vastaavanlaisia transaktioita vastaavassa tilanteessa
(vertailuanalyysi). Transaktion markkinaehtojen mukaisuus voidaan
määrittää myös yleisesti hyväksytyn vakiomuotoisen arviointimenetelmän perusteella. Tällaisen menetelmän on perustuttava käytettävissä
oleviin objektiivisiin, todennettaviin ja luotettaviin tietoihin, joiden olisi
oltava riittävän yksityiskohtaisia ja heijastettava taloudellista tilannetta
sillä hetkellä, kun transaktiosta päätettiin, ottaen huomioon riskin suuruus ja tulevaisuuden odotukset (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 98, 101).
Kiinteistöstä on teetetty kiinteistöarvio ulkopuoliselta kiinteistöarvioijalta
Newsec Advisory Finlandilta (11.3.2020). Arviointilähestymistapana on
arvioinnissa käytetty tuottolähestymistapaa (ent. tuottoarvomenetelmää) ja apulähestymistapana markkinalähestymistapaa (ent. kauppaarvomenetelmä). Kohteesta on järjestetty tarjouskilpailu huomioiden
komission aikaisemman tiedonannon julkisten viranomaisten tekemiin
maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista
(EYVL C 209, 10.7.1997, maakauppatiedonanto). Tarjouskilpailusta ei
kuitenkaan ole tiedotettu julkisesti, vaan se on kohdennettu tiedossa
oleville potentiaalisille sijoittajatahoille. Esitetty kauppahinta ylittää merkittävästi kyseisen laaditun arvonmäärityksen kohteesta. Kauppahintaan ei näin ollen sisällä valtiontueksi luettavaa taloudellista etua, koska osakkeiden myynti toteutetaan markkinaehtoisesti.
Lopuksi
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Omistajille esitettynä tavoitteena on, että yhtiön omistajat tekisivät päätöksen kaupasta niin, että osakekauppa voidaan toimeenpanna maaliskuun 2022 loppuun mennessä.
Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
1

Osakekauppakirjaluonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Espoon kaupunki

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
HUS
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Keravan kaupunki
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Keski-Uudenmaan soteEsitysteksti
kuntayhtymä
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Kymenlaakson sosiaali- ja ter- Esitysteksti
veyspalvelujen kuntayhtymä
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Loviisan kaupunki
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
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§ 131
MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle myönnettyjen lainojen
siirtäminen Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle
HEL 2022-001444 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle myönnettyjen lainojen siirrot Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle
seuraavin edellytyksin:
- Säätiö ottaa kokonaisuudessaan vastattavakseen yhdistyksen lainat
siten, että olemassa olevat vakuudet sekä lainojen alkuperäiset ehdot
pysyvät voimassa
- Lainojen siirrosta ja vakuuksien säilymisestä riittävän kattavalla tasolla tulee saada asian todentava dokumentaatio
Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että kaupungin yhdistyksen pankkilainalle myöntämän takauksen voimassaolo päättyy liiketoimintakaupan toimeenpanon yhteydessä.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosastoa laatimaan kaupungin puolesta siirrossa tarvittavat
laina-asiakirjat.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lainojen siirtohakemus
PÄÄTÖS ARA 26.1.2022

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Hakija

Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6
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FI0680001200062637
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Vantaan kaupunki
Espoon kaupunki
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry on vuonna 1989 perustettu
yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yhdistys tarjoaa asumispalveluita, kotihoidon palveluita sekä järjestää päivätoimintaa ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuudessa eri palvelutalossa, joista kolme sijaitsee Helsingissä.
MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry hakee lainojen siirtoa Yrjö ja
Hanna -säätiö sr:lle. Osapuolet ovat tehneet esisopimuksen liiketoimintakaupasta, jossa kaikki yhdistyksen omistamat toimitilat siirtyvät uudelle omistajalle. Järjestelyn toteutumisajankohdaksi on suunniteltu
1.3.2022 ja sen tarkoituksena on turvata asumispalvelutoiminnan jatkuminen. MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry jatkaa liiketoimintakaupan jälkeen yleishyödyllistä toimintaansa, jonka tärkein yksittäinen toiminta on etsivä vanhustyö.
Yrjö ja Hanna -säätiö on vuonna 1996 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja valtakunnallisesti toimiva säätiö, joka perustettiin
kehittämään ja rakentamaan palveluasumista. Säätiön tarkoituksena on
edistää vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta elämää. Uuden
velallisen toimintavolyymi on suurempi ja vakavaraisuusasema parempi
kuin MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:llä, minkä vuoksi lainojen siirto Yrjö ja Hanna -säätiölle on kaupungin kannalta perusteltua.
Siirrot voidaan tehdä sillä edellytyksellä, että säätiö ottaa lainat kokonaisuudessaan vastatakseen.
Yhdistyksellä on kaupunginhallituksen 28.4.1997, 754 § talousarviovaroista myöntämä 1 200 000 markan (eli n. 200 000 euron) suuruinen
laina, jonka jäljellä oleva pääoma on 36 561,09 euroa ja joka on myönnetty Asunto Oy Laivalahdenportti 5 -nimiseen yhtiöön rakennettavien
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vanhusten palvelutilojen ja kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamisen rahoittamiseksi. Lisäksi yhdistyksellä on kaupunginhallituksen
31.1.2000, 136 § talousarviovaroista myöntämä 4 000 000 markan (eli
n. 670 000 euron) suuruinen laina, jonka jäljellä oleva pääoma on
203 304,12 euroa ja joka on myönnetty As Oy Leppäsuon Palvelutalo nimisen yhtiön ryhmäkotien ja palvelutilojen rakentamisen rahoittamiseksi. Kaupunginhallitus on 12.12.2005, 1473 §, pidentänyt em. lainojen takaisinmaksuaikoja 30 vuoteen muiden lainaehtojen säilyttyä ennallaan.
Edelleen, kaupunki on myöntänyt Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle
8 893 000 markan (n. 1 500 000 euron) suuruisen hankintalainan palvelutalojen rakentamiseksi As Oy Leppäsuon Palvelutalo -nimiseen yhtiöön. Lainan jäljellä oleva pääoma on 799 317,82 euroa. Aravalainan
myöntämisestä on päättänyt Kiinteistöviraston asunto-osaston osastopäällikkö (7.4.2000, 51 §). Aravalain (1993/1189) 16 §:n mukaan vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan myöntää kunta. Aravalain 28 §:n mukaan kunta myöntää sen toimivaltaan kuuluvat aravalainat varoista, jotka Valtion asuntorahasto sille osoittaa lainana valtiolta. Aravalainan saaja on kunnan myöntämissä aravalainoissa velkasuhteessa kuntaan.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on 26.1.2022 antamallaan päätöksellä hyväksynyt aravalainoitetun kohteen osalta Yrjö ja Hanna säätiö sr:n luovutuksensaajaksi sekä vahvistanut luovutuskorvauksen.
Kun siirron edellytykset ovat täyttyneet ja siirto toteutettu, ilmoittaa
kaupunki uuden velallisen tiedot Valtiokonttorille.
Yhdistys on myös aikanaan rakennuttanut Lauttasaareen kaupungilta
vuokratulle tontille Kiinteistö Oy Seniori Palvelut, Helsinki -nimisen palvelutalon, jonka kokonaisrahoitus koostui Raha-automaattiyhdistyksen
myöntämästä avustuksesta, valtion myöntämästä vuokra-aravalainasta
sekä kaupungin takaamasta (Kvsto 26.2.1997, 73 §) pankkilainasta.
Yhdistyksen anomuksesta kaupunginvaltuusto päätti 15.3.2006, § 83,
jatkaa takauksen voimassaoloa kymmenellä vuodella 23.1.2028 saakka laina-ajan pidentämiseksi alkuperäisestä 20 vuodesta 30 vuoteen.
Takauksen vastavakuudeksi on saatu Kiinteistö Oy Seniori Palvelut,
Helsinki -nimisen yhtiön osakkeita. Järjestelyjen osana osapuolet ovat
sopineet pankin kanssa korvaavista vakuusjärjestelyistä kaupungin takaukselle.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 13 kohdan mukaisesti kaupunginhallitus
päättää lainojen myöntämisestä.
Valtiontuki ja kuntalain 129 §
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Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Liiketoimintakaupan
myötä yhdistyksen velat on tarkoitus siirtää säätiölle.
Kaupungin vakuusasema on siirrettäväksi esitettävien lainojen osalta
saatujen vakuuksien osalta turvattu. Siirtyvien tilojen osalta siirron saaja on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijalla arvonmäärityksen, jonka
perusteella voidaan arvioida, että kaupungin hallussa olevien vakuuksien määrä on riittävä. Edelleen, aravalain 31 §:n mukaan, jos kuntaan
velkasuhteessa oleva aravalainan saaja on tullut pysyvästi maksukyvyttömäksi, valtiokonttorin tulee päättää, että aravalainasta jää siltä
osin kuin sitä ei ole saatu perityksi 50 prosenttia valtion vastuulle.
Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan esitetyn lainojen
siirron vuoksi.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan 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. Tuki, jonka vaikutukset jäävät ainoastaan jäsenvaltion sisäisiksi, eivät ole SEUT 107(1)
artiklassa tarkoitettuja tukia. Komissio on useissa päätöksissä katsonut
asiaan liittyvien erityisolosuhteiden vuoksi, että toimenpiteellä oli puhtaasti alueellinen vaikutus, eikä se näin ollen vaikuttanut jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komissio on näissä tapauksissa varmistanut
erityisesti, että tuensaaja toimitti tavaroita tai palveluja rajatulle alueelle
jäsenvaltiossa eikä todennäköisesti houkutellut asiakkaita muista jäsenvaltioista ja että ei ole ollut mahdollista tietää ennakolta, että toimenpiteen vaikutus rajat ylittävien investointien tai sijoittautumisen
edellytyksiin ei olisi pelkästään marginaalinen (Euroopan komission
tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 196, 197.) Aikaisemmin myönnettyjen
lainojen siirtämisellä rahoitetaan suomalaisen terveydenhoitojärjestelmän alaisuuteen kuuluvien kehitysvammaisten, ikääntyneiden ja muistisairaiden asumispalveluita. Yrjö ja Hanna -säätiön yleishyödyllinen
toiminta kohdistuu ainoastaan Suomen markkinoille. Eritysryhmien
asumiseen myönnettyjen lainojen siirtäminen ei sisällä SEUT 107(1) artiklassa tarkoitettua valtiontukea, koska toimenpide ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lainojen siirtohakemus
PÄÄTÖS ARA 26.1.2022

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Hakija
Vantaan kaupunki
Espoon kaupunki
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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§ 132
Viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2022 lukien
HEL 2022-001550 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus perusti tarkastusinsinöörin viran kaupunkiympäristön
toimialalle 1.4.2022 lukien.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529
helena.wendorf(a)hel.fi
Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343
eevam.heikkila(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.
Kaupunkiympäristön palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen rakenneyksiköön esitetään perustettavaksi tarkastusinsinöörin virka.
Tarkastusinsinöörin virka tarvitaan, koska kaupunginvaltuuston hyväksymän asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AMohjelma) mukainen asuntotuotantotavoite kasvaa 7 000 asunnosta
8 000 asuntoon ja tavoitteen saavuttamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien viranomaiskatselmuksien ja -tarkastusten sujuvuus
tulee varmistaa riittävällä henkilöstöresursoinnilla.
Tarkastusinsinöörin tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska tehtävän
hoitamisessa käytetään julkista valtaa. Tehtäviin kuuluu mm. päättää
rakennusten käyttöönotosta ja varmistaa viranomaiskatselmuksilla, että
rakennukset on rakennettu rakennusluvan mukaisesti.
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Perustettavaksi esitettävälle viralle on varattu määräraha toimialan talousarviossa.
Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt
tehtävää muulle viranhaltijalle.
Perustettavaksi esitetyn viran palkka on määritelty kunnallisen yleisen
virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi on päätetty 4 188,22
euroa kuukaudessa.
Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529
helena.wendorf(a)hel.fi
Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343
eevam.heikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 133
Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkasuhteen
päättyminen ja avoimen viran hoitajan määrääminen
HEL 2022-000030 T 01 01 04 00

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Ulla Kukkosen eroilmoituksen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virasta.
Lisäksi kaupunginhallitus määräsi hallintopäällikkö, kasvatustieteiden
maisteri Päivi Turpeisen hoitamaan taloushallintopalveluliikelaitoksen
toimitusjohtajan avointa virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen
3.3.2022 alkaen siihen asti, kunnes virkaan valittu henkilö ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756
heli.lappi-rantanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 1.1.2022

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Eron pyytäjä
Avoimen viran hoitaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Ulla Kukkonen on jättänyt 1.1.2022 päivätyn eroilmoituksen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 3.3.2022 alkaen.
Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus
päättää liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta.
Hallintosäännön 5 luvun 4 §:n mukaan taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintaa johtaa liikelaitoksen johtokunnan alaisena toimitusjohtaja.
Toimitusjohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät ja toimii
liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan liikelaitoksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.
Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.
Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.
Päivi Turpeinen on kokemuksensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan avoimeksi jäävää virkaa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756
heli.lappi-rantanen(a)hel.fi
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Eroilmoitus 1.1.2022

Muutoksenhaku
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Avoimen viran hoitaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanlslian henkilöstöosasto
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§ 134
Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025
HEL 2021-012589 T 01 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat suunnittelija Tuija Mustajärvi,
yksikön päällikkö Joonas Pikkarainen, asiantuntija Kirsti Puronen ja
vuorovaikutuspäällikkö Titta Reunanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506
joonas.pikkarainen(a)hel.fi
Kirsti Puronen, asiantuntija, puhelin: 09 310 37846
kirsti.puronen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan henkilöstön tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022–2025.
Esittelijän perustelut
Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman
2019–2021 kausi on päättynyt. Myös henkilöstön yhdenvertaisuusPostiosoite
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suunnitelman vuositoimenpiteiden kausi 2019 on päättynyt. Tasaarvolaki 6 § ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittavat työnantajan
laatimaan suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet on nyt koottu yhteen suunnitelmaan vuosille 2022–2025.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on pitkäjänteistä työtä. Täten päätettävänä olevan henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
päämäärineen on perusteltua ulottua strategiakauden loppuun vuodelle
2025. Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajan päivittämään tasaarvosuunnitelman kahden vuoden välein. Helsingin kaupungilla täsmennetään toimenpiteet vuosittain yhteistyössä kaikkien toimialojen, virastojen ja liikelaitosten kanssa. Toimialat, liikelaitokset ja virastot valmistelevat oman tarkemman vuosittaisen toteuttamissuunnitelman
kaupunkiyhteisen suunnitelman pohjalta. Jokainen toimiala, virasto ja
liikelaitos esittelee toimintasuunnitelman henkilöstötoimikunnassaan.
Kaupunkiyhteinen projektiryhmä seuraa puolivuosittain näiden toimenpiteiden edistymistä.
Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022–
2025 päämäärät ovat:
 Inklusiivisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen
 Nuorten, maahan muuttaneiden, vammaisten ja osatyökykyisten
työllistäminen
 Kielitaitoisen henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden edistäminen
laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi
 Tasa-arvoisen palkkauksen ja työurien edistäminen
 Monimuotoisen rekrytoinnin kehittäminen
 Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kehittäminen

Tausta
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta edellyttää henkilöstön
sukupuolten tasa-arvon edistämistä kunnan työnantajaroolissa. Tasaarvolain 6 a § mukaan työnantajan on laadittava vähintään joka toinen
vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva
tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä
on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Työnantajien tulee myös
ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti (6 c §).
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Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä
iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kuntia
edistämään yhdenvertaisuutta aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Uudessa strategiassa Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta,
tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan.
Valmistelu
Helsingin kaupunki on laatinut henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kaudelle 2022–2025. Palveluille on laadittu erillinen
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta on
pyydetty lausunto henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta.
Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on antanut lausunnon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta
16.12.2021 kokouksessaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta
pitää tärkeänä tavoitteena monimuotoisen henkilöstön saatavuuden
varmistamista. Anonyymi rekrytointi on hyvä ja tarpeellinen toimintatapa edistää Helsingin rekrytointiprosessin tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toimikunta haluaa kiinnittää erityistä huomioita nuorten,
maahanmuuttajien, vammaisten henkilöiden ja osatyökykyisten työllistämisen kokonaisuuteen. Lisäksi toimikunta haluaa kiinnittää huomioita
maahanmuuttaja-käsitteen käyttöön ja suosittelee sen sijaan käsitettä
maahan muuttaneet. Huomioidaan toimikunnan ehdotus maahanmuuttaja-käsitteen muuttamisesta.
Toimikunta kehotti kiinnittämään huomiota etnisiin vähemmistöihin painopistealueissa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laajaalaiset toimenpiteet kohdistuvat etnisiin vähemmistöihin. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi anonyymi rekrytointi, positiivinen erityiskohtelu,
kesätöihin liittyvät toimenpiteet, esihenkilöiden ja työyhteisöjen valmentaminen, verkostotoiminta, sekä viestintä muun toiminnan tukena.
Toimikunta kehotti huomioimaan paremmin vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuudet työllistyä asiantuntijatehtäviin.
Vammaiset ja osatyökykyiset ovat heterogeeninen ryhmä, muun muassa koulutustaustaltaan. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen
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toimenpiteet sisältävät työllistämisen kaupungin monipuolisiin tehtäviin,
mukaan lukien asiantuntijatehtävät.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta totesi, että vuokratyöntekijöiden asemaan tulisi kiinnittää myös erityistä huomiota nuorten tasaarvon ja yhdenvertaisuuden osalta, koska nuoria on vuokratyössä runsaasti. Vuokratyövoiman käyttäjänä kaupunki huolehtii tilaajavastuulain
mukaisista velvoitteistaan vuokratyövoiman käyttäjänä. Lisäksi kaupunki omistajana tukee osaltaan siitä, että kaupungin tytäryhtiöissä on
huomioitu lakisääteiset velvoitteet muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain osalta.
Toimikunta pitää tärkeänä kaupungin läpinäkyvää ja oikeudenmukaista
palkka- ja palkitsemispolitiikka ja kaupungin palkitsemisjärjestelmää.
Suunnitelmassa on mainittu erilaisen palkka- ja palkitsemisdatan hyödyntäminen palkitsemisen toteutumisen arvioimisessa ja toimenpiteiden suunnittelemisessa. Toimikunta pitää tärkeänä myös monipuolisten
tietolähteiden hyödyntämistä palkkakartoituksen toteutuksessa. Palkkakartoitus perustuu tasa-arvolakiin, joka velvoittaa työnantajaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja
suunnitelmallisesti. Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman
työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Helsingin kaupungilla sovelletaan Kuntatyönantajan palkkakartoitusmallin
suositusta.
Nykyinen suunnitelma korvaa aikaisemman henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen vuosittaiset toimenpiteet sekä henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2019–2021.
Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaiset
toimenpiteet 2022–2025 on valmisteltu yhteistyössä toimialojen, virastojen ja liikelaitosten kanssa ja käsitelty yhteistoiminnassa kaupungin
henkilöstöpoliittisessa ja työsuojelun työryhmässä sekä kaupungin
henkilöstötoimikunnassa.
Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa on ollut mukana henkilöstöjärjestöjen, työsuojeluorganisaation, henkilöstöhallinnon ja linjajohdon edustajia sekä kaupungin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöverkoston edustaja, sekä
vammaisten työllistämisen asiantuntijoita.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506
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joonas.pikkarainen(a)hel.fi
Kirsti Puronen, asiantuntija, puhelin: 09 310 37846
kirsti.puronen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Toimialat, virastot ja liikelaitokset
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§ 135
Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025
HEL 2022-000811 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 310 36229
tuija.mustajarvi(a)hel.fi
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437
titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025
Palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2019-2021 loppuraportti
Palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman 2020-2021 loppuraportti
Lausunto, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, 13.1.2022
Lausunto, vanhusneuvosto, 21.1.2022
Lausunto, Vammaisneuvosto, 24.1.2022
Kannanotto, kaksikielisyystoimikunta, 20.1.2022
Muistio, nuorisoneuvoston kuuleminen, 19.1.2022

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022–2025 (liite 1) ja merkitä
tiedoksi palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2019–2021 ja palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman 2020–2021 loppuraportit (liitteet 2 ja 3).
Esittelijän perustelut
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Kaupungin toiminta sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa perustuu tasa-arvolakiin (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) ja yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).
Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja
sukupuolen ilmaisun perusteella ja yhdenvertaisuuslaki iän, etnisen tai
kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolain mukaisesti kaupunki on sitoutunut huomioimaan sukupuolen moninaisuuden eli sen, että juridiset sukupuolet mies ja nainen eivät kata sukupuolen koko kirjoa.
Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus paitsi ehkäistä syrjintää,
myös aktiivisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolain mukaan viranomaisten tulee
edistää tasa-arvoa ”tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti”. Yhdenvertaisuuslaissa todetaan nimenomaisesti, että viranomaisella on oltava
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kaupunkiyhteinen palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma toteuttaa osaltaan lakeihin kirjattua viranomaisen edistämis- ja suunnitteluvelvoitetta kaupungin palvelujen ja toiminnan osalta.
Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025 on
laadittu yhtenä kokonaisuutena aiempien kahden erillisen suunnitelman
(tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma) sijaan. Suunnitelmien yhdistämisen tavoitteena on erityisesti huomioida entistä paremmin intersektionaalisuutta eli risteäviä eroja tai risteävää eriarvoisuutta sekä virtaviivaistaa seurantaa. Intersektionaalisuudella viitataan
tässä siihen, että yksilön elämään ja kokemuksiin yhteiskunnassa vaikuttavat samanaikaisesti sekä sukupuoli että monet muut henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ikä, etninen tausta, toimintakyky ja seksuaalinen suuntautuminen, ja erilaiset ominaisuuksien risteymät altistavat
esimerkiksi syrjinnälle eri tavoin.
Kaupunki on laatinut vuosille 2022–2025 erillisen henkilöstön tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jossa käsitellään tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta henkilöstöpoliittisesta näkökulmasta, esimerkiksi rekrytoinnissa ja palkkauksessa.
Helsingin kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on
ihmisoikeusperustaista eli sen keskiössä ovat kaikkien helsinkiläisten
ihmisarvon kunnioittaminen ja erityisesti heikommassa asemassa olevien kaupunkilaisten oikeuksien toteutumisen edistäminen. Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden viitekehyksessä korostuu erityiPostiosoite
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sesti oikeus syrjimättömyyteen. Sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen on samalla edellytys sille, että kaikki muut ihmis- ja perusoikeudet voivat toteutua kaikenlaisten helsinkiläisten arjessa ja elämässä sukupuolesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta.
Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kytkeytyy vahvasti Helsingin kaupunkistrategiaan
2021–2025. Strategiassa linjataan, että Helsinki on sitoutunut edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan ja että Helsingin kehittämistä ohjataan ja arvioidaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Sukupuolten tasa-arvo on yksi
kestävän kehityksen tavoitteista, ja ihmisoikeusnäkökulmaa korostavalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöllä on tärkeä merkitys sosiaalisesti
kestävän kaupunkikehityksen käytännön toteuttamisessa.
Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen
Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin toimialojen, kaupunginkanslian ja kuntalaispalveluja
tarjoavien liikelaitosten yhteistyönä. Suunnitelmavalmistelun koordinointivastuu on ollut kaupunginkanslialla. Kukin toimiala nimesi lisäksi
yhteyshenkilön, joka koordinoi toimialan sisäistä valmisteluprosessia.
Suunnitelman valmistelua on käsitelty säännöllisesti kaupungin poikkihallinnollisessa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden koordinaatioryhmässä.
Kaupunginkanslia, toimialat ja liikelaitokset ovat vastanneet omien kehittämiskohteidensa ja toimenpiteidensä asettamisesta suunnitelmaan.
Liikelaitokset ovat ensimmäistä kertaa mukana kaupunkiyhteisessä
palveluja koskevassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.
Suunnitelmavalmistelun pohjana on ollut nykytilan kartoitus, joka on toteutettu vuorovaikutuksessa kaupungin työntekijöiden, asukkaiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Alla on listattu keskeisimmät
kaupunkitasoiset osallistamistoimet nykytilan kartoitusvaiheessa, joiden
lisäksi kaupunginkanslian osastot, toimialat ja liikelaitokset ovat voineet
hyödyntää omia kuulemisia, keskusteluja, työpajoja tai muita tiedonkeruun menetelmiä:
• Kuntalaiskyselyraportti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemuksista kaupungin
palveluissa (2021) (N=1001)
• Avoin verkkokysely kaupungin henkilöstölle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaupungin palveluissa (N=290)
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• Avoimet toimialakohtaiset Teams-työpajat keskeisten tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuushaasteiden ja ratkaisujen pohtimiseksi (N=45)
• Kaksi kuulemistilaisuutta ja kirjalliset lausunnot järjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä (19 kuultua tahoa, 24 kirjallista lausuntoa)
• Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston konsultaatio Helsinkiä koskeneista kanteluista v. 2020
Suunnitelmavalmistelun tausta-aineistoina on huomioitu myös aiempien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien loppuraportteja sekä
kaupungin muita selvityksiä, kuten sukupuolivaikutusten arviointia ja
sukupuolitietoista budjetointia koskeneen tasa-arvohankkeen (2019)
kahden loppuraportin suosituksia.
Suunnitelmavalmistelua on käsitelty keväällä 2021 tasaarvotoimikunnassa ja yhdenvertaisuustoimikunnassa sekä syksyllä
2021 jokaisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa.
Lausunnot ja kannanotot
Suunnitelmaluonnosta on esitelty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan lisäksi vanhusneuvostolle (11.1.2022), vammaisneuvostolle
(12.1.2022), nuorisoneuvostolle (19.1.2022) ja kaksikielisyystoimikunnalle (20.1.2022). Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat antaneet suunnitelmasta kirjallisen
lausunnon ja kaksikielisyystoimikunta kannanoton. Lausunnot, kannanotto ja muistio nuorisoneuvoston kuulemisesta ovat päätöksen liitteenä.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta toteaa lausunnossaan suunnitelmakokonaisuuden olevan hyvä ja kattava. Lausunnossa kiinnitetään
erityistä huomiota terveyspalvelujen saatavuuteen erityisryhmien osalta, lähi- ja parisuhdeväkivaltaan sekä siihen, että kuntalaisille tulee olla
helposti saatavissa tieto, kuinka toimia kohdatessaan syrjintää tai epäasiallista kohtelua kaupungin palveluissa.
Vanhusneuvosto nostaa lausunnossaan esille erityisesti digitaalista yhdenvertaisuutta, eläkeikäisiä koskettavien ongelmien sukupuolisidonnaisuutta ja iän ja muiden syrjintäperusteiden risteävyyttä sekä ikääntyneiden korkean kynnyksen syrjinnästä ilmoittamiseen.
Vammaisneuvosto pitää lausunnossaan suunnitelmaa lähtökohtaisesti
hyvänä ja toteaa monien toimenpiteiden edistävän vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta käyttää palveluja.
Lausunnossa nostetaan esille erityisesti vammaisten ja erityistä tukea
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tarvitsevien lasten ja nuorten oikeus yhdenvertaiseen opetukseen ja
esitetään lisäyksiä vammaisuutta koskevaan käsitteistöön sanastossa.
Kaksikielisyystoimikunta toivoo kannanotossaan, että suunnitelmaluonnoksessa tuotaisiin selvemmin esille haasteita ruotsinkielisten palvelujen saamisessa ja toimenpiteitä kielellisten oikeuksien turvaamiseksi.
Nuorisoneuvoston kuulemisessa esille nousseita teemoja olivat muun
muassa toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta, epäasialliseen kohteluun puuttumattomuus julkisessa tilassa sekä mielenterveyspalveluiden
ja ruotsinkielisten palveluiden heikko saatavuus. Nuorisoneuvoston
mielestä nuoret tarvitsevat lisää tietoa oikeuksistaan ja siitä, mihin ilmoittaa kiusaamisesta ja syrjinnästä erityisesti tilanteissa, joissa oman
koulun opettajien tai rehtorin toimintaa asiassa ei ole koettu riittäväksi.
Lausuntojen ja kuulemisten perusteella suunnitelmaluonnokseen tehtiin
joitain muutoksia, kuten laajennettiin kaksikielisyyssuunnitelmia koskevaa kaupunkiyhteistä toimenpidettä ja vammaisuutta koskevaa sanastoa. Lausunnoissa ja kannanotoissa oli useita huomioita, joiden osalta
ei suoranaisesti esitetty konkreettisia toimenpidelisäyksiä itse suunnitelmaan, vaan niitä toivotaan huomioitavan toimenpiteiden toteuttamisvaiheessa. Lausunnot ja kannanotot on välitetty toimialoille ja liikelaitoksille, jotta niitä voidaan huomioida tarkemmissa toimenpiteiden toteuttamissuunnitelmissa, jotka kanslia, toimialat ja liikelaitokset laativat
suunnitelman toteuttamiskaudelle 2022–2025.
Kuulemisten yhteydessä keskusteltiin paljon myös palvelujen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman suhteesta muihin kaupungin
suunnitelmiin, ohjelmiin ja linjauksiin. Kaupungin pyrkimyksenä on välttää päällekkäisyyttä eri suunnitelmien, ohjelmien ja linjausten välillä.
Suunnitelman tekstiosioissa on pyritty selventämään näitä yhtymäpintoja. Lisäksi toimielinten esille nostamia asioita on viety tiedoksi muihin
valmisteluprosesseihin siltä osin kuin niitä on katsottu voitavan huomioida paremmin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen
suunnitelmakokonaisuuden ja siihen liittyvien muiden keskeisten suunnitelmien ja ohjelmien yhteydessä.
Suunnitelman toimenpiteet ja seuranta
Suunnitelmaan on kirjattu yhteensä 56 kehittämiskohdetta ja 93 niihin
liittyvää toimenpidettä
Toimenpidekokonaisuus kytkeytyy neljään ohjaavaan periaatteeseen,
jotka ovat intersektionaalisuus, normitietoisuus, osallisuus ja saavutettavuus. Nämä periaatteet pyrkivät tavoittamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen keskeisiä ulottuvuuksia. Ne tunnistettiin keskeisiksi ihmisoikeuksien ankkuroimisessa kaupungin rakenteisiin ja
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toimintakulttuuriin jo palveluiden yhdenvertaisuussuunnitelmassa
2020–2021, jolle vuosien 2022–2025 suunnitelma luo jatkumoa.
Toimenpiteissä on pyritty huomiomaan erityisesti niitä asioita, jotka
nousivat yleisimmin esille nykytilan kartoituksessa, kuten henkilöstön
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen vahvistaminen koulutuksilla,
monikielinen ja selkokielinen viestintä, palveluiden saavutettavuus digiosaamisesta riippumatta sekä häirintään ja syrjintään puuttuminen
kaupungin palveluissa ja julkisissa tiloissa.
Suunnitelmalla pyritään vahvistamaan intersektionaalista ja kokonaisvaltaista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen otetta kaupungin palveluissa, minkä vuoksi suurin osa suunnitelman toimenpiteistä ei
kohdistu yksittäiseen väestö- tai vähemmistöryhmään vaan hyödyttää
laaja-alaisesti useita eri ryhmiä. On myös tärkeä huomioida, että palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma yksinään ei anna kattavaa kuvaa kaikista kaupungin toimista tällä saralla, vaan sukupuolten
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulma linkittyy vahvasti myös moniin muihin kaupungin ohjelmiin, suunnitelmiin, linjauksiin
ja rakenteisiin (esim. hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenne ja suunnitelma, kaksikielisyyssuunnitelmat, esteettömyyslinjaukset ja kotouttamisohjelma).
Toimenpiteiden toteutumisesta vastaavat yhdessä kaupunginkanslia,
toimialat ja liikelaitokset, jotka valmistelevat omat tarkemmat toimenpiteiden toteuttamissuunnitelmansa kaupunkiyhteisen suunnitelman pohjalta. Toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä organisaatiokohtaisesti kanslian, toimialojen ja liikelaitosten johtoryhmissä että kaupunkiyhteisesti. Kaupunkiyhteisen suunnitelman toteutumisen väliraportti tuodaan kaupunginhallitukselle kauden puolivälissä ja loppuraportti suunnitelmakauden päätyttyä. Suunnitelma on voimassa siihen
asti, että seuraava päivitetty suunnitelma hyväksytään kaupunginhallituksessa.
Suunnitelmasta viestitään aktiivisesti kaupungin sisällä sekä ulkoisesti
kaupunkilaisille ja eri sidosryhmille. Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025 julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kaupungin verkkosivuilla.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 310 36229
tuija.mustajarvi(a)hel.fi
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437
titta.reunanen(a)hel.fi
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Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025
Palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2019-2021 loppuraportti
Palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman 2020-2021 loppuraportti
Lausunto, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, 13.1.2022
Lausunto, vanhusneuvosto, 21.1.2022
Lausunto, Vammaisneuvosto, 24.1.2022
Kannanotto, kaksikielisyystoimikunta, 20.1.2022
Muistio, nuorisoneuvoston kuuleminen, 19.1.2022

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Toimielimet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Toimialat
Liikelaitokset
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§ 136
Yhtiön perustaminen Kaarelan Kuninkaantammen alueen pysäköinnin järjestämiseksi
HEL 2022-000749 T 00 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus:
 perusti Lammenrannan Pysäköinti Oy, ruotsiksi Dammstrandens
Parkering Ab -nimisen yhtiön
 hyväksyi liitteinä 1–3 olevat Lammenrannan Pysäköinti Oy:n perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä sopimuksen Lammenrannan Pysäköinti Oy:n B-osakkeiden merkinnästä ja
yhtiön toiminnan periaatteista
 hyväksyi perustettavan yhtiön omistajastrategian liitteen 4 mukaisesti ja omistajastrategian osana hyväksyi hallituksen jäsenten
palkkioperusteeksi palkkioryhmän C
 kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun yhtiön Aosakkeen
 osoitti 30 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Khn
käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi yhtiön A-osakkeen merkitsemistä varten
 kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeutti oikeuspalvelut tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen vähäisiä muutoksia
 kehotti kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että alueen varaus- ja luovutusehtoihin sisällytetään tonttien vuokralaisille
tai omistajille velvollisuus kaupungin määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen sopimus yhtiön kanssa, merkitä/maksaa käyttämiensä autopaikkojen mukaisesti B-osakkeita yhtiön hallituksen
määräämänä ajankohtana ja ehdoin sekä suorittaa yhtiölle investointikustannusten kattamiseksi edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkistuksineen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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Lammenrannan Pysäköinti Oy_perustamissopimus
Lammenrannan Pysäköinti Oy_yhtiöjärjestys
Lammenrannan Pysäköinti Oy_merkintäsopimus
Omistajastrategia Lammenrannan Pysäköinti Oy

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarelan) Kuninkaantammen
Lammenrannan asemakaava-alueen kortteleiden 33414, 33415,
33416, 33417, 33418, 33419 ja 33420 asukaspysäköinti on tarkoitus
järjestää keskitetysti. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen perustaa alueellinen pysäköintiyhtiö. Pysäköintiyhtiön tarkoituksena on alueen pysäköinnin järjestämiseksi rakentaa alueen asemakaavamääräysten
mukainen pysäköintilaitos sekä koordinoida alueen asemakaavan mukaisten ns. velvoitepysäköintipaikkojen toteuttaminen pysäköintiyhtiön
osakkaiksi tulevien alueen asuntoyhteisöjen kesken.
Pysäköintiyhtiön toiminnan periaatteet
Lammenrannan Pysäköinti Oy (pysäköintiyhtiö) perustetaan toteuttamaan Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueella sijaitsevien asuntotonttien asemakaavassa ja rakennusluvassa edellytetty
velvoitepysäköinti autopaikkatontille (LPA) 33417/3 rakennettavassa
pysäköintilaitoksessa.
Tätä tarkoitusta varten pysäköintiyhtiö vuokraa pitkäaikaisesti Helsingin
kaupungilta autopaikkatontin (LPA) 33417/3, hallitsee sitä ja omistaa
sille rakennettavan pysäköintilaitoksen sekä luovuttaa tai vuokraa pysäköintilaitokseen sijoittuvia pysäköintipaikkoja tai tiloja. Pysäköintiyhtiö
vastaa toteuttamansa pysäköintilaitoksen kunnossa- ja puhtaanapidosta, ylläpidosta ja uudistamisesta.
Pysäköintiyhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Pysäköintiyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa.
Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen.
Autopaikkojen toteuttaminen rahoitetaan siten, että autopaikkoja käyttävät osakasyhteisöt tulevat pysäköintiyhtiön osakkaiksi. Autopaikkoihin

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

7/2022

98 (133)

Asia/15
14.02.2022

ei sisälly tonttien liiketilojen autopaikkoja, koska niitä ei tarvitse asemakaavan mukaan toteuttaa.
Osakasyhteisö on velvollinen sijoittamaan pysäköintiyhtiön toteuttamalle autopaikkatontille (LPA) rakennettavaan pysäköintilaitokseen liitteestä 1 ilmenevän velvoitepaikkojensa määrän, mihin sisältyy myös osakasyhteisön hallinnoimien liike- ja muiden pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen pysäköintipaikat.
Pysäköintiyhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluita myös muille
kuin osakkaille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa osakkaille tai niiden osoittamille käyttäjille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin
pysäköintiyhtiön hallitus. Mainitusta toiminnasta syntyvät mahdolliset
tuotot on käytettävä ensisijaisesti ylläpidosta ja muusta pysäköintiyhtiön
toiminnasta syntyvien kustannusten kattamiseen.
Pysäköintiyhtiöllä on oikeus vuokrata kulloinkin vapaina olevia pysäköintipaikkoja ja myös pysäköintipaikkoja, joiden käyttöoikeus ei ole alkanut, hallituksen päättämällä tavalla edellyttäen, että tästä ei aiheudu
haittaa osakkaiden tai niiden osoittamien käyttäjien pysäköintitoiminnalle.
Pysäköintiyhtiöllä on oikeus luovuttaa pysäköinnin valvonta tai pysäköintitoiminta kokonaisuudessaan operaattorin hoidettavaksi pysäköintiyhtiön ja operaattorin välillä sovittavien tavanomaisten ehtojen mukaisesti.
Edellytysten täyttyessä pysäköintiyhtiöllä on oikeus hakeutua toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi ja kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi.
Autopaikkojen rahoittaminen
Investointikustannusten rahoittaminen
Autopaikkojen investointikustannukset rahoitetaan yhtäläisin perustein
osakkailta suunnattujen osakeantien perusteella perittävillä Bosakkeiden merkintähinnoilla ja investointimaksuilla siltä osin kuin niitä
ei saada katettua osakkeiden merkintähinnoilla.
Merkintähinnat ja investointimaksut eivät sisällä vastiketta suoritteesta
tai oikeuta korvauksetta mihinkään palveluun. Pysäköintiyhtiön palvelujen käytöstä on maksettava erikseen jäljempänä mainittuja käyttömaksuja.
B-osakkeiden merkintähinta ja mahdolliset investointikustannukset kirjataan pysäköintiyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
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Pysäköintiyhtiö voi myös järjestää investointikustannusten kattamiseksi
lisärahoitusta rahoituslaitoksilta otettavilla lainoilla normaalein ehdoin
ilman vakuutta tai pysäköintiyhtiön omin vakuuksin. Lainojen maksuun
tarvittavat varat kerätään investointimaksuina osakkailta yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.
Yhtiökokous vahvistaa investointimaksujen perusteet ja yksikköhinnat.
Yhtiön hallitus vahvistaa investointimaksujen maksuajan ja -tavan.
Käyttökustannusten rahoittaminen
Pysäköintiyhtiön käyttö- ja ylläpitokustannukset rahoitetaan osakkailta
perittävillä käyttömaksuilla. Käyttömaksujen osalta noudatetaan yhtenäistä hinnoittelua, ellei pysäköintiyhtiö muuta päätä.
Yhtiön yhtiökokous vahvistaa vuosittain käyttömaksujen perusteet ja
yksikköhinnat. Yhtiön hallitus vahvistaa käyttömaksujen maksuajan ja tavan.
Osakkaiden kanssa tehtävät sopimukset
Pysäköintiyhtiön ja kunkin tulevan osakkaan välillä on tarkoitus tehdä
merkintäsopimus samanlaisin periaattein ja samoilla tai mahdollisimman samanlaisilla ehdoilla.
Merkintäsopimuksen ehdot voivat kuitenkin vaihdella osakkaiden välillä
muun muassa pysäköintiyhtiön pysäköintilaitoksen pitkästä toteutusajasta johtuen, koska esimerkiksi rakentamiskustannukset ja kulloinkin
voimassa oleva lainsäädäntö, verotuskäytäntö ja viranomaismääräykset voivat aika ajoin muuttua merkittävästi.
Yhtiön hallinnon luovutus
Yhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa kaupungilta viipymättä osakkaille,
kun rakennusvalvonta on hyväksynyt käyttöönotetuiksi pysäköintiyhtiön
pysäköintilaitoksen ja osakkaiden tonteilleen rakennuttamat rakennukset. Pysäköintiyhtiön hallitus määrää hallinnon luovutuksen tarkan
ajankohdan.
Pysäköintiyhtiön hallinnon luovuttaminen toteutetaan muuttamalla pysäköintiyhtiön äänivallattomat osakelajit äänivaltaisiksi siten, että kukin
osake tuottaa yhden äänen ja poistamalla mahdollisuus vaikuttaa yhtiössä A-osakkeella.
A-osake luovutetaan hallinnon luovutuksen yhteydessä korvauksetta
pysäköintiyhtiölle ja se mitätöidään tai mahdollisuus vaikuttaa yhtiössä
A-osakkeella poistetaan muulla vastaavalla tarkoituksenmukaisella tavalla. Pysäköintiyhtiön hallitus päättää tarkan tavan siitä, miten menePostiosoite
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tellään A-osakkeen kanssa samalla, kun se päättää hallinnon luovutuksen ajankohdasta.
Osakkeiden merkintä sopimusalueilla
A-osake
Helsingin kaupunki merkitsee perustamissopimuksessa mainitun yhden
(1) pysäköintiyhtiön äänivaltaisen A-osakkeen. A-osake tuottaa yhden
äänen ja on pysäköintiyhtiön B-osakkeiden merkintää ja yhtiön toiminnan periaatteita koskevan sopimuksen kohdan 6. mukaiseen hallinnon
luovutukseen saakka pysäköintiyhtiön ainoa äänivaltainen osake.
A-osakkeen merkintähinta on 30 000 euroa, josta 2 500 euroa kirjataan
yhtiön osakepääomaan ja 27 500 euroa kirjataan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Osakkeen maksuaika ilmenee perustamissopimuksesta.
B-osakkeet
Pysäköintiyhtiön B-osakkeet liittyvät asemakaavan mukaan asuntotonteille toteutettavien asuntojen pysäköintipaikkoihin (asukaspysäköintipaikka). B-osakkeet eivät tuota pysäköintiyhtiössä äänioikeutta. Bosakkeita merkitsevät pysäköintipaikkojensa mukaisesti osakkaat. Äänivallattomat B-osakkeet muunnetaan äänioikeutetuiksi osakkeiksi pysäköintiyhtiön hallinnon luovutuksen yhteydessä.
B-osakkeen merkintähinta määritetään yhtäläisin perustein ottaen
huomioon pysäköintiyhtiön yhtiökokouksen osakeantivaltuutuksen ja
hallituksen suunnattuja osakeanteja koskevien antipäätösten ehdot ja
osakkeiden merkintää koskevat periaatteet sekä osakasyhteisön osuus
pysäköintipaikkoihin liittyvistä investoinneista.
B-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 42
082 euroa (sis. alv 24%)/pysäköintipaikka (rakennuskustannusindeksi
2015 = 100, 06/2021, ind. 108,02). Mainittu merkintähinta ja sen perusteena oleva omarahoitusosuus tarkentuvat vireillä olevan hankkeen kilpailutuksen perusteella.
B-osakkeen merkintähinta sijoitetaan pysäköintiyhtiön sijoitetun vapaan
pääoman rahastoon.
Mikäli merkintähinnat eivät riitä kattamaan pysäköintipaikkojen investointikustannuksia, pysäköintiyhtiöllä on oikeus periä osakasyhteisöiltä
investointimaksua mainittujen kustannusten kattamiseen yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
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Merkintähinnan perusteena oleva omarahoitusosuus tarkistetaan liitteenä 3 olevan sopimuksen Lammenrannan Pysäköinti Oy:n Bosakkeiden merkinnästä ja yhtiön toiminnan periaatteista kohdan 5.3.2
mukaisesti.
Yhtiön hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja
enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on
kaksi (2) vuotta sitten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Omistajastrategia
Osana valmistelua on yhtiölle laadittu omistajastrategia, kuten muillekin
kaupungin tytäryhteisöille vuoden 2021 alkupuolelta lähtien. Yhtiön
omistajastrategia vastaa sisällöltään muiden kaupungin tytäryhtiöinä
olevien pysäköintiyhtiöiden omistajastrategioita. Omistajastrategian
mukaan kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjestämisentoiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisesti (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikainenpysäköinti).
Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen. Omistajastrategia on liitteenä 4. Voimassa olevan konserniohjeen
mukaan päätöksen omistajastrategiasta tekee kaupunginhallitus.
Omistajastrategia on liitteenä 4. Voimassa olevan konserniohjeen mukaan päätöksen omistajastrategiasta tekee kaupunginhallitus.
Asiakirjojen valmistelu
Yhtiön perustaminen sekä perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja sopimus yhtiön B-osakkeiden merkinnästä ja yhtiön toiminnan periaatteista
on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelun, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sekä
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kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja konserniohjaus -yksikön kanssa.
Yhtiön perustaminen ja päätösehdotus noudattaa soveltuvin osin Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan palveluyhtiöiden sekä Postipuiston
Pysäköinti Oy:n ja Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n toteutus- ja rahoitusmallia.
Valtiontukiarviointi
Pysäköintilaitos perustetaan alueellisen velvoitepysäköinnin rakentamista ja toteuttamista varten. Komissio on valtiontuen käsitettä koskevassa tiedonannossa määritellyt kriteerit, joiden täyttyessä infrastruktuurin rakentamisen tukemisella ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailuun. Komissio katsoo, että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristyminen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, kun i) infrastruktuuri ei
kilpaile suoraan toisen infrastruktuurin kanssa, ii) yksityinen rahoitus on
alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja iii) infrastruktuurin tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan se
hyödyttää koko yhteiskuntaa (Euroopan komission tiedonanto 2016/C
262/01, kohta 211).
Pysäköintilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen alueellisen velvoitepysäköinnin toteuttamiseksi edellyttää kaupungin osallistumista hankkeeseen, koska ainoastaan yksityisellä rahoituksella hanketta ei ole mahdollista toteuttaa. Pysäköintilaitoksen rakentaminen osana velvoitepysäköinnin toteuttamista vähentää autopaikkojen määrää kortteleissa ja
katuympäristöissä sekä vaikuttaa merkittävästi alueiden käyttöön.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että infrastruktuurien rakentamiseen
edellä mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoitusta ei käytetä tukemaan infrastruktuurin operointia tai muuhun taloudelliseen toimintaan.
Ristiintukeminen voidaan sulkea pois pitämällä erillistä kirjanpitoa yksikön harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta. (Euroopan komission
tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 212). Jos pysäköintiyhtiö harjoittaa taloudellista toimintaa esimerkiksi vuokraamalla ylimääräisiä autopaikkoja ulkopuolisille tahoille, kirjanpito on tältä osin eriytettävä.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus
päättää yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta.
Lopuksi

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

7/2022

103 (133)

Asia/15
14.02.2022

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut huolehtii yhtiön perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja kaupunginhallituksen konsernijaostolle on
valmisteltu ehdotus yhtiön hallituksen jäsenistä. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee nimetä perustettavan yhtiön tilintarkastaja ehdolla, että
yhtiö päätetään perustaa.
Perustamissopimus on liitteenä 1, yhtiöjärjestys on liitteenä 2, sopimus
yhtiön B-osakkeiden merkinnästä ja yhtiön toiminnan periaatteista on
liitteenä 3, yhtiön omistajastrategia on liitteenä 4.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Lammenrannan Pysäköinti Oy_perustamissopimus
Lammenrannan Pysäköinti Oy_yhtiöjärjestys
Lammenrannan Pysäköinti Oy_merkintäsopimus
Omistajastrategia Lammenrannan Pysäköinti Oy

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta
Konserniohjaus
Oikeuspalvelut
Taloushallintopalvelu
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§ 137
Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
HEL 2022-000233 T 11 01 05
UUDELY/13330/2021

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta
Vanhasen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lausuntopyyntö 10.1.2022
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE1, eteläinen reitti
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE2, pohjoinen reitti
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE3, eteläiseltä reitiltä siirto
pohjoiselle reitille
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE4, eteläinen reitti, lähempää
Kilpilahtea tunneliin
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE5, eteläinen reitti, lähempää
Kilpilahtea tunneliin ja siirto pohjoiselle reitille
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE6, eteläinen reitti, tunneliin
Kilpilahden teollisuusalueella
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE7, eteläinen reitti, yhteiskäyttötunnelivaraus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen
hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa
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koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:
Hankkeen suunniteltu linjaus kulkee pitkälti Helsingin omistamalla alueella, jossa on olemassa olevaa maankäyttöä ja jossa maankäytön
suunnittelu on käynnissä. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa on
varauduttu hankkeeseen yhteystarvemerkinnällä. Korkein hallintooikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan 21.5.2021, joten
viittaukset tähän kaavaan tulee poistaa. Östersundomin osayleiskaavan valmistelu on aloitettu. Östersundomin vaihemaakuntakaava osoittaa alueen maankäyttöperiaatteet.
Tunnelilinjan maakaivantoina toteutettavat osuudet tulisi minimoida ja
suosia kalliotunnelivaihtoehtoja varsinkin osuuksilla, joissa linjaus tulisi
vaikuttamaan tulevaan maankäyttöön. Kalliotunneleiden huolto- ja ylläpito tapahtuu myös maan alta ilman häiriötä tulevalle maankäytölle.
Maakaivantojen yhteyteen rakennettavista leveistä työmaateistä tulee
luopua linjan valmistumisen jälkeen, jolloin linjan varren käyttörajoitukset vähenevät.
Rakentamisen aikana syntyy maakaivannosta massoja ja louhinnasta
kiviaineksia. Tunnelilouhinnan kiviaines tuodaan erikseen suunniteltavia ajotunneleita pitkin pintaan. Liikenteen aiheuttavat päästöt tulee
huomioida arvion laadinnan yhteydessä sekä tunneli- että avokaivantojen yhteydessä. Mahdollinen välivarastoinnin tarve ja hyötykäyttö tulee
tutkia arvioinnin yhteydessä.
Hankkeen yhteydessä tehtävä ilmastovaikutusten arviointi ja päästölaskenta ovat kannatettavia toimia. Hankkeen energialähteestä jatkossa tulisi mainita, kuinka suuri osa siitä on todennäköisesti uusiutuvaa.
Hankkeen lähtötietoja on koottu YVA-ohjelman valmistelun tueksi ennen ohjelman nähtävillä oloa sekä esitelty ohjausryhmän kokouksissa
sekä osallisuustilaisuuksissa monipuolisesti. Vaihtoehtoja on riittävästi
arvioinnin pohjaksi. Yhteistyö toimijoiden kesken on ollut hyvää ja työryhmä on ohjannut arviointiohjelman laadintaa.
Hanke on kannatettava ja merkittävä ilmastomuutoksen torjumisen
kannalta.
Arviointiohjelma antaa riittävät edellytykset arviointiselostuksen laatimiselle edellä mainituin täydennyksin jatkosuunnittelussa huomioitaviksi.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja
luonnonvarat –vastuualue pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helen
Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausuntoa on pyydetty 2022. Lausunnon antamiselle
varattua määräaikaa on pidennetty 1.3.2022 asti.
Hanke ja arvioitiohjelma
Hankkeen suunnittelu perustuu keväällä 2020 tehtyyn teknistaloudelliseen ja ympäristölliseen esiselvitykseen ja vuonna 2021 tehtyyn alustavaan yleissuunnitteluun. Hankkeen YVA- menettely on käynnistynyt
loppuvuodesta 2021. Hankkeen mahdollisen aikataulun mukaan rakentaminen alkaisi vuonna 2023 ja käyttöönotto olisi vuosina 2027–2029.
Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030
mennessä. Tässä hankkeessa on tutkittu ratkaisua hyödyntää Kilpilahden teollisuusalueella muodostuvaa hukkalämpöä pääkaupunkiseudun
kaukolämmön tuotannossa. Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen
perustuu Kilpilahden alueelle sijoittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama kuuma kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiirtoputkilla. Lämmönsiirtoputkisto on suunniteltu toteutettavaksi osin
maakaivantoon ja osin kalliotunneleihin. Putkilinjan kokonaispituus olisi
noin 23–27 km. Vuosaaresta lämpö siirretään Helsingin kaukolämpöverkkoon. Siirrettävä kaukolämpöteho olisi alustavasti enintään noin
600 MW.
Hankkeen YVA-ohjelmassa on esitetty seitsemän lämmönsiirron linjausvaihtoehtoa (VE1-VE7). Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja Helsingin alueelle. Vaihtoehdossa VE7 reitti sijoittuu pieneltä osin myös
Vantaan kaupungin alueelle. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia verrataan nollavaihtoehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen
vaikutuksiin.
Hankkeen kaavatilanne
YVA-ohjelmassa on kuvattu Helsingin maanalainen yleiskaava 2021,
joka on tullut voimaan 19.8.2021. Kaavassa tunneli on kuvattu teknisen
huollon yhteystarvemerkinnällä, joka ei siten ota kantaa tunnelin paikkaan ja linjaukseen. Samoin Östersundomin alueelle on maanalaiseen
yleiskaavaan merkitty teknisen huollon yhteystarvemerkinnällä yhteiskäyttötunneli.
Saatu lausunto
Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Esitys on lausunnon mukainen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lausuntopyyntö 10.1.2022
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE1, eteläinen reitti
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE2, pohjoinen reitti
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE3, eteläiseltä reitiltä siirto
pohjoiselle reitille
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE4, eteläinen reitti, lähempää
Kilpilahtea tunneliin
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE5, eteläinen reitti, lähempää
Kilpilahtea tunneliin ja siirto pohjoiselle reitille
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE6, eteläinen reitti, tunneliin
Kilpilahden teollisuusalueella
Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE7, eteläinen reitti, yhteiskäyttötunnelivaraus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat)

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristön toimiala 3.2.2022
HEL 2022-000233 T 11 01 05

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja
luonnonvarat –vastuualue pyytää lausuntoa Helen Oy:n Kilpilahden
teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön
tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Lausunto
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Hankkeen suunniteltu linjaus kulkee pitkälti Helsingin omistamalla alueella, jossa on olemassa olevaa maankäyttöä, ja jossa maankäytön
suunnittelu on käynnissä. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021
on varauduttu hankkeeseen yhteystarvemerkinnällä. Östersundomin
yhteinen yleiskaava on kumottu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
21.5.2021. Östersundomin osayleiskaavan valmistelu on aloitettu. Näinollen viittaukset raportissa Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan tulee poistaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä tuli lainvoimaiseksi Östersundomin vaihemaakuntakaava, joka osoittaa alueen
maankäyttöperiaatteet.
Tunnelilinjan maakaivantoina toteutettavat osuudet tulisi minimoida ja
suosia kalliotunnelivaihtoehtoja varsinkin osuuksilla, joissa linjaus tulisi
vaikuttamaan tulevaan maankäyttöön. Kalliotunneleiden huolto- ja ylläpito tapahtuu myös maan alta ilman häiriötä tulevalle maankäytölle.
Maakaivantojen yhteyteen rakennettavista työmaateistä tulee liian leveinä katkaisevina elementteinä luopua linjan valmistumisen jälkeen,
jolloin käyttörajoitukset vähenevät linjan varrella.
Rakentamisen aikana syntyy maakaivannosta massoja ja louhinnasta
kiviaineksia. Tunnelilouhinnan kiviaines tuodaan erikseen suunniteltavia ajotunneleita pitkin pintaan. Liikenteen aiheuttavat päästöt tulee
huomioida arvion laadinnan yhteydessä sekä tunneli- että avokaivantojen yhteydessä. Mahdollinen välivarastoinnin tarve ja hyötykäyttö tulee
tutkia arvioinnin yhteydessä.
Hankkeen yhteydessä tehtävä ilmastovaikutusten arviointi ja päästölaskenta ovat kannatettavia toimia. Hankkeen energialähteestä jatkossa tulisi mainita, kuinka suuri osa siitä on todennäköisesti uusiutuvaa.
Hankkeen lähtötietoja on koottu YVA-ohjelman valmistelun tueksi ennen ohjelman nähtävillä oloa sekä esitelty ohjausryhmän kokouksissa
sekä osallisuustilaisuuksissa monipuolisesti. Vaihtoehtoja on riittävästi
arvioinnin pohjaksi. Yhteistyö toimijoiden kesken on ollut hyvää ja työryhmä on ohjannut arviointiohjelman laadintaa.
Hanke on kannatettava ja merkittävä ilmastomuutoksen torjumisen
kannalta.
Arviointiohjelma antaa riittävät edellytykset arviointiselostuksen laatimiselle edellä mainituin täydennyksin jatkosuunnittelussa huomioitaviksi.
Hanke ja arviointiohjelma
Hankkeen suunnittelu perustuu keväällä 2020 tehtyyn teknistaloudelliseen ja ympäristölliseen esiselvitykseen, sekä vuonna 2021 tehtyyn
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alustavaan yleissuunnitteluun. Hankkeen YVA- menettely on käynnistynyt loppuvuodesta 2021. Hankkeen mahdollisen aikataulun mukaan
rakentaminen alkaisi vuonna 2023 ja käyttöönotto olisi vuosina 2027–
2029.
Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030
mennessä. Tässä hankkeessa on tutkittu ratkaisua hyödyntää Kilpilahden teollisuusalueella muodostuvaa hukkalämpöä pääkaupunkiseudun
kaukolämmön tuotannossa. Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen
perustuu Kilpilahden alueelle sijoittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama kuuma kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiirtoputkilla. Lämmönsiirtoputkisto on suunniteltu toteutettavaksi osin
maakaivantoon ja osin kalliotunneleihin. Putkilinjan kokonaispituus olisi
noin 23–27 km. Vuosaaresta lämpö siirretään Helsingin kaukolämpöverkkoon. Siirrettävä kaukolämpöteho olisi alustavasti enintään noin
600 MW.
Hankkeen YVA-ohjelmassa on esitetty seitsemän lämmönsiirron linjausvaihtoehtoa (VE1-VE7). Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja Helsingin alueelle. Vaihtoehdossa VE7 reitti sijoittuu pieneltä osin myös
Vantaan kaupungin alueelle. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia verrataan nollavaihtoehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen
vaikutuksiin.
Hankealueen kaavatilanne
YVA-ohjelmassa on kuvattu Helsingin maanalainen yleiskaava 2021,
joka on tullut voimaan 19.8.2021. Kaavassa tunneli on kuvattu teknisen
huollon yhteystarvemerkinnällä, joka ei siten ota kantaa tunnelin paikkaan ja linjaukseen. Samoin Östersundomin alueelle on maanalaiseen
yleiskaavaan merkitty teknisen huollon yhteystarvemerkinnällä yhteiskäyttötunneli.
Östersundomin osayleiskaavan valmistelu on aloitettu. Näinollen viittaukset raportissa Korkeimman hallinto-oikeuden kumoamaan Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan tulee poistaa.
Lausuntopyyntö
Kaupunginkanslia on pyytänyt antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.1.2022 mennessä.
Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 14.2.2022
saakka.
Lisätiedot
Eija Kivilaakso, johtava erityisasiantuntija, puhelin: 310 37247
eija.kivilaakso(a)hel.fi
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§ 138
Aurinkotalli Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen
HEL 2021-013348 T 10 01 01 02

Esitys
Kaupunginhallitus muutti Aurinkotalli Oy:lle vuokratun Aurinkomäenpuistossa (Suurmetsä) sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimusta vuokran määrän osalta seuraavasti:
Maneesin osalta perittävä vuosivuokra on 1 484 kem² x 12 euroa/kem²
x 5 prosenttia x 19,74 x 50 prosenttia = 8 788,25 euroa.
Kenttäalueiden osalta vuosivuokra on 1 850 m² x 1 euro/m² x 5 prosenttia x 19,74 = 1 825,95 euroa, jaloittelualueiden osalta 3 600 m² x
0,32 euroa/m² x 5 prosenttia x 19,74 = 1 137,02 euroa ja laidunalueiden osalta 17 350 m² x 0,012 euroa/m² x 5 prosenttia x 19,74 = 205,49
euroa.
Perittävä vuosivuokra on yhteensä 11 956,72 euroa.
Vuosivuokra sidotaan vuoden 2023 alusta alkaen viralliseen elinkustannusindeksiin "lokakuu 1951=100" siten, että perusvuosivuokra on
605,71 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan
jakamalla edellisen vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei alenneta.
Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin
tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta
ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.
Vuokra on maksettava vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa
erässä kaupungin lähettämää laskua vastaan.
Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset on kirjattu liitteenä 1 olevaan
lisälehteen ja tulevat voimaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen. Muut sopimusehdot pysyvät voimassa liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen
mukaisesti. Sopimus on voimassa 30.9.2043 asti.
Kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrasopimuksen lisälehti (Aurinkotalli Oy)
Aurinkotalli Oy:n voimassa oleva vuokrasopimus
Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Aurinkotalli Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hevostallien maanvuokrasopimukset
Kaupunki on vuokrannut tiloja ja maa-alueita usealle hevostalliyrittäjälle. Suurin osa maanvuokrasopimuksista on kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan liikuntapalvelujen hallinnoimia. Näiden kohdalla kulttuurin ja
vapaa-ajan toimiala on ensin vuokrannut alueen kaupunkiympäristön
toimialalta ja edelleen vuokrannut sen hevostalliyrittäjälle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala subventoi liikuntaa edistäviä maanvuokrauksia, mikä tarkoittaa sitä, että se vuokraa hallinnoimiaan alueita
liikuntaa edistäviin tarkoituksiin kaupungin sisäistä vuokraa alemmalla
vuokralla. Näin toimitaan myös hevostallien kohdalla.
Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi muutaman hevostallin maanvuokrasopimusta, mutta niiden vuokraa ei subventoida. Vuokran suuruus vaihtelee siten talliyrittäjien välillä sen mukaan, kumman toimialan
vuokralaisena yrittäjä on.
Hevostallien maanvuokrasopimukset on tarkoituksenmukaista siirtää
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen hallintaan, jolloin
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yrittäjiä kohdellaan tasavertaisesti ja vuokrauskriteerit ovat kaikille samat. Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut Aurinkotalli Oy:lle
vuokratun alueen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sisäisin vuokrausperustein 1.1.2022 alkaen vuoden 2043 loppuun asti.
Aurinkotalli Oy:n maanvuokrasopimus on alkujaan kiinteistölautakunnan 19.9.2013 § 482 tekemä. Se on voimassa 30.9.2043 asti. Kulttuurija vapaa-aikalautakunta voi hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan
mukaan päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta
enintään 20 vuoden ajaksi. Vuokrasopimuksen muuttaminen kuuluu siten kaupunginhallituksen toimivaltaan.
Aurinkotalli Oy:n vuokra-alue ja vuokran määrittely
Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on noin 24 773 m². Alueella sijaitsee maneesi (1 484 kem²), kenttäalue (n. 1 850 m²), hevosten jaloittelualueita (n. 3 600 m²) sekä laidunaluetta (n. 17 350 m²).
Vuokranmäärittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4
sekä 7.5.2015 § 86 hyväksymiä maa-alueiden vuokrausperiaatteita.
Vuokra on määritelty maneesin kerrosneliömetrien sekä kenttä-, jaloittelu- ja laidunalueiden pinta-alan mukaan. Maan pääoma-arvona pidetään virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua
100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa (maneesi) sekä 1 euron
(kenttäalue), 0,3 euron (jaloittelualue) ja 0,012 euron (laidunalue) neliömetrihintoja. Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääomaarvosta.
Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin
tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta
ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.
Perittävä vuosivuokra on siten maneesin osalta 1 484 kem² x 12 euroa/kem² x 5 % x 19,74 x 50 % = 8 788,25 euroa.
Kenttäalueiden osalta vuosivuokra on 1 850 m² x 1 euro/m² x 5 % x
19,74 = 1 825,95 euroa, jaloittelualueiden osalta 3 600 m² x 0,32 euroa/m² x 5 % x 19,74 = 1 137,02 euroa ja laidunalueiden osalta 17 350
m² x 0,012 euroa/m² x 5 % x 19,74 = 205,49 euroa.
Yhteensä perittävä vuosivuokra on 11 956,72 euroa.
Vuosivuokra sidotaan vuoden 2023 alusta alkaen viralliseen elinkustannusindeksiin "lokakuu 1951=100" siten, että perusvuosivuokra on
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605,71 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan
jakamalla edellisen vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.
Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset on kirjattu liitteenä 1 olevaan
lisälehteen. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa vuokrasopimusta, joka on liitteenä 2. Muutosten esitetään tulevan voimaan takautuvasti vuoden 2022 alusta alkaen. Sopimus on voimassa 30.9.2043 asti.
Valtiontukilausunto
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
Maanvuokrasopimus kaupungin ja Aurinkotalli Oy:n välillä sisältää
vuokratukea. Vuokratut alueet ovat urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä
alueita, jotka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkaita. Ne eivät todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C
262/01 kohdat 196, 197). Vuokratuki ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kyse ei siis ole SEUT 107 (1)
artiklan mukaisesta valtiontuesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrasopimuksen lisälehti (Aurinkotalli Oy)
Aurinkotalli Oy:n voimassa oleva vuokrasopimus
Vuokra-alueen kartta

1

Kaupunkiympäristön toimialan päätös vuokrasopimusten siirtämisestä

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet
Ote
Aurinkotalli Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 115
HEL 2021-013348 T 10 01 01 02

Esitys
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
07.02.2022 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Maarit Vierusen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 219
HEL 2021-013348 T 10 01 01 02

Esitys
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus muuttaisi alun perin kiinteistölautakunnan 19.9.2013,
482 § Aurinkotalli Oy:lle vuokraaman, 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) Aurinkomäenpuistosta vuokratun noin 24 773 m²:n suuruisen maaalueen vuokrasopimusta vuokran määrän osalta seuraavasti:
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Perittävän vuosivuokran laskukaava:
Maneesi:
1484 kem² x 12,00 €/kem x 5 % x 19,74 x 50 % = 8 788,25 €
Kenttä-, jaloittelu- ja laidunalueet:
1 850 m² x 1,00 €/m² x 5 % x 19,74 = 1 825,95 €
3 600 m² x 0,32 €/m² x 5 % x 19,74 = 1 137,02 €
17 350 m² x 0,012 €/m² x 5 % x 19,74 = 205,49 €
Perittävä vuosivuokra yhteensä 11 956,72 euroa vuodessa.
Tammikuun 1. päivästä 2023 lukien perittävä vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951=100 siten, että
perusvuosivuokra on 605,71 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100.
Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden
keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.
Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen
subventoidun vuokrakauden päättymistä.
Vuokra on maksettava vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa
erässä kaupungin lähettämää laskua vastaan. Eräpäivät ovat 5.2., 5.5.,
5.8. ja 5.11.
Vuokrasopimukseen tehtävät liitteenä olevassa lisälehdessä mainitut
muutokset astuvat voimaan 1.1.2022.
Sopimus on voimassa 30.9.2043 saakka.
Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.
Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
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Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 139
Cindyrella Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen
HEL 2021-013407 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus muutti Cindyrella Oy:lle vuokratun Aurinkomäenpuistossa (Suurmetsä) sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimusta vuokran
määrän osalta seuraavasti:
Liikuntakäytön osalta perittävä vuosivuokra on 233 kem² x 12 euroa/kem² x 5 prosenttia x 19,74 x 50 prosenttia = 1 379,83 euroa.
Asuinkäytön osalta perittävä vuosivuokra on 263 kem² x 12 euroa/kem²
x 5 prosenttia x 19,74 = 3 114,97 euroa.
Perittävä vuosivuokra on yhteensä 4 494,80 euroa.
Vuosivuokra sidotaan vuoden 2023 alusta alkaen viralliseen elinkustannusindeksiin "lokakuu 1951=100" siten, että perusvuosivuokra on
227,70 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan
jakamalla edellisen vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei alenneta.
Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin
tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta
ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.
Vuokra on maksettava vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa
erässä kaupungin lähettämää laskua vastaan.
Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset on kirjattu liitteenä 1 olevaan
lisälehteen ja ne tulevat voimaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen. Muut
sopimusehdot pysyvät voimassa liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen
mukaisesti. Sopimus on voimassa 30.9.2043 asti.
Kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrasopimuksen lisälehti (Cindyrella Oy)
Cindyrella Oy:n voimassa oleva vuokrasopimus
Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Cindyrella Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hevostallien maanvuokrasopimukset
Kaupunki on vuokrannut tiloja ja maa-alueita usealle hevostalliyrittäjälle. Suurin osa maanvuokrasopimuksista on kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan liikuntapalvelujen hallinnoimia. Näiden kohdalla kulttuurin ja
vapaa-ajan toimiala on ensin vuokrannut alueen kaupunkiympäristön
toimialalta ja edelleen vuokrannut sen hevostalliyrittäjälle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala subventoi liikuntaa edistäviä maanvuokrauksia, mikä tarkoittaa sitä, että se vuokraa hallinnoimiaan alueita
liikuntaa edistäviin tarkoituksiin kaupungin sisäistä vuokraa alemmalla
vuokralla. Näin toimitaan myös hevostallien kohdalla.
Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi muutaman hevostallin maanvuokrasopimusta, mutta niiden vuokraa ei subventoida. Vuokran suuruus vaihtelee siten talliyrittäjien välillä sen mukaan, kumman toimialan
vuokralaisena yrittäjä on.
Hevostallien maanvuokrasopimukset on tarkoituksenmukaista siirtää
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen hallintaan, jolloin
yrittäjiä kohdellaan tasavertaisesti ja vuokrauskriteerit ovat kaikille samat. Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut Cindyrella Oy:lle
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vuokratun alueen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sisäisin vuokrausperustein 1.1.2022 alkaen vuoden 2043 loppuun asti.
Cindyrella Oy:n maanvuokrasopimus on alkujaan kiinteistölautakunnan
21.2.2013 § 86 tekemä ja 19.9.2013 § 482 muuttama. Se on voimassa
30.9.2043 asti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi hallintosäännön
17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan päättää hallinnassaan olevien maaalueiden vuokrauksesta enintään 20 vuoden ajaksi. Vuokrasopimuksen
muuttaminen kuuluu siten kaupunginhallituksen toimivaltaan.
Cindyrella Oy:llä on samat omistajat kuin Aurinkotalli Oy:llä, jonka
vuokrasopimuksen muuttaminen on päätettävänä erillisenä asiana.
Cindyrella Oy:n vuokra-alue ja vuokran määrittely
Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on noin 5 357 m². Alueella sijaitsee
neljä rakennusta, yhteensä 496 kem², joista asuinkäytössä on 263
kem² ja liikuntatoimintaan liittyvässä käytössä 233 kem².
Vuokranmäärittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4
hyväksymiä maa-alueiden vuokrausperiaatteita. Vuokra on määritelty
asuin- sekä liikuntakäytössä olevien rakennusten kerrosneliömetrien
mukaan. Maan pääoma-arvona pidetään virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa. Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääomaarvosta.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan subventio liikuntaa edistäville maanvuokrauksille on 50 prosenttia. Liikuntakäytössä olevien rakennusten
osalta Cindyrella Oy:n täysimääräisestä maanvuokrasta peritään 50
prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai
siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen
puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden
2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun
vuokrakauden päättymistä.
Perittävä vuosivuokra on siten liikuntakäytön osalta 233 kem² x 12 euroa/kem² x 5 % x 19,74 x 50 % = 1 379,83 euroa. Asuinkäytön osalta
perittävä vuosivuokra on 263 kem² x 12 euroa/kem² x 5 % x 19,74 = 3
114,97 euroa. Yhteensä perittävä vuosivuokra on 4 494,80 euroa.
Vuosivuokra sidotaan vuoden 2023 alusta alkaen viralliseen elinkustannusindeksiin "lokakuu 1951=100" siten, että perusvuosivuokra on
227,70 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan
jakamalla edellisen vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi peru-
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sindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.
Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset on kirjattu liitteenä 1 olevaan
lisälehteen. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa vuokrasopimusta, joka on liitteenä 2. Muutosten esitetään tulevan voimaan takautuvasti vuoden 2022 alusta alkaen. Sopimus on voimassa 30.9.2043 asti.
Valtiontukilausunto
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
Maanvuokrasopimus kaupungin ja Cindyrella Oy:n välillä sisältää vuokratukea. Vuokratut alueet ovat urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä alueita, jotka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkaita. Ne eivät todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01
kohdat 196, 197). Vuokratuki ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kyse ei siis ole SEUT 107 (1) artiklan
mukaisesta valtiontuesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrasopimuksen lisälehti (Cindyrella Oy)
Cindyrella Oy:n voimassa oleva vuokrasopimus
Vuokra-alueen kartta

1

Kaupunkiympäristön toimialan päätös vuokrasopimusten siirtämisestä

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Cindyrella Oy
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 116
HEL 2021-013407 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
07.02.2022 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle
Maarit Vierusen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 218
HEL 2021-013407 T 10 01 01 02

Esitys
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus muuttaisi alun perin kiinteistölautakunnan 21.2.2013,
86 § ja 19.9.2013, 482 § Cindyrella Oy:lle vuokraaman, 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) Aurinkomäenpuistosta vuokratun noin 5 357 m²:n
suuruisen maa-alueen vuokrasopimusta vuokran määrän osalta seuraavasti:
Perittävä vuosivuokra:
Asuinkäyttö:
263 kem² x 12,00 €/kem² x 5 % x 19,74 = 3 114,97 €
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Liikuntakäyttö:
233 kem² x 12,00 €/kem² x 5 % x 19,74 x 50 % = 1 379,83 €
Yhteensä 4 494,80 euroa vuodessa.
Tammikuun 1. päivästä 2023 lukien perittävä vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951=100 siten, että
perusvuosivuokra on 227,70 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100.
Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden
keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.
Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen
subventoidun vuokrakauden päättymistä.
Vuokra on maksettava vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa
erässä kaupungin lähettämää laskua vastaan. Eräpäivät ovat 5.2., 5.5.,
5.8. ja 5.11.
Vuokrasopimukseen tehtävät liitteenä olevassa lisälehdessä mainitut
muutokset astuvat voimaan 1.1.2022.
Sopimus on voimassa 30.9.2043 saakka.
Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.
Käsittely
21.12.2021 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Heimo Laaksonen: Muutosprosessi on vuokralaisen aktiivisuudesta
huolimatta kestänyt yli 4 vuotta. Lautakunta katsoo, että kohtuullinen
kompensaatio on se, että maanvuokraa ei peritä lainkaan vuonna
2022.
Kannattaja: Nina Suomalainen
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1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Heimo Laaksosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 7
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo,
Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Tuomas Tuomi-Nikula
Ei-äänet: 5
Anna Karhumaa, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen,
Nina Suomalainen
Tyhjä: 1
Oona Hagman
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Heimo Laaksosen vastaehdotuksen äänin 7 - 5 (1 tyhjä).
Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 140
Valtuutettu Eveliina Heinäluoman toivomusponnet henkilöstön hyvinvointi ja palkitseminen koronakriisin aikana vuonna 2020
HEL 2021-002285 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Leena Sandgren, päällikkö, puhelin: 09 310 20595
leena.sandgren(a)hel.fi
Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470
katja.hatakka(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, asiantuntija, puhelin: 09 310 36148
aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, kvsto 17.2.2021 asia 5
Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, Kvsto 21.4.2021 asia 7

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
17.2.2021 ja 21.4.2021 hyväksymien toivomusponsien (Eveliina Heinäluoma) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponsien ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Työhyvinvoinnin kehittäminen Helsingin kaupungilla
Työhyvinvointi syntyy työssä ja työtä tekemällä, kun työ on mielekästä,
sujuvaa ja tuottavaa. Hyvinvointi työssä vahvistaa yksilön voimavaroja
ja tukee elämänhallintaa myös työn ulkopuolella.
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Työhyvinvointi on kokemus, joka syntyy yksilön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sitä tukevista arjen valinnoista, työn merkityksellisyydestä, onnistumisista, arjen toimivuudesta, hyvästä yhteistyöstä ja johtamisesta sekä turvallisesta ja terveellisestä työstä ja työympäristöstä. Hyvinvoivat työntekijät tarjoavat hyvän asiakaskokemuksen ja siten tekevät kaupungin strategian mukaisen kehityksen mahdolliseksi.
Kaupunki konkretisoi työhyvinvoinnin kehittämistavoitteet ja toimenpiteet nelivuotisessa työhyvinvointiohjelmassaan. Ohjelma pohjautuu
kaupunkistrategiaan ja henkilöstön nykytilan analyysiin. Ohjelma laaditaan työsuojelun ja työhyvinvoinnin ammattilaisten yhteistyönä sekä yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Toimialojen, virastojen ja
liikelaitosten työhyvinvointisuunnitelmat perustuvat kaupunkitason ohjelmaan. Työhyvinvointiohjelma sisältää myös lakisääteisen työsuojelun
toimintaohjelman.
Vuosien 2018-2021 työhyvinvointiohjelman keskiössä olivat muun
muassa ennakoiva työkyvyn ja työturvallisuusriskien johtaminen, esihenkilöiden johtamistaitojen vahvistaminen työkyvyn tukemiseksi sekä
monimuotoisuuden vahvistaminen voimavaraksi työyhteisöissä. Työhyvinvointiohjelma ohjasi tavoitteita ja toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Ohjelman aikana kehitettiin
työkaluja ja toimintatapoja työyhteisöjen hyvinvoinnin tueksi ja kohdennettiin tukea erityisesti niille työyhteisöille, joiden työhyvinvoinnintila oli
Kunta 10 tutkimuksen perusteella haasteellinen. Esihenkilöitä valmennettiin ihmisten johtamisessa ja tuettiin työkykyhaasteiden hoitamisessa. Henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyisyyttä tuettiin muun muassa
liikkumisohjelman keinoin sekä tarjoamalla valmennuksia ajan- ja stressinhallintaan.
Työhyvinvointiohjelma 2022-2025 perustuu uuteen kaupunkistrategiaan
ja henkilöstötoiminnan kärkiin, kuten onnistumisen johtamisen vahvistamiseen kaupungilla. Työhyvinvointiohjelman toimenpiteillä tähdätään
yhtenäisiin työhyvinvoinnin johtamisen käytäntöihin ja esihenkilöiden
työhyvinvointijohtamisosaamisen vahvistamiseen. Nelivuotisen ohjelman aikana tullaan kehittämään toimintatapoja työssä jaksamisen lisäämiseksi, tukemaan esihenkilöiden omaa jaksamista, vahvistamaan
työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja toimintakulttuuria sekä kehittämään
toimintatapoja, joilla vahvistetaan mielenhyvinvointia ja oman työkyvyn
ylläpitämistä.
Kohdentamalla työhyvinvointitoimet johtamisen kehittämiseen, työyhteisöjen toiminnan tukemiseen ja yksilöiden hyvinvoinnin vahvistamiseen, vaikutetaan laajasti niihin tekijöihin, jotka vahvistavat työhyvinvoinnin kokemusta työn arjessa.
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Palkitseminen työhyvinvoinnin vahvistajana
Myös palkitsemisella voidaan vahvistaa työmotivaatiota ja edistää tyytyväisyyttä, kun se koetaan oikeudenmukaiseksi ja periaatteet tunnetaan.
Kaupungin palkitsemisjärjestelmä muodostaa kokonaisuuden, johon
kuuluvat palkka, suoritusperusteinen palkitseminen, koko henkilöstölle
suunnatut monipuoliset henkilöstöedut sekä työn arjessa tyytyväisyyttä
ja viihtyvyyttä lisäävät laadulliset tekijät, kuten esimerkiksi merkityksellinen työ ja laajat kehittymis- ja oppimismahdollisuudet.
Kaupungin palkitsemisstrategia perustuu avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Palkkauksen ja palkitsemisen tarkoitus kaupungilla on vahvistaa työntekijöiden työmotivaatiota ja kannustaa hyviin työsuorituksiin. Oikeudenmukaisuuden kokemus syntyy siitä, että kaupungin työntekijät tuntevat palkkauksen ja palkitsemisen keinot ja perusteet, mikä
puolestaan edellyttää avoimuutta.
Kaupungilla kannustetaan työyhteisöjä avoimeen ja säännölliseen keskusteluun palkitsemisen periaatteista ja perusteista. Avoimen palkitsemiskulttuurin edistämiseksi esihenkilöiden palkitsemisosaamista ja palkitsemisviestintää vahvistetaan säännöllisesti.
Kertapalkitseminen on ollut erinomainen palkitsemisen keino myös koronapandemian aikana. Koronapandemian kaupunki on palkinnut henkilöstön venymistä ja poikkeuksellista suoriutumista nopeasti ja kohdennetusti esihenkilöitä ja työyhteisöjä lähellä olevalla kertapalkitsemisella.
Kertapalkitsemisella on palkittu myös ideoista, kuten kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla tekniikasta, jolla koronarokotteita saa pullosta
käyttöön huomattavasti enemmän kuin mitä rokotevalmistajat lupaavat.
Koronapandemia on vaatinut ja vaatii edelleen henkilöstöltä poikkeuksellista joustavuutta, ja sen vuoksi kaupunki on erityisesti panostanut
kertapalkitsemiseen.
Vuosittain kaupungin palkkasummasta varataan 1 prosenttia kertapalkitsemiseen. Tämän lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi sosiaali- ja terveystoimialalle 0,5 prosentin palkkasummaa vastaavan lisäbudjetin
loppuvuodesta 2020 ylimääräisten kertapalkitsemistarpeiden kattamiseksi. Kertapalkitsemisen lisäbudjetilla, noin 2,1 miljoonaa euroa, voitiin
huomioida sosiaali- ja terveystoimialan erityisen poikkeuksellinen joustavuus ja suoriutuminen vaikean koronavuoden aikana.
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Kaupunki myös tarjosi henkilöstölle kertaluonteisen liikunta- ja kulttuuriedun vuonna 2021, jonka tarkoituksena oli tukea henkilöstön hyvinvointia ja virkistäytymistä keskellä koronapandemiaa. Etu tarjosi mahdollisuuden monipuoliseen virkistäytymiseen asuinpaikasta riippumatta.
Etu on voimassa toukokuuhun 2022.
Työhyvinvointi syntyy työssä ja työtä tekemällä, kun työ on mielekästä,
sujuvaa ja tuottavaa.
Esihenkilön ja työntekijän yhteinen ymmärrys tehtävän perusodotuksesta ja tavoitteista mahdollistavat mielekkään ja sujuvan työnteon, hyvät työsuoritukset ja suoritusperusteisen palkitsemisen. Henkilöstöedut
ja työelämän laatutekijät, kuten työssä kehittyminen ja suuren työnantajan laajat ura- ja oppimismahdollisuudet, monipaikkainen työ ja joustavat työaikaratkaisut, luovat arkeen hyvinvointia ja tyytyväisyyttä sekä sitouttavat työyhteisöön.
Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistämistä kaupungilla tuetaan järjestelmällisesti ja hyvin matalalla kynnyksellä huomioon ottaen henkilöstöryhmien erityispiirteet. Korona-aika haastoi koko kaupunkiorganisaatiota ja kosketti tavalla tai toisella jokaista kaupungin työntekijää. Tulevien vuosien kehittämisen
ytimessä tulee olemaan henkilöstön ja esihenkilöiden työhyvinvoinnin
tukeminen ja poikkeusajasta palautuminen.
Kaupunginhallitus toteaa myös, että kaupungin palkitsemisstrategiaa
kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvia työelämän tarpeita ja edistämään vaikuttavia palkitsemisen keinoja. Vuonna 2022 kaupunki vahvistaa kertapalkitsemistaan entisestään panostamalla esihenkilöiden
palkitsemisosaamiseen.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Leena Sandgren, päällikkö, puhelin: 09 310 20595
leena.sandgren(a)hel.fi
Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470
katja.hatakka(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, asiantuntija, puhelin: 09 310 36148
aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi
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Liitteet
1
2

Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, kvsto 17.2.2021 asia 5
Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, Kvsto 21.4.2021 asia 7

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponsien ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 141
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 6.
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto
7.2.2022
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
uudistusjaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

8.2.2022

lautakunnat ja niiden jaostot
kasvatus- ja koulutuslautakunta
- suomenkielinen jaosto
- ruotsinkielinen jaosto
kaupunkiympäristölautakunta
- ympäristö- ja lupajaosto
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
pelastuslautakunta
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
- liikuntajaosto
- nuorisojaosto
sosiaali- ja terveyslautakunta
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

8.2.2022
10.2.2022
9.2.2022
8.2.2022

10.2.2022

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
pormestari
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apulaispormestarit
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginkanslian viranhaltijat
henkilöstökassatoimikunta
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

7/2022

131 (133)

14.02.2022

MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135, 137, 140 ja
141 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138 ja 139 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Pohjoisesplanadi 11-13
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Maarit Vierunen

Anni Sinnemäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 28.02.2022.
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