Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

26.09.2012
Kokousaika

26.09.2012 18:00 - 23:44, keskeytetty 20:29 - 20:37

Kokouspaikka

Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä
Jäsenet
Krohn, Minerva
Vapaavuori, Jan
Hiltunen, Rakel
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Anttila, Maija
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Bergholm, Jorma
Björnberg-Enckell, Maria
Brax, Tuija
Bryggare, Arto
Ebeling, Mika
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Helistö, Kimmo
Holopainen, Mari
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku
Kanerva, Seppo
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Karu, Heikki
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Kuikka, Essi
Lahti, Jere
Lehtipuu, Otto
Leppä-aho, Pauli
Lipponen, Päivi
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 20:12, saapui 21.36
kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
saapui 20:12, poistui 21:36
kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja

saapui 21:11, poissa: 257§ - 271§

saapui 18:58, poissa: 257§ - 265§

poistui 18:46, poissa: 267§ - 308§
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
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Pöytäkirja

15/2012

26.09.2012
Luukkainen, Hannele
Moisio, Elina
Muurinen, Seija
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Oker-Blom, Jan D
Paavolainen, Sara
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perkiö, Sanna
Puhakka, Sirpa
Puoskari, Mari
Puura, Heli
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Rissanen, Laura
Saarnio, Pekka
Saukkonen, Lea
Sinnemäki, Anni
Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Tenkula, Tarja
Thors, Astrid
Torvalds, Nils
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Valpas, Antti
Valtonen, Olli
Vesikansa, Sanna
Vikstedt, Tea
Virkkunen, Julia
Vuorela, Antti
Ylikahri, Ville
Brettschneider, Gunvor
Enroth, Matti
Järvinen, Jukka
Karhu, Jessica
Laine, Reiska
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poistui 20:08, poissa: 269§ - 308§

poistui 18:10, poissa: 259§ - 308§
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
saapui 18:08, poissa: 257§ - 258§
varajäsen
poistui 21:11, poissa: 273§ - 308§
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
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Lohi, Jyrki
Loukoila, Eija
Molander, Sole
Mänttäri-Buttler, Alina
Näre, Sari
Riihelä, Esko
Rydman, Wille
Saksala, Harri
Siimes, Hanna-Kaisa
Snäll, Riitta
Taipale, Kaarin
Vuorinen, Tuulikki

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
saapui 20:08, poissa: 257§ - 267§
varajäsen
varajäsen
saapui 18:45, poissa: 257§ - 265§
varajäsen
varajäsen
varajäsen
saapui 18:25, poistui 18:45, saapui
18:45, poissa: 257§ - 264§
varajäsen

Muut
Pajunen, Jussi
Sauri, Pekka
Penttilä, Hannu
Räty, Laura
Viljanen, Ritva
Saxholm, Tuula
Summanen, Juha
Hari, Olli
Rautanen, Marja-Liisa
Sippola-Alho, Tanja
Hyttinen, Hannu
Mickwitz, Leena
Rämö, Suvi
Saarinen, Erja
Kari, Tapio
Snellman, Johanna
Waronen, Eero
Djupsjö, Stefan
Peltonen, Antti

kaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
vs. rahoitusjohtaja
vs. hallintojohtaja
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
vs. apulaiskaupunginsihteeri
apulaiskaupunginsihteeri
lehdistöpäällikkö
tiedottaja
viestintäpäällikkö
ylikielenkääntäjä
vs. päätösvalmisteluyksikön
päällikkö

Alasuvanto, Juha
Lukin, Markus
Viinanen, Jari
Karvinen, Marko
Kansanen, Pekka

erityissuunnittelija
johtava ympäristösuunnittelija
ympäristötarkastaja
strategiapäällikkö
ympäristöjohtaja
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Pohjolainen, Liisa
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linjanjohtaja

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

26.09.2012
Tid

26.09.2012 18:00 - 23:44, avbrutet 20:29 - 20:37

Plats

Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande
Ledamöter
Krohn, Minerva
Vapaavuori, Jan
Hiltunen, Rakel
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Anttila, Maija
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Bergholm, Jorma
Björnberg-Enckell, Maria
Brax, Tuija
Bryggare, Arto
Ebeling, Mika
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Helistö, Kimmo
Holopainen, Mari
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku
Kanerva, Seppo
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Karu, Heikki
Kolbe, Laura

stadsfullmäktiges ordförande
avlägsnade sig 20:12, anlände
21:36
stadsfullmäktiges I vice ordförande
anlände 20:12, avlägsnade sig
21:36
stadsfullmäktiges II vice ordförande

anlände 21:11, frånvarande: 257§ 271§

anlände 18:58, frånvarande: 257§ 265§

Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Kuikka, Essi
Lahti, Jere
Lehtipuu, Otto
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

26.09.2012
Leppä-aho, Pauli
Lipponen, Päivi
Luukkainen, Hannele
Moisio, Elina
Muurinen, Seija
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Oker-Blom, Jan D
Paavolainen, Sara
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perkiö, Sanna
Puhakka, Sirpa
Puoskari, Mari
Puura, Heli
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Rissanen, Laura
Saarnio, Pekka
Saukkonen, Lea
Sinnemäki, Anni
Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Tenkula, Tarja
Thors, Astrid
Torvalds, Nils
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Valpas, Antti
Valtonen, Olli
Vesikansa, Sanna
Vikstedt, Tea
Virkkunen, Julia
Vuorela, Antti
Ylikahri, Ville
Brettschneider, Gunvor
Enroth, Matti
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

avlägsnade sig 18:46, frånvarande:
267§ - 308§

avlägsnade sig 20:08, frånvarande:
269§ - 308§

avlägsnade sig 18:10, frånvarande:
259§ - 308§
ersättare
ersättare
Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

26.09.2012
Järvinen, Jukka
Karhu, Jessica
Laine, Reiska
Lohi, Jyrki
Loukoila, Eija
Molander, Sole
Mänttäri-Buttler, Alina
Näre, Sari
Riihelä, Esko
Rydman, Wille
Saksala, Harri

ersättare
ersättare
anlände 18:08, frånvarande: 257§ 258§
ersättare
avlägsnade sig 21:11, frånvarande:
273§ - 308§
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
anlände 20:08, frånvarande: 257§ 267§

Vuorinen, Tuulikki

ersättare
anlände 18:45, frånvarande: 257§ 265§
ersättare
ersättare
ersättare
anlände 18:25, avlägsnade sig
18:45, anlände 18:45, frånvarande:
257§ - 264§
ersättare

Pajunen, Jussi
Sauri, Pekka
Penttilä, Hannu
Räty, Laura
Viljanen, Ritva
Saxholm, Tuula
Summanen, Juha
Hari, Olli
Rautanen, Marja-Liisa
Sippola-Alho, Tanja
Hyttinen, Hannu
Mickwitz, Leena
Rämö, Suvi
Saarinen, Erja
Kari, Tapio
Snellman, Johanna
Waronen, Eero
Djupsjö, Stefan

stadsdirektör
biträdande stadsdirektör
biträdande stadsdirektör
biträdande stadsdirektör
biträdande stadsdirektör
stf. finansdirektör
stf. förvaltningsdirektör
stadssekreterare
stadssekreterare
stadssekreterare
stadssekreterare
stadssekreterare
stf. biträdande stadssekreterare
biträdande stadssekreterare
presschef
informatör
kommunikationschef
övertranslator

Siimes, Hanna-Kaisa
Snäll, Riitta
Taipale, Kaarin

Övriga

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

26.09.2012
Peltonen, Antti

stf. chef för
beslutsberedningsenheten

Alasuvanto, Juha
Lukin, Markus
Viinanen, Jari
Karvinen, Marko
Kansanen, Pekka
Pohjolainen, Liisa

specialplanerare
ledande miljöplanerare
miljöinspetrör
strategichef
miljödirektör
linjedirektör

Sakkunniga

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

26.09.2012
§

Asia

257

Pj/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

258

Pj/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

259

Kj/3

Globaalin vastuun strategia
Strategi för globalt ansvar

260

Kj/4

Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle
1.1.2013 - 31.12.2017
Förslag till medlemmar i skatterättelsenämnden för mandatperioden
1.1.2013 - 31.12.2017

261

Kj/5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden

262

Kj/6

Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i fastighetsnämnden

263

Kj/7

Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen valinta
Val av ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion

264

Kj/8

Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i direktionen för djurgården

265

Ryj/9

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2011
Miljörapport för Helsingfors stad 2011

266

Ryj/10

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistaminen
Justering av Helsingfors stads miljöpolicy

267

Kaj/11

Oulunkylän teollisuustontin vuokrausperusteet (Oulunkylä, 28295/11)
Arrendegrunder för en industritomt i Åggelby (Åggelby, 28295/11)

268

Kaj/12

Vallilan korttelin nro 390 osan (Pasilan konepajan osa-alue 4)
asemakaavan muuttaminen (nro 12087)
Detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 390 i Vallgård
(Fredriksbergs maskinverkstad, delområde 4) (nr 12087)

269

Kaj/13

Käpylän puistoalueen (Nyyrikinpuisto, Vuoritalo) asemakaavan
muuttaminen (nro 12062)
Detaljplaneändring för parkområde i Kottby (Nyyrikkiparken, Vuoritalo)
(nr 12062)

270

Kaj/14

Suutarilan tonttien 40094/7-10 sekä puisto- ja katualueiden
(Pallomäenkujan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12034)
Detaljplaneändring för tomterna 40094/7-10 och park- och
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gatuområden (område vid Bollbackagränden) i Skomakarböle (nr
12034)
271

Kaj/15

Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön viran täyttäminen
Tillsättande av tjänsten som verkschef vid stadsplaneringskontoret

272

Sj/16

Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen sekä
opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.1.2013 alkaen
Indragning och grundande av yrkesläroanstalter och ändring av
instruktionen för utbildningsväsendet från 1.1.2013

273

Kj/17

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen
kehittämisestä
Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om utveckling
av Ahjos mötesapplikation

274

Kj/18

Kj / Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite urheiluseuroille vuokrattavien
maa-alueiden vuokrausajan pidentämisestä
Kj / Den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen om förlängd
arrendetid för markområden som utarrenderas till idrottsföreningar

275

Kj/19

Kj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite koskien kilpailutuksen seurannan
järjestämisestä
Kj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om uppföljning
av konkurrensutsättningen

276

Kj/20

Kj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite elinkeino- ja työllisyyspoliittisesta
ohjelmasta
Kj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om ett näringsoch sysselsättningspolitiskt program

277

Kj/21

Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite julkisen tilan
vapauttamisesta kaupallisesta mainonnasta
Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om
befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam

278

Kj/22

Kj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite runsaslumisten talvien
hyödyntämisestä
Kj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om
möjligheten att dra nytta av de snörika vintrarna

279

Kj/23

Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite muslimien hautauspalveluista
Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om
begravningstjänster för muslimer

280

Kj/24

Ryj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite ilman pienhiukkasmäärien
vähentämisestä
Ryj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om
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minskning av mängden småpartiklar i luften
281

Kj/25

Ryj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite koirapuistoista
Ryj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om
hundparker

282

Kj/26

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lumikasojen
poiskuljetuksesta ajoradoilta ja jalkakäytäviltä
Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om
bortforsling av snöhögar från kör- och gångbanor

283

Kj/27

Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite kierrätyksen helpottamisesta
Ryj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om
underlättande av återvinning

284

Kj/28

Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite metsäisen suojeluverkoston
perustamisesta
Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ett nätverk av
skyddade skogar

285

Kj/29

Ryj / Valtuutettu Kalle Könkkölän aloite raitiovaunupysäkkien
kunnostamisesta
Ryj / Den av ledamoten Kalle Könkkölä väckta motionen om
iståndsättning av spårvagnshållplatser

286

Kj/30

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite katupuiden suojelemisesta
Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om skydd av
gatuträd

287

Kj/31

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite työkoneista lähtevän melusaasteen
vähentämisestä
Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om minskning av
bullerföroreningarna från arbetsmaskiner

288

Kj/32

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite eläkeläisten julkisenliikenteen
maksuista
Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om avgifterna
för pensionärer inom kollektivtrafiken

289

Kj/33

Ryj / Valtuutettu Matti Enrothin aloite talvikunnossapidon
parantamisesta
Ryj / Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om förbättring
av vinterunderhållet

290

Kj/34

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Hermannin Rantatien
pyöräily- ja kävelykadun roska-astioista
Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om
sopkärl vid gång- och cykelvägen intill Hermanstads strandväg
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291

Kj/35

Ryj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Halmetien kunnostamisesta
Ryj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om
iståndsättning av Brännvägen

292

Kj/36

Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite invalidipysäköinnin
kontrolloimisesta
Ryj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om kontroll
av handikapparkeringen

293

Kj/37

Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite opasteesta Tapanilan
työväentalolle
Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om en
vägvisare till Mosabacka Folkets hus

294

Kj/38

Kaj / Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Töölöntorin ympäristön
pysäköintijärjestelyistä
Kaj / Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om
parkeringen kring Tölötorg

295

Kj/39

Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite lähipalvelujen turvaamisesta
sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä
Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om tryggande
av närservicen vid omorganiseringen av social- och
hälsovårdsväsendet

296

Kj/40

Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmän perustamisesta
Stj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en
arbetsgrupp för främjande av välbefinnande och hälsa

297

Kj/41

Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite rajatusta palvelusetelikokeilusta
yksityisissä palvelutaloissa
Stj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om ett
begränsat försök med servicesedlar i privata servicehus
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Kj/42

Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite neuvonta- ja ohjauspisteistä
vanhusten palvelukeskuksiin
Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om rådgivningsoch vägledningsställen på servicecentren för äldre
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Kj/43

Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite 18-22 -vuotiaiden
neuvontapalveluiden lisäämisestä
Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om ökade
rådgivningstjänster för 18–22-åringar
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Kj/44

Stj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite leikkipuistojen
valaistuksesta
Stj / Den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen om
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belysningen i lekparkerna
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Kj/45

Stj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin virkistyskeskuksen tilat
korvaavista ryhmätiloista
Stj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om lokaler för
hobbygrupper i stället för lokalerna på Malms rekreationscenter
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Kj/46

Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite kaupungin omien palvelutalojen
sijoittamisesta
Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om placeringen
av stadens egna servicehus
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Kj/47

Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite selvityksen tekemisestä
työterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön
perustamisesta
Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om en utredning
om ett affärsverk eller ett kommunalt bolag för företagshälsovården
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Kj/48

Stj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite oikeuspsykiatristen potilaiden
hoitamisesta Kellokosken sairaalassa
Stj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om vård av
rättspsykiatriska patienter vid Mariefors sjukhus
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Kj/49

Stj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite terveysasemien
ajanvarausjärjestelmän kehittämisestä
Stj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om
utveckling av ett elektroniskt bokningssystem vid hälsostationerna
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Kj/50

Stj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite rintamaveteraanien
kuntoutuksesta
Stj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om
rehabiliteringen av frontveteraner
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Kj/51

Sj /Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite adoptiolasten vanhempien
oikeudesta vanhempainvapaaseen
Sj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om rätt till
föräldraledighet med lön för föräldrarna till adopterade barn
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Kj/52

Sj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite nettipalvelupisteiden saamisesta
vanhusten palvelukeskuksiin
Sj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om
webbtjänstställen på servicecentren för äldre
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-/53

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 14 aloitetta
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 14 motioner
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§ 257
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Käsittely
Nimenhuuto ja estyneet
Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta
olivat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen
oli kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous oli kutsuttu
koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen edellyttämässä
järjestyksessä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että
valtuusto oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
Liitteet
1
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§ 258
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi
valtuutetut Tuomo Valokainen ja Jaana Pelkonen sekä varatarkastajiksi
Jan D. Oker-Blom ja Tuija Brax.
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§ 259
Globaalin vastuun strategia
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä globaalin vastuun strategian liitteen 1 mukaisena.
Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kuusi toivomuspontta:
1.

Kvsto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus toteuttaa
Helsingissä kokeilu paperittomien siirtolaisten
terveydenhuollosta. (Emma Kari)

2.

Kvsto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet huomioida
hankintojen koko elinkaaren aikainen kokonaisvedenkulutus
kaupungin hankintatoimessa tavoitteena pienentää hankintojen
vesijalanjälkeä. (Emma Kari)

3.

Kaupunginvaltuusto korostaa, että opetustoimen tulee laatia
konkreettisia suunnitelmia ihmisoikeuskasvatuksen
toteuttamiseksi. (Astrid Thors)

4.

Hyväksyessään globaalin vastuun strategian valtuusto edellyttää,
että selvitetään, miten globaalin vastuun strategian viesti
soveltuvin osin voidaan jalkauttaa kouluihin ja muihin
oppilaitoksiin. (Laura Kolbe)

5.

Valtuusto, edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kääntää
Globaalin vastuun strategia eri kielille ja ainakin englanniksi,
jotta asiakirjaa voidaan esitellä kaupungin kansainvälisessä
yhteistyössä. (Tarja Kantola)

6.

Valtuusto edellyttää, että Helsinki selvittää mahdollisuudet
Suomen sisäisen yhteistyön lisäämiseksi Itämeren suojelussa.
(Jarmo Nieminen)

Käsittely
Puheenjohtaja totesi, että 12.9.2012 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen
mukaisesti jatketaan globaalin vastuun strategian käsittelyä ja että
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keskustelu puheena olevan käsittelyjärjestyksen mukaisesti on julistettu
päättyneeksi.
Puheenjohtaja totesi, että tehdyistä ehdotuksista on jaettu yhdistelmä
valtuutetuille, sekä ehdotukset ovat salijärjestelmän paneelissa
suomen- ja ruotsinkielisinä.
Puheenjohtaja esitti, että ehdotukset niitä lukematta merkitään
selontekona pöytäkirjaan seuraavasti:
Kaupunginvaltuustossa 12.9.2012 tehdyt vastaehdotukset
Vastaehdotus:
Yrjö Hakanen: Sivun 4 ensimmäisen kappaleen toinen ja kolmas lause
muutetaan kuulumaan: Kaupunki vähentää kasvihuonepäästöjä
keskimäärin kuudella prosentilla vuosittain vuoteen 2020 mennessä.
Pitkän aikavälin tavoitteena on toteuttaa EU:n tavoite 80 – 95 %
vähennyksestä vuoteen 2050.
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho Olli Sademiehen kannattamana: Liite 1 sivu 5,
poistetaan seuraava kappale:
"Helsinki siirtyy käyttämään reilun kaupan periaatteiden mukaisesti
tuotettua kahvi ja teetä ja pyrkii aktiivisesti lisäämään muiden reilun
kaupan tuotteiden käyttöä. Kaupunki hakee Reilun kaupan kaupungin
arvonimeä."
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho Olli Sademiehen kannattamana: Liite 1 sivu 5,
korvataan kappale:
"Maahanmuutto Helsinkiin on pysyvä ja vahvistuva kaupunki-ilmiö.
Maahanmuuttajien merkitys kaupungin elinvoimaisuuden ja
kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisessä tunnustetaan."
kappaleella:
"Maahanmuuttajien onnistuneen integroitumisen merkitys kaupungin
elinvoimaisuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiselle
tiedostetaan."
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho Olli Sademiehen kannattamana: Liite1 sivu 6,
poistetaan seuraava kappale:
"Yhteinen helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman
kielen ja kulttuurin säilyttämistä sekä kaikkien asukkaiden kulttuurisia
oikeuksia."
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Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho Olli Sademiehen kannattamana: Liite 1 sivu 6,
poistetaan seuraava lause:
"Kaupunki varmistaa, että palvelujen suunnittelussa ymmärretään
muunkielisten tarpeet."
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho Olli Sademiehen kannattamana: Liite 1 sivu 6,
korvataan seuraavat lauseet:
"Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin
yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla tarpeen mukaista suomen ja ruotsin
kielen opetusta sekä tarjoamalla työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja.
Erityistä huomiota kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden
neuvontaan ja aseman parantamiseen työmarkkinoilla."
muotoilulla:
"Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin
yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla tarpeen mukaista suomen kielen
opetusta."
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho Olli Sademiehen kannattamana: Liite 1 sivu 6,
poistetaan seuraava lause:
"Varmistetaan vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja
turvapaikanhakijalasten ja -nuorten nopea pääsy arviointi- ja
kuntoutuspalveluiden piiriin."
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho Olli Sademiehen kannattamana: Liite 1 sivu 6,
poistetaan viimeisestä kappaleesta sanat:
"... ja hakee UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities
Against Racism -verkoston jäsenyyttä."
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho Olli Sademiehen kannattamana: Liite 1 sivu 8:
Poistetaan osio "Henkilöstö" kokonaan.
Hylkäysehdotus:
Jussi Halla-aho Olli Sademiehen kannattamana: Kaupunginvaltuusto
päättää hylätä liitteenä 1 olevan Globaalin vastuun strategian.
Kaupunginvaltuustossa 12.9.2012 tehdyt toivomusponnet
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Emma Kari Thomas Wallgrenin kannattamana: Kvsto edellyttää, että
selvitetään mahdollisuus toteuttaa Helsingissä kokeilu paperittomien
siirtolaisten terveydenhuollosta.
Emma Kari Silvia Modigin kannattamana: Kvsto edellyttää, että
selvitetään mahdollisuudet huomioida hankintojen koko elinkaaren
aikainen kokonaisvedenkulutus kaupungin hankintatoimessa
tavoitteena pienentää hankintojen vesijalanjälkeä.
Thomas Wallgren Silvia Modigin kannattamana: Hyväksyessään
globaalin vastuun strategian valtuusto edellyttää, että selvitetään oman
tuotannon mahdollisuuksia tapauksissa, joissa veroparatiisiyhtiöiden
käyttöä on muutoin vaikea välttää.
Astrid Thors Laura Kolben kannattamana: Kaupunginvaltuusto
korostaa, että opetustoimen tulee laatia konkreettisia suunnitelmia
ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamiseksi.
Laura Kolbe Ulla-Marja Urhon kannattamana: Hyväksyessään
globaalin vastuun strategian valtuusto edellyttää, että selvitetään, miten
globaalin vastuun strategian viesti soveltuvin osin voidaan jalkauttaa
kouluihin ja muihin oppilaitoksiin.
Yrjö Hakanen Tuomo Valokaisen kannattamana: Valtuusto edellyttää,
että selvitetään mahdollisuus käynnistää kestävän kehityksen
paikallisen toimintaohjelman valmisteleminen yhteistyössä
asukasjärjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Yrjö Hakanen Tuomo Valokaisen kannattamana: Valtuusto edellyttää,
että kaupunki kehittää harmaan talouden torjunnassa aktiivisesti
yhteistyötä myös ammattiyhdistysliikkeen kanssa
Yrjö Hakanen Tuomo Valokaisen kannattamana: Valtuusto edellyttää,
että globaalin vastuun strategian toteuttamisessa kiinnitetään kouluissa
huomiota Unescon suositusten mukaisesti rauhankasvatukseen.
Yrjö Hakanen Tuomo Valokaisen kannattamana: Valtuusto edellyttää,
että kartoitetaan ystävyyskaupunkisuhteiden tilanne ja selvitetään
mahdollisuudet kehittää niitä erityisesti kehitysmaiden kaupunkien
kanssa.
Tarja Kantola Ilkka Taipaleen kannattamana: Valtuusto, edellyttää, että
selvitetään mahdollisuudet kääntää Globaalin vastuun strategia eri
kielille ja ainakin englanniksi, jotta asiakirjaa voidaan esitellä kaupungin
kansainvälisessä yhteistyössä
Jarmo Nieminen Hannele Luukkaisen kannattamana: Valtuusto
edellyttää, että Helsinki selvittää mahdollisuudet Suomen sisäisen
yhteistyön lisäämiseksi Itämeren suojelussa.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

7 (881)

Kj/3
26.09.2012
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotusta ei ollut kannatettu, joten se
raukesi.
Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:
Vastaehdotuksista äänestetään jokaisesta erikseen.
Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen,
äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Jussi Halla-ahon
vastaehdotus hyväksytty.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Liite 1 sivu 5, poistetaan seuraava kappale: "Helsinki siirtyy
käyttämään reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvi ja
teetä ja pyrkii aktiivisesti lisäämään muiden reilun kaupan tuotteiden
käyttöä. Kaupunki hakee Reilun kaupan kaupungin
arvonimeä."
Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu,
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi
Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki,
Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander,
Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura,
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen,
Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 4
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Tyhjä: 2
Mika Ebeling, Tuulikki Vuorinen
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Poissa: 4
Sanna Hellström, Laura Kolbe, Wille Rydman, Antti Vuorela
Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen,
äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Jussi Halla-ahon
vastaehdotus hyväksytty.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Liite 1 sivu 5, korvataan kappale: "Maahanmuutto
Helsinkiin on pysyvä ja vahvistuva kaupunki-ilmiö.
Maahanmuuttajien merkitys kaupungin elinvoimaisuuden ja
kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisessä tunnustetaan." kappaleella:
"Maahanmuuttajien onnistuneen integroitumisen merkitys kaupungin
elinvoimaisuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiselle
tiedostetaan."
Jaa-äänet: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva
Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho,
Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi
Mäki, Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole
Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D OkerBlom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari
Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, HannaKaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori,
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils
Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Poissa: 4
Laura Kolbe, Jere Lahti, Wille Rydman, Antti Vuorela
Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen,
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äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Jussi Halla-ahon
vastaehdotus hyväksytty.
3 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Liite1 sivu 6, poistetaan seuraava kappale: "Yhteinen
helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman
kielen ja kulttuurin säilyttämistä sekä kaikkien asukkaiden kulttuurisia
oikeuksia."
Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider,
Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola,
Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka
Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu,
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jere
Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen,
Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse
Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander, Seija
Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura,
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen,
Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 4
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Tyhjä: 2
Maija Anttila, Tuulikki Vuorinen
Poissa: 4
Laura Kolbe, Minerva Krohn, Wille Rydman, Antti Vuorela
Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen,
äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Jussi Halla-ahon
vastaehdotus hyväksytty.
4 äänestys
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JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Liite 1 sivu 6, poistetaan seuraava lause: "Kaupunki
varmistaa, että palvelujen suunnittelussa ymmärretään
muunkielisten tarpeet."
Jaa-äänet: 78
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö
Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti,
Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki
Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö,
Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen,
Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen,
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman,
Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 4
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Tyhjä: 1
Tuulikki Vuorinen
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen,
äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Jussi Halla-ahon
vastaehdotus hyväksytty.
5 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Liite 1 sivu 6, korvataan seuraavat lauseet:
"Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin
yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla tarpeen mukaista suomen ja ruotsin
kielen opetusta sekä tarjoamalla työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja.
Erityistä huomiota kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden
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neuvontaan ja aseman parantamiseen työmarkkinoilla." muotoilulla:
"Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin
yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla tarpeen mukaista suomen kielen
opetusta."
Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi
Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki,
Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander,
Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen,
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman,
Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Poissa: 5
Laura Kolbe, Minerva Krohn, Sara Paavolainen, Antti Vuorela, Tuulikki
Vuorinen
Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen,
äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Jussi Halla-ahon
vastaehdotus hyväksytty.
6 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Liite 1 sivu 6, poistetaan seuraava lause: "Varmistetaan
vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja nuorten nopea pääsy arviointi- ja kuntoutuspalveluiden piiriin."
Jaa-äänet: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö
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Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto
Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila,
Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Alina MänttäriButtler, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari
Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, HannaKaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori,
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils
Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 4
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Tyhjä: 1
Wille Rydman
Poissa: 4
Laura Kolbe, Minerva Krohn, Sara Paavolainen, Antti Vuorela
Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen,
äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Jussi Halla-ahon
vastaehdotus hyväksytty.
7 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Liite 1 sivu 6, poistetaan viimeisestä kappaleesta sanat: "...
ja hakee UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities Against
Racism -verkoston jäsenyyttä."
Jaa-äänet: 74
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi
Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki,
Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander,
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Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen,
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Lea
Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll,
Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula,
Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Tyhjä: 1
Wille Rydman
Poissa: 5
Laura Kolbe, Minerva Krohn, Sara Paavolainen, Ulla-Marja Urho, Antti
Vuorela
Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen,
äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Jussi Halla-ahon
vastaehdotus hyväksytty.
8 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Liite 1 sivu 8: Poistetaan osio "Henkilöstö" kokonaan.
Jaa-äänet: 77
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö
Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti,
Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki
Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö,
Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen,
Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa
Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Lea
Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll,
Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula,
Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli
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Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 4
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Poissa: 4
Laura Kolbe, Sara Paavolainen, Wille Rydman, Antti Vuorela
Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen,
äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Jussi Halla-ahon
vastaehdotus hyväksytty.
9 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hylätä liitteenä 1 olevan
Globaalin vastuun strategian.
Jaa-äänet: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva
Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli
Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina
Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen,
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen,
Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli
Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho,
Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa,
Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren,
Ville Ylikahri
Ei-äänet: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Tyhjä: 1
Wille Rydman
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Poissa: 3
Laura Kolbe, Sara Paavolainen, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Jussi Halla-ahon
ehdottamia vastaehdotuksia.
Kaupunginvaltuusto päätti siten hyväksyä kaupunginhallituksen
ehdotuksen.
Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Emma Karin ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
10 äänestys
JAA-ehdotus: 1 Kvsto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus
toteuttaa Helsingissä kokeilu paperittomien siirtolaisten
terveydenhuollosta.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Jorma Bergholm,
Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto
Bryggare, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Emma
Kari, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska
Laine, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi
Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre,
Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi,
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka
Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori,
Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli
Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen,
Jarmo Nieminen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki,
Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Ulla-Marja
Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori
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Tyhjä: 7
Mika Ebeling, Nina Huru, Seppo Kanerva, Pia Pakarinen, Laura
Rissanen, Johanna Sydänmaa, Antti Valpas
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Emma Karin
toivomusponnen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Emma Karin ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
11 äänestys
JAA-ehdotus: 2 Kvsto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet
huomioida hankintojen koko elinkaaren aikainen kokonaisvedenkulutus
kaupungin hankintatoimessa tavoitteena pienentää hankintojen
vesijalanjälkeä.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Jorma Bergholm, Tuija Brax,
Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Emma Kari, Tuuli Kousa,
Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu,
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Laura Rissanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils
Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Pauli Leppä-aho
Tyhjä: 30
Maija Anttila, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo
Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Jyrki Lohi, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Pia Pakarinen,
Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille
Rydman, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori
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Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Emma Karin
toivomusponnen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
12 äänestys
JAA-ehdotus: Hyväksyessään globaalin vastuun strategian valtuusto
edellyttää, että selvitetään oman tuotan-non mahdollisuuksia
tapauksissa, joissa veroparatiisiyhtiöiden käyttöä on muutoin vaikea
välttää.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 38
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Jorma Bergholm,
Arto Bryggare, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rakel Hiltunen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Emma Kari, Tuuli Kousa, Essi
Kuikka, Reiska Laine, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa
Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa
Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja
Tenkula, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 24
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha
Hakola, Heikki Karu, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli
Leppä-aho, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll,
Johanna Sydänmaa, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori
Tyhjä: 21
Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö,
Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko
Koskinen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Elina
Moisio, Sole Molander, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Mari
Puoskari, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
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Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin
ehdottamaa toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Astrid Thorsin ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
13 äänestys
JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto korostaa, että opetustoimen tulee
laatia konkreettisia suunnitelmia ihmisoikeuskasvatuksen
toteuttamiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 59
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm,
Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto
Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Rakel Hiltunen,
Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Emma Kari, Heikki Karu, Kauko
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jere Lahti,
Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija
Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole
Molander, Sari Näre, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa
Puhakka, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Wille Rydman
Tyhjä: 22
Outi Alanko-Kahiluoto, Mika Ebeling, Kimmo Helistö, Nina Huru, Sirkku
Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Essi Kuikka,
Otto Lehtipuu, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo
Nieminen, Pia Pakarinen, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Riitta
Snäll, Antti Valpas, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Astrid Thorsin
ehdottaman toivomusponnen.
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Laura Kolben ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
14 äänestys
JAA-ehdotus: Hyväksyessään globaalin vastuun strategian valtuusto
edellyttää, että selvitetään, miten globaalin vastuun strategian viesti
soveltuvin osin voidaan jalkauttaa kouluihin ja muihin oppilaitoksiin.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 62
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm,
Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto
Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Rakel Hiltunen,
Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Heikki
Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka,
Jere Lahti, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi,
Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler,
Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Pekka Saarnio, Lea
Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Johanna Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds,
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori,
Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 3
Jussi Halla-aho, Minerva Krohn, Wille Rydman
Tyhjä: 18
Outi Alanko-Kahiluoto, Mika Ebeling, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo
Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otto Lehtipuu, Lasse Männistö,
Elina Moisio, Seija Muurinen, Mari Puoskari, Laura Rissanen, Anni
Sinnemäki, Riitta Snäll, Antti Valpas, Julia Virkkunen, Ville Ylikahri
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Laura Kolben
ehdottaman toivomusponnen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
15 äänestys
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JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus
käynnistää kestävän kehityksen paikallisen toimintaohjelman
valmisteleminen yhteistyössä asukasjärjestöjen ja muiden paikallisten
toimijoiden kanssa.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 27
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen,
Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Reiska Laine, Eija Loukoila,
Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Osku Pajamäki, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka
Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Tarja Tenkula, Nils
Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 24
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Arja Karhuvaara,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere
Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jan D OkerBlom, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna
Sydänmaa, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori
Tyhjä: 32
Maija Anttila, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho,
Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo
Kanerva, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Jyrki
Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Elina Moisio, Jarmo Nieminen,
Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Mari Puoskari, Johanna Sumuvuori,
Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Julia
Virkkunen, Ville Ylikahri
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen
ehdottamaa toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
16 äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunki kehittää harmaan
talouden torjunnassa aktiivisesti yhteistyötä myös
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ammattiyhdistysliikkeen kanssa
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto
Bryggare, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö,
Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Minerva Krohn, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler,
Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa
Siimes, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds,
Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 21
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Seppo Kanerva,
Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere
Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Laura
Rissanen, Wille Rydman, Riitta Snäll, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen
Tyhjä: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor
Brettschneider, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Emma
Kari, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Hannele
Luukkainen, Elina Moisio, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Mari
Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Lea Saukkonen, Johanna
Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Antti Valpas, Jan
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Ville Ylikahri
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen
ehdottamaa toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
17 äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että globaalin vastuun strategian
toteuttamisessa kiinnitetään kouluissa huomiota Unescon suositusten
mukaisesti rauhankasvatukseen.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 34
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Jorma Bergholm, Gunvor Brettschneider,
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Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Jukka
Järvinen, Emma Kari, Minerva Krohn, Reiska Laine, Päivi Lipponen,
Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole
Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa
Siimes, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas
Wallgren
Ei-äänet: 20
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Heikki Karu,
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse
Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Jaana
Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille
Rydman, Riitta Snäll, Astrid Thors, Olli Valtonen
Tyhjä: 29
Outi Alanko-Kahiluoto, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Kimmo Helistö, Nina Huru, Sirkku Ingervo,
Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Tuuli Kousa, Essi
Kuikka, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Pia
Pakarinen, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Lea
Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, UllaMarja Urho, Antti Valpas, Jan Vapaavuori, Tuulikki Vuorinen, Ville
Ylikahri
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen
ehdottamaa toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
18 äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kartoitetaan
ystävyyskaupunkisuhteiden tilanne ja selvitetään mahdollisuudet
kehittää niitä erityisesti kehitysmaiden kaupunkien kanssa.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 25
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Yrjö
Hakanen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Essi Kuikka, Reiska Laine,
Eija Loukoila, Alina Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sara Paavolainen,
Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa
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Siimes, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors,
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen,
Thomas Wallgren
Ei-äänet: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Heikki Karu, Kauko
Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppäaho, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman,
Riitta Snäll, Olli Valtonen
Tyhjä: 43
Maija Anttila, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Arto Bryggare, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel
Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica Karhu,
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö,
Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D
Oker-Blom, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Mari
Puoskari, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Lea
Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, UllaMarja Urho, Antti Valpas, Jan Vapaavuori, Tuulikki Vuorinen, Ville
Ylikahri
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen
ehdottamaa toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tarja Kantolan ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
19 äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto, edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet
kääntää Globaalin vastuun strategia eri kielille ja ainakin englanniksi,
jotta asiakirjaa voidaan esitellä kaupungin kansainvälisessä
yhteistyössä
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 46
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Jorma Bergholm,
Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto
Bryggare, Yrjö Hakanen, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari,
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler,
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Elina Moisio, Sari Näre, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Johanna Sumuvuori,
Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas
Wallgren
Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Jere Lahti, Pia Pakarinen,
Wille Rydman
Tyhjä: 32
Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru,
Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto
Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Sole
Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tarja Kantolan
ehdottaman toivomusponnen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jarmo Niemisen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
20 äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että Helsinki selvittää
mahdollisuudet Suomen sisäisen yhteistyön lisäämiseksi Itämeren
suojelussa.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 65
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja
Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto
Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Lasse
Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari
Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
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Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka
Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds,
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori,
Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Tyhjä: 18
Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Kimmo Helistö, Rakel
Hiltunen, Nina Huru, Jessica Karhu, Emma Kari, Päivi Lipponen, Jyrki
Lohi, Terhi Mäki, Elina Moisio, Mari Puoskari, Anni Sinnemäki, Johanna
Sumuvuori, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri
Poissa: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Jarmo Niemisen
ehdottaman toivomusponnen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Globaalin vastuun strategia 3.9.2012
Globaalin vastuun strategia taustamuistio 210812
Päätöshistoriaan sisältymättömät lausunnot
Globaalin vastuun strategia ehdotus
Globaalin vastuun strategia taustamuistio ehdotus
Kaupunginvaltuustossa 12.9.2012 tehdyt ehdotukset - I
Stadsfullmäktige 12.9.2012 framställda förslag
Äänestyslista

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä globaalin vastuun strategian
liitteen 1 mukaisena.
Esittelijä
Tausta
Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymään strategiaohjelmaan
2009–2012 sisältyy globaalin vastuun strategian valmistelu valtuustolle.
Kaupunginhallitus on iltakoulussa 2.11.2009 merkinnyt tiedoksi
esiselvityksen globaalin vastuun strategian valmistelusta.
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Kaupunginjohtaja asetti 22.9.2010 johtajistokäsittelyssä työryhmän
valmistelemaan ehdotuksen globaalin vastuun strategiaksi. Työryhmä
koostui talous- ja suunnittelukeskuksen, hallintokeskuksen,
henkilöstökeskuksen ympäristökeskuksen ja hankintakeskuksen
edustajista.
Työryhmän haasteena oli globaalin vastuun strategian sisältöalueiden
määrittely suomalaisen paikalliseen toimintaan keskittyvän
kuntaorganisaation ja lisääntyvien globaalien vuorovaikutussuhteiden
moninaisessa vuorovaikutuskentässä. Työryhmä keskittyi työssään
globaalin vastuun keskeisten teemojen tunnistamiseen, jotta voidaan
käydä keskustelua kunnan roolista globaalin vastuun kantamisessa
ennen toimenpiteiden määrittelyä.
Työryhmän ehdotus globaalin vastuun strategiaksi ja taustamuistio
valmistuivat 2.3.2012. Talous- ja suunnittelukeskus on pyytänyt
strategiaehdotuksesta ja taustamuistiosta lausunnot
kaupunginhallitukselle lauta- ja johtokunnilta 30.4.2012 mennessä.
Globaalin vastuun määrittely
Suomesta ei ole toistaiseksi käytettävissä esimerkkejä kunnan
globaalin vastuun strategioista. Yritysmaailmassa vastaavia linjauksia
tehdään yhteiskuntavastuun nimellä.
Globaalin vastuun sisällölle ei ole kunnan toiminnassa löydettävissä
yksiselitteistä luokittelua. Vastuun ulottuvuuden riippuvat organisaation
toiminnan luonteesta. Toisaalta monet suomalaiset julkisen palvelun
arvot ja periaatteet toteuttavat kansainvälisiä sopimuksia ja perustuvat
ajatukseen yhteiskunnallisen vastuun kantamisesta.
Globaalin vastuun määrittelyn lähtökohtana on käytetty kaupungin
strategiaohjelmaa 2009-2012, maan hallitusohjelmaa ja valtioneuvosto
periaatepäätöstä yhteiskunta- ja yritysvastuun kehittämisestä eri
sektoreilla.
Strategiaohjelmasta ja kansallisista globaalin vastuun teemoista
voidaan johtaa kunnan globaalin vastuun piirin kuuluviksi alueiksi:
 paikalliset toimet ilmastonmuutoksen ja rajat ylittävien
ympäristösuojelukysymysten ratkaisemiseksi
 hankintojen globaalia ulottuvuutta sisältävät
ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset
 maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyvät paikalliset
toimet
 kansainvälisen toiminnan linjaukset
 taloudenhoitoon ja rahoitusmarkkinoihin liittyvät rajat ylittävät
toimenpiteet
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 työhön ja henkilöstöön liittyvät toimenpiteet.
Ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden
kunnioittaminen liittyvät kaikkiin tarkasteltaviin alueisiin.
Globaalin vastuun ulottuvuuksista valtion toimivaltaan selkeästi
kuuluvat alueet ovat:
 globalisaation taloudellinen hallinta ja sääntely
 kansainväliset talouteen ja verotukseen liittyvät sopimukset ja
lainsäädäntö
 maailmanlaajuiset kehityskysymykset ja kehitysyhteistyö
 kansainvälinen turvallisuus
 ihmisoikeudet
 kansainvälinen liikkuvuus
Globaaliin vastuuseen liittyen kaupungin strategioissa ja
toimintaohjelmissa on valmiiksi määriteltynä periaatteellisia linjauksia,
tavoitteita ja yksityiskohtaisia toimenpiteitä. Globaalit kysymykset ovat
haaste kaupungin kaikilla toimialoilla. Globaalin vastuun kantaminen on
kaupungin toiminnan kokonaisvaltaista laatua ja sen kehittämistä
Globaalin vastuun strategian sisältö on jäsennetty teemoihin:
ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstöön liittyvät
kysymykset. Lisäksi on määritelty ne globaalin vastuun ulottuvuudet,
jotka kuuluvat valtion toimivaltaan.
Globaalin vastuun strategia on esityslistan tämän asian liitteenä 1.
Taustamuistioon on koottu olemassa olevia tai valmisteilla olevia
linjauksia. Näistä on tiivistetty globaalin vastuun strategian linjaukset.
Kaikkia linjauksia ei ole yksityiskohtaisesti tai toimenpidetasolla
toistettu globaalin vastuun strategiassa. Erityisesti hankintastrategia ja
ympäristöpolitiikka sisältävät globaalin vastuun edistämiseen liittyviä
toimenpiteitä.
Globaalin vastuun strategiaan sisältyy ympäristöpolitiikan tarkistamista
valmistelleen työryhmän ehdotus siinä muodossa, kuin se on
lausunnoilla lautakunnissa 30.4.2012 saakka.
Globaalin vastuun strategian taustamuistion on esityslistan tämän
asian liitteenä 2.
Lausunnot
Globaalin vastuun strategiasta ja taustamuistiosta on saatu yhteensä
24 lausuntoa eli 12 lautakunnan, 6 johtokunnan ja 6 viraston lausunnot.
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Päätöshistoriaan sisältymättömät lausunnot ovat esityslistan tämän
asian liitteenä 3.
Lausunnoilla olleet työryhmän valmistelema ehdotus globaalin vastuun
strategiaksi on esityslistan tämän asian liitteenä 4 ja taustamuistio
liitteenä 5.
Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että strategiaehdotusta
pidetään pääsääntöisesti toimivana kokonaisuutena ja rajauksia
onnistuneina. Lausunnoissa myös pääsääntöisesti todetaan
hallintokunnissa jo noudatettavan globaalin vastuun linjauksia.
Merkittävin konkreettinen lisäysehdotus on kulttuuri- ja
kirjastolautakunnan sekä kaupunginmuseon johtokunnan ehdotus
kulttuuristrategian linjausten lisäämisestä taustamuistioon ja lyhyesti
itse strategiaan.
Terveyslautakunta pitää merkittävänä, että Helsinki ilmeisesti Suomen
ensimmäisenä kuntana on laatimassa oman globaalin eli
maailmanlaajuisen vastuun strategian. Terveyslautakunta toteaa, että
ehdotus Helsingin kaupungin globaalin vastuun strategiaksi ja sen
sisältämä taustamuistio ovat tärkeä kannanotto terveellisen ja
turvallisen yhteiskunnan tulevaisuuden suunnitteluun.
Terveyslautakunta esittää, että globaalin vastuun strategian osana
kaupunki päättää hankinnoissaan välttää yhteistyötä toimittajien
kanssa, jotka käyttävät ns. veroparatiiseja verojen kiertämiseen.
Sosiaalilautakunta pitää ehdotuksen rajausta onnistuneena sekä
kannattaa ja yhtyy linjauksiin. Sosiaalilautakuntaa nostaa esille
kysymyksen erillisstrategian tarpeellisuudesta.
Henkilöstökeskus kannattaa esitettyjä näkemyksiä.
Nuorisolautakunta pitää esitettyjä tavoitteita kannatettavina, mutta
haluaisi laajentaa tarkastelua laajempaan luonnonvarojen kuluttamisen
tarkasteluun sekä toteaa, että strategiaa tulisi laajentaa digitaalisen
maailman antamiin mahdollisuuksiin.
Kaupunginmuseon johtokunta pitää globaalin vastuun tunnistamista
hyvänä, mutta toteaa kulttuurin roolin jääneen vähälle käsittelylle.
Johtokunta esittää kulttuuristrategian linjauksien ottamista huomioon
sekä mainitsee rakennetun kulttuuriympäristön merkityksen.
Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta toteaa kaikilta strategian
alueilta jo käynnissä olevia toimenpiteitä.
Helsingin Energian johtokunta toteaa myös strategian eri alueilta
Energian jo toteuttamia toimenpiteitä. Esimerkiksi
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polttoainehankinnassaan Helsingin Energia edellyttää myyjältä
sitoutumista vähintään YK:n Global Compact -periaatteisiin.
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen
johtokunta kannattaa tehtyjä linjauksia ja painottaa henkilöstön ja
esimiesten osaamista ymmärtää ja ottaa huomioon
monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä
kysymyksiä.
Asuntotuotantotoimikunta pitää esitettyä strategiaa hyvänä.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää sisältöalueiden valintoja
perusteltuina ja ehdottaa Helsingin kulttuuristrategian 2012-2017
linjausten ottamista huomioon.
Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki on tunnistanut
ja määritellyt globaalin vastuun teemat ja kaupungin roolin globaalin
vastuun kantamisessa. Strategia on kaupungin sisäisen käytön lisäksi
tärkeä julkinen viesti myös asukkaille ja kaupungin sidosryhmille.
Lautakunta esittää strategian sisällön esittämismuodon työstämistä
ulkoisen viestinnän näkökulmasta. Lautakunta pitää sisältöalueita
onnistuneesti jäsenneltyinä ja kannatettavina.
Opetuslautakunta katsoo, että strategian ulottuvuudet ovat perusteltuja,
mutta yksiselitteisen globaalin vastuun puuttuessa tulee strategiaa
tarpeen mukaan päivittää. Opetuslautakunnalla ei ole huomauttamista
strategian toimenpide-ehdotuksista.
Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää hyvänä, että kaupungin globaalin
vastuun linjaukset ovat strategiamuodossa. Kaupunkisuunnittelussa
ilmastonmuutoksen hillintä on merkittävin globaalin vastuun ulottuvuus.
Lautakunta toteaa globaalin vastuuseen liittyvän huomattavia
epävarmuuksia, kuten mahdollisen elinolosuhteiden heikentymisen
aiheuttama lisääntyvät muutto maapallon pohjoisille alueille.
Lautakunta toteaa lisäksi, että globaalin vastuun strategiaan sisältyvät
ympäristöpolitiikan linjaukset ovat osin (melu, ilmanlaatu,
luonnonsuojelu) ristiriidassa kaupunkirakenteen tiivistämispyrkimysten
kanssa. Tämä aiheuttaa tarpeen arvioida keskeisimpien
ympäristöpoliittisten tavoitteiden sovellukset aina vallitsevan tilanteen ja
alueellisten reunaehtojen mukaan. Käytännössä tiukkenevat melu- ja
ilmanlaatulinjaukset sekä alueiden varaaminen luonnonsuojeluun
vähentävät rakentamis- ja tiivistämismahdollisuuksia olemassa
olevassa kaupunkirakenteessa.
Ympäristölautakunta pitää globaalin vastuun strategiaa tärkeänä
linjauksena, joka täydentää hyvin kaupungin ympäristöpoliittisia
linjauksia. Lautakunta pitää strategian tavoitteita perusteltuina.
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Suomenkielisen työväenopiston johtokunta ei esitä muutoksia
strategiaan ja kuvailee työväenopiston toimenpiteitä, jotka jo toteuttavat
strategian linjauksia.
Taidemuseon johtokunta toteaa vastuualueiden ja toimenpideehdotusten olevan hyvin perustellut.
Asuntolautakunnan mukaan ehdotuksessa on otettu huomioon
kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta keskeiset teemat ja
toimenpiteet. Lisäksi lautakunnan mielestä tulee kiinnittää huomiota
kaupungin eri alueiden säilymiseen viihtyisinä ja turvallisina
asuinalueina kaikille kaupunkilaisille.
Pelastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki ottaa osaa globaaliin
vastuunkantoon. Lautakunta toteaa liittyen vesiensuojeluun ja Itämeren
suojeluun, että ehdotuksessa ei oteta kantaa öljyonnettomuuksien
ehkäisyyn.
Rakennuslautakunta kuvaa lausunnossaan käynnissä olevia
toimenpiteitä mm. energiatehokkuuden, maalämmön, pyöräilyn ja
hulevesien osalta.
Kiinteistövirasto tarkastelee kiinteistölautakunnan toimialaan kuuluvina
asioina ilmastonmuutoksen torjunnan, asukasrakenteen kehittymisen,
henkilöstön ja hankinnan käynnissä olevia toimenpiteitä, jotka
toteuttavat globaalin vastuun linjauksia.
Tietokeskus toteaa ehdotuksen olevan selkeä.
Palmia liikelaitos toteaa, että strategiassa on esitetty kattavasti
globaaleja teemoja ja pitää reilun kaupan tuotteiden käytön edistämistä
kannatettavana.
Taloushallintopalvelu -liikelaitos kertoo toimenpiteistään, joilla se on
hankintojen, ympäristön, taloudenhoidon vastuullisuuden ja harmaan
talouden torjunnan sekä henkilöstön ja monimuotoisuuden alalla jo
pyrkinyt edistämään globaalin vastuun strategiassa painotettuja asioita.
Korkeasaaren eläintarhalla ei ole lausuttavaa.
Lausuntokierroksen jälkeen strategiaan ja taustamuistioon tehdyt muutokset
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnon mukaisesti on lisätty
globaalin vastuun strategian sivulle viisi, jossa todetaan, että ”Yhteinen
helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman kielen ja
kulttuurin säilyttämistä”, maininta ”ja kaikkien asukkaiden kulttuurisia
oikeuksia”.
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Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä kaupunginmuseon johtokunnan
lausuntojen mukaisesti taustamuistioon on lisätty kulttuuristrategiaa
2012-2017 koskeva osuus.
Nuorisolautakunnan lausunnon mukaisesti taustamuistioon on lisätty
osuus kaupungin ekotukihenkilötoiminnasta.
Globaalin vastuun strategiaan ei sisälly työryhmän ehdotuksessa ollutta
ehdotusta kaupungin omasta luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
lentomatkojen hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmästä. Vain
ympäristölautakunta piti ehdotusta tarpeellisena. Asiasta on
ympäristölautakunnan mainitsema ehdotus vuodelta 2009. Uuden
kaupungin sisäistä hallintoa vaativan toiminnon perustamista ei
nykyisessä taloudellisessa tilanteessa voi pitää perusteltuna.
Eräitä lautakuntakuntien yksityiskohtaisempia lisäysehdotuksia, joista
esimerkkeinä ovat kaupunginmuseon johtokunnan esitys rakennetusta
kulttuuriympäristöstä ja nuorisolautakunnan esitys kasvisruokailun
lisäämisestä ei ole lisätty globaalin vastuun strategiaan, koska
strategian perusajatus on toimia koko kaupunkikonsernin
yleisluontoisena periaateasiakirjana. Pelastuslautakunnan esitys
öljyonnettomuuksien ehkäisystä on globaalin vastuun strategiassa
mainittuun Itämeren suojeluun liittyvä yksi toimenpide, mutta
strategiassa ei ole toistettu kaikkia toimenpiteitä. Terveyslautakunnan
esityksen yhteistyön välttämisestä hankinnoissa niiden toimittajien
kanssa, jotka käyttävät ns. veroparatiiseja verojen kiertämiseen,
voidaan tulkita sisältyvän valtion linjausten mahdollistamissa puitteissa
globaalin vastuun strategian hankintojen, taloudenhoidon
vastuullisuuden ja harmaan talouden linjauksiin. Strategiaan on
hankintojen kohtaan lisätty ”Kaupunki tekee elinkeinoelämän kanssa
yhteistyötä yhteiskuntavastuun edistämiseksi”.
Lisäksi strategiaan on lisätty: Kaupunki pitää tärkeänä aktiivisuutta
edesauttaa veroparatiisien torjuntaa. Kaupunki kannattaa kansallisia ja
kansainvälisiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää veroparatiisien
käyttöä verojen kiertämiseen. Kaupunki pyrkii välttämään sellaisten
tahojen kanssa toimimista, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin.
Esityksen liitteenä olevaan Globaalin vastuun strategian
taustamuistioon on lisätty sivulle 43 ennen kohtaa ”Henkilöstö" uusi
väliotsikko ja tekstikappale:
Veroparatiisit
Hankintalain ja tilaajavastuulain säännöksiä sekä kaupungin
hankintastrategiaa, harmaan talouden torjuntaohjetta ja globaalin
vastuun strategiaa - soveltamalla voidaan ainakin osittain torjua
verovarojen päätymistä veroparatiiseihin. Näillä keinoin saadut
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selvitykset todentavat tarjoajan tai toimittajan rekisteröitymistä sekä
verojen ja muiden lakisääteisten maksujen maksamista. Selvitykset
ovat näissä tapauksissa tarjoaja- ja sopimuskumppanikohtaisia. Siten
esimerkiksi yhtiöjärjestelyin tehdyt varojen siirrot jäävät selvittämisen
ulkopuolelle. Sellaisia järjestelyitä ei voida hankintalakiin perustuen
selvittää, vaan tarjoajien tai toimittajien sitoutumiset siihen, etteivät
käytä veroparatiiseja veronkiertoon, kuuluvat yhtiöiden
yhteiskuntavastuun piiriin. Kaupunki voi yhteistyössä valtiovallan ja
elinkeinoelämän kanssa edistää yritysten yhteiskuntavastuuta ja
tarvittavien tietojen läpinäkyvyyden lisäämistä.
Seuranta ja yhteistyö
Kaupungin tavoitteiden seurannassa ja toiminnan ohjauksessa
hyödynnetään sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden
seurantamittaristoja kuten ympäristöraporttia, tutkimus- ja tilastotietoa
kaupungin sosiaalisesta kehityksestä kaupunginvaltuustolle ja harmaan
talouden raportteja.
Helsingin kaupunki tulee jatkossa olemaan aktiivinen globaalin vastuun
strategiaan liittyvässä kaupunkien välisessä yhteistyössä.
Täytäntöönpano
Kaupunginvaltuuston hyväksyessä globaalin vastuun strategian on
kaupunginhallituksen tarkoituksena kehottaa kaikkia lauta- ja
johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan globaalin
vastuun strategian linjauksia talousarvion ja taloussuunnitelman
puitteissa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
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Pöydälle 12.09.2012
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
12.09.2012 Pöydälle
Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen:
Asiassa käydään ensin keskustelu. Mahdolliset muutosehdotukset ja
toivomusponsiehdotukset on tehtävä ja niitä on kannatettava
keskustelun aikana. Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, pannaan
asia pöydälle kaupunginvaltuuston seuraavaan kokoukseen
äänestysten toimittamista varten.
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Mika Ebeling
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi edellyttäen, että
strategiassa esitetään, miten Helsinki pystyy auttamaan niitä kymmeniä
miljoonia lapsia, joita vuosittain uhkaa väkivaltainen kuolema jo ennen
syntymää. Lisäksi ohjelmassa tulee esittää, miten Helsingin kaupunki
voi kantamalla globaalia vastuuta vaikuttaa siihen, että Helsinkiin
päätyneillä romani-kiertolaisilla olisi parempi elää kotimaassaan.
Valtuutettu Mika Ebelingin palautusehdotusta ei ollut kannatettu, joten
se raukesi.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että asian
käsittelyä jatketaan käsittelyjärjestyksen mukaisesti 26.9.2012.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä globaalin vastuun strategian
liitteen 1 mukaisena.
Käsittely
03.09.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus 1:
Laura Rissanen: Lisätään johdantoluvun loppuun kappale:
"Kuntalain 1. pykälän mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa
hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Globaalit
vuorovaikutussuhteet vaikuttavat nykyään merkittävästi ja kasvavasti
kuntien toimintaan kaikilla toimialoilla ja myös kuntalaisten arkeen.
Toisaalta kuntien omalla toiminnalla on vaikutuksia kaikkialla
maailmassa. Kuntien onnistuminen kuntalain asettamissa tavoitteissa
edellyttää siten etenevässä määrin kuntien oman toiminnan globaalin
toimintaympäristön ymmärtämistä sekä kuntien aktiivista pyrkimystä
omalta osaltaan vaikuttamaan globaaliin kehitykseen. Tilanne on
maailmanlaajuisesti paikallishallinnolle vielä uusi ja haastava. Helsinki
pyrkii olemaan kansainvälisesti aloitteellinen, kehittyvä ja osaava
toimija globaalin vastuun kantamisessa paikallisesti."
Kannattajat: Outi Ojala

Vastaehdotus 2:
Laura Rissanen: Lisätään luvun ”Taloudenhoidon vastuullisuus ja
harmaan talouden torjunta” toisen kappaleen loppuun lause: ”Harmaan
talouden toimintaohjelman toteutuksesta raportoidaan säännöllisesti
kaupunginhallitukselle.”
Kannattajat: Outi Ojala
Kaupunginhallitus hyväksyi Rissasen vastaehdotuksen (nro 2)
yksimielisesti.

Vastaehdotus 3:
Osku Pajamäki: Muutosesitys 1:
Poistetaan luvusta ”sosiaaliset hankinnat” viimeinen, veroparatiiseja
koskeva kappale ja korvataan se kappaleella:
"Kaupunki pitää tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja välttää yhteistyötä
sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin.
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Kaupunginhallitukselle valmistellaan helmikuun 2013 loppuun
mennessä mm. muiden EU-maiden kokemuksia ja aiempia selvityksiä
hyödyntäen selvityskuntien ja muiden pakallishallinnon toimijoiden
nykyisten oikeusnormien mukaisista mahdollisuuksista välttää
yhteistyötä tällaisten yritysten kanssa, sekä keinoista hankkia tietoa
yritysten kytkennöistä veroparatiiseihin esim. tilintarkastusten ja
maakohtaisten raporttien avulla."
Muutosesitys 2:
Lisätään luvun ”Taloudenhoidon vastuullisuus ja harmaan talouden
torjunta” loppuun kappale: ”Sosiaalisen kestävyyden, kaupunkilaisten
omaehtoisen elämän ja talouden vakauden edistämiseksi kaupunki
selvittää miten se voi tukea aikapankkien toimintaa.”
Muutosesitys 3:
Lisätään loppuun luku ”Strategian täytäntöönpanoa ja seuranta” ja
siihen teksti: "Globaalin vastuun strategian tavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan kaupunginhallitukselle vähintään kahden vuoden välein."
Kannattajat: Outi Ojala
Kaupunginhallitus hyväksyi Pajamäen vastaehdotukset (nro 3, sis.
muutosesitykset 1 - 3) yksimielisesti.

Vastaehdotus 4:
Outi Ojala: Poistetaan luvusta "sosiaaliset hankinnat" kappale:
"Kaupunki edistää hankinnoillaan eettisesti tuotettujen tuotteiden
käyttöä. Lisätään eettisesti tuotettujen tuotteiden valikoimaa. Kaupunki
pyrkii lisäämään reilun kaupan tuotteiden käyttöä."
Tilalle laitetaan lisäys: "Helsinki siirtyy käyttämään reilun kaupan
periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvi ja teetä ja pyrkii aktiivisesti
lisäämään muiden reilun kaupan tuotteiden käyttöä. Kaupunki hakee
Reilun kaupan kaupungin -arvonimeä."
Kannattajat: Johanna Sumuvuori

Vastaehdotus 5:
Johanna Sumuvuori: Yhdistetään kappaleet ilmastonmuutos ja
ympäristönsuojelu yhdeksi kappaleeksi ”Ilmastonmuutos ja
ympäristönsuojelu”
Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun: ”Pitkän aikavälin
tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen tätäkin suurempi
leikkaaminen Suomen ja EU:n linjausten mukaisesti.”
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

36 (881)

Kj/3
26.09.2012
Muutetaan kappale ”Helsinki on eturivin toimija ympäristönsuojelussa.”
muotoon: ”Helsinki on eturivin toimija ympäristönsuojelussa ja luonnon
monimuotoisuuden turvaamisessa. Kaupungin ympäristöpoliittiset
tavoitteet pidetään jatkuvalla päivittämisellä ajan tasalla.
Kaupunginvaltuusto käsittelee ympäristöraportin vuosittain.”
Kannattajat: Laura Rissanen
Kaupunginhallitus hyväksyi Sumuvuoren vastaehdotuksen (nro 5)
yksimielisesti.

Vastaehdotus 6:
Johanna Sumuvuori: Lisätään kappaleen ”Ruokakulttuurin
kehittämisessä…” loppuun lause: "Siksi erityisesti kasvisruuan
määrään ja laatuun panostetaan Palmian Catering-tarjonnassa."
Kannattajat: Laura Rissanen

Vastaehdotus 7:
Johanna Sumuvuori: Lisätään luvun ”Maahanmuutto ja
monimuotoisuus” kolmanneksi kappaleeksi: "Pakolaisille,
turvapaikanhakijoille ja muille maahanmuuttajille mahdollistetaan pääsy
kieliopetukseen vähintään kolmen kuukauden sisällä Helsinkiin
saapumisesta sekä kieliopetuksen jatkuvuuteen.”
Ja lisätään kappaleen ”Maahanmuuttajien kiinnittymistä…” loppuun
lauseet: ”Erityistä huomiota kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien
työntekijöiden neuvontaan ja aseman parantamiseen työmarkkinoilla.
Varmistetaan vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja
turvapaikanhakijalasten ja -nuorten nopea pääsy arviointi- ja
kuntoutuspalveluiden piiriin.”
Kannattajat: Laura Rissanen

Vastaehdotus 8:
Johanna Sumuvuori: Lisätään luvun ”Kansainvälinen yhteistyö”
loppuun kappale:
”Helsinki vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä syrjinnän vähentämiseksi
ja hakee UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities Against
Racism -verkoston jäsenyyttä.”
Kannattajat: Laura Rissanen
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Vastaehdotus 9:
Jussi Halla-aho: Liitteen 1 sivu 5:
Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava lause: "Kaupunki
vie kaikki harmaan talouden esiintymistä koskevat epäilyt poliisin
tutkittavaksi."
Jussi Halla-ahon vastaehdotusta (nro 9) ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus 10:
Jussi Halla-aho: Liitteen 1 sivu 5:
Muutetaan "Maahanmuutto ja monimuotoisuus" -osion ensimmäinen
kappale ("Maahanmuutto Helsinkiin [...] kehittämisessä tunnustetaan.")
seuraavasti: "Maahanmuuttajien onnistuneen integroinnin merkitys
kaupungin elinvoimaisuudelle ja kansainväliselle kilpailukyvylle
tiedostetaan."
Perustelut: Kaupungin johto on useissa yhteyksissä tuonut esille, että
maahanmuuttajien syrjäytyminen, segregaatio ja ghettoutuminen, usein
toisessa polvessa, on Helsingin suurimpia lähivuosien ja vuosikymmenien taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Tätä taustaa
vasten väite, jonka mukaan maahanmuutolla sinänsä olisi myönteinen
merkitys Helsingin elinvoimaisuudelle tai kansainväliselle
kilpailukyvylle, ei vastaa todellisuutta.
Jussi Halla-ahon vastaehdotusta (nro 10) ei kannatettu, joten se
raukesi.

Vastaehdotus 11:
Jussi Halla-aho: Liitteen 1 sivu 6:
Muotoillaan sivun ensimmäinen kappale seuraavasti:
"Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin
yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla tarpeen mukaista suomen ja ruotsin
kielen opetusta sekä tietoa työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen
hakemisesta."
Perustelut: Työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen tulee olla kaikkien
haettavissa yhtäläisin ehdoin ilman, että ketään suositaan tai syrjitään
taustansa perusteella. Sen sijaan tulee kiinnittää huomiota siihen, että
tieto tällaisista paikoista saavuttaa myös maahanmuuttajat.
Jussi Halla-ahon vastaehdotusta (nro 11) ei kannatettu, joten se
raukesi.
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1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: (Vastaehdotus 1 - Rissanen) Lisätään johdantoluvun
loppuun kappale:
"Kuntalain 1. pykälän mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa
hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Globaalit
vuorovaikutussuhteet vaikuttavat nykyään merkittävästi ja kasvavasti
kuntien toimintaan kaikilla toimialoilla ja myös kuntalaisten arkeen.
Toisaalta kuntien omalla toiminnalla on vaikutuksia kaikkialla
maailmassa. Kuntien onnistuminen kuntalain asettamissa tavoitteissa
edellyttää siten etenevässä määrin kuntien oman toiminnan globaalin
toimintaympäristön ymmärtämistä sekä kuntien aktiivista pyrkimystä
omalta osaltaan vaikuttamaan globaaliin kehitykseen. Tilanne on
maailmanlaajuisesti paikallishallinnolle vielä uusi ja haastava. Helsinki
pyrkii olemaan kansainvälisesti aloitteellinen, kehittyvä ja osaava
toimija globaalin vastuun kantamisessa paikallisesti."
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 14
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Osku
Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna
Sumuvuori, Hannu Tuominen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Tarja Kantola

2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: (Vastaehdotus 6 - Sumuvuori) Lisätään kappaleen
”Ruokakulttuurin kehittämisessä…” loppuun lause: "Siksi erityisesti
kasvisruuan määrään ja laatuun panostetaan Palmian Cateringtarjonnassa."
Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava
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Ei-äänet: 7
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Laura
Rissanen, Johanna Sumuvuori, Hannu Tuominen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Tarja Kantola
Puheenjohtajan äänen ratkaistessa, esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: (Vastehdotus 7 - Sumuvuori) Lisätään luvun
”Maahanmuutto ja monimuotoisuus” kolmanneksi kappaleeksi:
"Pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja muille maahanmuuttajille
mahdollistetaan pääsy kieliopetukseen vähintään kolmen kuukauden
sisällä Helsinkiin saapumisesta sekä kieliopetuksen jatkuvuuteen.”
Ja lisätään kappaleen ”Maahanmuuttajien kiinnittymistä…” loppuun
lauseet: ”Erityistä huomiota kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien
työntekijöiden neuvontaan ja aseman parantamiseen työmarkkinoilla.
Varmistetaan vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja
turvapaikanhakijalasten ja -nuorten nopea pääsy arviointi- ja
kuntoutuspalveluiden piiriin.”
Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho
Ei-äänet: 13
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Kimmo Helistö,
Mari Holopainen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sumuvuori,
Hannu Tuominen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Tarja Kantola

4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: (Vastaehdotus 8 - Sumuvuori) Lisätään luvun
”Kansainvälinen yhteistyö” loppuun kappale:
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”Helsinki vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä syrjinnän vähentämiseksi
ja hakee UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities Against
Racism -verkoston jäsenyyttä.”
Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho
Ei-äänet: 13
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Kimmo Helistö,
Mari Holopainen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sumuvuori,
Hannu Tuominen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Tarja Kantola

5 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: (Vastaehdotus 4 - Ojala) Poistetaan luvusta "sosiaaliset
hankinnat" kappale: "Kaupunki edistää hankinnoillaan eettisesti
tuotettujen tuotteiden käyttöä. Lisätään eettisesti tuotettujen tuotteiden
valikoimaa. Kaupunki pyrkii lisäämään reilun kaupan tuotteiden
käyttöä." Tilalle laitetaan lisäys: "Helsinki siirtyy käyttämään reilun
kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvi ja teetä ja pyrkii
aktiivisesti lisäämään muiden reilun kaupan tuotteiden käyttöä.
Kaupunki hakee Reilun kaupan kaupungin -arvonimeä."
Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho
Ei-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Kimmo Helistö,
Mari Holopainen, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sumuvuori, Hannu Tuominen
Tyhjä: 1
Jan D Oker-Blom
Poissa: 1
Tarja Kantola
27.08.2012 Pöydälle
28.05.2012 Pöydälle
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21.05.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Kaupunginorkesterin johtokunta 24.05.2012 § 19
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:
Johtokunnalla ei ole lisättävää Globaalin vastuun strategiaa
valmistelevan työryhmän ehdotukseen. Orkesterin kansainvälinen
yhteistyötoiminta on ehdotuksen peruslinjausten mukaista.
Esittelijä
Hallintopäällikkö
Hannu Linna
Lisätiedot
Virpi Tahvanainen, Viestintäassistentti, puhelin: 310 22710
virpi.tahvanainen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 112
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa Globaalin vastuun
strategiaehdotuksesta ja sen taustamuistiosta seuraavan lausunnon:
"Terveyslautakunta pitää merkittävänä, että Helsinki ilmeisesti Suomen
ensimmäisenä kuntana on laatimassa oman globaalin eli
maailmanlaajuisen vastuun strategian. Työryhmän kokoama
taustamuistio on monipuolinen kuvaus siitä, miten useilla eri tavoilla
maailmanlaajuinen vastuu pyritään valtion ja kaupungin eri linjauksissa
ja toiminnoissa ottamaan huomioon. Valtion ja kunnan roolien
tarkentamiseen on tarvetta varmasti jatkossakin.
Terveyslautakunta toteaa, että ehdotus Helsingin kaupungin globaalin
vastuun strategiaksi ja sen sisältämä taustamuistio ovat tärkeä
kannanotto terveellisen ja turvallisen yhteiskunnan tulevaisuuden
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suunnitteluun. Hallintokuntarajat ylittävä yhteinen strategia voi
toteutuessaan parantaa ihmisten ja elinympäristön tilaa monilla eri
tavoilla. On tarkoituksenmukaista, että kaikkiin tarkasteltaviin alueisiin
liittyvät ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden
kunnioittaminen.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympäristönsuojelun edistämiseen
liittyen terveyslautakunta toteaa antaneensa 17.2.2010 lausunnon
Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian
luonnoksesta sekä 1.11.2010 lausunnon Helsingin kaupungin
ympäristöpolitiikan luonnoksesta. Terveyslautakunta pitää globaalin
vastuun strategiassa mainittuja ilmastomuutoksen ja ympäristösuojelun
tavoitteita kannatettavina ja esittää, että toimenpide-ehdotusten
toteuttamismahdollisuuksia selvitettäisiin.
Hankintoihin liittyen terveyslautakunta toteaa, että kaupungin
hankintakeskus toimii kaupungin yhteishankintayksikkönä, joka
kilpailuttaa ensisijaisesti yhteishankittavat tuotteet ja palvelut ja vastaa
niiden osalta globaalin vastuun periaatteiden toteutumisesta.
Terveyskeskus pyrkii huomioimaan globaalin vastuun periaatteet
omissa kilpailutuksissaan siinä määrin kuin se on mahdollista.
Hankintalain mukaan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten ja
kriteerien, kuten esimerkiksi ympäristökriteerien, tulee liittyä hankinnan
kohteeseen. Suuri osa terveyskeskuksen kilpailuttamista
palveluhankinnoista koskee lääkäri- ja hoitajapalveluita, joiden
tarjouspyynnöissä asetettaviin vaatimuksiin ympäristökriteerien
liittäminen on hyvin vaikeaa. Terveyslautakunta esittää, että globaalin
vastuun strategian osana kaupunki päättää hankinnoissaan välttää
yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka käyttävät ns. veroparatiiseja
verojen kiertämiseen
Terveyslautakunta kannattaa maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen
liittyviä linjauksia todeten, että niissä korostuvat hyvä ihmisarvoinen
elämä turvallisessa ympäristössä sekä kielen oppiminen, työllistyminen
ja vaikutusmahdollisuudet. Nämä kaikki ovat ihmisen terveyden ja
toimintakyvyn kannalta keskeisiä edellytyksiä.
Henkilöstöön liittyviä linjauksia terveyslautakunta kannattaa todeten,
että ne ovat keskeisiä myös terveyskeskuksen toiminnan kannalta ja
niiden mukaisesti toimitaan jo.
Vielä terveyslautakunta toteaa, että taloudenhoidon osalta
terveyskeskus noudattaa kaupungin ohjeita ja näin pyrkii edistämään
esitettyjä tavoitteita. Osin nämä tavoitteet liittyvät myös kansainväliseen
yhteistyöhön.
Terveysvaikutusten arviointi
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Kaupungin globaalin eli maailmanlaajuisen vastuun strategian
tarkoituksena on edistää osaltaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia
kaikkialla maailmassa. Strategian linjausten toteutumisella voi olla
merkittäviä ja erittäin laajoja myönteisiä terveysvaikutuksia."
Käsittely
08.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Edellä oleva päätös lausunnoksi syntyi äänestyksen jälkeen
puheenjohtaja Malisen ehdotettua jäsen Leppäsen kannattamana, että
lausunnon neljännen kappaleen loppuun lisätään seuraava esitys:
"Terveyslautakunta esittää, että globaalin vastuun strategian osana
kaupunki päättää
hankinnoissaan välttää yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka käyttävät
ns. veroparatiiseja verojen kiertämiseen."
Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen ja puheenjohtaja Malisen
vastaehdotuksen välillä todettiin lautakunnan äänin 6 (Tuuli Kousa,
Eeva Kuuskoski, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Karita Toijonen,
Hannu Tuominen) - 3 (Sami Heistaro, Laila Inborr, Riitta Snäll)
kannattavan puheenjohtaja Malisen vastaehdotusta.
17.04.2012 Pöydälle
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 141
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle globaalin
vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta seuraavan lausunnon.
Sosiaalilautakunta pitää merkittävänä, että Helsinki on tarttunut
globaalin vastuun teemaan ja lähtenyt määrittelemään, millaisen
strategian avulla sitä voitaisiin toteuttaa. Työryhmän mukaan
haasteena on ollut strategian sisältöalueiden määrittely suomalaisen
kuntaorganisaation ja lisääntyvien globaalien vuorovaikutussuhteiden
kentässä. Valmistelussa on keskitytty globaalin vastuun keskeisten
teemojen tunnistamiseen, jotta voitaisiin käydä keskustelua kunnan
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roolista globaalin vastuun kantamisessa ennen toimenpiteiden
määrittelyä.
Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan työryhmä on onnistunut
hyvin rajaamaan kunnan globaalin vastuun piirin kuuluvat teemat, joita
ovat ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstöön liittyvät
kysymykset. Lisäksi on määritelty ne globaalin vastuun ulottuvuudet,
jotka kuuluvat valtion toimivaltaan.
Työryhmän kokoama taustamuistio on monipuolinen kuvaus siitä, miten
globaali vastuu otetaan huomioon valtion ja kaupungin eri linjauksissa
ja toiminnoissa. Valtion ja kunnan välinen työnjako ja strateginen
kumppanuus ovat tärkeitä myös jatkossa, esimerkiksi pakolaisten
vastaanottamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Sosiaalilautakunta pitää oikeansuuntaisena työryhmän ajatusta siitä,
että ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden
kunnioittaminen liittyvät kaikkiin globaalin vastuun tarkasteltaviin
alueisiin.
Sosiaalilautakunta pitää globaalin vastuun strategiassa mainittuja
ilmastomuutoksen ja ympäristösuojelun tavoitteita kannatettavina.
Esitetyt linjaukset ovat yhdenmukaiset valmisteilla olevan Helsingin
kaupungin ympäristöpolitiikan kanssa. Kaupungin luottamushenkilöiden
ja työntekijöiden lentomatkojen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen
kompensointijärjestelmän käyttöönotto on kannatettava ehdotus ja
osoitus kaupungin ilmastovastuusta.
Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että ruokapalvelun ja helsinkiläisten
ruokaketjun ekologisen jalanjäljen pienentäminen on nostettu esiin.
Vuonna 2010 hyväksytyn Ruokakulttuurin kehittämisvalinnat
toimenpideohjelman mukaisesti lasten päivähoidossa on käynnistetty
lastenruokailun luomuohjelman edellyttämät toimenpiteet yhteistyössä
Palmian ja hankintakeskuksen kanssa. Tavoitteena on luomuruoan
osuuden kasvattamisen päiväkotiruokailussa 50 %:iin vuoteen 2015
mennessä sekä muutoksen kytkemisen päiväkotien pedagogisiin
sisältöihin.
Varhaiskasvatusta kaupunkitasolla ohjaaviin asiakirjoihin on lisätty
ruokaan ja ruokakulttuuriin liittyviä pedagogisia sisältöjä ja päiväkotien
toiminnassa ruokailutilanteilla, erilaisilla tutustumiskäynneillä ja
tapahtumilla sekä muilla ruokaan liittyvillä sisällöillä tulee jatkossa
olemaan entistä suurempi merkitys. Palmian kanssa yhteistyössä
toteutetaan erilaisia teemaviikkoja ja –päiviä, joista esimerkkinä kevään
2012 lähiruokaviikko ja syksyn 2012 sadonkorjuuviikko. Pedagogisten
sisältöjen ytimenä on lapsen kokonaisvaltaisen ruokakokemuksen
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nostaminen keskiöön vuorovaikutteisessa prosessissa kasvattajien,
vanhempien ja lasten kanssa.
Sosiaalilautakunta yhtyy taustamuistiossa esitettyyn käsitykseen, jonka
mukaan Helsingin kaupungilla merkittävänä julkisten hankintojen
tekijänä on mahdollisuus vaikuttaa kestävän kehityksen periaatteiden
edistämiseen. Sosiaaliviraston tavoitteena on huomioida globaalin
vastuun periaatteet omissa hankinnoissaan ja kilpailutuksissaan siinä
määrin kuin se on mahdollista. Kaupungin hankintakeskus toimii
kaupungin yhteishankintayksikkönä, joka kilpailuttaa ensisijaisesti
yhteishankittavat tuotteet ja palvelut ja vastaa niiden osalta globaalin
vastuun periaatteiden toteutumisesta.
Sosiaalilautakunta pitää myönteisenä sitä, että strategiassa mainitaan
erikseen maahanmuutto ja monimuotoisuus ja että maahanmuutto
ilmiönä otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä tavoitteena
kaupunkilaisten hyvinvointi. Myös oman kielen ja kulttuurin tukeminen
on kannatettavaa, samoin kuin se, että muunkielisten tarpeet
ymmärretään ja palveluihin luodaan yhdenvertainen pääsy.
Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä muunkielisen henkilöstön määrän
lisäämistä siten, että se vastaa muunkielisten osuutta kaupungin
väestöstä. Sosiaaliviraston muunkielisen henkilöstön osuus on
kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2011 lopussa muun kuin
suomen- tai ruotsinkielisen henkilöstön osuus sosiaaliviraston
henkilöstöstä oli 6.53 %. Muunkielisen henkilöstön osuus oli suurin
vanhusten palveluissa, jossa muunkielistä henkilöstöä oli 15.74 %.
Muunkielisen henkilöstön osuuden kasvattaminen sekä
monimuotoisuuden kehittäminen liitetään sosiaalitoimen vuoden 2013
henkilöstötavoitteisiin. Henkilöstöraportointia kehitetään siten, että
muunkielisen henkilöstön määrän kehittyminen raportoidaan vuoden
2012 henkilöstöraportoinnin yhteydessä.
Oppisopimuskoulutus on muunkielisille jatkossakin tärkeä väylä
työllistyä sosiaalitoimen tehtäviin. Sosiaalivirastossa käynnistetään
vuosittain yksi muunkielisille tarkoitettu oppisopimusryhmä lähihoitajan
tutkinnon suorittamista varten, muunkielisiä on myös muissa
oppisopimusryhmissä.
Monimuotoisuutta kehitetään esimiesten ja työyhteisöjen
monimuotoisuusvalmennuksilla. Muunkielisille turvataan mahdollisuus
osallistua suomen kielen opetukseen. Sosiaalivirastossa on hyviä
kokemuksia muunkielisille työntekijöille, heidän esimiehilleen sekä
muunkielisille opiskelijoilleen järjestetyistä verkostotilaisuuksista.
Virastossa on otettu käyttöön myös erityisesti muunkielisille
tarkoitettuja perehdytyskäytäntöjä. Jatkossa on tarvetta panostaa
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lisäksi muun muassa muunkielisten opiskelijoiden harjoittelujaksojen
kehittämiseen.
Sosiaalilautakunta haluaa lopuksi nostaa esille kysymyksen
erillisstrategian tarpeellisuudesta. Parhaillaan on käynnistymässä
vuosien 2013- 2016 strategiaohjelman sisältöjen ja rakenteen
hahmottelu. Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan globaalin
vastuun strategiset linjaukset ja toimenpiteet olisi mahdollista sisällyttää
uuteen strategiaohjelmaan, jolloin erillistä strategiaa ei tarvittaisi.
Hallintokunnat voisivat laatia omat linjauksensa ja
talousarviotavoitteensa strategiaohjelman pohjalta.
Terveysvaikutusten arviointi
Kaupungin globaalin strategian tarkoituksena on edistää sosiaalisesti
kestävää kehitystä Helsingissä sekä lisätä tietoisuutta kaupungin
toimenpiteiden vaikutuksista muualla maailmassa. Näin linjausten ja
toimenpiteiden toteutumisella voi olla merkittäviä ja myönteisiä
terveysvaikutuksia.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377
tuula.vesanen(a)hel.fi

Henkilöstökeskus 30.4.2012
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Henkilöstökeskus kannattaa esitettyjä näkemyksiä ja toimenpiteitä.
Henkilöstökeskus varautuu omalta osaltaan toteuttamaan sovittavat
toimenpiteet.
Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965
marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 26.04.2012 § 39
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
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Yleisesti voi sanoa, että Helsingissä kynnys saattaa kansainväliseen
tietoisuuteen omaa osaamistaan on kovin korkea. Kansainvälisesti
tunnetuksi tullaan vasta kun on olemassa valmis tuote tai todistetusti
kreditoitu palvelu (kuten koulutusjärjestelmän PISA –arvio).
Kansainvälistä mediaa ja yhteistyökumppaneita tulisi lähestyä jo kun on
riittävän hyvä idea, konsepti tai suunnitelma. Kaupungille ominainen
kansainvälinen ujous näkyy myös siinä, että lähdetään globaaleille
kentille vain suurien hankkeiden ja ’highlight’ien kautta – kuitenkin
kaupungin peruspalvelutuotanto on täynnä innovaatioita ja hyviä
käytäntöjä, jotka ovat täysin ’vientikelpoisia’.
Strategiassa on huomioitu riittämättömästi kansainvälisiin verkostoihin,
tietoverkkoihin ja Internetiin liittyvät linjaukset ja tavoitteet. Globaalin
vastuun strategiaa tulisi laajentaa digitaalisen maailman antamiin
mahdollisuuksiin, kuten tiedottamiseen, verkostoitumiseen,
liikkumiseen ja saavutettavuuteen liittyviin asioihin.
Kansainväliset, merkittävästi tietoverkoissa toimivat, verkostot tulevat
yhä tärkeämmiksi osaamisen jakamisen ja kehittämisen välineiksi.
Helsinki voisi hyötyä aktiivisesta kansainvälisestä verkottumisesta
toisaalta omaa osaamistaan tehokkaammin vieden sekä toisaalta sitä
yhteistyössä rakentamalla. Nuorisoasiainkeskuksen kohdalla tällaista
yhteistyötä rakennetaan verkkonuorisotyössä, digitaalisten pelien
pelaamisessa, nuorten vaikuttamistoiminnassa ja monikulttuurisessa
nuorisotyössä. Verkostoutumista rahoitetaan kansainvälisten tuki- ja
rahoitusohjelmien kautta.
Tietoverkot ylittävät myös maanosien ja niiden perinteisten
hallinnollisten alueiden rajat. Globaalin vastuun tarkastelu antaa
tässäkin suhteessa mahdollisuuden arvioida eurosentrismiä:
Pääkaupunkiseutu ja Helsinki ovat jo nyt tunnettuja kansainvälisistä
yrityksistään, maailmanluokan urheilu- ja kulttuuritapahtumista,
WDC:stä, Guggenheimista jne. – Mitä olisivat kaupungin muun
toiminnan globaalit mahdollisuudet?
Mainittakoon, että nuorisoasiainkeskus on omassa
kansainvälisyysohjelmassaan vuosille 2011-2013 määritellyt ”globaalin
kansalaisuuden” kasvatustehtäväkseen. Nuorille luodaan
mahdollisuuksia kokea kansainvälisyyttä sekä kotikaupungissaan
Helsingissä että muualla maailmassa niin reaali- kuin
verkkomaailmassa. Nuorten matkaryhmät suunnittelevat, valmistelevat
ja toteuttavat nuorisovaihtoja. Nuorten vapaaehtoisvaihtoja toteutetaan
toimimalla vastaanottavana tahona sekä lähettävänä tahona.
Molemmat kuuluvat EU:n nuoriso-ohjelman tukemiin toimintoihin.
Helsinkiläiset nuorisojärjestöt toteuttavat monikulttuurista toimintaa
sekä kotikaupungissaan että osallistuvat itse maailmanlaajuisten
järjestöjen ja tapahtumien ketjuihin.
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Globaalin vastuun strategia on moniaineksinen ja konkreettinen
kiteytys Helsingin kaupungin keskeisistä mahdollisuuksista osallistua
maailmanlaajuisten kysymysten ratkaisemiseen. Taustamuistio
syventää varsin informatiivisesti strategiaan tiivistettyjä esityksiä.
Nuorisoasiainkeskus pitää esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä
kannatettavina, mutta haluaa esittää niihin seuraavia näkökohtia.
On tärkeää, että globaalia vastuuta erityisesti ilmastonmuutosta
käsitellään kaupungin strategiatasolla, koska vastuun kantaminen
ulottuu lopulta kaikkiin kaupunkilaisiin ja koko kaupungin hallintoon.
Tästä näkökulmasta katsottuna on huolehdittava siitä, että strategiassa
esitetyt toimenpiteet ovat riittävän vaikuttavia ja laaja-alaisia
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomen, pääkaupunkiseudun ja
Helsingin erityisenä haasteena on, että kuulumme siihen pieneen
joukkoon maapallon ihmisistä, jotka kuluttavat suurimman osan
käytettävissä olevista luonnonvaroista. Meillä on vain yksi maapallo,
mutta me suomalaiset elämme, kuin niitä olisi useampia. Tarvittaisiin
noin kolme ja puoli maapalloa, jos kaikkien ekologinen jalanjälki olisi
samansuuruinen kuin suomalaisten. (Ecological Footprint Atlas 2010).
Ilmastonmuutosta pidetään tällä hetkellä kaikkein pahimpana
ympäristöuhkana. On kuitenkin muistettava, ettei omasta toiminnasta
syntyneiden päästöjen leikkaaminen pelkästään riitä, vaan on
vaikutettava myös elämäntavastamme johtuvan kulutuksen
ilmastovaikutuksiin. Aina ottaessamme luonnonvaroja käyttöömme
esimerkiksi uusien laitteiden muodossa, aiheutamme
hiilidioksidipäästöjä jossain päin maailmaa. Globaalin vastuun
kantaminen edellyttäisi siis kaupungin osalta laajempaa
luonnonvarojen kuluttamisen tarkastelua. Hankintojen ekologisuus ja
eettisyys ovat tärkeitä asioita, mutta vielä tärkeämpää olisi pohtia sitä
voidaanko hankinta joskus jättää tekemättä. Voidaanko ostaa palvelua
tuotteen sijaan? Mitä voisimme lainata, kierrättää tai yhteiskäyttää?
Strategiassa voisi painottaa enemmän sitä, miten kaupunkina
voisimme tuottaa samat palvelut kuntalaisille ekotehokkaammin
vähemmillä luonnonvaroilla. Maailmanlaajuiset vaikutuksemme ovat
jääneet meiltä ohuesti ymmärretyiksi, jos esimerkiksi
ilmastonmuutoksen hidastamiseksi keskitymme vain oman
kaupunkimme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.
Kulutuksestamme syntyy paljon jätettä sekä tuotteiden
valmistusmaissa että täällä Helsingissä. Sähköisten laitteiden
lisääntyminen toiminnassamme ja niiden nopea uusimistahti tuottaa
paljon sähkö- ja elektroniikkaromua. Globaalia vastuuta kantavana
Helsingin kaupungilla tulisi olla järjestelmä, joka takaa sen, ettei serromua kulkeudu kehitysmaihin alkeellisiin oloihin purettavaksi.
Greenpeacen arvion mukaan EU:n alueella kerätystä SER:stä vain 25
% käsitellään asianmukaisesti – loput katoavat jäljettömiin (Honkonen,
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J., Tuurala, A. 2009. Vihreä IT; elektroniikan elämänkaari. Tietokone
5/2009).
Ruokanäkökulmaa käsitellään muistiossa paljon ja onkin tärkeää, että
ruokaa Suomessa tuotetaan ympäristöystävällisesti ja suositaan
lähiruokaa sekä luomua. Kaupunki voisi kuitenkin toimia
äänekkäämmin kasvispainotteisen ruokavalion puolesta, koska lihan
syönnin vähentäminen on merkittävin globaali ruokaan liittyvä
ympäristöteko. Kasvisruoan määrää tulisikin huomattavasti lisätä
Palmian tarjonnassa ja sen laatuun ja ravitsevuuteen tulisi kiinnittää
huomiota. Reilun kaupan järjestelmä on sinänsä hyvä ja kannatettava,
mutta kaupungin isona toimijana on syytä selvittää myös muiden
eettiseen kuluttamiseen liittyvien sertifikaattien käyttökelpoisuus,
esimerkiksi kelpuutetaanko UTZ – merkitty kahvi Reilun kaupan
kaupungin käyttöön. Myös banaaneilla on Reilun kaupan merkille
kilpaileva järjestelmä. Kaupunkiviljely tulee jatkossa varmaan
lisäämään tervettä suhtautumista ruoka-asioihin.
Lopuksi nuorisoasiainkeskus toivoo, että Globaalin vastuun strategiaan
tai muistioon lisättäisiin kappale kaupungin ekotukihenkilöistä, joita
toimii jo miltei kaikissa kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Tämä on
merkittävä kaupungin globaalin vastuun resurssi, jotka tarvitsisivat
tuekseen hyvin toimivan ympäristöjohtamisen ja kaikkien esimiestensä
tuen. Hyvin toimiessaan ekotukijärjestelmä voisi viedä ymmärrystä
globaalista vastuusta ruohonjuuritasolle kaikkiin virastoihin ja laitoksiin.
Käsittely
26.04.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitystään siten, että
kohdassa 4 korvataan "Strategiassa voisi painottaa.." alkavassa
virkkeessä sana "hyvät" sanalla "samat" ja kohdasta 6 poistetaan virke
" Miksei työpaikkaruokaloissakin voisi olla koulujen tapaan yksi
kasvisruokapäivä viikossa ja sen lisäksi kaikkina muina päivinä
kasvisvaihtoehto?"
Vastaehdotus:
Tuomas Tiihonen: Lautakunta päättää antaa esityksen mukaisen
lausunnon muokattuna siten, että
lausunto järjestetään uudelleen siten, että kohdat 2-6 siirretään kohdan
11 jälkeen ja kohtien 7 ja 8 järjestys vaihdetaan.
Kannattajat: Malina Valtonen
1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää antaa esityksen mukaisen lausunnon
muokattuna siten, että lausunto järjestetään lausunnon uudelleen siten,
että kohdat 2-6 siirretään kohdan 11 jälkeen ja kohtien 7 ja 8 järjestys
vaihdetaan.
Jaa-äänet: 4
Riku Ahola, Verna Castren, Erkki Perälä, Johanna Sandberg
Ei-äänet: 5
Anita Kuitunen, Tuomas Tiihonen, Petra Toivonen, Tuomo Valokainen,
Malina Valtonen
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Lauri Siurala
Lisätiedot
Lauri Siurala, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045
lasse.siurala(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 24.04.2012 § 46
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Päätös
Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
globaalin vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta seuraavan
lausunnon:
Kaupunginmuseon johtokunta pitää hyvänä, että Helsingin kaupunki on
tunnistanut kaupungin roolin globaalin vastuun kantamisessa ja
kirjannut siihen kuuluvat teemat ja linjaukset strategiamuotoon
hyödyntäen jo olemassa olevia tai valmisteilla olevia aiheeseen liittyviä
kaupungin ohjelmia ja linjauksia. Poimintoja on tehty kaupungin
strategiaohjelmasta, hankintastrategiasta, elinkeinopolitiikasta,
tapahtumajärjestämisen linjauksista, ruokakulttuuristrategiasta ja
harmaan talouden torjunnan toimintaohjeista. Itse globaalin vastuun
strategiaan on sisällytetty vain uudet toimenpide-ehdotukset
Työryhmän ehdotuksen sisältämät globaalin vastuun sisältöalueet
(ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja
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monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta, henkilöstö) liittyvät
vähintäänkin välillisesti kaikkien virastojen toimintaan.
Taustamuistiossa onkin ansiokkaasti pohdittu globaalin vastuun
määrittelyn haasteita palvelujen tuottamisen ja hankintojen ympäristöja ilmastovaikutuksista aina ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.
Yhdellä alueella strategia jää osin ohueksi: kulttuurin rooli ja merkitys
globaalin vastuun näkökulmasta on jäänyt vähäiselle käsittelylle.
Johtokunta pitää tärkeänä, että muistiossa huomioitaisiin myös
valtuuston 2011 hyväksymän Helsingin kulttuuristrategian 2012-2017
linjauksia. Globaalin vastuun kannalta siihen sisältyy joitakin olennaisia
periaatteita. Kulttuuri on osa kansalaisyhteiskuntaa, se on kestävää
kehitystä ja se vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää terveyttä. Näillä
kaikilla on yhtymäkohtansa globaalin vastuun strategiaan, mm. siihen
jo sisältyvään maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyviin
kysymyksiin. Kestävän kansalaisyhteiskunnan lähtökohtia ovat
kulttuurienvälisyys, vuoropuhelu ja eri kulttuurien rinnakkaiselo.
Kulttuurilla on roolinsa ja mahdollisuutensa eriarvoistumisen hillinnässä
ja yhteisöllisyyden lisäämisessä. Kulttuurin trendit ja muutokset ovat
globaaleja.
Johtokunta esittää, että myös kulttuuristrategiaa hyödynnettäisiin
globaalin vastuun strategiassa muiden linjausten ohessa. Strategiaan
olisi hyvä lisätä kulttuuristen oikeuksien kunnioittaminen ja kulttuurin
saavutettavuuden periaatteet, joihin liittyy mm. oikeus kulttuuriperintöön
ja sen suojeluun.
Johtokunta pitää tärkeänä, että myös rakennettu kulttuuriympäristö ja
sen vaaliminen näkyisi kaupungin globaalin vastuun strategiassa.
Kulttuuriympäristön vaaliminen on kestävää kehitystä. Siihen
nivoutuvat myös energiansäästön haasteet vanhassa
rakennusperinnössä sen ominaislaatua kadottamatta ja
korjausrakentaminen ylikorjaamista tai turhaa uusimista välttäen,
perinteisiä ja ekologisia menetelmiä sekä materiaaleja suosien.
Kulttuuriympäristöä ja -perintöä ei voi unohtaa globaalin vastuun
strategiasta myöskään siksi, että Suomi on sitoutunut noudattamaan
lukuisia kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia, joista voi mainita
esim. Unescon maailmanperintösopimuksen. Sen sisältämistä
maailmanperintökohteista yksi, Suomenlinna, sijaitsee Helsingissä.
Toinen maininnan arvoinen sopimus on Haagin yleissopimus, jonka
tavoitteena on kulttuuriomaisuuden suojelu aseellisen selkkauksen
sattuessa. Muita tärkeitä kansainvälisiä sitoumuksia ovat esimerkiksi
maisemaa koskeva eurooppalainen yleissopimus, jonka lähtökohtia
ovat kestävän kehityksen tavoitteet sekä maiseman merkitykset
kulttuurin, ekologian, ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kannalta.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

52 (881)

Kj/3
26.09.2012
Erityisenä näkökulmana on maiseman merkitys eurooppalaisen
identiteetin, paikallisen kulttuurin ja yksilön elämänlaadun
turvaamisessa.
Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo
Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485
tiina.merisalo(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 24.04.2012 § 37
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Päätös
Johtokunta päätti antaa seuraavansisältöisen lausunnon globaalin
vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta:
"Työryhmä on strategiassaan määritellyt globaalin vastuun ja esittänyt
eräitä toimenpide-ehdotuksia. Globaalin vastuun strategian
taustamuistiossa on monipuolisesti käsitelty asiaa. Helsingin Satama ja
satamatoiminnat ovat osa kansainvälistä kuljetusketjua, joten globaalit
asiat ovat olennaisia sen toiminnassa.
Helsingin Satamalla on jo perustehtävänsä perusteella merkittävä rooli
Helsingin liike-elämän ja elinkeinopolitiikan sekä kansainvälisen
toiminnan tukemisessa. Helsingin Sataman toiminta-ajatus on
määritelty seuraavasti:
Helsingin satama on Suomen ulkomaankaupan sekä
matkustajaliikenteen pääsatama edistäen monipuolisesti Helsingin
seudun elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Liiketoiminnan aktiivisena
kehittäjänä Helsingin Satama luo puitteet ja koordinoi toimintoja
satamassa.
Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu
Yksi keskeinen asia globaalissa vastuussa on ilmastonmuutos ja sen
hillintä. Kaupunki on asettanut konkreettisia tavoitteita
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Kaupunki vähentää
kasvihuonepäästöjä vähintään 20% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020
mennessä. Satamatoiminnassa laivaliikenteen päästöt riippuvat
olennaisesti kansainvälisen lainsäädännön ja määräysten
kehittymisestä. Niihin ei Helsingin Satama suoraan voi kovinkaan
paljon vaikuttaa.
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Eräs keino ilmastonmuutoksen hillintään on oman toiminnan
energiatehokkuuden lisääminen. Helsingin Satama on asettanut
tavoitteekseen oman energiankulutuksen vähentämisen 2% vuosittain
kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Tavoite onkin saavutettu vuosina
2009 -2011.
Laivaliikenteen päästöjen vähentämiseksi on Katajanokalla rakenteilla
maasähköliityntämahdollisuus Tukholmaan liikennöiville aluksille.
Helsingin Satama on mukana Itämeriohjelman hankkeissa, joissa
tutkitaan laivaliikenteen päästöjen vähentämismahdollisuuksia ja myös
mahdollisuuksia ottaa satamamaksuissa huomioon laivojen
ympäristövaikutukset.
Itämeren suojelu on Helsingin Satamalle tärkeä asia. Helsingin Satama
on ollut eturivin toimija mm. laivajätevesien vastaanotossa. Se on
investoinut jo 1990- luvun puolivälistä lähtien laivajätevesien
vastaanottojärjestelmiin. Helsingin Satama toimii yhteistyössä
varustamoiden ja Itämeren satamien kanssa tavoitteenaan kehittää
järjestelmien toimivuutta.
Hankinnat
Helsingin Sataman tavara- ja materiaaliostot tehdään pääsääntöisesti
kaupungin yhteishankintaelinten kilpailuttamilta tavarantoimittajilta.
Kilpailutuksissa ja hankinnoissa on syytä huomioida kestävän
kehityksen periaatteet. Hankinnoissa tavoitellaan energia- ja
materiaalitehokkaita ratkaisuja ja ympäristökriteerit ovat tärkeä
hankintojen valintakriteeri. Hankinnoissa pyritään suosimaan eettisyyttä
ja toteuttamaan yhteiskunnallista vastuuta. Kilpailutuksen vertailu- ja
valintaperusteiden käytöstä tarvitaan lisää ohjeistusta ja osaamisen
varmistamista esimerkiksi koulutuksen avulla.
Harmaa talous
Helsingin Satama noudattaa tilaajavastuulakia ja kaupungin omaa
harmaan talouden torjuntaohjetta. Ohjeeseen perustuen hankinnoissa
käytettävien toimittajien pitää rekisteröityä yritys- ja yhteisötietolain
mukaisesti ja huolehtia verojen, sosiaaliturva- ja muiden lakisääteisten
maksujen maksamisesta. Päätöksenteko on mahdollisimman avointa ja
julkista. Näillä toimenpiteillä ehkäistään väärinkäytöksiä kaikissa
muodoissaan.
Kansainvälinen yhteistyö
Satamatoiminta on osa kansainvälistä kuljetusketjua ja erityisesti
yhteistyö Itämeren alueella on tärkeää Helsingin Satamalle.
Yhteydenpito merkittävimpiin vastasatamiin on keskeisessä asemassa.
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Helsingin Satama osallistuu aktiivisesti alan eri kansainvälisten
järjestöjen toimintaan ja edistää siten yhteisiä tavoitteita.
Henkilöstö
Helsingin Satama noudattaa kaupungin henkilöstöstrategiaa ja eettisiä
periaatteita, jotka on tiedotettu henkilökunnalle. Henkilökunnalle
taataan turvallinen, terveellinen ja tasa-arvoinen työympäristö.
Henkilöstöä koulutetaan ympäristövastuullisuuteen.
Työmatkapyöräilyä edistetään. Helsingin Satama on
työsuhdepolkupyöräilyn pilotti Helsingin kaupungilla ja yli 10 %:lla
henkilöstöstä on työsuhdepolkupyörä.
Rekrytoinnissa edistetään muunkielisten työntekijöiden sijoittumista
työpaikkoihin."
Esittelijä
talousjohtaja
Tauno Sieranoja
Lisätiedot
Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: 310 33560
tauno.sieranoja(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 24.04.2012 § 27
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Päätös
Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle ehdotuksen
mukaisen lausunnon:
Strategialuonnoksessa globaalin vastuun sisältöalueiksi on määritelty
ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstö.
Ilmastonmuutos
Strategiaehdotuksessa todetaan ilmastonmuutoksen osalta, että
kaupunki vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 % vuoden
1990 tasosta vuoden 2020 mennessä ja että uusiutuvien
energianlähteiden osuus energiantuotannossa nostetaan 20 %:iin
vuoteen 2020 mennessä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin
Energian kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jossa
esitetään konkreettinen toimenpideohjelma näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi Helsingin Energian osalta. Kaupunginvaltuusto
vahvisti päivitetyn kehitysohjelman kokouksessaan 18.1.2012.
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Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa kuvataan Helsingin
kaupungin strategiaohjelman linjauksia: Helsinki toimii aktiivisesti
ilmastonmuutoksen torjuntatyössä, edistää päästöjen vähentämistä
synnyttäviä energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä innovaatioita
sekä profiloituu ilmastoystävälliseksi kaupungiksi ja
energiatehokkuuden (energian tuotannon, siirron ja käytön
tehokkuuden) edelläkävijäksi. Helsingin Energian visiona on olla
edelläkävijä energiatehokkuudessa. Helsingin Energia on mukana
Elinkeinoelämän Keskusliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön välisessä
energiatehokkuussopimuksessa ja on sopimuksen myötä sitoutunut
tehostamaan energiankäyttöään 9 % vuosina 2008–2016 vuoteen 2005
verrattuna.
Ympäristönsuojelu
Strategiaehdotuksessa korostetaan Itämeren suojelua tavoitteena
vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren alueella. Helsingin
Energia tukee omalla toiminnallaan tätä tavoitetta mm. Helsingin
yliopiston yhteyteen perustetun Helsingin Energian 100-vuotisrahaston
kautta. Rahaston tarkoituksena on erityisesti Suomenlahtea koskevan
Itämeri-tutkimuksen edistäminen.
Hankinnat, harmaan talouden torjunta
Helsingin Energia noudattaa tilaajavastuulakia ja kaupungin ohjetta
harmaan talouden torjumiseksi.
Kansainvälisessä kaupassa globaali vastuu kansainvälisessä kaupassa
edellyttää yritysmäisempää sitoutumista (Corporate Social
Responsibility). Polttoainehankinnassaan Helsingin Energia edellyttää
myyjältä sitoutumista vastuullisen liiketoiminnan käytäntöihin,
käytännössä sitoutumista vähintään YK:n Global Compact –
periaatteisiin, joihin työryhmän taustamuistiossakin viitataan
yritysmaailman käytäntönä.. Lisäksi Helsingin Energia edellyttää
toimittajilta myös selvitystä toimintapolitiikoista, joilla he täyttävät em.
periaatteet sekä kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Sopimuksiin
sisällytetään myös oikeus auditoida näiden periaatteiden toteuttamista.
Maahanmuutto ja monimuotoisuus sekä henkilöstö
Helsingin Energian omissa kaupungin eettisiä periaatteita
täydentävissä periaatteissa todetaan mm. ” kohtelemme toisiamme,
liikekumppaneita ja muita sidosryhmiä oikeudenmukaisesti ja
tasapuolisesti riippumatta heidän kansallisuudestaan, etnisestä
alkuperästään, sukupuolestaan, iästään, poliittisesta kannastaan tai
uskonnollisesta vakaumuksestaan”. Henkilöstö palkataan pysyvään
työsuhteeseen aina kun mahdollista ja monimuotoisuutta tuetaan
kokonaisvaltaisesti johtamiskäytännöissä huomioiden erityisesti
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

56 (881)

Kj/3
26.09.2012
toimialan haasteet, jolloin energia-alan osaaminen korostuu
rekrytoinneissa ja osaamisen johtamisessa. Asiakaspalvelua tarjotaan
kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.
Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälisen yhteistyön osalta strategiaehdotuksessa todetaan, että
globaalisti Helsinki edistää ilmastopoliittisia tavoitteita kohti
hiilineutraalia tulevaisuutta ja vie maailmalle yksittäishankkeissa opittua
osaamista, esim. energia- ja vesiasioihin liittyvissä kysymyksissä.
Helsingin Energia on esitellyt mm. yhteistuotantoa, kaukojäähdytystä ja
konesalien hukkalämmön hyödyntämistä lukuisissa kansainvälisissä
yhteyksissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Taustamuistiossa on globaalin strategian sateenvarjon alle sisällytetty
myös kaupungin elinkeinopolitiikka. Helsingin Energia vahvistaa
toiminnallaan koko kaupungin liiketoiminnan ja asumisen edellytyksiä
synnyttämällä kaupunkilaisten käyttöön toimivan energiamarkkinan,
joka takaa energian kilpailukykyisen hinnan ja saatavuuden.
Toimintavarma energiahuolto ja luotettavat energiapalvelut ovat
keskeinen osa toimivaa infrastruktuuria, joka on Helsingille merkittävä
kilpailutekijä.
Käsittely
24.04.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Seppo Ruohonen: Poistetaan kappale numero 5.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Seppo Ruohonen
Lisätiedot
Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100
kauno.kaija(a)helen.fi

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk 19.04.2012 § 10
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut - liikelaitoksen
johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:
Oiva Akatemian johtokunta toteaa, että globaalin vastuun linjaukset
Helsingin kaupungin toiminnassa ovat tärkeä osa koko Helsingin
kaupungin strategisia linjauksia ja ne tulee sisällyttää kaikille
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toimialoille.
Oiva Akatemian johtokunta kannattaa tehtyjä linjauksia ja painottaa
henkilöstön ja esimiesten osaamista ymmärtää ja ottaa huomioon
monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä
kysymyksiä. Muistiossa olevat toimenpiteet voidaan liittää osaksi
Helsingin kaupungin omia henkilöstön kehittämistoimenpiteitä sekä
johtamis- ja esimiesvalmennuksia. Oiva Akatemia edistää kehittämis-,
koulutus- ja valmennustoimenpiteillään edelleen Monikulttuurinen
johtaminen -hankkeen (2008-2012) tulosten käytäntöön viemistä ja
hyvien käytäntöjen levittämistä.
Johtokunta painottaa myös, että kestävä kehitys tulee ottaa huomioon
järjestelmällisesti kaupungin hankinnoissa. Kestävän kehityksen
vertailu- ja valintaperusteiden käyttöä kilpailutuksessa voidaan tukea
koulutuksellisilla toimenpiteillä.
Työryhmän ehdotuksesta ei ole muuta lausuttavaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Asuntotuotantotoimikunta 18.04.2012 § 58
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Lausunto
Yleistä
Asuntotuotantotoimikunta pitää hyvänä nyt esitettyä globaalin vastuun
strategiaa. Se kokoaa kaupungin toimintaa koskevat
yhteiskuntavastuulliset päämäärät selkeäksi ja napakaksi
kokonaisuudeksi ja toimii kaupungin tahdonilmauksena.
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Asuntotuotantotoimikunnan toimialaan liittyy keskeisimmin esitetyistä
teemoista ilmastonmuutoksen torjuminen, ympäristönsuojelu sekä
hankinnat ja henkilöstö. Hankinnoissa korostuvat ympäristöasiat sekä
harmaan talouden torjuntatoimet.
Keskeinen merkitys asuntotuotantotoimiston toiminnassa on siinä,
miten rakennuttamisen hankinnat toteutetaan ja minkälaisin ehdoin ne
tehdään. Yhteiskuntavastuullinen toiminta edellyttää eri hallintokuntien
tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyön tavoitteiden,
toimintatapojen ja vastuiden kehittämistä.
Ilmastonmuutos ja ympäristöasiat rakennuttamisessa
Asuntotuotantotoimikunta on sitoutunut edistämään toiminnassaan
kaupungin päästötavoitteiden saavuttamista. Toimikunnan ohjauksessa
toimiva asuntotuotantotoimisto (ATT) panostaa rakentamisessaan eri
tavoin kestävän kehityksen vaatimusten huomioon ottamiseen.
Kaupunkirakenteen eheyttämiseksi ATT selvitti kaupungin
kiinteistöyhtiöiden kanssa yhteistyössä kiinteistöyhtiöiden tonteilla
sijaitsevat mahdolliset täydennysrakennuskohteet. Vuosina 2010 ja
2011 valmistuivat myös ATT:n ensimmäiset lisäkerroskohteet
Laajasaloon, joita voidaan myös pitää tärkeinä avauksina
kaupunkirakenteen eheyttämiseksi ja tiivistämiseksi.
Täydennysrakentamiskohteiden toteuttaminen on kuitenkin hidasta ja
erityisesti autopaikkojen toteuttaminen jo olemassa olevaan
ympäristöön on vaikeaa. Täydennysrakentamiskohteiden
käynnistymistä hidastavat mm. kaavamuutosten vaatima aika ja
täydennysrakennustonteilta siirrettäviä toimintoja korvaavien tilojen
puute. Kaupungin eri hallintokuntien välinen yhteistyö onkin
avainasemassa täydennysrakentamisen edistämisessä. Talous- ja
suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle vuonna 2011 perustettuun
täydennysrakentamisprojektiin kohdistuukin suuria toiveita toiminnan
koordinoimisen osalta.
Matalaenergiarakentamista kehitettiin keväällä 2011 valmistuneessa
kehityshankkeessa Viikinmäessä Pihlajiston Kiinteistöt Oy
Hernepellontie 26:ssa, jossa rakennusten lämmitysjärjestelmien
valinnassa otettiin käyttöön ympäristövaikutukset huomioiva
primäärienergialaskenta. Kehityshankkeen myötä otettiin ATT:n koko
uudistuotannon energiatehokkuustavoitteeksi Aenergiatehokkuusluokka jo ennen kuin se tuli tontinvarausten
edellytyksenä pakolliseksi. Myös peruskorjausten toteutuksessa
pyritään tavoitteellisesti parantamaan korjattavat rakennukset
energiatehokkuusluokkaan C silloin, kun korjaustoimenpiteet
kohdistuvat energiatehokkuuden kannalta olennaisiin rakennusosiin ja
kun se muuten on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Kestävän
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kehityksen mukaista on myös asuntotuotantotoimiston jo pitkään
edellyttämät rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98) pidemmät
takuuajat, jotka ovat esimerkki ympäristöasioiden huomioimisesta
hankinta-asiakirjoissa.
Teknistyvien rakennusten suunnittelussa yhä tärkeämmäksi muodostuu
toteutettujen ratkaisujen helppokäyttöisyys niin huoltotoimien kuin
asumisenkin osalta. Vasta tilojen oikealla käytöllä ja ammattitaitoisella
ylläpidolla varmistetaan energiatehokas ja ympäristöä mahdollisimman
vähän rasittava lopputulos.
Harmaan talouden torjuminen
Asuntotuotantotoimisto on ollut aloitteellinen edelläkävijä rakennusalan
harmaan talouden kitkemisessä. Toimisto otti käyttöön uusia keinoja
mm. sanktioimalla urakoiden ketjuttamiskiellon vuonna 2010.
Urakoiden ketjuttamisen rajoittamisessa ATT on ollut edelläkävijänä
koko rakennusalalla. Asuntotuotantotoimiston esityksestä toimiston
luomat käytännöt ovat levinneet yleisiksi suosituksiksi Asunto-,
toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kautta ja osaksi myös
kaupungin omia ohjeita. Asuntotuotantotoimisto noudattaa Helsingin
kaupungin ohjetta harmaan talouden toimimiseksi.
Asuntopolitiikka
Toimisto noudattaa MA-ohjelman linjauksia tuotannon laadullisessa
suunnittelussa ja kohderyhmien huomioon ottamisessa. Muunkielisen
väestön sijoittuminen tutkimusten mukaan erityisesti kaupungin omaan
vuokra-asuntokantaan otetaan huomioon myös asuntotarjonnan
monipuolisuudella. Yhtä lailla asuntotarjonnan monipuolisuuden
kehittäminen tarjoaa yksilöllistyvälle kantaväestölle heidän tarpeitaan
vastaavia kiinnostavia asumismahdollisuuksia.
Elinkeinopolitiikka
Sekoittunut kaupunkirakenne edellyttää toiminnoiltaan monipuolisia
asuinrakennusratkaisuja. Tämä näkyy esimerkiksi lisääntyneinä
liiketiloina asuinkiinteistöissä. Liiketilojen omistajiksi ja käyttäjien
hankkimiseksi tarvitaan hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä ja
toimivia ennalta sovittuja toimintatapoja. Elinkeinotoiminnan ja
kiinteistötoimen yhteistyön tiivistäminen on tältä osin tarpeen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisätiedot
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293
ifa.kytosaho(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 17.04.2012 § 66
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Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan
lausunnon:
Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymään strategiaohjelmaan
2009–2012 sisältyy globaalin vastuun strategian valmistelu.
Kaupunginjohtaja asetti 22.9.2010 johtajistokäsittelyssä työryhmän
valmistelemaan ehdotuksen globaalin vastuun strategiaksi.
Strategiaehdotus ja sen taustamuistio valmistuivat 2.3.2012.
Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa esitellään globaalin
vastuun määritelmä kunnan toiminnassa, globaalin vastuun määrittelyn
taustaa ja siihen liittyviä haasteita sekä tuodaan esiin globaalin vastuun
strategian malleja. Helsingin globaalin vastuun strategian
sisältöalueiksi määritellään ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu,
hankinnat, maahanmuutto ja monimuotoisuus, kansainvälinen
yhteistyö, taloudenhoidon vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta
sekä henkilöstö. Ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja
monimuotoisuuden kunnioittaminen liittyvät kaikkiin tarkasteltaviin
alueisiin.
Muistioon on koottu olemassa olevia tai valmisteilla olevia globaalin
vastuuseen liittyviä kaupungin linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia.
Poimintoja on tehty kaupungin strategiaohjelmasta,
hankintastrategiasta, elinkeinopolitiikan kehittämisvalinnoista,
tapahtumajärjestämisen toimintalinjoista, ruokakulttuurin
kehittämisvalinnoista ja harmaan talouden torjuntaa hankintojen
yhteydessä koskevasta toimintaohjeesta. Itse strategiaan on sisällytetty
vain ne yllä mainittuihin sisältöalueisiin liittyvät toimenpide-ehdotukset,
joita ei ole muualla esitetty.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää strategian sisältöalueiden valintoja
perusteltuina. Samalla se ehdottaa, että muistiossa huomioitaisiin myös
Helsingin kulttuuristrategian 2012 –2017 linjaukset. Globaalin vastuun
strategian kannalta olennaisia ovat ainakin seuraavat
kulttuuristrategiaan kirjatut Helsingin kulttuuripoliittiset periaatteet:
 kulttuuri on osa kansalaisyhteiskuntaa,
 kulttuuri on kestävää kehitystä ja
 kulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää terveyttä.
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Näillä kaikilla on yhtymäkohtia globaalin vastuun strategiaan, erityisesti
maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin.
Kansalaisyhteiskunnan lähtökohtia ovat vuoropuhelu, eri kulttuurien
yhteiselo ja kulttuurienvälisyys. Kestävä kehitys ja ekologinen ajattelu
uudistavat toiminta- ja ajattelutapoja. Yhteisöllisyyteen liittyvät
kulttuuriin saavutettavuus sekä (moni)kulttuuristen projektien
mahdollisuus hillitä eriarvoistumiskehitystä.
Kulttuuristrategia jakaantuu neljään kokonaisuuteen, joista erityisesti
kaksi, monien kulttuurien Helsinki sekä ympäristö ja kaupunkirakenne,
ovat olennaisia globaalin vastuun strategian kannalta. Monien
kulttuurien Helsinki -teeman keskeisiin toimenpide-ehdotuksiin kuuluu,
että vahvistetaan kulttuuristen vähemmistöjen mahdollisuuksia
harjoittaa omaa kulttuuriaan. Ympäristö ja kaupunkirakenne -teeman
alla tarkastellaan mm. vanhojen tilojen kulttuurikäyttöä ja
rakennusperinnön vaalimista sekä tuodaan esiin ympäristötaide osana
kaupunkikuvan elävöittämistä. Ympäristötaide herättelee usein myös
katsomaan elinympäristön ja luonnon tilaa.
Edelliseen liittyen kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että globaalin
vastuun strategiaan kirjattaisiin kulttuuristen oikeuksien
kunnioittaminen. Strategian sivulla viisi todetaan, että ”Yhteinen
helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman kielen ja
kulttuurin säilyttämistä”, johon voisi lisätä ”ja kaikkien asukkaiden
kulttuurisia oikeuksia”. Kulttuurisiin oikeuksiin voidaan katsoa
kuuluvaksi ihmis-, perus- ja kansalaisoikeuksien lisäksi:









oikeus osallistua kulttuurielämään
oikeus kulttuurien kehittämiseen ja suojeluun
oikeus kulttuuriperintöön
oikeus kulttuurien kehittämiseen ja suojeluun
oikeus valita oma kulttuurinsa
kunnioitus kulttuuria ja sen itsemääräämisoikeutta kohtaan
yhtäläinen kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus
oikeus osallistua kulttuuripolitiikan suunnitteluun ja
toteuttamiseen
 oikeus suojella kulttuurisia tuotteita, ilmauksia, kulttuuriperintöä,
tuottajia ja kulttuurista identiteettiä sekä
 osallisuus kulttuuriseen merkityksenantoon.
Kulttuuriperintöön kuuluvan rakennusperinnön vaaliminen olisi myös
syytä erikseen lisätä globaalin vastuun strategiaan, mahdollisesti
ympäristönsuojelu-otsakkeen alle.
Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas
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Lisätiedot
Satu Silvanto, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32988
satu.silvanto(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.04.2012 § 196
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin kaupunki on
tunnistanut ja määritellyt globaalin vastuun teemat ja kaupungin roolin
globaalin vastuun kantamisessa. Työryhmän ehdotuksessa on koottu
selkeästi kaupungin toimintaan liittyvät globaalin vastuun sisältöalueet
ja linjaukset hyödyntäen jo olemassa olevia ja valmisteilla olevia
aiheeseen liittyviä kaupungin eri ohjelmia ja linjauksia.
Globaalin vastuun strategian tulee sisältää myös globaalin vastuun
varsinainen määritelmä vaikka määrittely onkin haasteellista.
Strategiaan kirjattu selkeä määritelmä edistäisi sitä, että globaalin
vastuun käsite ja kaupungin rooli siinä ymmärretään samalla tavalla.
Globaalin vastuun taustalla olevan arvopohjan avaaminen edistäisi
myös asiaan sitoutumista. Yhteiskuntavastuu sisältää myös globaalin
vastuun. Globaalin vastuun kantamisessa on kyse mm. halusta
tavoitella maailmanlaajuisesti oikeudenmukaisuutta, edistää
demokratiaa ja rauhanpyrkimyksiä, lisätä suvaitsevaisuutta ja
vähemmistöjen oikeuksia, poistaa köyhyyttä sekä suojella luontoa ja
ympäristöä.
Globaalin vastuun strategia on kaupungin organisaation sisäisen
käytön ja ohjauksen lisäksi tärkeä julkinen viesti myös asukkaille ja
kaupungin sidosryhmille. Jos kohderyhmänä ovat myös asukkaat ja
sidosryhmät, strategian sisällön esittämismuotoa on tarpeen työstää
ulkoisen viestinnän näkökulmasta. Asukasnäkökulmaa on syytä
korostaa muutoinkin globaalin vastuun strategian eri osa-alueilla.
Työryhmän ehdotuksen sisältämät globaalin vastuun sisältöalueet
(ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta, henkilöstö) ovat
onnistuneesti jäsennelty ja kannatettavia. Ilmastonmuutoksen
hillinnässä on kaupungin energiatehokkuuteen ja energiansäästöön
tähtäävä työ merkittävässä roolissa kasvihuonepäästöjen
vähentämisen lisäksi. Ympäristönsuojelun teemaan liittyvät myös
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ympäristökatastrofit, kuten öljyonnettomuudet, joilla voi olla laaja-alaisia
vaikutuksia mutta vaativat paikallisia toimenpiteitä kaupungin toimesta.
Globaalin vastuun kantaminen liittyy kaikkien hallintokuntien
toimintaan. Rakennusviraston toimintaan eniten liittyviä globaalin
vastuun sisältöalueita ovat ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu,
hankinnat ja harmaan talouden torjunta. Globaalin vastuun strategian
linjaukset ovat yhdenmukaiset valmisteilla olevan Helsingin kaupungin
ympäristöpolitiikan sekä kaupunginhallituksen hyväksymän
hankintastrategian ja harmaan talouden torjuntaohjeen kanssa.
Globaalin vastuun strategian sisältöä tulee tarvittaessa päivittää
ympäristöpolitiikkaan liittyvien osa-alueiden osalta sen jälkeen, kun
kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin ympäristöpolitiikan.
Rakennusvirasto edistää omalta osaltaan globaalin vastuun strategian
toteuttamista. Rakennusvirasto on sitoutunut noudattamaan
hankintastrategiaa ja harmaan talouden torjuntaohjetta sekä
edistämään ympäristöpolitiikan tavoitteita määrärahojen puitteissa.
Käsittely
17.04.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos: Merkittiin, että esittelijä lisäsi päätösehdotuksen
kappaleen neljä loppuun seuraavan virkkeen: "Asukasnäkökulmaa on
syytä korostaa muutoinkin globaalin vastuun strategian eri osa-alueilla."
Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen
Lisätiedot
Silja Hyvärinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 38619
silja.hyvarinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 54
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin
kaupungin globaalin vastuun strategiasta sen taustamuistiosta
seuraavan lausunnon:
Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa on käsitelty globaalin
vastuun määritelmää ja kaupungin strategioissa ja toimintaohjelmissa
olevia globaaliin vastuuseen liittyviä, olemassa olevia tai valmisteilla
olevia linjauksia. Tällaisina linjauksina muistiossa on esitetty Helsingin
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kaupungin strategiaohjelma, ilmastopoliittiset linjaukset,
ympäristöpolitiikka, hankinnat ja hankintastrategia, maahanmuuttoon,
maahanmuuttajiin ja etniseen monimuotoisuuteen liittyvät
strategiaohjelman linjaukset, elinkeinopolitiikan kehittämisvalinnat,
tapahtumajärjestämisen toimintalinjat, Helsingin kaupungin
ruokakulttuuriin kehittämisvalinnat, Helsingin kansainvälinen toiminta,
taloushallinto ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstöä koskevat
linjaukset.
Ehdotukseen globaalin vastuun strategiaksi on tiivistetty
taustamuistioon kootut linjaukset eikä näihin linjauksiin sisältyviä
yksityiskohtaisia toimenpiteitä ole tuotu strategiaan. Työryhmän
ehdotuksessa globaalin vastuun strategiaksi on keskitytty globaalin
vastuun määritelmään ja ehdotus sisältää eräitä toimenpideehdotuksia. Työryhmän strategiaehdotuksessa todetaan, että globaalin
vastuun strategiaan on sisällytetty vain uudet ehdotukset.
Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa todetaan, että globaalin
vastuun sisällölle ei ole kunnan toiminnassa löydettävissä yksiselitteistä
luokittelua. Tästä syystä opetuslautakunnan näkemyksen mukaan
strategiaehdotuksessa oikeana lähtökohtana voidaan pitää sitä, että
työryhmä on pyrkinyt määrittelemään ne teemat, joita kunnan
toiminnassa pidetään globaalin vastuun piiriin kuuluvina alueina sekä
toisaalta ne globaalin vastuun ulottuvuudet, jotka kuuluvat valtion
toimivaltaan.
Strategiaehdotus muotoutuu työryhmän kunnan vastuulle
määrittelemille teemoille seuraavasti: ilmastonmuutos,
ympäristönsuojelu, hankinnat ympäristön ja sosiaalisen ulottuvuuden
näkökulmasta, maahanmuutto ja monimuotoisuus, kansainvälinen
yhteistyö, taloudellinen vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä
henkilöstö. Opetuslautakunta katsoo, että nämä ulottuvuudet ovat
perusteltuja mutta että koska globaalin vastuun määrittelyssä ei ole
yksiselitteistä linjausta, tulee strategiaa tarpeen mukaan päivittää
vastaamaan mm. yhteiskunnallista näkemystä globaalista vastuusta.
Opetuslautakunta pitää oikeansuuntaisena työryhmän ajatusta siitä,
että ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden
kunnioittaminen liittyvät kaikkiin globaalin vastuun tarkasteltaviin
alueisiin.
Opetuslautakunnalla ei ole lähtökohtaisesti huomauttamista työryhmän
esittämistä globaalin vastuun strategian toimenpide-ehdotuksista
ottaen huomioon, että strategia pohjautuu Helsingin kaupungin
olemassa oleviin tai valmisteilla oleviin strategioihin,
toimenpideohjelmiin ja linjauksiin. Opetuslautakunta pitää erityisen
myönteisenä sitä, että strategiassa mainitaan erikseen maahanmuutto
ja monimuotoisuus ja että maahanmuutto ilmiönä otetaan huomioon
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kaupungin kehittämisessä tavoitteena kaupunkilaisten hyvinvointi.
Myös oman kielen ja kulttuurin tukeminen on kannatettavaa, samoin
kuin se, että muunkielisten tarpeet ymmärretään ja palveluihin luodaan
yhdenvertainen pääsy.
Opetuslautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että suomen ja
ruotsin kielen koulutustarjonta on ensiarvoisen tärkeää
maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta kuten myös
maahanmuuttajien pääsy työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoihin.
Helsingin kaupungin tulee kyetä laajaan ja tehokkaaseen yhteistyöhön
muun muassa hallinnon sisällä kielikoulutuksen ja muiden
toimenpiteiden järjestämiseksi maahanmuuttoa ja monimuotoisuutta
koskevan globaalin vastuun toteuttamiseksi.
Lopuksi opetuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että jo olemassa
olevien ja tulevien globaalia vastuuta koskevien linjausten
toteuttaminen Helsingin kaupungissa varmistetaan.
Terveysvaikutusten arviointi
Globaalin vastuun strategiaesitykseen sekä sen taustamuistioon
sisältyy useita toimenpiteitä, joilla edistetään kaupungin asukkaiden ja
kaupungin henkilökunnan terveyttä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Käsittely
17.04.2012 Ehdotuksen mukaan
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Susanna Sarvanto, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
susanna.sarvanto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.04.2012 § 150
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
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Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää hyvänä, että kaupungin globaaliin
vastuuseen liittyvät linjaukset on koottu strategiamuotoon. Kaupungit ja
metropolit toimivat entistä vahvempina toimijoina globalisoituvassa
toimintakentässä, jolloin kaupunkien rooli myös globaalien kriisien
ratkaisemisessa korostuu.
Globaalin vastuun näkökulmasta kaupunkisuunnittelun merkitys
näyttäytyy selvimmin ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä toimissa,
yleisesti ympäristönsuojelussa sekä kansainvälisessä yhteistyössä.
Tässä lausunnossa keskitytään näihin globaalin vastuun teemoihin,
muiden hallintokuntien ollessa toimialansa puolesta sopivampia
lausumaan muista teemoista.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on tunnistanut tarpeen ilmastonmuutoksen
hillintään toiminnassaan. Strategian taustamuistiossa esitetyt
toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastotavoitteisiin
pääsemiseksi ovat pitkälti yhteneväiset kaupunkisuunnittelun
tavoitteiden kanssa.
Kaupunkisuunnittelun keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä voidaan
jakaa suoraan ja välillisesti vaikuttaviin keinoihin. Suorimpana ja
todennäköisesti merkittävimpänä keinona voidaan pitää
yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, jolla on suora vaikutus
liikkumistarpeeseen ja sen kautta yhdyskunnan aiheuttamiin liikenteen
kasvihuonekaasupäästöihin.
Välillisesti kaavoitus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintätoimiin
mahdollistavasti. Kaavoituksen kautta voidaan vaikuttaa alueellisen
energiatehokkuuden ja ilmastovaikutusten määräytymiseen. Kaavoitus
joko mahdollistaa, vaikeuttaa tai estää tiettyjen ilmastonmuutoksen
hillintätoimien toteuttamisen. Mahdollistavat ratkaisut liittyvät
esimerkiksi energiahuoltojärjestelmän muutokseen vähähiilisemmäksi
(tuulivoima ym.) ja vanhan rakennuskannan energiasaneeraukseen
(riittävän väljät suojelumääräykset ym.).
Helsingissä on viime vuosina kehitetty ilmastotietoista
kaavoituskäytäntöä. Asemakaavatasoista energiakaavoitusta on tehty
mm. Honkasuon alueella ja laajemmalla strategisella tasolla
kaupunkirakenteen ekotehokkuuden arviointi- ja seurantatyökalujen
kehittämisessä (HEKO ja KARVI). Vuoden 2012 alussa alkaneessa
yleiskaavatyössä ilmastotavoitteet ovat läsnä.
Globaaliin vastuuseen liittyy edelleen huomattavia epävarmuuksia sen
suhteen, miten vastuullinen toiminta globaalissa mittakaavassa tulevina
vuosikymmeninä ilmenee. Yhtenä mahdollisena skenaariona on
esitetty maahanmuuton huomattavaa lisääntymistä maapallon
pohjoisille alueille, esimerkiksi Etelä-Euroopan elinolosuhteiden
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radikaalin heikentymisen myötä. Kaupunkisuunnittelussa on syytä
varautua muuttopaineen kasvuun tulevaisuudessa.
Globaalin vastuun työryhmän muistiossa on viitattu Helsingin
kaupungin ympäristöpolitiikkaan. Tämä sisältää hyviä tavoitteita, mutta
ne ovat osin (melu, ilmanlaatu, luonnonsuojelu) ristiriidassa
kaupunkirakenteen tiivistämispyrkimysten kanssa. Tämä aiheuttaa
tarpeen arvioida keskeisimpien ympäristöpoliittisten tavoitteiden
sovellukset aina vallitsevan tilanteen ja alueellisten reunaehtojen
mukaan.
Kansainvälinen yhteistyö on jo pitkään kuulunut kaupunkisuunnittelun
käytäntöihin. Yleiskaavassa teemaan keskitytään tarkemmin ja tullaan
selvittämään, mitä kansainvälisen näkökulman laaja-alainen huomiointi
tarkoittaa yleiskaavatasoisen maankäytön suunnittelun kannalta.
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316
alpo.tani(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 135
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
Ympäristölautakunta pitää globaalin vastuun strategiaa tärkeänä
linjauksena, joka täydentää hyvin kaupungin ympäristöpoliittisia
linjauksia, jotka sisältyvät kaupungin strategiaohjelmaan.
Helsinki oli ensimmäinen eurooppalainen pääkaupunki, joka laati
kattavan kestävän kehityksen toimintaohjelman. Ohjelma valmistui
kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien laajamittaisen osallistamisen
ja lausuntokierrosten jälkeen, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi sen
vuonna 2002. Kestävän kehityksen ohjelmassa linjattiin laajasti
ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden asioita
kaupunkiorganisaatiossa, mutta sen ohjelmakausi loppui vuoteen 2010.
Ekologisesti kestävän kehityksen linjauksia on sen jälkeen valmisteltu
osana kaupungin ympäristöpolitiikan päivittämistä. Lisäksi ekologisen
kestävyyden saralla on valmisteltu viime vuosina useita
ympäristönsuojelun ns. osa-alueiden ohjelmia, kuten energiapoliittiset
linjaukset, tulvastrategia, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen
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ohjelma jne. Nämä ekologisesti kestävän kehityksen linjaukset kattavat
usein myös globaalisen vastuun näkökulman.
Sen sijaan sosiaalisesti kestävän kehityksen osalla vastaava
ohjelmatyö ei ole jatkunut globaaliin vastuuseen liittyvissä
kysymyksissä kestävän kehityksen ohjelman päätyttyä. Tästä syystä
ympäristölautakunta pitää globaalin vastuun strategiaa tervetulleena ja
myös sen painotuksia sosiaalisen vastuun kysymyksiin
oikeansuuntaisina.
Luonnos globaalin vastuun strategiaksi listaa ekologisen vastuun
keskeisiä lähinnä ilmastoasioihin, hankintojen ympäristöasioihin sekä
Itämeren suojeluun liittyviä kaupungin aiempia tavoitteita, joilla on
globaali ulottuvuus. Tämä onkin järkevää, jotta vältytään tekemästä
sisällöllisesti keskenään päällekkäisiä linjauksia suhteessa kaupungin
muihin ohjelmiin ja strategioihin.
Ympäristöasioihin liittyvä uusi ehdotus luonnoksessa on kaupungin
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden lentomatkojen aiheuttamien
hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmän käyttöönotto.
Ympäristölautakunta pitää ehdotusta konkreettisena ja tarpeellisena
keinona osoittaa kaupungin ilmastovastuuta. Ympäristölautakunta
ehdottikin jo 24.11.2009 kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin
maksamille lentomatkoille päästömaksua.
Ympäristölautakunta pitää globaalivastuustrategian tavoitteita
perusteltuina ja myös taustamuistiota hyvin laadittuna.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: +358 9 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 17.04.2012 § 35
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kaupungin globaalin vastuun strategia liittyy kaupungin
strategiaohjelmaan 2009-2012. Työryhmä pohtii tehtävän
haasteellisuutta kunnan paikallisten tehtävien ja koko ajan lisääntyvien
globaalien vuorovaikutussuhteiden moninaisessa kentässä. Työryhmä
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keskittyi tunnistamaan globaalin vastuun keskeisiä teemoja, jotta niiden
kautta voidaan puolestaan keskustella kunnan roolista globaalin
vastuun kantamisessa.
Työväenopiston perustehtävänä on tarjota kuntalaisille yleissivistävää
vapaan sivistystyön opetusta. Yli 30 000 aikuista opiskelee
työväenopiston kursseilla ja lisäksi tuhannet osallistuvat yksittäisiin
tapahtumiin opistossa. Opiston kurssit tarjoavat tietoa ja taitoa elämän
eri aloilta, joista käytännössä jokaisessa on myös globaali näkökulma
mukana. Esimerkiksi suurin opetusalue, kielet, on suoraan avain
globaaliin tietoon ja osaamiseen. Kieli kantaa aina mukanaan myös
kulttuuria ja yhteiskuntatietoa. Käden taidot ja muu itsetekeminen ovat
myös kestävän kehityksen tietouden herättäjiä, koska itsetekeminen
luo tuotteeseen toisenlaisen suhteen kuin valmiina hankittuun
tuotteeseen.
Työväenopiston toiminnalle on luonteenomaista strategian mukaisen
kunnan globaalin vastuun piiriin kuuluvien asioiden toteuttaminen:
Työväenopisto pyrkii ja pystyy toiminnallaan strategian mukaisesti
lisäämään kuntalaisten ympäristötietoutta, globalisaatiotietoutta,
osallistumista ja yhdenvertaisuutta sekä maahanmuuttajien
kouluttautumis- ja osallistumismahdollisuuksia. Työväenopisto on
aktiivinen alueellinen toimija, jonka toimipisteet sijaitsevat asukkaita
lähellä jalan tai julkisilla liikennevälineillä helposti saavutettavissa, ja
sillä on hyvät edellytykset lisätä eri asuinalueiden asukkaiden
aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä esimerkiksi tarjoamalla yhteisiä tiloja ja
välineitä toimintaan.
Työväenopiston perustehtävän, opetuksen, tuote on oppiminen.
Elinikäinen oppiminen on globaalin vastuun näkökulmasta tärkeää,
koska moniin asioihin on luotava uudenlainen suhde; on opittava
jostakin omasta aiemmasta käsityksestään pois ja opittava uutta
näkemystä tilalle.
Työväenopiston toimintasuunnitelma tukee kaupungin strategian
hyvinvointi ja palvelut –tavoitetta, erityisesti tasa-arvoisten
oppimismahdollisuuksien järjestämisestä.
Ilmastonmuutoksen ehkäisyä tukee opiston palvelujen tarjonta
mahdollisimman lähellä kuntalaisia eri puolilla kaupunkia hyvien
liikenneyhteyksien varrella. Pienenä esimerkkinä on myös opiston
henkilöstön osallistuminen kilometrikisaan vuonna 2011 ja tavoitteena
on osallistua myös vuonna 2012 tähän polkupyöräilyn markkinointiin
henkilökunnalle.
Opiston uusittu ympäristöohjelma hyväksyttiin vuonna 2011. Opiston
eri toimipisteissä on koulutetut ekotukihenkilöt. Lisäksi opiston
talousarviovalmistelussa otetaan huomioon kaupungin
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energiansäästötavoitteet. Opetusohjelmassaan työväenopisto lisää
jatkossakin ympäristötietoutta järjestäen kursseja ja ilmaisia
yleisluentoja ympäristön tilasta ja ekologisen jalanjäljen hillitsemisestä.
Kulutuksen ja ennen kaikkea kertakäyttökulutuksen hillintä on
näkökulma, johon globaalin vastuun strategia ei ota selvästi kantaa.
Vähemmän energiaa ja luonnonvaroja vaativien palveluiden
kuluttamiseen kannustaminen sopisi yhteen strategian kanssa.
Opiston hankintastrategia on käyty läpi hankintakeskuksen kanssa
alkuvuonna 2012 ja hankinnat tehdään kaupungin ohjeiden mukaisesti.
Lisäksi opisto haluaa tuoda esille, että reilun kaupan järjestelmä on
saanut osakseen kritiikkiä muun muassa sellaisen tutkimustiedon
puutteesta, joka osoittaisi järjestelmän tehokkuuden köyhyyden
vähentäjänä. Mikäli tutkimustietoa on, näihin lähteisiin voisi ohjata
työryhmän selvityksessä, perusteluna kaupungin sitoutumiselle Reilun
kaupan järjestelmään vaihtoehtona muille kehitysyhteistyön muodoille.
Myös työväenopisto voi omassa opetusohjelmassaan tarjota
taustatietoa eri kehitysyhteistyömuodoista.
Opiston maahanmuuttajaohjelma linjaa opiston toiminnan
maahanmuuttajien suomen kielen kouluttajana sekä maahanmuuttajien
ja kantaväestön keskinäisenä integroijana. Opisto on merkittävä
suomen kielen kouluttaja Helsingissä. Lisäksi opisto on mukana kotona
lapsiaan hoitavien maahanmuuttajataustaisten vanhempien suomen
kielen koulutushankkeessa. Opetushallituksen opintoseteleitä on haettu
ja saatu myös maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun. Opistossa
opiskelevat puhuvat äidinkielenään yli 50 eri kieltä. Myös
henkilökunnassa ovat maahanmuuttajat kohtalaisen hyvin edustettuina.
Työväenopisto osallistuu kaupungin ruokakulttuuristrategian
toteuttamiseen aikuisten kotitalouden opetuksen kautta. Opetuksessa
näkyvät strategian aihepiireistä vahvimmin ruoan hankkimisen
ekologisten ja eettisten vaikutusten arviointi, kestävän kehityksen
mukainen ruoan kuluttaminen sekä suomalaisen ja kansainvälisten
ruokakulttuurien ylläpitäminen ja uudistaminen. Opiston
kotitalousopetuksen oman opetussuunnitelman mukaisesti opetusta
järjestetään monipuolisista aiheista ja eri puolilla kaupunkia erilaiset
opiskelijat huomioon ottaen. Ympäristöystävällinen toiminta näkyy
myös jätteiden lajittelussa niin opetuskeittiöissä opetuksen yhteydessä
kuin myös opiston muussa toiminnassa. Työväenopisto ehdottaa
lisäksi, että kaupungin ruokalat ja koulut siirtyisivät kestävästi
kalastetun MSC-sertifioidun kalan käyttöön. Opiston opetuksessa
suositaan kotimaisen kalan käyttöä, mutta MSC-merkintä ei ole
toistaiseksi ollut tärkeä kriteeri.
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Myös Opistolaisyhdistyksen ylläpitämän Oppiskahvion tietoisuutta
ruokatarvikevalinnoissa kohti globaalia vastuuta pyritään kehittämään.
Lisäksi opisto kannattaa työryhmän ehdotusta luomuruuan
käyttöönotosta kaupungin ruokaloissa.
Opiston kansainvälisyysohjelma hyväksyttiin vuonna 2011. Se pitää
sisällään sekä kurssitarjonnan näkökulman että kehittämishankkeet.
Esimerkkinä globaalin vastuun teemoista ovat Itämeri-teema
opetuksessa työvuonna 2010-2011.
Kaupungin henkilöstön globaalin tietoisuuden lisäämiseksi kaupungin
nettisivuille voisi lisätä kiva.org –haasteen, jossa henkilöstö voisi
osallistua mikrolainoin kehitysmaiden avustamiseen ja esimerkiksi
verrata virastojen välisten lainojen määriä. Hanke lisäisi tietoa keinoista
avustaa kehitysmaiden pienyrittäjiä suoraan ja voisi toimia kaupungin
oppilaitoksissa osana opetusta, esimerkiksi yhteiskuntaopissa. Kiva.org
–on internetsivusto, joka ohjaa mikrolainoja kehitysmaiden
pienyrittäjien hyväksi.

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä
Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501
taina.torma(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 17.04.2012 § 30
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:
Kaupungin virastona taidemuseo pystyy omalla sektorillaan
vaikuttamaan globaalin vastuun strategian kohdista erityisesti
kansainväliseen toimintaan. Taidemuseon yhteistyöverkosto on
maailmanlaajuinen. Kansainvälisellä toiminnallaan taidemuseo
vahvistaa Helsingin kehittymistä suvaitsevana, kilpailukykyisenä,
vetovoimaisena ja palvelevana kaupunkina sekä tieteen ja taiteen
innovaatiokeskuksena. Näin se myös edistää Itämeren alueen
näkyvyyttä globaalilla tasolla.
Kaupungin strategioihin on sisällytetty globaalin vastuun linjauksia,
tavoitteita ja yksityiskohtaisia toimenpiteitä, joita taidemuseo noudattaa
omassa toiminnassaan. Taidemuseo on täsmentänyt omaan
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toimintaansa kaupungin strategioista johdettuja linjauksia, jotka
osaltaan toteuttavat globaalin vastuun strategiaa. Linjausten mukaisia
omia toimintaohjeita on kirjattu taidemuseon ympäristöohjelmaan,
hankintastrategiaan sekä tasa-arvo-ohjelmaan. Monikulttuurisuus on
näkyvä osa taidemuseon toimintaa.
Globaalin vastuun strategian sisältämät vastuualueet ja toimenpideehdotukset on työryhmän ehdotuksessa ja muistiossa perusteltu hyvin.
Taidemuseo pitää tärkeänä, että Helsingin kaupungille on laadittu
globaalin vastuun linjaukset.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén
Lisätiedot
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006
erja.pusa(a)hel.fi

Asuntolautakunta 12.04.2012 § 40
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Asuntolautakunta päätti antaa työryhmän ehdotuksesta seuraavan
lausunnon:
Maailma on globalisoitunut, ja sen myötä on syntynyt haasteita, joihin
vastaaminen edellyttää vastuun ottamista myös paikallisella tasolla.
Kaupungin strategioissa ja toimintaohjelmissa on linjauksia, joista on
tunnistettu globaalin vastuun keskeisiä teemoja. Työryhmä on käsitellyt
laajasti näitä ilmiöitä, joista hyvänä esimerkkinä on ilmastonmuutos.
Asuntolautakunnan toimialaan olennaisimmin liittyvät aiheet ovat
ilmastonmuutoksen torjuminen, maahanmuutto ja monimuotoisuus
sekä työ- ja elinkeinopolitiikka.
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä ympäristöön liittyvät tekijät ovat
olennaisia tuotettaessa ja järjestettäessä palveluita kuntalaisille.
Ilmastonmuutosta torjutaan lisäämällä talojen energiatehokkuutta
Strategiaohjelman tavoitteena on, että Helsinki kantaa vastuunsa
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen
torjuntatyössä sekä edistää päästöjen vähentämistä synnyttäviä
energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä innovaatioita.
Tavoitteeseen tähtääviä käytännön toimenpiteitä on kirjattu mm.
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa 2008 – 2017 ja sen
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seurantaraportissa 2011. Helsingin kaupunki osallistuu
ilmastonmuutoksen torjuntaan eheyttämällä yhdyskuntarakennetta
sekä huolehtimalla asuntorakentamisen ja perusparantamisen
energiatehokkuudesta. Kaupungin tontinluovutusehtoihin on kirjattu
vaatimus rakentaa A-energialuokan asuinkiinteistöjä.
Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää myös olemassa olevan
asuntokannan energiatehokkuuden huomattavaa parantamista.
Kaupungin omistamassa asuntokannassa tavoitteeksi on asetettu
energian ominaiskulutuksen vähentyminen 20 %:lla vuoteen 2020
mennessä.
Asunto-osasto valmistelee asuntolautakunnalle esitykset valtion
korjaus- ja energia-avustusten välittämisestä kuntaan. Näillä
tukimuodoilla edistetään asuinkiinteistöjen energiatehokkuutta.
Maahanmuutto ja asukasrakenteen kehittyminen
Muunkielisten eli muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien
helsinkiläisten määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina.
Väestön kasvu perustuu valtaosin maahanmuuttajien kasvavaan
määrään. Kaupungin strategiaohjelmassa 2009 - 2012 on kiinnitetty
huomiota muunkielisen väestön integroitumiseen Helsingin
asuntomarkkinoille ja keskittymiseen tietyille alueille ja tietyntyyppisiin
asuntoihin.
Kaupunginosittain tarkasteltuna muunkielinen väestö keskittyy
vuokratalovaltaisille alueille, erityisesti itäisiin ja koillisiin
kaupunginosiin. Keskittymistä sinänsä ei ole pidetty ongelmana.
Segregaatiosta on puhuttu silloin kun muunkielinen väestö on
keskittynyt sosioekonomisesti heikolle alueelle, jota leimaa muita
alueita korkeampi työttömyys ja alhaisempi tulo- ja koulutustaso.
Tällaista ghettoutumista pyritään torjumaan.
Monipuolisen ja tasapainoisen asukasrakenteen turvaamiseen
kaupungin eri alueilla on kiinnitetty huomiota kaupungin
asuntopolitiikassa jo vuosia. Tavoitteeseen on pyritty mm. sekoittamalla
asumisen eri hallintamuotoja uustuotantoalueilla ja vanhoilla
asuinalueilla täydennysrakentamisen keinoin. Muunkielisen väestön
tasaisempi sijoittuminen eri alueille ja eri hallintamuotoa oleviin
asuntoihin edellyttää asumisen hallintamuotojen sekoittamisen
jatkamista. Sen lisäksi riittävä kohtuuhintainen asuntotarjonta eri
puolilla kaupunkia on edellytys tasapainoiselle kehitykselle.
Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä on kiinnitetty jatkuvasti
huomiota kaupungin vuokratalojen ja asuinalueiden asukasrakenteen
monipuolisuuteen. Toimintaohjelma on perustunut mm.
maahanmuuttajien hajasijoittamiseen ja syntyneiden keskittymien
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purkamiseen. Mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen ovat kuitenkin
rajalliset, koska maahanmuuttajien osuus kaupungin ja muiden
omistajien aravavuokra-asuntokannassa on jatkuvasti kasvanut. Suuri
osa maahanmuuttajista ei pysty järjestämään asumistaan muulla
tavalla.
Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta on aivan liian vähäistä
kysyntään nähden. Maahanmuuttajakeskittymistä voidaan ehkäistä
tarjonnan kasvulla, koska se mahdollistaa tehokkaamman
hajasijoittumisen. Tavanomaisten aravavuokra-asuntojen tuotantoa
pitäisi siis kasvattaa. Maahanmuuttajien tasaisempi sijoittuminen
muihin hallintamuotoihin, esimerkiksi asumisoikeus- ja
omistusasuntoihin, on tavoite, jota ei voida ratkaista pelkästään
asuntopoliittisin keinoin. Tässä on kysymys enemminkin integraation
tavoitteesta, joka tähtää tämän väestönosan sosioekonomisen
statuksen ja toiminnallisten resurssien kohottamiseen kantaväestön
tasolle.
Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta tukee työ- ja elinkeinopolitiikkaa
Työvoiman saatavuuden kannalta keskeinen tekijä on kohtuuhintaisten
asuntojen tarjonta Helsingissä ja lähialueilla. Uusien työpaikkojen
syntyminen ja seudun voimakas väestönkasvu ovat lisänneet asuntojen
kysyntää, mikä pahentaa entisestään vaikeata asuntomarkkinatilannetta. Pitkään jatkunut kysynnän ja tarjonnan epätasapaino
Helsingin asuntomarkkinoilla on johtanut sekä asuntojen hintojen että
vuokrien nousuun. Riittävän asuntotarjonnan syntyminen edellyttää,
että asuntomarkkinoille saadaan lisää toimijoita, rakentajia,
rakennuttajia sekä vuokra-asuntojen omistajia.
Kaupungin tulee pyrkiä kaikilla toimillaan luomaan edellytykset
kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteiden toteutumiselle.
Yhteenveto
Asuntolautakunnan näkemyksen mukaan työryhmän ehdotuksessa
globaalin vastuun strategiaksi on otettu huomioon kaupungin ja
kaupunkilaisten kannalta keskeiset teemat ja toimenpiteet.
Lautakunnan mielestä tulee näiden lisäksi kiinnittää huomiota
kaupungin eri alueiden säilymiseen viihtyisinä ja turvallisina
asuinalueina kaikille kaupunkilaisille. Tämä edellyttää alueiden
asuntokannan hallintamuotojen monipuolisuutta sekä monipuolista ja
tasapainoista asukasrakennetta.
Kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaaminen ja tuotannon määrän
lisääminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä alueen talouden ja
työvoiman saatavuuden ja liikkuvuuden kannalta. Kaupungin tulee
luoda sille edellytykset.
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Asuntolautakunta pyrkii omilla lausunnoillaan ja päätöksillään
edesauttamaan yllä mainittujen tavoitteiden toteutumista.
Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo
Lisätiedot
Merja Liski, tutkija, puhelin: 310 34184
merja.liski(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159
markku.leijo(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.04.2012 § 48
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Pelastuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:
Pelastuslautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin kaupunki ottaa osaa
globaaliin vastuunkantoon osana omaa strategiaansa. Yksi osa
työryhmän ehdotuksesta koskee vesiensuojelua ja Itämeren suojelua.
Kaupunginhallituksen vahvistamien suunnitelmien mukaisesti
pelastuslaitos vastaa Helsingin rannikkoalueen öljyntorjunnasta.
Pelastuslautakunta toteaa, että öljykuljetusten määrä ja samalla riskit
mittavasta merellisestä öljyonnettomuudesta ovat viime vuosina
kasvaneet. Työryhmän ehdotuksessa ei lainkaan oteta kantaa
öljyonnettomuuden kaltaisen äkillisen tapahtuman ennaltaehkäisyyn.
Itämerellä tapahtuvan öljyonnettomuuden vaikutukset voivat tuulen
suunnasta ja muista olosuhteista riippuen kohdistua Helsingin alueelle
tai muualle pääkaupungin lähialueille Viro mukaan lukien. Kyse on rajat
ylittävästä uhkakuvasta. Pelastuslautakunta pitää tärkeänä, että
merellisen öljyonnettomuuden ennaltaehkäisy on osa kaupunkitason
strategiaa ja että öljyntorjunnan resurssitarpeet ratkaistaan erillään
pelastustoimen muusta toiminnasta ja sen mitoituksesta.
Työryhmän ehdotuksesta ei ole muuta lausuttavaa.
Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 260
Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan
toimikaudelle 1.1.2013 - 31.12.2017
HEL 2012-011120 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
ehdottaa Verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakuntaan
valittaisiin toimikaudeksi 1.1.2013-31.12.2017 Kalle Waltari jäseneksi ja
Karri Nieminen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Verohallinnon kirje

Otteet
Ote
Verohallinto
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee ehdottaa Verohallinnolle, että
verotuksen oikaisulautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 1.1.201331.12.2017 Kalle Waltari jäseneksi ja Karri Nieminen hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.
Esittelijä
Verohallinto ilmoittaa, että uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta
aloittaa toimintansa 1.1.2013. Verotuksen oikaisulautakunta on
Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka
tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen
sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Lautakunta
toimii jaostoihin jakaantuneena. Jaostoja on yhteensä 18, jotka toimivat
10 paikkakunnalla.
Jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on
Verohallinnon, yksi kuntien ja kaksi eri veronmaksajia edustavien
järjestöjen ehdottamaa.
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Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä
tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen
tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa
henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen
voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta.
Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 §:ssä mainittuja
esteellisyysperusteita. Lautakunnan jäsenille maksetaan
kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta Verohallinnon
palkkiopäätöksen mukaan.
Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen suhteessa
kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta
tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava
selvitys ehdotetun jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä
verotukseen ja jäsenen ja varajäsenen kirjallinen suostumus tehtävään.
Verohallinto pyytää kuntia tekemään ehdotuksen lähimpänä sijaitsevien
jaostojen jäseniksi ja varajäseniksi viimeistään 14.9.2012. Ehdotuksen
mukana tulee toimittaa suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä
verotukseen.
Oikaisulautakunnan jäsenenä on 1.1.2008-31.12.2012 toiminut
Helsingin kaupungin ehdottamana Hannele Luukkainen ja
varajäsenenä ensin Seija Lumme ja hänen jälkeensä Risto Pieviläinen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Verohallinnon kirje

Otteet
Ote
Verohallinto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 960
HEL 2012-011120 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee ehdottaa Verohallinnolle, että
verotuksen oikaisulautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 1.1.2013 31.12.2017 Kalle Waltari jäseneksi ja Karri Nieminen hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.
Käsittely
10.09.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki: Kalle Waltari
Vastaehdotus:
Elina Moisio: Varajäseneksi Karri Nieminen
Kaupunginhallitus hyväksyi Rauhamäen ja Moision vastaehdotukset
yksimielisesti.
03.09.2012 Pöydälle
27.08.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 261
Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta
HEL 2011-009269 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti
1.
2.

myöntää Laura Simikille vapautuksen
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta
valita Tiia Sirviön Arja Karhuvaaran uudeksi
henkilökohtaiseksi varajäseneksi
kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

myöntää Laura Simikille vapautuksen
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta
valita ______________ Arja Karhuvaaran uudeksi
henkilökohtaiseksi varajäseneksi
kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

80 (881)

Kj/5
26.09.2012
Laura Simik (Kok.) pyytää 14.6.2012 vapautusta
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.
Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Laura Simikin Risto
Rautavan henkilökohtaiseksi varajäseneksi
kaupunkisuunnittelulautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012.
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 983
HEL 2011-009269 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

myöntää Laura Simikille vapautuksen
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta
valita ______________ Arja Karhuvaaran uudeksi
henkilökohtaiseksi varajäseneksi
kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

81 (881)

Kj/5
26.09.2012
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

82 (881)

Kj/6
26.09.2012

§ 262
Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta
HEL 2012-003298 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
1.
2.

myöntää Seppo Järviselle vapautuksen kiinteistölautakunnan
varajäsenen luottamustoimesta
valita Miikka Merikanto Kirsi Pihlajan uudeksi varajäseneksi
kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

myöntää Seppo Järviselle vapautuksen kiinteistölautakunnan
varajäsenen luottamustoimesta
valita Miikka Merikanto Kirsi Pihlajan uudeksi varajäseneksi
kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
Seppo Järvinen (Vas.) pyytää 7.9.2012 vapautusta
kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta
muuton vuoksi.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

83 (881)

Kj/6
26.09.2012
Kaupunginvaltuusto valitsi 16.11.2011 (asia 8) Seppo Järvisen
varajäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 986
HEL 2012-003298 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

myöntää Seppo Järviselle vapautuksen kiinteistölautakunnan
varajäsenen luottamustoimesta
valita Miikka Merikanto Kirsi Pihlajan uudeksi varajäseneksi
kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

84 (881)

Kj/6
26.09.2012
anna.villeneuve(a)hel.fi

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

85 (881)

Kj/7
26.09.2012

§ 263
Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen valinta
HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen
mukaisesti
1.
2.

myöntää Harri Pirhoselle vapautuksen sosiaalilautakunnan lapsija perhejaoston jäsenen luottamustoimesta,
valita
1.
nykyisen varajäsenen Jari Kinnusen uudeksi jäseneksi ja
2.
Jouni Uusikiven Jari Kinnusen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi

sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

myöntää Harri Pirhoselle vapautuksen sosiaalilautakunnan lapsija perhejaoston jäsenen luottamustoimesta,
valita
1.
nykyisen varajäsenen Jari Kinnusen uudeksi jäseneksi ja
2.
Jouni Uusikiven Jari Kinnusen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi

sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

86 (881)

Kj/7
26.09.2012
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
Harri Pirhonen (SDP) pyytää 11.6.2012 vapautusta sosiaalilautakunnan
lapsi- ja perhejaoston jäsenen luottamustoimesta.
Kaupunginvaltuusto valitsi 14.9.2011 (asia 14) Harri Pirhosen jäseneksi
sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi
jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi
Sosiaalilautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 984
HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

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

myöntää Harri Pirhoselle vapautuksen sosiaalilautakunnan lapsija perhejaoston jäsenen luottamustoimesta,
valita
1.
nykyisen varajäsenen Jari Kinnusen uudeksi jäseneksi ja
2.
Jouni Uusikiven Jari Kinnusen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

87 (881)

Kj/7
26.09.2012
sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

88 (881)

Kj/8
26.09.2012

§ 264
Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta
HEL 2012-004549 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen
mukaisesti
1.
2.

myöntää Jaakko Vasankarille vapautuksen eläintarhan
johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta
valita Jukka Liukkonen Marjatta Vasaran uudeksi varajäseneksi
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Jaakko Vasankarin ero eläintarhan johtokunnan varajäsenyydestä

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

myöntää Jaakko Vasankarille vapautuksen eläintarhan
johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta
valita Jukka Liukkonen Marjatta Vasaran uudeksi varajäseneksi
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

89 (881)

Kj/8
26.09.2012
Jaakko Vasankari (Vas.) pyytää 7.9.2012 vapautusta eläintarhan
johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton
vuoksi.
Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Jaakko Vasankarin
varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan toimikaudeksi 2009 - 2012.
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Jaakko Vasankarin ero eläintarhan johtokunnan varajäsenyydestä

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi
Eläintarhan johtokunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 985
HEL 2012-004549 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

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

myöntää Jaakko Vasankarille vapautuksen eläintarhan
johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta
valita Jukka Liukkonen Marjatta Vasaran uudeksi varajäseneksi
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

90 (881)

Kj/8
26.09.2012
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

91 (881)

Ryj/9
26.09.2012

§ 265
Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2011
HEL 2012-001274 T 11 00 01

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen
mukaisesti merkitä tiedoksi liitteenä olevan Helsingin kaupungin
ympäristöraportin vuodelta 2011.
Käsittely
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Sari Näre oli
valtuutettu Sirkku Ingervon kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi
seuraavan toivomusponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettäväksi voidaanko asukkaiden
aamuyörauhan turvaamiseksi kaupungin omissa ja ulkoistetuissa töissä
katujen siivoamisessa roskista ja lehdistä olla käyttämättä melua
aiheuttavia työkoneita ennen aamukahdeksaa.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sari Näreen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
21 äänestys
JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettäväksi voidaanko
asukkaiden aamuyörauhan turvaamiseksi kaupungin omissa ja
ulkoistetuissa töissä katujen siivoamisessa roskista ja lehdistä olla
käyttämättä melua aiheuttavia työkoneita ennen aamukahdeksaa.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 28
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen,
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Minerva Krohn, Essi
Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Päivi Lipponen, Alina Mänttäri-Buttler,
Elina Moisio, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Johanna Sumuvuori,
Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa,
Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

92 (881)

Ryj/9
26.09.2012
Ei-äänet: 7
Kauko Koskinen, Otto Lehtipuu, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Jan
D Oker-Blom, Wille Rydman, Nils Torvalds
Tyhjä: 45
Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell,
Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti
Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö,
Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Heikki Karu, Terhi
Koulumies, Tuuli Kousa, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija Loukoila,
Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Sole Molander, Seija Muurinen,
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Lea
Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Ilkka
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen,
Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Tuulikki Vuorinen
Poissa: 5
Maija Anttila, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Pia Pakarinen, Johanna
Sydänmaa
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sari Näreen
ehdottamaa toivomuspontta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2011
Äänestyslista

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi liitteenä olevan
Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2011.
Esittelijä
Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupungin organisaation
kuuluvien hallintokuntien yhteinen raportti, jossa kuvataan kaupungin
ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia
ympäristöön.
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Ympäristöraportointi on vakiintunut osaksi kaupungin toiminnan
vuosittaista raportointia. Ensimmäinen ympäristöraportti ja -tilinpäätös
laadittiin vuodelta 2000.
Ympäristöraportointia koordinoi kaupunginjohtajan asettama työryhmä,
jossa ovat edustettuina ympäristövaikutusten hallinnan kannalta
merkittävimmät virastot ja laitokset.
Ympäristökeskuksen kokoamaan ja toimittamaan ympäristöraporttiin
2011 ovat tuottaneet tietoja kaikki kaupungin 29 virastoa ja kuusi
liikelaitosta. Kaupunkikonserniin kuuluu myös 94 tytäryhtiötä ja 12
säätiötä. Tytäryhtiöistä kaikkiaan 65 toimitti ympäristötietoja tämän
vuoden ympäristöraporttiin. Säätiöiden ympäristötiedot eivät sisälly
raporttiin.
Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2011 on tämän asian liitteenä.
Se on lisäksi luettavissa internetissä osoitteessa
http://www.hel2.fi/ymk/raportti11/.
Helsingin kaupungin ympäristöjohtaminen
Pitkän aikavälin ohjauskeinot
Kaupungin tasolla ympäristöasioiden huomioon ottamista ohjaavat
valtuuston hyväksymät strategiaohjelma, kaupungin ympäristöpolitiikka
sekä kaupunginhallituksen hyväksymät suunnittelun yhteiset
lähtökohdat ja talousarvio-ohjeet. Kaupungilla on lisäksi useita
ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmia, jotka toimivat osaltaan
kaupungin ympäristöjohtamisen toteuttajina. Osa-alueohjelmia ovat
muun muassa Helsingin Energian kehitysohjelma, meluntorjunnan
toimintasuunnitelma sekä ilmansuojelun ja Helsingin luonnon
monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmat.
Vuosien 2009–2012 strategiaohjelmassa ympäristöasiat on sisällytetty
useaan eri osioon. Kaupungin eettisten periaatteiden mukaan Helsinki
on eturivin toimija globaalin vastuun kantamisessa, mikä ilmenee muun
muassa toimissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi,
ympäristönsuojelussa ja hankintapolitiikassa. Lisäksi ”ekologisuus” on
yksi kaupungin kuudesta arvosta. Strategiaohjelman ympäristöasioita
koskevat toimintalinjaukset liittyvät Itämeren suojeluun, toimiin
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, energiansäästöön ja
energiatehokkuuteen, joukkoliikenteen edistämiseen, hankintojen
ympäristöasioihin ja luonnonsuojeluun.
Luonnos kaupungin päivitetyksi ympäristöpolitiikaksi oli alkuvuodesta
2012 lausunnoilla keskeisissä lautakunnissa. Luonnoksessa on
asetettu tavoitteita sekä pitkällä aikavälillä vuoteen 2050 että
keskipitkällä aikavälillä noin vuoteen 2020 asti. Tavoitteita on asetettu
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seuraavissa aihepiireissä: ilmastonsuojelu, ilmansuojelu, meluntorjunta,
vesiensuojelu, luonnon ja maaperän suojelu, hankinnat, jätteet ja
materiaalitehokkuus, ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus,
ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet.
Ympäristöjohtaminen vuositasolla
Kaupungin vuoden 2011 talousarviossa oli 11 ympäristöasioihin
liittyvää tavoitetta, joista kuusi toteutui täysin ja yksi osittain
(ympäristöraportin Taulukko 2). Toteutuneet tavoitteet koskivat
katupölypitoisuuksia, metroliikenteen luotettavuutta, joukkoliikenteen
kuljetusosuutta aamuliikenteessä keskustan suuntaan sekä
energiatehokkuussopimuksen toimeenpanoa. Toteutumattomat
tavoitteet koskivat MA-ohjelman mukaisten asemakaavojen laatimista,
joukkoliikenteen osuutta poikittaisliikenteessä, jalankulku-, pyöräily- ja
joukkoliikennematkojen yhteenlaskettua osuutta kaikista matkoista
sekä energian säästötavoitetta.
Virastojen ympäristöjohtaminen ja erityisesti ympäristöohjelmatyö eteni
hyvin vuonna 2011. ISO 14001 -standardoituja ympäristöjärjestelmiä oli
käytössä Helsingin Satamassa, Palmiassa sekä Helsingin Energian
voimalaitoksissa, lämpökeskuksissa ja kaukolämpötoiminnassa. Muita
ympäristöjärjestelmiä oli käytössä viidessä hallintokunnassa.
Ympäristö- tai kestävän kehityksen ohjelmia oli kaikkiaan 14
hallintokunnalla, kun kolme uutta ohjelmaa valmistui vuoden 2011
aikana. Neljässä hallintokunnassa ympäristöohjelma on tekeillä.
Monissa hallintokunnissa ekotukitoiminta koetaan luontevaksi osaksi
ympäristöjärjestelmien ja -ohjelmien toteuttamista. Vuoden 2011
lopussa kaupungin työyhteisöihin oli nimetty ja koulutettu 882
ekotukihenkilöä. Ekotukitoiminta luo ympäristövastuullista
toimintakulttuuria sekä osaltaan juurruttaa kaupungin
ympäristöstrategioita ja tavoitteita käytännön toimenpiteiksi.
Tytäryhteisöjen ympäristötyössä ja raportoinnissa on tapahtunut viime
vuosina selvää kehitystä. Usealla yhtiöllä on käytössään tai
suunnitteilla ympäristöjärjestelmä tai ainakin ympäristöohjelma tai tavoitteet. ISO-standardisoitu ympäristöjärjestelmä oli käytössä neljällä
tytäryhteisöillä ja kolme suunnitteli järjestelmän käyttöönottoa. Neljä
tytäryhteisöä hyödynsi muita ympäristöjärjestelmiä. Suuri osa
tytäryhteisöistä seuraa kulutustietojaan ja järjestää ympäristökoulutusta
henkilöstölleen.
KAUPUNGIN KESKEISET YMPÄRISTÖTOIMET JA -VAIKUTUKSET
Ilmasto ja energia
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Helsingin ilmastotyötä ohjasivat vuonna 2011 Helsingin kaupungin
strategiaohjelma ja Helsingin Energian kehitysohjelma. Lisäksi on
sitouduttu useisiin sopimuksiin ja julistuksiin kuten valtiovallan kanssa
tehtyyn kaupungin energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja
kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors).
Kaupungin ympäristöpolitiikka kokoaa keskeisimmät ympäristö- ja
ilmastotavoitteet selkeäksi kokonaisuudeksi.
Kasvihuonepäästöt laskussa
Helsingin ilmastopoliittisena päätavoitteena on päästöjen
vähentäminen vuoden 1990 tasosta 20 prosentilla vuoteen 2020
mennessä. Vuonna 2011 kokonaispäästöt olivat 15 prosenttia alemmat
kuin vuonna 1990. Päästöt pienenivät ennakkotietojen perusteella neljä
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöjen suotuisa kehitys
pidemmällä aikavälillä selittyy etenkin maakaasun käytön lisäämisellä
kivihiilen sijaan.
Vuonna 2011 Helsingin alueen kulutukseen perustuvat
kasvihuonekaasupäästöt pienenivät edellisvuodesta. Hyvä
vesivoimavuosi näkyi myös Suomessa sähköntuotannon pienempinä
päästöinä. Helsingin liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttivat
liikennemäärän pieneneminen sekä ajoneuvojen energiatehokkuuden
jatkuva paraneminen.
Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenivät noin 11 prosenttia
vuonna 2011 edellisvuoteen verrattuna. Helsingin Energia alitti vuonna
2011 päästökauppakaudelle 2008-2012 myönnettyjen vuosittaisten
hiilidioksidin päästöoikeuksien määrän lähes 200 000 tonnilla
hiilidioksidia.
Vuonna 2011 Helsingin Energian sähkön, kaukolämmön ja
jäähdytyksen hankinnasta uusiutuvan energian osuus nousi 5
prosenttiin hyvän vesivuoden siivittämänä. Vuonna 2011
kaukolämmöstä kolme prosenttia ja sähkön hankinnasta kahdeksan
prosenttia perustuivat uusiutuviin energialähteisiin.
Suhteellinen energiankulutus pienenee
Helsingin kaupunkialueen energian kokonaiskulutus supistui 0,7
prosenttia edellisestä vuodesta. Tämä oli seurausta etenkin liikenteen
polttoaineiden ja sähkön käytön vähenemisestä. Vuoteen 1990
verrattuna energian kokonaiskulutus on kasvanut 17 prosenttia, mutta
asukaskohtainen energiankulutus on pienentynyt kolme prosenttia.
Kaukolämpöä myytiin noin 12 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna
johtuen loppuvuoden poikkeuksellisen lämpimästä jaksosta.
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Helsingin kaukolämmitteisen asuinrakennuskannan lämmönkulutus
jatkaa nopeaa laskuaan. Vuoden 2011 rakennusvalvonnan
myöntämistä luvista 44 prosenttia kerrosalasta oli energiatehokkainta
A-energialuokkaa, kun vielä vuonna 2009 vastaava osuus oli noin viisi
prosenttia. 2000-luvulla lämmönkulutus on alentunut selvästi, mihin
ovat vaikuttaneet valtakunnallisesti kiristyneet rakennusmääräykset
sekä Helsingin omat tontinluovutusehdot.
Vuonna 2011 kaupungin omistamien kiinteistöjen sääkorjattu
lämpöenergian ominaiskulutus oli kaksi prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna. Kaupungin kiinteistöjen sähkön ominaiskulutus laski
seitsemän prosenttia edellisvuodesta.
Ilmastotoimenpiteiden vuosi
Vuoden 2011 aikana tehtiin useita merkittäviä ilmastotoimenpiteitä.
Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelmaa vuosille 20122018 laadintaa jatkettiin määrittelemällä tavoitteet ja toimenpiteet. Myös
matalaenergiahankkeiden suunnittelua ja toteutusta jatkettiin. Lisäksi
valmistuivat passiivienergiarakentamista koskevat yleisohjeet ja
selvitystyö koskien lähes nollaenergiatalojen rakentamista
käynnistettiin.
Kaupunginjohtajan asettama työryhmä laati Parhaat
energiatehokkuuden käytännöt -selvityksen (PEK), jolla kartoitettiin eri
keinoja energiatehokkuustavoitteiden toteuttamiseksi sekä julkisella
että yksityisellä sektorilla. Tuloksena esitettiin, että ilman uusia
kaupungin toimia energiankulutus säilyy vuoteen 2020 asti nykyisellä
tasollaan lisääntyvästä väkimäärästä ja taloudellisesta aktiviteetista
huolimatta.
Vuonna 2011 otettiin käyttöön Helsingin kaupungin omat
tontinluovutusehdot, joiden mukaan kaupungin omistamilla
asuintonteilla rakentamiselta edellytetään jatkossa parasta Aenergialuokkaa.
Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Turun ja Oulun
kaupunginjohtajat ja Sitra perustivat kaupunginjohtajien
ilmastoverkoston 15.2.2011. Vuosi 2011 oli myös kaupunkilaisille ja pkyrityksille suunnatun Ilmastoinfon ensimmäinen kokonainen
toimintavuosi. Ilmastoinfon taustalla ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan
kaupungit sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSL
Helsingin seudun liikenne ja Helsingin Energia. Vuonna 2011 aloitettiin
myös Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän
ilmastokumppanuusverkoston valmistelutyö.
Maankäyttö ja rakentamisen kestävyys
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Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja
rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle
sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä. Maankäytön ja asumisen
toteutumisohjelma vuosille 2008-2017 (MA-ohjelma) on keskeinen
kaupungin asuntorakentamisen kehittymistä ohjaava väline.
Luonnonhoito noudattaa kaupunginhallituksen vuonna 2010
hyväksymiä luonnonhoidon ja LUMO-ohjelman (Helsingin luonnon
monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma vuosille 2008-2017)
tavoitteita sekä vuonna 2011 yleisten töiden lautakunnan hyväksymää
Helsingin luonnonhoidon linjausta. Luonnonhoidon ja LUMO -ohjelman
tavoitteet ohjaavat aluesuunnittelua.
Vihreää kaupunkisuunnittelua
Ympäristönäkökulmasta vuoden 2011 keskeisin kaupunkisuunnittelun
toimenpide oli Kuninkaantammen kaavaluonnoksen valmistuminen.
Sen kaavamääräyksissä on useita ympäristötavoitteisiin liittyviä
määräyksiä. Kuninkaantammi on myös kaupungin hulevesistrategian
pilottikohde. Lisäksi valmistuivat Lapinlahden ja Tuomarikylän kartanon
asemakaavat. Saukonlaiturin asemakaavan lausuntovaihetta
valmisteltiin varmistaen ympäristötavoitteiden saavuttaminen muun
muassa kaavan viherkattomääräyksen avulla.
Muita kestävää rakentamista edistäviä toimenpiteitä vuonna 2011 olivat
muun muassa kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin yliopiston
välisen yhteistyön käynnistyminen Viides ulottuvuus viherkatto hankkeessa. Joukkoliikenteen edellytyksiä parannettiin esimerkiksi
kehittämällä joukkoliikennejärjestelmiä yhdessä HSL:n kanssa sekä
jalankulkua ja pyöräilyä edistävien hankkeiden avulla.
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman
toteutus on edennyt hyvin kolmen ensimmäisen vuoden aikana.
Kaupunkisuunnitteluviraston vastuulla olevista toimenpiteistä on
käynnissä lähes 90 prosenttia, rakennusviraston toimenpiteistä noin 80
prosenttia ja ympäristökeskuksen noin 60 prosenttia. Muutamat
toimenpiteet ovat kuitenkin myöhässä suunnitellusta aikataulusta.
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO)
mukainen Helsingin kaupungin metsien luontoinventointi toteutettiin
vuonna 2011. Tarkistettu inventointiraportti luovutetaan
ympäristöministeriölle vuoden 2012 aikana. METSO-ohjelman
luonnontieteelliset kriteerit täyttäviä kohteita löydettiin kaikkiaan noin 1
150 hehtaaria.
Pilaantuneiden maiden kunnostustoimet
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Vuoden 2011 aikana pilaantunutta maaperää puhdistettiin pääosin
asuinkäyttöön muutettavilla alueilla. Merkittävimpiä kunnostuskohteita
olivat Viikinmäen käytöstä poistettu ampumarata-alue, entisen
kaasulaitoksen alue Suvilahdessa sekä satamakäytöstä vapautuneiden
Jätkäsaaren ja Kalasataman alueet. Myllypuron entisen kaatopaikan
kunnostuksen jälkiseuranta oli myös käynnissä. Vuonna 2011
pilaantunutta maata kuljetettiin eri käsittely- tai loppusijoituspaikkoihin
kaikkiaan 265 110 tonnia.
Veden kulutus, jätevesien puhdistus ja vesien suojelu
Veden kulutus ja puhdistus
Asukasta kohden veden kulutus oli Helsingissä 199 litraa
vuorokaudessa, joka nousi neljällä litralla edellisvuodesta.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Helsingin jätevesien
lisäksi mm. Vantaan keski- ja itäosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään
ja Sipoon jätevedet. Vuonna 2011 puhdistamo täytti kaikki lupaehdot
kaikilla laskentajaksoilla sekä pitoisuus- että poistotehovaatimusten
osalta. Mereen johdettu ravinnekuormitus laski vuoteen 2010
verrattuna. Vuonna 2011 Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta Helsingin
edustan merialueelle kohdistuva fosforikuorma oli 20 000 kg/a ja
typpikuorma 473 000 kg/a.
Vesien suojelu ja tila
Kesä 2011 oli Helsingin ulko- ja sisäsaaristossa levämäärältään
tavanomainen. Helsingin merialueilla esiintyi vain satunnaisesti
sinilevien muodostamia pintaesiintymiä. Uimaveden laatu vuoden 2011
uimakauden aikana oli hyvää Helsingin alueella sijaitsevilla virallisilla
uimarannoilla.
Ekologisen luokituksen mukaan Vantaanjoen tila on tällä hetkellä
tyydyttävä. Vantaanjoen osalta ei todennäköisesti päästä EU:n
asettamaan tavoitteeseen vesien hyvästä ekologisesta tilasta vuoteen
2015 mennessä. Vantaajokea rehevöittävät fosfori ja typpi, joiden
suurimmat päästölähteet ovat maatalous sekä Vantaanjokeen johdetut
puhdistetut jätevedet sekä jätevedenpumppaamoiden ylivuodot.
Ongelmia aiheuttaa myös tihentyvän asutuksen mukanaan tuoma
hulevesiongelma. Fosforin määrää on saatu selvästi laskettua.
Typenkin määrää on hieman saatu laskemaan.
Helsingin ja Espoon kaupunkien jätevesien vesistövaikutusten
yhteistarkkailun kautta seurattiin jätevesien aiheuttaman kuormituksen
vaikutuksia vesistöön. Lisäksi tarkkailtiin vesistö- ja
kalatalousvaikutuksia esimerkiksi meriläjitysalueiden läheisyydessä.
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Vuonna 2011 käynnistyi myös uuden meriläjitysalueen etsintä ja sen
ympäristövaikutusten arviointimenettely.
Itämeren suojelu kuuluu kaupungin ympäristöstrategian painopisteisiin.
Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien Itämerihaastekampanjassa
kaupungit pyrkivät vähentämään omien toimintojen aiheuttamaa
vesistökuormitusta sekä haastamaan muita tahoja mukaan
suojelutyöhön. Itämerihaasteen on ottanut vastaan jo 183
organisaatiota.
Jätteet
HSY:n jätehuolto huolehtii pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen ja
julkishallinnon jätehuollosta, hyöty- ja ongelmajätteiden keräyksestä
sekä antaa mm. lajittelua ohjaavat jätehuoltomääräykset. Jätteitä
kerätään kiinteistökohtaisella keräyksellä, jätteiden kierrätysasemilla eli
Sortti-asemilla, aluekeräyspisteissä sekä keväisin kiertävissä
keräysautoissa.
Pääkaupunkiseudun ainoa toiminnassa oleva yhdyskuntajätteen
kaatopaikka sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa.
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin vuonna 2011
jätettä ja maata saman verran kuin edellisvuonna.
Jätteiden lajittelun suosio jatkaa kasvuaan, mistä kertoo mm.
kotitalouksien pieniä jätekuormia vastaanottavien Sortti-asemien
kävijämäärän kasvu. Vuonna 2011 asiakaskäyntejä oli 13 prosenttia
enemmän kuin edellisvuonna.
Keräyspisteiden uudistusprojektia jatkettiin HSY:n toimesta.
Uudistusprojektin on määrä jatkua vuoteen 2013 asti. Lisäksi HSY
järjesti Helsingissä yhteensä 12 kompostointikurssia ja rahoitti
kummikouluohjelmaa jo viidettä vuotta.
Kaupungin palvelukiinteistöjen jätehuollon kehittämisprojektia jatkettiin
vuonna 2011. Tavoitteena oli jätemäärien ja -kustannusten
pienentäminen sekä yhteistyön laajentaminen kaupungin
hallintokuntien, HSY:n ja muiden jätehuoltopalveluiden tuottajien
suuntaan. Tämän lisäksi koulukiinteistöjen jätemäärien seurantaa
jatkettiin. Tulosten perusteella vuosien 2010 ja 2011 välille asetettu
perusjätemäärien 10 prosentin vähentämistavoite saavutettiin jopa
kolmanneksessa koulukiinteistöistä.
Liikenne ja liikenteen vaikutukset
Helsingin strategiaohjelma vuosille 2009-2012 asettaa tavoitteeksi, että
liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen
edistämiseksi kehittämällä raideliikennettä, nostamalla joukkoliikenteen
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palvelutasoa sekä lisäämällä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia.
Lisäksi kaupunkirakennetta on tarkoitus eheyttää raideliikenneverkkoa
laajentamalla.
Helsingin kaupungilla on ilmansuojelun toimintaohjelma vuosille 20082016, johon pitkän aikavälin toimet ilmanlaadun raja-arvojen
saavuttamiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi sisältyvät.
Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on yhteinen vuonna 2010 hyväksytty
varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen. Lisäksi
kaupunginjohtajan asettaman kadunpidon kehittämisryhmän
loppuraportti valmistui vuonna 2011. Raportti sisältää 50
kehittämisehdotusta, joista useat tukevat myös ilmanlaadun
parantamistavoitteita.
Liikenteen kehitys
Vuonna 2011 tehtiin 237,9 miljoonaa kaupungin sisäistä
joukkoliikenteen matkaa, mikä on 5,7 miljoonaa matkaa enemmän kuin
edellisvuonna. Raideliikenteen osuus kaupungin sisäisistä
joukkoliikenteen matkoista oli 57 prosenttia. Suurin matkustajamäärän
kasvu (noin 9 %) oli seutulinjoilla tehdyissä Helsingin sisäisissä
bussimatkoissa. Metroliikenteen matkustajamäärät kasvoivat lähes 8
prosenttia, mutta raitiovaunuliikenteen ja VR:n lähiliikenteen
matkustajamäärät vähenivät verrattuna edelliseen vuoteen.
Vuonna 2010 käynnistettiin Helsingin pyöräilyprojekti, jonka tehtävänä
on parantaa pyöräilyoloja ja toimia pyöräliikenteen painoarvon
lisäämiseksi kaikessa päätöksenteossa. Vuonna 2011 tärkeimpiä
pyöräilyn suunnittelu- ja rakentamiskohteita olivat Mannerheimintie,
Jätkäsaareen johtava Baana ja Länsilinkki, Auroran silta sekä 15
risteykseen merkityt pyörätaskut.
Liikenteen vaikutukset ilmanlaatuun
Vuonna 2011 katujen pölyäminen alkoi vilkasliikenteisissä
ympäristöissä maaliskuun alkupuolella. Pölykausi kesti noin kuukauden
ajan ja rajuimmillaan se oli huhtikuun toisella viikolla. Hiukkasten
vuorokausiraja-arvotason ylityksiä todettiin Mäkelänkadun siirrettävällä
mittausasemalla ja Mannerheimintien pysyvällä mittausasemalla, mutta
lainsäädännön asettamia raja-arvoja ei ylitetty.
Vuonna 2010 voimaan tullut typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 μg/m3)
ylittyi selvästi siirrettävällä Mäkelänkadun mittausasemalla vuonna
2011. Raja-arvon ylitys johtui liikenteen päästöistä. Helsingissä
typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy edelleen keskustan
vilkasliikenteisissä katukuiluissa. Raja-arvon saavuttamiselle on haettu
jatkoaikaa EU:n komissiolta, jonka on määrä vastata
jatkoaikahakemukseen 30.6.2012 mennessä.
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Yksi ilmanlaadun parantamiseen liittyvistä toimista oli huhtikuussa
Helsingissä käyttöön otettu pysäköintietuus vähäpäästöisille
ajoneuvoille. Vuoden 2011 loppuun mennessä pysäköintietuuden oli
hakenut 236 ajoneuvoa.
Helsingin kaupungin työntekijöiden työsuhdematkalippuedun käyttäjiä
oli vuonna 2011 noin 25 000, mikä on noin 5 000 henkilöä enemmän
kuin edellisvuonna.
Melu ja tärinä
Melun monet lähteet
Helsingissä liikenne on merkittävin meluhaittojen aiheuttaja. Noin 34
prosenttia asukkaista altistuu yli 55 dB tieliikenteen melulle. Melua
aiheuttavat erityisesti myös tapahtumat, teollisuus- ja voimalaitokset
sekä rakennustyöt.
Vuonna 2011 saatiin yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen (ELY) kanssa valmiiksi meluesteiden viimeistely
Lahdenväylälle välille Porvoonväylä - Suurmetsäntie. Myös
Tapaninkyläntien meluvallin korotus välillä Sidekuja Rintamasotilaantie valmistui.
Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman
toteuttamista jatkettiin. Vuonna 2011 käytettiin tavanomaista
päällystettä hiljaisempaa pienirakeista päällystettä Lauttasaarentiellä
välillä Lauttasaaren silta - Lauttasaarentie. Lisäksi liikenteen
aiheuttamia meluongelmia ratkottiin asentamalla neljään
risteysalueeseen kaksoiseristys raiteiden runkomelun vähentämiseksi.
Vuonna 2011 aloitettiin myös ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY)
mukaisen liikennemeluselvityksen tekeminen yhteistyönä
pääkaupunkiseudun kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.
Selvitys valmistuu lopullisesti kesäkuussa 2012.
Lupa- ja ilmoitusmenettely pyrkii varmistamaan etukäteen
meluntorjunnan riittävyyden. Lakisääteisiä päätöksiä tilapäistä erityisen
häiritsevää melua aiheuttavista toiminnoista tehtiin 204, mikä oli 38
päätöstä vähemmän kuin vuonna 2010. Näistä noin 66 prosenttia koski
rakentamista ja loput tapahtumia. Rakennustyökohteista erityisen
haastavia olivat asuinrakennusten läheisyydessä pakottavista syistä
yöaikaan tehtävät työt. Suuria valvontakohteita olivat esimerkiksi
Kalasataman ja eduskunnan maanalaisten tilojen sekä Länsimetron
louhintatyöt.
Vuonna 2011 oli edellisvuoden tapaan runsaasti tapahtumia. Suuria
konsertteja järjestettiin Kyläsaaressa, Olympiastadionilla, Kaisaniemen
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puistossa, Hietaniemen uimarannalla ja Suvilahden vanhalla
voimalaitosalueella. Konserttien meluhaittoja vähennettiin yhteistyössä
järjestäjien kanssa, mutta valituksia asukkailta tuli erityisesti useita
päiviä kestäneestä Flow-festivaalista, juhannuksen ulkoilmakonsertista
sekä ilmoitettua pidempään kestäneestä konsertista Hietaniemen
uimarannalla.
Liikenteen aiheuttama tärinä
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on lisännyt liikenteen tärinästä
aiheutuvia ongelmia. Hankalissa paikoissa liikennetärinän vaikutuksia
on arvioitava alueidenkäytön eri suunnitteluvaiheissa. Tärinäselvitykset
jäävät kuitenkin suurten kustannusten takia joskus puutteellisiksi.
Liikenteen aiheuttamia tärinäongelmia ratkottiin osallistumalla VTT:n
toteuttamaan kaksivuoti-seen ”Liikennetärinän langaton mittaus- ja
analysointiympäristö (VibPlat)” tutkimus- ja kehitys-hankkeeseen.
Hankinnat
Hankintojen kestävän kehityksen toimintaohjelma eteni yhdessä
hankintastrategian toteuttamisen kanssa. Toimintaohjelma sisältää
muun muassa hallintokuntakohtaisesti tehtävän hankintojen
analysoinnin sekä kestävien hankintojen koulutusta.
Helsingin kaupungin hankintakeskus huolehtii yhteishankintatuotteiden
hankinnasta, varastoinnista ja jakelusta kaupungin toimipisteisiin.
Vuoden 2011 aikana yhteishankintoja kilpailutettiin 19 tarjouskilpailulla.
Kestävän kehityksen mukaisia kriteerejä sisältäviä kilpailutuksia oli 87
prosenttia kilpailutuksista. Määrällisesti 19 yhteiskilpailutuksesta 42
prosentissa oli mukana ympäristökriteerejä.
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara vastaa kaupungin
ajoneuvojen ja työkoneiden yhteishankinnoista. Lisäksi Stara
kilpailuttaa muun muassa polttoaineet, kuljetuspalvelut ja
rakennustarvikkeet. Vuonna 2011 Stara kilpailutti tuotteita ja palveluita
27 miljoonan euron arvosta. Niiden kilpailutusten yhteisarvo, joissa oli
mukana ympäristökriteerejä, oli 17 miljoonaa euroa, mikä on 63
prosenttia kilpailutuksista. Määrällisesti 16 kilpailutuksesta neljässä
kilpailutuksessa, eli 25 prosentissa, oli mukana ympäristökriteerejä.
HSY:n koordinoimassa EU Life+ -rahoitteisessa Julia 2030 hankkeessa kehitettiin mm. hankintojen CO2-laskurit toimistopaperien,
kannettavien tietokoneiden ym. tuoteryhmiin. Tämän lisäksi
hankkeessa on kehitetty kattavaa ohjeistusta kestävän kehityksen
huomioonottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Laskureiden käyttöön
koulutettiin yhteensä lähes sata HSY-alueen kaupunkien työntekijää.
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Kaupungin organisaatioiden paperinkulutus on vähentynyt tasaisesti.
Vuonna 2011 työntekijäkohtainen paperinkulutus väheni lähes
kahdeksan prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Keskeisimpiä syitä
arvioidaan olevan sähköisten tietojärjestelmien, erityisesti vuonna 2011
Ahjo-asianhallintajärjestelmään siirtyminen, ja sähköisten
kokouskäytäntöjen yleistyminen virastoissa. Ekotukitoiminnan avulla on
pystytty muun muassa parantamaan yleistä ympäristötietoisuutta ja
lisäämään kaksipuolista tulostamista ja kopiointia.
Ympäristökasvatus ja -tietoisuus
Ympäristökasvatus
Ympäristökasvatuksellisiin tapahtumiin osallistui vuoden 2011 aikana
yhdeksän prosenttia helsinkiläisistä. Määrä on selvästi edellisvuotta
suurempi. Kasvua selittää erityisesti Ilmastoinfon toiminnan
käynnistyminen sekä uusien toimintojen huomioiminen luontokoulu
Arkin ja Harakan saaren osalta.
Ilmastoinfo tarjoaa kaupunkilaisille ja muille toimijoille
käytännönläheisiä ohjeita ja neuvontaa vähäpäästöiseen
elämäntapaan. Vuonna 2011 Ilmastoinfon järjestämässä
Energiatehdas-tapahtumassa tavoitettiin noin 750 helsinkiläistä ja
Elämäsi ostoskori -näyttelyyn kävi tutustumassa lähes 2 900
helsinkiläistä. Ilmastoinfo oli myös aktiivinen toimija sosiaalisessa
mediassa.
Kevätsiivoustalkoiden suosio jatkui ja vuonna 2011 osallistujamääräksi
saatiin lähes 31 000 henkilöä. Myös puistokummitoiminnan
kehittämistä jatkettiin. Sähköisessä puistokummirekisterissä oli vuonna
2011 kaikkiaan 355 puistokummia.
Korkeasaaren Pääsiäissaari-tapahtumaan osallistui noin 15 000
kävijää. Arkissa järjestettyihin helsinkiläisille koululaisille suunnattuihin
luontokouluihin osallistui yhteensä 800 oppilasta ja 65 opettajaa.
Harakan luontokeskus tarjoaa ympäristökasvatuspalveluja sekä
suurelle yleisölle että kohdennetusti päivähoidolle ja oppilaitoksille.
Harakassa järjestettäviin luontokouluihin osallistui kaikkiaan 97
luokkaa. Harakassa järjestettiin myös saariseikkailuja sekä
ympäristökasvatuskursseja opettajille ja päivähoidon henkilöstölle.
Vuonna 2011 Gardeniassa järjestettiin luontokoulutoimintaa, useita
luontoharrastuspäiviä, luontoaiheista kurssitoimintaa sekä
ympäristöaiheisia tapahtumia. Gardenia järjesti luontoretkiä eri puolille
Helsinkiä, joille osallistui keskimäärin 36 henkilöä retkeä kohden.
Gardenia hoiti myös luontoretkikalenterin toimittamisen.
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Energia- ja ympäristöneuvonta
Ympäristö- ja energianeuvonta tavoitti vuonna 2011 22 prosenttia
helsinkiläisistä. Luku kasvoi selvästi edellisvuodesta.
Helsingin Energian antoi energiankäytön neuvontaa puhelimitse yli 40
000, Internetin kautta yli 30 000 ja paikan päällä Sähkötalossa yli 10
000 asiakkaalle. Helsingin Energia oli aktiivinen myös sosiaalisessa
mediassa. Etäluettavien sähkömittareiden massa-asennukset
esikaupunkialueilla aloitettiin syyskuussa 2011.
Rakennusvirasto järjesti monipuolista energia- ja ympäristöneuvontaa
vuoden 2011 aikana mm. koululaisille. Helsingin kaupungin sisäistä
energia- ja ympäristöneuvontaa toteutettiin usealla eri tavalla muun
muassa kouluttamalla kaupungin ekotukihenkilöitä.
Ympäristöriskit
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Pääkaupunkiseudun yhteistä ilmastonmuutokseen sopeutumisen
strategiaa valmisteltiin vuonna 2011, ja se hyväksyttiin HSY:n
hallituksessa keväällä 2012. Strategiaa laadittiin EU-rahoitteisen
BaltCICA-hankkeen puitteissa. Hanke päättyi vuonna 2011.
Hankeen avulla tunnistettuja toimialojen yhteisiä sopeutumistarpeita
olivat ilmastonmuutokseen sopeutumisen integrointi koko organisaation
toimintaan sekä yleinen aiheeseen liittyvän tietoisuuden nostaminen.
Kaupungin kannalta merkittävimmiksi kustannuksiksi arvioitiin
hulevesijärjestelmien vaatimien viheralueiden rakentaminen,
viheralueiden ylläpito ilmaston ja lajien muuttuessa sekä tieverkoston
suunnittelu ja ylläpito.
Ilmastonmuutoksen sopeutumistoimina valmisteltiin muun muassa
Helsingin kaupungin hulevesistrategian ja tulvastrategian mukaisia
toimenpiteitä. Esimerkiksi Marjaniemen ja Sarvaston pohjoisosan
tulvasuojelurakenteet valmistuivat vuonna 2011.
Vuonna 2011 Helsingin kaupunki selvitti merkittävät
hulevesitulvariskialueet. Selvityksen perusteella hulevesitulvakohteita
paikallistettiin kaikkiaan noin 290 kappaletta, mutta yksikään näistä ei
ylittänyt lain mukaista merkittävyyden kynnystä.
Vesistötulva-alueiden merkittävyyttä puolestaan arvioitiin Uudenmaan
ELY-keskuksen toimesta. Selvityksen perusteella maa - ja
metsätalousministeriö määritteli Helsingin ja Espoon rannikkoalueen
kokonaisuudessaan merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien
hallintasuunnitelman tekeminen on jo käynnistynyt maakuntaliiton
koordinoimana.
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Öljyntorjunta
Helsingin alueella tapahtui vuonna 2011 yhteensä 432 öljyvahinkoa.
Vahinkoja tapahtui vuoteen 2010 verrattuna jonkin verran vähemmän
vesistöissä ja tärkeillä pohjavesialueilla, mutta muilla alueilla
tapahtuneita vahinkoja oli enemmän kuin vuonna 2010 (367 kpl).
Vuonna 2011 parannettiin pelastuslaitoksen öljyntorjuntavalmiutta
hankkimalla erikorkuisia ja -pituisia öljyntorjuntapuomeja. Lisäksi
aloitettiin avomeripuomien ankkurointikalustojen kehitystyö. Aloitettuja
koulutuksia olivat muun muassa Expandi-rajoituspuomikaluston
operatiivinen koulutus ja huoltokoulutus.
Pelastuslaitos otti käyttöönsä kaksi uutta B-luokan öljyntorjunta-alusta.
Joulukuussa 2011 valmistui öljyvahinkojen torjunta-auto. Lisäksi
hankittiin MABS-monitoiminen öljynkerääjä, OBS-harjakauhakerääjä
sekä liikuntaviraston päivittäiseen käyttöön öljyntorjuntaan liittyvin
valmiuksin varustettu 12-metrinen työlautta. Tulvavahinkojen torjuntaa
varten hankittiin 24 moottoriruiskua.
Ympäristötalous
Helsingin vuoden 2011 ympäristökulut (poistot mukaan lukien) olivat
yhteensä 143,4 miljoonaa euroa, mikä oli kolme prosenttia kaupungin
kaikista toimintakuluista. Suurimmat kuluerät olivat
ympäristöperusteiset sähkö- ja polttoaineverot, alueiden puhtaanapidon
ja jätehuollon sekä ilmastonsuojelun aiheuttamat kulut. Ympäristökulut
kasvoivat edellisvuodesta 49 prosenttia, mitä selittää pääasiassa
verojen korotus ja ilmastonsuojeluun käytettyjen kulujen kasvu.
Helsingin kaupungin vuoden 2011 ympäristötuotot olivat yhteensä 7,5
miljoonaa euroa, mikä oli 0,4 prosenttia kaupungin kaikista
toimintatuotoista. Ympäristötuotot kasvoivat yli 13 prosenttia vuoden
2010 tuotoista. Suurimmat tuotot tulivat Korkeasaaren eläintarhan
pääsylipputuloista.
Helsingin kaupungin vuoden 2011 ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä
33,3 miljoonaa euroa, mikä on noin viisi prosenttia kaupungin kaikista
käyttöomaisuusinvestoinneista. Investointeja tehtiin noin 2,8 miljoonalla
eurolla vähemmän kuin edellisvuonna. Merkittävimmät investoinnit
kohdistuivat pilaantuneiden maiden puhdistukseen sekä
ilmastonsuojeluun.
Tilinpäätökseen tehtyjen ympäristövastuiden arvo oli 1.1.2011
yhteensä 42,6 miljoonaa euroa. Vastuut koskivat Metrotunnelin
vesivahinkoa, Hanasaaren A-voimalaitoksen purkua ja varautumista
pilaantuneen maaperän käsittelyyn sekä kaatopaikkojen jälkihoitoa.
Esittelijä
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Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 31606
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Liitteet
1

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2011

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 961
HEL 2012-001274 T 11 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi liitteenä olevan
Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2011.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi
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§ 266
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistaminen
HEL 2011-009764 T 11 00 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä Helsingin kaupungin päivitetyn ympäristöpolitiikan tavoitteet
liitteenä 1 olevan ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotuksen
mukaisesti.
Ympäristöpolitiikassa asetetaan kaupungin keskipitkän ja pitkän
aikavälin ympäristötavoitteet seuraavilla osa-alueilla: ilmastonsuojelu,
ilmansuojelu, meluntorjunta, vesiensuojelu, luonnon ja
maaperänsuojelu, hankinnat, jätteet ja materiaalitehokkuus,
ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus sekä ympäristöjohtaminen ja
kumppanuudet.
Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto pitää tärkeänä, että vieraslajistrategian toimeenpanoa
kiirehditään. (Essi Kuikka)
Käsittely
Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun
aikana.
Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty
seuraava palautusehdotus:
Valtuutettu Mari Puoskari oli valtuutettu Anni Sinnemäen kannattamana
ehdottanut, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
- kasvihuonepäästöjen alentamistavoitteeksi otetaan 30% vuoteen
2020 mennessä
- lisätään ruuhkamaksujen käyttöönotto ilmansuojelun toimenpiteeksi
- lisätään luonnonsuojelualueita vähintään luonnonsuojeluohjelman
mukaisesti
- asetetaan virastoille vuotuinen sitova toiminnallinen tavoite
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja seurataan tavoitteiden
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toteutumista säännöllisesti osana neljännesvuosittaista talouden ja
toiminnan seurantaa.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei
voittaa, on valtuutettu Mari Puoskarin palautusehdotus hyväksytty.
22 äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että
- kasvihuonepäästöjen alentamistavoitteeksi otetaan 30% vuoteen
2020 mennessä
- lisätään ruuhkamaksujen käyttöönotto ilmansuojelun toimenpiteeksi
- lisätään luonnonsuojelualueita vähintään luonnonsuojeluohjelman
mukaisesti
- asetetaan virastoille vuotuinen sitova toiminnallinen tavoite
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja seurataan tavoitteiden
toteutumista säännöllisesti osana neljännesvuosittaista talouden ja
toiminnan seurantaa.
Jaa-äänet: 55
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria
Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen,
Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki
Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli
Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse
Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Wille Rydman, Harri Saksala, Lea Saukkonen, Riitta
Snäll, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja
Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 29
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Yrjö Hakanen,
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma
Kari, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto
Lehtipuu, Eija Loukoila, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sari Näre,
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio,
Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Sanna
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Ville Ylikahri
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Poissa: 1
Pia Pakarinen
Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty kaksi vastaehdotusta.
Yrjö Hakanen Julia Virkkusen kannattamana: sivulla 4 kohdassa
”Ilmastonsuojelu”, keskipitkän aikavälin tavoitteiden ensimmäinen kohta
muutetaan kuulumaan:
Kasvihuonekaasupäästöt (kulutusperäiset) ovat alentuneet vähintään
30 % vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuuden parantamisen ja
elinkaareltaan vähäpäästöiseen energiantuotantoon siirtymisen myötä
(vertailuvuosi 1990).
Sari Näre Julia Virkkusen kannattamana: Lisäys kohtaan "Luonnon ja
maaperän suojelu, alakohta: keskipitkä aikaväli, LUONTO":
Katu-, väylä- ja puistosuunnitelmissa otetaan lähtökohdaksi vanhojen
terveiden puiden ja pensaiden suojelu.
Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys
kuului seuraavasti: Vastaehdotuksista äänestetään molemmista
erikseen.
23 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: sivulla 4 kohdassa ”Ilmastonsuojelu”, keskipitkän aikavälin
tavoitteiden ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan:
Kasvihuonekaasupäästöt (kulutusperäiset) ovat alentuneet vähintään
30 % vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuuden parantamisen ja
elinkaareltaan vähäpäästöiseen energiantuotantoon siirtymisen myötä
(vertailuvuosi 1990).
Jaa-äänet: 59
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria
Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen,
Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica
Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen,
Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen,
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Wille Rydman, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Lea Saukkonen, Riitta
Snäll, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja
Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 26
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Yrjö Hakanen,
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Minerva
Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Alina
Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sari Näre, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari,
Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna
Sumuvuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Ville
Ylikahri
24 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Lisäys kohtaan "Luonnon ja maaperän suojelu, alakohta:
keskipitkä aikaväli, LUONTO": Katu-, väylä- ja puistosuunnitelmissa
otetaan lähtökohdaksi vanhojen terveiden puiden ja pensaiden suojelu.
Jaa-äänet: 59
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria
Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen,
Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki
Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn,
Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa
Puhakka, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Lea
Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho,
Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea
Vikstedt, Tuulikki Vuorinen
Ei-äänet: 23
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Yrjö Hakanen,
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma
Kari, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Alina Mänttäri-Buttler,
Elina Moisio, Sari Näre, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, HannaKaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Sanna Vesikansa,
Julia Virkkunen, Ville Ylikahri
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Tyhjä: 3
Otto Lehtipuu, Sara Paavolainen, Thomas Wallgren
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli
ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kolme toivomuspontta:
Yrjö Hakanen Tea Vikstedtin kannattamana: Valtuusto edellyttää, että
selvitetään miten asemakaavoituksessa voidaan huolehtia siitä, että
melualueille ei rakenneta uusia asuinrakennuksia.
Yrjö Hakanen Tea Vikstedtin kannattamana: Valtuusto edellyttää, että
kaupunginhallitus selvittää, miten valtuuston käsittelyyn voidaan
valmistella periaatelinjaukset korkeasta rakentamisesta ja
rakentamattomien rantojen tulevasta käytöstä.
Essi Kuikka Julia Virkkusen kannattamana: Valtuusto pitää tärkeänä,
että vieraslajistrategian toimeenpanoa kiirehditään.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy Yrjö Hakasen toivomusponnen, äänestää
jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
25 äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään miten
asemakaavoituksessa voidaan huolehtia siitä, että melualueille ei
rakenneta uusia asuinrakennuksia.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 18
Yrjö Hakanen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Emma Kari, Reiska Laine,
Eija Loukoila, Alina Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Terhi Peltokorpi, Sirpa
Puhakka, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Thomas
Wallgren
Ei-äänet: 36
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria
Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Juha Hakola, Sirkku
Ingervo, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva
Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Elina Moisio,
Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen,
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Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki,
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen,
Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Nils Torvalds, Olli Valtonen, Ville Ylikahri
Tyhjä: 31
Maija Anttila, Jorma Bergholm, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling,
Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura
Kolbe, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Jyrki Lohi, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Sole Molander, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Mari Puoskari, Heli Puura, Anni Sinnemäki, Kaarin Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Jan Vapaavuori, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen
Valtuutettu Sirkku Ingervo ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää jaa.
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen
toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy Yrjö Hakasen toivomusponnen, äänestää
jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
26 äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää,
miten valtuuston käsittelyyn voidaan valmistella periaatelinjaukset
korkeasta rakentamisesta ja rakentamattomien rantojen tulevasta
käytöstä.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 23
Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Yrjö Hakanen, Sirkku Ingervo,
Jessica Karhu, Tuuli Kousa, Reiska Laine, Eija Loukoila, Alina
Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas
Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Astrid
Thors, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor
Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Heikki
Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti,
Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen,
Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta
Snäll, Johanna Sydänmaa, Olli Valtonen, Ville Ylikahri
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Tyhjä: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Jorma Bergholm, Arto Bryggare, Mika
Ebeling, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari,
Laura Kolbe, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Jyrki Lohi, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Elina Moisio, Sole Molander, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Heli Puura, Laura
Rissanen, Harri Saksala, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin
Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Jan Vapaavuori,
Tuulikki Vuorinen
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen
toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy Essi Kuikan toivomusponnen, äänestää jaa,
ken sitä vastustaa äänestää ei.
27 äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto pitää tärkeänä, että vieraslajistrategian
toimeenpanoa kiirehditään.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 45
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Tuija Brax, Arto
Bryggare, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu,
Emma Kari, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti,
Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas
Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils
Torvalds, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Julia
Virkkunen, Ville Ylikahri
Tyhjä: 40
Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell,
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi
Halla-aho, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe,
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Hannele
Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Jan D
Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen,
Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Ilkka
Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Tea Vikstedt, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
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Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Essi Kuikan
toivomusponnen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

HEL 2011-009764 Kaupungin ympäristöpolitiikan
tarkistaminen_Ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotus_4.6.2012.pdf
HEL 2011-009764 Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan
päivittämisen taustamuistio_28.6.2012.pdf
Äänestyslista

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin
päivitetyn ympäristöpolitiikan tavoitteet liitteenä 1 olevan
ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotuksen mukaisesti.
Ympäristöpolitiikassa asetetaan kaupungin keskipitkän ja pitkän
aikavälin ympäristötavoitteet seuraavilla osa-alueilla: ilmastonsuojelu,
ilmansuojelu, meluntorjunta, vesiensuojelu, luonnon ja
maaperänsuojelu, hankinnat, jätteet ja materiaalitehokkuus,
ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus sekä ympäristöjohtaminen ja
kumppanuudet.
Esittelijä
Taustaa
Helsingillä on pitkät perinteet kaupungin ympäristöpoliittisessa
ohjauksessa. Ensimmäinen kaupungin ympäristöpolitiikka hyväksyttiin
kaupunginvaltuustossa vuonna 1999 ja se päivitettiin edellisen kerran
30.3.2005.
Keskeinen ympäristöjohtamisen väline on ollut ympäristöohjelma, joita
Helsingissä on laadittu ja toteutettu neljä. Lisäksi kaupunginvaltuusto
hyväksyi vuonna 2002 laajan kestävän kehityksen toimintaohjelman,
joka sisälsi runsaasti ympäristöpoliittisia päätöksiä. Helsingissä on
laadittu myös ympäristönsuojelun eri osa-alueita koskevia ohjelmia,
kuten lakisääteiset ilmansuojelun toimintaohjelma (Khs 19.5.2008)
sekä meluntorjunnan toimintasuunnitelma (Khs 17.11.2008).
Kaupungin energiapoliittiset linjaukset hyväksyttiin
kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2008.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2009 kaupunginhallituksen
ehdotuksen strategiaohjelmaksi vuosiksi 2009-2012, joka linjaa myös
monia ympäristöasioita. Strategiaohjelmassa on määritelty kaupungin
linjauksia ilmastonsuojelussa, liikenteen ja energiankäytön asioissa,
luonnonsuojelussa, Itämeren suojelussa sekä hankintojen
ympäristöasioissa.
Edellä mainittu ympäristöohjelmien sektoroituminen yhdessä strategian
ympäristölinjausten kanssa on johtanut siihen tilanteeseen, että tarvetta
kattavalle ympäristöohjelmalle ei enää ole. Ympäristöpolitiikan yleiset
tavoitteet on kuitenkin edelleen nähty tarpeellisiksi. Kaupunginvaltuusto
päättikin hyväksyessään ehdotuksen strategiaohjelmaksi, että
kaupungin ympäristöpolitiikka tulee päivittää.
Asian käsittely
Ympäristöpolitiikan työryhmä
Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymässä strategiaohjelmassa
2009-2012 todetaan, että ympäristöpolitiikka on päivitettävä ja tuotava
valtuustoon. Kaupunginjohtaja päätti 20.1.2010 § 13
johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän, jonka tehtävänä ovat
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistaminen
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2010 loppuun mennessä.
Kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistamisessa tuli ottaa kantaa
erityisesti niihin ympäristöpolitiikan osa-alueisiin, joita ei ole
strategiaohjelmassa tai Helsingin Energian kehitysohjelmassa
tarkasteltu.
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin apulaiskaupunginjohtaja Pekka
Sauri ja jäseniksi edustajat ympäristökeskuksesta,
kaupunkisuunnitteluvirastosta, talous- ja suunnittelukeskuksesta,
Helsingin Energiasta, kiinteistövirastosta, rakennusvalvontavirastosta,
hankintakeskuksesta, sosiaalivirastosta, terveyskeskuksesta,
opetusvirastosta, rakennusvirastosta sekä HKL:stä.
Työryhmä hyväksyi ehdotuksen kaupungin ympäristöpolitiikaksi sekä
taustamuistion kokouksessaan 15.12.2010. Työryhmän työskentelyn
aikana nousi lisäksi esiin tarve arvioida ympäristöpolitiikan taloudellisia,
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Vaikutusten arviointi saatiin
valmiiksi vuoden 2011 tammikuussa.
Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2012 § 10 vahvistaa päivitetyn
Helsingin Energian kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.
Työryhmä arvioi, että Helsingin Energian kehitysohjelma ei aiheuta
muutostarpeita työryhmän ehdotukseen ympäristöpolitiikaksi.
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Työryhmän ehdotus esiteltiin kaupunginhallitukselle 20.2.2012.
Kaupunginhallitus päätti 20.2.2012 § 180 palauttaa asian uudelleen
valmisteluun siten, että Helsingin kaupungin päivitetyistä
ympäristöpolitiikan tavoitteista pyydetään lausunnot
kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, ympäristö- ja yleisten töiden
lautakunnilta sekä HKL:n, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman
johtokunnilta.
Lausuntokierros
Ehdotuksesta kaupungin ympäristöpolitiikaksi saatiin pyydetyt
lausunnot ympäristölautakunnalta, Helsingin Energian johtokunnalta,
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalta (HKL), Helsingin Satama liikelaitoksen johtokunnalta, kaupunkisuunnittelulautakunnalta,
kiinteistölautakunnalta sekä yleisten töiden lautakunnalta.
Asiassa saadut lausunnot ovat kokonaisuudessaan luettavissa tämän
asian päätöshistoriasta.
Lisäksi pelastuslaitos, öljyntorjunnan keskeisenä toimijana, osallistui
tavoitteen ”Vesiensuojelu” laadintaan.
Ympäristöpolitiikan työryhmä tarkasteli saadut lausunnot ja teki
lausuntojen perusteella tarpeelliseksi katsomansa muutokset
työryhmän ehdotukseen kaupungin ympäristöpolitiikaksi.
Lausuntokierroksen jälkeen kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteisiin tehdyt
muutokset
ILMASTONSUOJELU
Tavoitteeseen (Keskipitkä aikaväli) on lisätty kaupunginvaltuuston
strategiaohjelmaan sisältyvä päätös nostaa uusiutuvan energian osuus
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
Ympäristölautakunnan lausunnon perusteella kohdan
”Kasvihuonekaasupäästöt (kulutusperäiset) ovat alentuneet
energiatehokkuuden parantamisen ja elinkaareltaan vähäpäästöiseen
energiantuotantoon siirtymisen myötä vähintään (vertailuvuosi 1990) 20
% vuoteen 2020” perään on lisätty ”Selvitetään edellytykset
päästötavoitteen nostamiseksi 30 %:iin”.
Yleisten töiden lautakunnan lausunnon perusteella
energiatehokkuustavoite on täsmennetty muotoon ”Energiatehokkuus
on parantunut vähintään 20 % vuoteen 2020 (mittarina
asukaskohtainen energiankulutus, vertailuvuosi 2005). Lisäksi
tavoitekohtaa on muutettu seuraavasti: ”Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen integroidaan kaikkien hallintokuntien toimintaan riskien
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minimoimiseksi. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista siihen
varautumiseksi viestitään kuntalaisille ja yrityksille.”
ILMANSUOJELU
Yleisten töiden lautakunnan lausunnon perusteella tavoitteen kohtaan
”hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvotason ylittävien
vuorokausien lukumäärä on vähintään puolittunut sallitusta tasosta (35
kpl/v) ollen alle 18 kpl/v” on lisätty teksti ”selkeästi kaukokulkeuman
vuoksi aiheutuneita ylityksiä ei oteta huomioon.”
VESIENSUOJELU
Aiemmassa työryhmän ehdotuksessa mainittu tavoite ’Kalojen
nousuesteet on poistettu 2020 mennessä’ on yleisten töiden
lautakunnan lausunnon perusteella poistettu, koska maininta on
luoteeltaan toimenpide eikä tavoite.
Yleisten töiden lautakunta, Helsingin Sataman johtokunta sekä
pelastuslaitos katsoivat tarpeellisena sisällyttää öljyntorjunnan
linjaukset ympäristöpolitiikkaan. Lausuntojen perusteella tavoitteeseen
lisättiin maininta varautumisesta kasvaviin öljyonnettomuusriskeihin
Itämerellä. Ko. tavoite on muotoiltu ympäristöpolitiikan työryhmän ja
pelastuslaitoksen yhteistyönä seuraavasti:
(Pitkä aikaväli) Öljyntorjunta estää öljyn pääsyn asutuille rannoille
useimmissa olosuhteissa.
(Keskipitkä aikaväli, Itämeren suojelu) Helsingin oman öljyntorjunnan
vaikuttavuus asutuille rannoille pääsevän öljyn määrään ja laajuuteen
on merkittävä useimmissa luonnon olosuhteissa. Helsingin Itämeren
saaristoon antama öljyntorjunta-apu on huomattavan tehokasta.
(Keskipitkä aikaväli, Helsingin pintavesien suojelu) Öljyntorjunta estää
vahingon leviämistä ja öljyn kerääminen veden pinnalta sekä rantojen
suojelu on tehokasta. Rantojen puhdistustoimintaan on riittävästi
kaupungin omia koulutettuja joukkoja.
LUONNON JA MAAPERÄN SUOJELU
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon pohjalta tavoitteen
muotoilua on muutettu siten, että teksti ”eli avo- ja rantakallioiden sekä
harjujen” on poistettu, jotta tavoitetta ei voi tulkita kategorisena ja
ehdottomana tavoitteena.
HANKINNAT, JÄTTEET JA MATERIAALITEHOKKUUS
Kiinteistölautakunnan ja ympäristölautakunnan lausuntojen pohjalta on
muutettu tavoitteen ’Hankinnat, jätteet, materiaalitehokkuus’
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vertailuvuosi vuodesta 2011 vuoteen 2013.
Rakentamisen maamassojen, ylijäämämassojen ja pilaantuneiden
maiden logistiikan parantamista koskeva tavoite on yleisten töiden
lautakunnan lausunnon perusteella siirretty kohdasta ”Luonnon ja
maaperän suojelu” kohtaan ”Hankinnat, jätteet ja materiaalitehokkuus”.
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka – työryhmän ehdotus 4.6.2012
Ympäristöpolitiikka täsmentää kaupungin strategiaohjelman 2009-2012
ympäristöasioita koskevia tavoitteita ja asettaa tavoitteita niillä
ympäristönsuojelun alueilla, joita strategiaohjelma ei kata.
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteet ovat ilmastonsuojelu,
ilmansuojelu, meluntorjunta, vesiensuojelu, luonnon ja
maaperänsuojelu, hankinnat, jätteet ja materiaalitehokkuus,
ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus sekä ympäristöjohtaminen ja
kumppanuudet.
Ympäristöpolitiikan luonnoksen tavoitteet on asetettu sekä pitkällä
aikavälillä vuoteen 2050 että keskipitkällä aikavälillä noin vuoteen 2020
asti. Ympäristöpolitiikka ei ole toimenpideohjelma, sillä tavoitteiden
valtaosalle on erilaisia toteuttamiskeinoja ja vaihtoehtoja. Toteutettavat
toimenpiteet valmistellaan erikseen hallintokuntien normaalin toiminnan
suunnittelun ja päätöksenteon sekä ympäristönsuojelun eri osaalueiden ohjelmien valmistelun ja toteuttamisen yhteydessä.
Varsinaisen ympäristöpolitiikan luonnoksen lisäksi on laadittu
taustamuistio (liite 2), jonka ensimmäisessä osassa esitetään taustoja
ja tavoitteiden toteuttamisen eri keinoja em. aihe-alueittain.
Taustamuistion toinen osa käsittelee ympäristöpolitiikan luonnoksen
vaikutusten arviointia aihe-alueittain. Arvioinnin osia ovat taloudellisten,
sosiaalisten, terveydellisten ja ympäristövaikutusten arviot. Kunkin
ympäristöpolitiikan aihealueen valmistelun osana on myös tarkasteltu
aiheisiin liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia tavoitteita ja sitoumuksia.
ILMASTONSUOJELU
Pitkä aikaväli
 Helsinki tavoittelee hiilineutraalia tulevaisuutta vuoteen 2050
mennessä. Tavoitteen toteutumista seurataan säännöllisellä
raportoinnilla määrävälein, jolloin toimenpideohjelmaan voidaan
tehdä tarvittavat muutokset.
 Helsinki on eturivin toimija energiatehokkuudessa,
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa niin
kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Keskipitkä aikaväli
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 Kasvihuonekaasupäästöt (kulutusperäiset) ovat alentuneet
vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuuden
parantamisen ja elinkaareltaan vähäpäästöiseen
energiantuotantoon siirtymisen myötä (vertailuvuosi 1990).
Selvitetään edellytykset päästötavoitteen nostamiseksi 30 %:iin.
 Uusiutuvan energian osuus on vähintään 20 % vuonna 2020
 Energiatehokkuus on parantunut vähintään 20 % vuoteen 2020
(mittarina asukaskohtainen energiankulutus, vertailuvuosi 2005)
 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen integroidaan kaikkien
hallintokuntien toimintaan riskien minimoimiseksi.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista siihen
varautumiseksi viestitään kuntalaisille ja yrityksille.
ILMANSUOJELU
Pitkä aikaväli
 Liikenteen pakokaasut eivät heikennä ilmanlaatua (tieliikenne on
lähes päästötöntä)
 Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvotason
ylittävien vuorokausien lukumäärä on vähintään puolittunut
nykyisestä sallitusta tasosta (35 kpl/v) ollen alle 18 kpl/v.
Selkeästi kaukokulkeuman vuoksi aiheutuneita ylityksiä ei oteta
huomioon.
 Uusiutuvan energian kuljetus ja käyttö eivät heikennä
ilmanlaatua (biopolttoaineet, biomassa ja pienpoltto)
Keskipitkä aikaväli
 Ilmanlaadun raja-arvoja ei ole ylitetty vuoden 2015 jälkeen.
Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet (ml. pienhiukkasten) ovat
tämän jälkeen edelleen alentuneet.
 Ilmanlaadun tavoitearvoja sekä kansallisia ohjearvoja ei ylitetä
MELUNTORJUNTA
Pitkä aikaväli
 Ympäristömelun ohjearvoja ei ylitetä. Ihmiset eivät altistu
pitkäaikaiselle, erityisesti liikenteen aiheuttamalle voimakkaalle
melulle, jolla on haitallinen vaikutus terveyteen.
Keskipitkä aikaväli
 Melulle altistuminen on vähentynyt siten, että vuoteen 2020
mennessä päiväajan keskiäänitason yli 55 dB melualueilla
asuvien määrä on vähintään 20 % pienempi kuin vuonna 2003
(vanhat asuinalueet; ei uusia melulle altistuvia asukkaita)
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 Erityisesti voimakkaalle melulle altistuminen on vähentynyt siten,
että vuonna 2020 ei ole yli 70 dB päiväajan ja yli 65 dB yöajan
keskiäänitasolle altistuvia asukkaita (vanhat asuinalueet)
 Herkimpien väestöryhmien toimipisteiden mm. päiväkotien,
leikkipuistojen, koulujen ja vanhainkotien leikki- ja
oleskelualueilla alitetaan päiväajan keskiäänitaso 60 dB (vanhat
toimipisteet)
VESIENSUOJELU
Pitkä aikaväli
 Helsingin oma ravinnekuormitus vesistöihin on vähentynyt
entisestään ja ravinteiden hyötykäyttö tehostunut
 Sekaviemäriverkoston ylivuotojen määrä on puolittunut
nykytasosta
 Öljyntorjunta estää öljyn pääsyn asutuille rannoille useimmissa
olosuhteissa
Keskipitkä aikaväli, ITÄMEREN SUOJELU
 Helsingin edustan meriympäristö on hyvässä tilassa EU:n
meristrategiadirektiivin mukaisesti vuoteen 2020 mennessä
 Helsingin edustan rannikkovesimuodostumien hyvä tila
saavutetaan vesienhoitosuunnitelman mukaisilla
lisätoimenpiteillä 2027 mennessä
 Helsingin oman öljyntorjunnan vaikuttavuus asutuille rannoille
pääsevän öljyn määrään ja laajuuteen on merkittävä
useimmissa luonnon olosuhteissa. Helsingin Itämeren
saaristoon antama öljyntorjunta-apu on huomattavan tehokasta
Keskipitkä aikaväli, HELSINGIN PINTAVESIEN SUOJELU
 Helsingin keskeisiin virkistyssaariin on rakennettu keskitetty
vesihuolto
 Sekaviemäriverkoston ylivuotojen määrä on vähentynyt 20 %
nykytasosta
 Öljyntorjunta estää vahingon leviämistä ja öljyn kerääminen
veden pinnalta sekä rantojen suojelu on tehokasta. Rantojen
puhdistustoimintaan on riittävästi kaupungin omia koulutettuja
joukkoja.
LUONNON JA MAAPERÄN SUOJELU
Pitkä aikaväli, LUONTO
 Helsingin monimuotoinen kaupunkiluonto on säilynyt
erityispiirteineen osana eheytynyttä kaupunkirakennetta
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Keskipitkä aikaväli, LUONTO
 Turvataan kattavan viherverkoston ekologinen toimivuus osana
seudullista kokonaisuutta
 Säilytetään vakiintuneet luontotyypit ja eliölajit hoitamalla ja
ennallistamalla niitä tarvittaessa
 Säilytetään metsien ja soiden luonnolliset rakennepiirteet
 Turvataan kulttuuriympäristöjen luonnon monimuotoisuus
kunnostamalla ja hoitamalla niitä pitkäjänteisesti
 Kompensoidaan viheralueiksi kaavoitetuille alueille
rakentaminen kaavoituksen ja viheraluesuunnittelun yhteydessä
esimerkiksi parantamalla viheralueiden toiminnallisuutta ja
ekologista laatua, ennallistamalla luontokohteita tai luomalla
uusia lähiviherympäristöjä
Pitkä aikaväli, MAAPERÄ
 Kaupungin alueella oleva pilaantunut maaperä on kunnostettu
viimeistään rakentamisen yhteydessä siten, ettei siitä
jatkossakaan ole haittaa terveydelle tai ympäristölle
Keskipitkä aikaväli, MAAPERÄ
 Kunnostetaan kaupungin alueella olevat vanhat kaatopaikat
 Turvataan maaperän luontaiset ominaisuudet ja toiminnot
(biologiset, kemialliset ja fysikaaliset) viheralueilla
 Merkittävien geologisten kohteiden säilyminen on turvattu
HANKINNAT, JÄTTEET JA MATERIAALITEHOKKUUS
Pitkä aikaväli
 Kaupungin toimintojen materiaali- ja ekotehokkuus on selvästi
parantunut ja ne otetaan huomioon kaikissa investoinneissa,
hankinnoissa ja merkittävissä hankkeissa
Keskipitkä aikaväli, HANKINNAT
 50 % kaupungin hankintaprosesseista sisältää
ympäristökriteerejä vuoteen 2015 mennessä
 100 % kaupungin hankintaprosesseista sisältää
ympäristökriteerejä 2020 mennessä (ympäristökriteerit voivat
olla joko ehdottomia vaatimuksia tai vertailuperusteita)
 Kaikki hallintokunnat ja tytäryhteisöt koulutetaan kestävien
hankintojen tekemiseen
Keskipitkä aikaväli, JÄTTEET
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 Kaupunkiorganisaation tuottaman yhdyskuntajätteen määrä
vakiintuu vuoden 2013 tasolle ja jätemäärä /työntekijä on
laskenut 10 % vuoteen 2020 mennessä
 Kaupunkiorganisaation tuottaman yhdyskuntajätteen
materiaalihyötykäyttöaste on noussut
10 prosenttiyksiköllä vuoteen 2020 mennessä
 Kaupungin alueella syntyvän yhdyskuntajätteen määrä vakiintuu
vuoden 2013 tasolle ja jätemäärä /asukas on laskenut 10 %
vuoteen 2020 mennessä
 Rakentamiseen tarvittavien maamassojen, ylijäämämaiden ja
pilaantuneiden maiden logistiikka on järjestetty taloudellisesti ja
ekotehokkaasti
YMPÄRISTÖTIETOISUUS JA -VASTUULLISUUS
Pitkä aikaväli
 Helsingin kaupungin henkilöstön ja asukkaiden
ympäristötietoisuus on Euroopan pääkaupunkien kolmen
parhaan joukossa
 Kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät ovat sitoutuneita
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin
Keskipitkä aikaväli
 Helsinki on ympäristökasvatuksen edelläkävijä
 Jokaisella työyhteisöllä on koulutettu ekotukihenkilö
 Helsinkiläisten kestävää elämäntapaa tukeva palvelutarjonta
tekee ympäristövalinnoista helppoja
 Kaupungin työntekijät ovat tietoisia ympäristövastuullisista
toimintatavoista ja ottavat ne huomioon työssään
 Päättäjien hyvä ympäristötietoisuus mahdollistaa
ympäristövastuullisten päätösten tekemisen
YMPÄRISTÖJOHTAMINEN JA KUMPPANUUDET
Keskipitkä aikaväli, YMPÄRISTÖJOHTAMINEN
 Liikelaitoksilla on käytössä todennettu ympäristöjärjestelmä
 Virastot ja tytäryhteisöt sisällyttävät ympäristöjohtamisen
toimintaansa noudattaen kevennettyjen ympäristöjärjestelmien
periaatteita
 Ympäristöjohtaminen otetaan osaksi virastojen ja liikelaitosten
tulospalkkiojärjestelmää ja muita palkitsemisen muotoja
Keskipitkä aikaväli, KUMPPANUUDET
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 Kaupunki hakee aktiivisesti kumppanuuksia ja verkostoituu
yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa ympäristöpolitiikan
tavoitteiden toteuttamiseksi tukien samalla kaupungin
elinkeinostrategian toteutumista
 Ekokompassi-järjestelmä on tunnettu väline pk-yritysten
ympäristöhallinnan parantamiseksi ja se on kaikkien
pääkaupunkiseudun pk-yritysten saatavilla
 Itämerihaasteen on vastaanottanut 300 toimijaa, joita kaupunki
tukee laadukkaiden ja Itämeren suojelua tehostavien
toimenpideohjelmien toteuttamiseksi
 Kaikille kaupungissa järjestettäville suurtapahtumille laaditaan
ympäristöohjelma tai -suunnitelma
Seuranta
Ympäristöpolitiikan seurannan keskeinen väline on kaupungin
vuosittainen ympäristöraportointi. Osana kaupunginvaltuustolle
esiteltävää raporttia tullaan lyhyesti selostamaan, mitä kaupunki on
toimintavuoden aikana tehnyt ympäristöpolitiikan tavoitteiden
toteuttamiseksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

HEL 2011-009764 Kaupungin ympäristöpolitiikan
tarkistaminen_Ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotus_4.6.2012.pdf
HEL 2011-009764 Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan
päivittämisen taustamuistio_28.6.2012.pdf

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1023
HEL 2011-009764 T 11 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin
päivitetyn ympäristöpolitiikan tavoitteet liitteenä 1 olevan
ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotuksen mukaisesti.
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Ympäristöpolitiikassa asetetaan kaupungin keskipitkän ja pitkän
aikavälin ympäristötavoitteet seuraavilla osa-alueilla: ilmastonsuojelu,
ilmansuojelu, meluntorjunta, vesiensuojelu, luonnon ja
maaperänsuojelu, hankinnat, jätteet ja materiaalitehokkuus,
ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus sekä ympäristöjohtaminen ja
kumppanuudet.
Käsittely
17.09.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
Palautusehdotus:
Ville Ylikahri:
Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että
- kasvihuonepäästöjen alentamistavoitteeksi otetaan 30% vuoteen
2020 mennessä.
- lisätään ruuhkamaksujen käyttöönotto ilmansuojelun toimenpiteeksi
- lisätään metsäisiä luonnonsuojelualueita luonnonsuojeluohjelman
mukaisesti
- asetetaan virastoille vuotuinen sitova toiminnallinen tavoite
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja seurataan tavoitteiden
toteutumista säännöllisesti osana talouden ja toiminnan seurantaa
Kannattajat: Outi Ojala

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:
Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että
- kasvihuonepäästöjen alentamistavoitteeksi otetaan 30% vuoteen
2020 mennessä.
- lisätään ruuhkamaksujen käyttöönotto ilmansuojelun toimenpiteeksi
- lisätään metsäisiä luonnonsuojelualueita luonnonsuojeluohjelman
mukaisesti
- asetetaan virastoille vuotuinen sitova toiminnallinen tavoite
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja seurataan tavoitteiden
toteutumista säännöllisesti osana talouden ja toiminnan seurantaa
Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Juha Hakola, Tarja
Kantola, Risto Kolanen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Tatu
Rauhamäki, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa
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Ei-äänet: 5
Annika Andersson, Elina Moisio, Outi Ojala, Vesa Peipinen, Ville
Ylikahri
Tyhjä: 0
Poissa: 0
10.09.2012 Pöydälle
20.02.2012 Palautettiin
13.02.2012 Pöydälle
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31519
jari.viinanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.05.2012 § 262
HEL 2011-009764 T 11 00 00

Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle ympäristöpolitiikan
tavoitteista seuraavan lausunnon:
Yleistä
Ympäristöpolitiikan tarkistaminen ja uusien tavoitteiden määrittäminen
on tärkeää ja ajankohtaista. Vuonna 1999 kaupunginvaltuuston
ensimmäisen kerran hyväksymän ympäristöpolitiikan tavoitteita
tarkistettiin viimeksi vuonna 2005.
Uuden ympäristöpolitiikan tavoitteet poikkeavat paljon vanhoista, jotka
olivat laajoja poliittisia linjauksia. Nyt ehdotetut tavoitteet ovat osaltaan
hyvinkin yksityiskohtaisia ja vastaavat erilaisten ympäristöön liittyvien
ohjelmien toimenpiteitä. Tavoitteiden aiheuttamia kustannuksia ei ole
pystytty määrittelemään riittävän tarkasti. Liian haasteellisista ja paljon
kustannuksia aiheuttavista tavoitteista tulee helposti toiveita, jotka eivät
koskaan toteudu.
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Tavoitteisiin liittyvän taustamuistion mukaan suuri osa esitetyistä
tavoitteista on jo päätetty erilaisissa ympäristöohjelmissa ja muissa
kaupungin tekemissä päätöksissä. Voidaankin harkita, onko kaupungin
syytä esittää ympäristöpoliittisissa linjauksissa omien jo päätettyjen
ohjelmien toimenpiteitä tavoitteiksi. Tavoitteenahan voisi olla tällöin,
että noudatetaan jo tehtyjä päätöksiä ja ohjelmia. Samojen asioiden
päätättäminen useaan kertaan vie uskottavuutta ympäristönsuojelulta,
ja useiden eri ohjelmien ja nyt vielä samoja asioita sisältävän
ympäristöpolitiikan seuranta on turhauttavaa.
Osa tavoitteista on sellaisia, että niiden toteutuminen on erittäin
epävarmaa, esimerkiksi melulle altistumisen vähentyminen
kahdeksassa vuodessa, ja osa taas on sellaisia, jotka toteutuvat joka
tapauksessa kuten maaperän puhdistamiseen liittyvä tavoite.
Ympäristöpolitiikalla tulisi luoda laajemmat linjaukset kaupungin
toiminnan avuksi, ja virastojen ja laitosten määrittää tarvittavat
ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaiset toimenpiteet toimintaansa
varten. Samalla organisaation olisi mahdollista selvittää tavoitteista
aiheutuvat kustannukset ja määrärahatarpeet.
Ympäristöpolitiikan tavoitteet on jaettu pitkään ja keskipitkään
aikaväliin. Pitkällä aikavälillä tarkoitetaan ajanjaksoa nykyhetkestä
vuoteen 2050. Nämä tavoitteet eivät saisi olla liian yksityiskohtaisia
vaan kohtuullisen yleisiä, koska vajaassa neljässäkymmenessä
vuodessa koko ympäristönsuojelu ja siihen liittyvät mittauskeinot ym.
muuttuvat varmasti.
Kaupungin ympäristöpolitiikkaa tehdään asukkaita varten. Sen vuoksi
kaikkien tavoitteiden tulisi olla sellaisia, että asukkaat voivat ne
ymmärtää olematta ympäristönsuojelun asiantuntijoita. Myös
asukkaiden ja yritysten osallistuminen useisiin toimenpiteiden
toteuttamisiin on tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävää ja
myös erittäin vaativaa. Tulisikin selvittää, mitä kyseisiltä tahoilta
vaaditaan ja kuinka ne saadaan motivoitua sitoutumaan toimenpiteisiin.
Erilaisten ihmisten motivointi vaatii suunnitelmallista tiedottamista ja
kouluttamista, ja niitä varten on myös varattava määrärahoja.
Ilmastonsuojelu
Ilmastonsuojelun merkitys on pitkällä aikavälillä erittäin suuri. Kaikki
virastot ja laitokset joutuvat miettimään talousarvionsa puitteissa
toimintansa vaikutuksia ilmastoon ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.
Ilmastonsuojelun tavoitteet perustuvat jo tehtyihin päätöksiin tai
lainsäädäntöön.
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Ilmansuojelu
Ilmansuojelun tavoitteiden toteutuminen riippuu merkittävästi
liikenteestä. Julkisen liikenteen houkuttelevuuden lisääminen on
tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen toimintaedellytyksiä on
kehitettävä jatkossakin, vaikkakin se kustannusvaikutusten vuoksi on
vaikeaa. Liikkumistarvetta voidaan vähentää ja julkisen ja
joukkoliikenteen osuutta kasvattaa maankäyttöä tiivistävällä
kaupunkisuunnittelu- ja tonttipolitiikalla. Yhtenä maankäyttöön liittyvänä
tavoitteena voisi olla yksityisen ja julkisen palveluverkon sekä
toimitilojen keskittäminen raideverkoston läheisyyteen ja
aluekeskuksiin.
Tavoite, jonka mukaan ilman laadun raja-arvoja ei ylitetä vuoden 2015
jälkeen, ei taustamuistion tietojen perusteella voi toteutua vilkkaasti
liikennöidyillä kaduilla eikä myöskään kaukokulkeutumisen huippujen
vuoksi.
Ympäristömelu
Ympäristömelun keskipitkän aikavälin tavoitteiden toteutuminen on
erityisen vaativaa. Kahdeksassa vuodessa on erittäin vaikeaa vähentää
20 prosenttia melulle altistuvista asukkaista vanhoilla asuinalueilla.
Useat esitetyt toimenpiteet ovat sellaisia, että kaupunki ei voi vaikuttaa
niiden toteutumiseen. Esimerkiksi valtio rahoittaa meluesteitä vilkkaasti
liikennöityjen väylien varsille omien aikataulujensa mukaan. On
tärkeää, että jo olemassa olevia vähämeluisia alueita suojellaan.
On myös huomattava, että tavoitteiden tulee olla sellaisia, että
ympäristönsuojelullisesti tärkeä täydennysrakentaminen on
mahdollista. Oikein kohdennetulla täydentämisrakentamisella voidaan
myös vähentää liikenne- ja erityisesti yksityisautoilun tarvetta, mikä
osaltaan voi edistää ympäristömelun vähentymistavoitteisiin
pääsemistä.
Vesiensuojelu
Vesiensuojelun tavoitteet ovat pääosin Itämeri-haasteen hyväksyttyjä
toimenpiteitä, joita on konkretisoitu ympäristöpolitiikan tavoitteiksi.
Luonnon- ja maaperänsuojelu
Luonnonsuojelun tavoitteet eivät saa olla ristiriitaisia
täydennysrakentamisen tavoitteiden kanssa. Jotta ilmastoa,
ilmansuojelua ja melua koskevat ympäristöpolitiikan tavoitteet voidaan
pyrkiä toteuttamaan, tulee rakentamista tiivistää asukkaiden
liikkumistarpeen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämisen
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vuoksi. Täydennysrakentamisen avulla voidaan myös vähentää
paineita viheralueille rakentamiselle.
Tavoitteena on esitetty myös viheralueille rakentamisen kompensointia
jossain läheisessä kohteessa. Kyseisen tavoitteen kustannuksia ei ole
voitu määrittää, koska menettelyä ei ole vielä tarkemmin suunniteltu.
Kyseinen tavoite on siten vielä liian suunnittelematon ja sen kustannusja maankäytölliset vaikutukset saattavat olla arvaamattomia.
Viheralueiden riittävyys tuleekin varmistaa jo kaavoituksessa ja muussa
tapauksessa rahoittaa kyseiset toimenpiteet erillisillä määrärahoilla.
Östersundomin alueen rakentaminen tiiviinä ja raideliikenteeseen
tukeutuvana asuinalueena on merkittävä hanke Suomessa, minkä
lisäksi alueella on tärkeitä luonnonsuojelullisia arvoja. Alueen
suunnittelussa rakentamistavoitteiden sopeuttaminen alueen
luonnonsuojelutarpeisiin on ensiarvoisen tärkeää.
Pitkän aikavälin tavoitteena on, että pilaantunut maaperä on käsitelty
siten, ettei siitä ole haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tavoite on sikäli
helppo saavuttaa, ettei Helsingissä ole tiedossa sellaisia
kunnostuskohteita, joista aiheutuisi nykyisellään terveys- tai
ympäristöhaittoja, ja maaperä kunnostetaan nykyisinkin aina
rakentamisen yhteydessä. Tällainen itsestään toteutuva tavoite tulisi
poistaa.
Hankinnat, jätteet ja materiaalitehokkuus
Tavoitteet kaupunkiorganisaation tuottaman yhdyskuntajätteen määrän
vähentämiseksi ovat järkeviä sekä taloudellisesti että
ympäristönsuojelullisesti. Tosin kyseisen jätteen määrä ei liene
kokonaisuudessaan selvillä vertailuvuodeksi ehdotettuna vuonna 2011.
Ensimmäinen tavoite voisi olla kattava jätemäärien rekisteröinti
virastoissa ja laitoksissa.
Jätteiden keskipitkän aikavälin tavoitteena on kaupungille asettavien
tavoitteiden lisäksi alueen jätemäärän pienentymistä koskeva tavoite.
Kyseiseen tavoitteeseen kaupunki voi vaikuttaa pääosin vain
tiedottamalla ja motivoimalla asukkaita ja yrityksiä. Tosin teknisin
keinoin voidaan tulevaisuudessa lisätä asukkaiden tietoa omasta
jätteiden tuottamisestaan. Esimerkiksi jätteiden
putkikeräysjärjestelmässä on mahdollista laskuttaa asukkaita heidän
tuottamansa jätemäärän mukaan. Tämä voi vaikuttaa vähentävästi
jätemääriin, kuten huoneistokohtainen vedenmittaus on vaikuttanut
veden käyttöön.
Kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistamisen työryhmän ehdotus ja
taustamuistio ovat liitteinä.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

129 (881)

Ryj/10
26.09.2012
Käsittely
03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Tuuttila Juhani: Muutan esitystäni seuraavasti:
Lausuntoehdotuksen 11. kappale muutetaan ensimmäistä virkettä
lukuun ottamatta kuulumaan seuraavasti: Julkisen liikenteen
houkuttelevuuden lisääminen on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi
ja sen toimintaedellytyksiä on kehitettävä jatkossakin, vaikkakin se
kustannusvaikutusten vuoksi on vaikeaa. Liikkumistarvetta voidaan
vähentää ja julkisen ja joukkoliikenteen osuutta kasvattaa maankäyttöä
tiivistävällä kaupunkisuunnittelu- ja tonttipolitiikalla. Yhtenä
maankäyttöön liittyvänä tavoitteena voisi olla yksityisen ja julkisen
palveluverkon sekä toimitilojen keskittäminen raideverkoston
läheisyyteen ja aluekeskuksiin.
Lausuntoehdotuksen 13. kappale poistetaan.
Lausuntoehdotuksen 15. kappaleeseen lisätään uusi viimeinen virke.
Vastaehdotus:
Tuomas Viskari: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen 10. kappale poistetaan.
Kannattajat: Tuula Paalimäki
Vastaehdotus:
Tuomas Viskari: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen 14. kappaleen viimeinen virke muutetaan
kuulumaan seuraavasti: Esimerkiksi valtio rahoittaa meluesteitä
vilkkaasti liikennöityjen väylien varsille omien aikataulujensa mukaan.
Kannattajat: Tuula Paalimäki
Vastaehdotus:
Tuomas Viskari: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen 19. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Östersundomin alueen rakentaminen tiiviinä ja raideliikenteeseen
tukeutuvana asuinalueena on merkittävä hanke Suomessa, minkä
lisäksi alueella on tärkeitä luonnonsuojelullisia arvoja. Alueen
suunnittelussa rakentamistavoitteiden sopeuttaminen alueen
luonnonsuojelutarpeisiin on ensiarvoisen tärkeää.
Kannattajat: Tuula Paalimäki
Vastaehdotus:
Kirsi Pihlaja: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen 14. kappaleeseen lisätään uusi
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seuraavansisältöinen viimeinen virke: On tärkeää, että jo olemassa
olevia vähämeluisia alueita suojellaan.
Kannattajat: Tuomas Viskari
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 10. kappale poistetaan.
Jaa-äänet: 3
Olli Saarinen, Nina Suomalainen, Tuomo Valve
Ei-äänet: 6
Jyrki Lohi, Sole Molander, Tuula Paalimäki, Kirsi Pihlaja, Kermen Soitu,
Tuomas Viskari
Tyhjä: 0
Poissa: 0
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 14. kappaleen viimeinen virke
muutetaan kuulumaan seuraavasti: Esimerkiksi valtio rahoittaa
meluesteitä vilkkaasti liikennöityjen väylien varsille omien
aikataulujensa mukaan.
Jaa-äänet: 4
Olli Saarinen, Kermen Soitu, Nina Suomalainen, Tuomo Valve
Ei-äänet: 5
Jyrki Lohi, Sole Molander, Tuula Paalimäki, Kirsi Pihlaja, Tuomas
Viskari
Tyhjä: 0
Poissa: 0
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 19. kappale muutetaan kuulumaan
seuraavasti: Östersundomin alueen rakentaminen tiiviinä ja
raideliikenteeseen tukeutuvana asuinalueena on merkittävä hanke
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Suomessa, minkä lisäksi alueella on tärkeitä luonnonsuojelullisia
arvoja. Alueen suunnittelussa rakentamistavoitteiden sopeuttaminen
alueen luonnonsuojelutarpeisiin on ensiarvoisen tärkeää.
Jaa-äänet: 3
Jyrki Lohi, Olli Saarinen, Tuomo Valve
Ei-äänet: 6
Sole Molander, Tuula Paalimäki, Kirsi Pihlaja, Kermen Soitu, Nina
Suomalainen, Tuomas Viskari
Tyhjä: 0
Poissa: 0
4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 14. kappaleeseen lisätään uusi
seuraavansisältöinen viimeinen virke: On tärkeää, että jo olemassa
olevia vähämeluisia alueita suojellaan.
Jaa-äänet: 4
Sole Molander, Olli Saarinen, Kermen Soitu, Tuomo Valve
Ei-äänet: 5
Jyrki Lohi, Tuula Paalimäki, Kirsi Pihlaja, Nina Suomalainen, Tuomas
Viskari
Tyhjä: 0
Poissa: 0
19.04.2012 Pöydälle
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Katarina Kurenlahti, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36415
katarina.kurenlahti(a)hel.fi
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Päätös
Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti antaa
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotuksen mukainen
ympäristöpolitiikan tavoitteiden jakaminen pitkään ja keskipitkään
aikaväliin on hyvä ratkaisu.
HKL katsoo, että kaupungin tulee sopivalla menettelyllä myös
määritellä lyhyen aikajänteen ympäristöpoliittiset tavoitteet ja
toimenpiteet liittyen esimerkiksi kaupungin strategiatyöhön ja sen
täytäntöönpanoon niin, että kaikki kaupungin virastot ja laitokset tulevat
kattavasti kuulluksi tässä prosessissa.
Vuositasolla kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutumista
edistävät toimenpiteet tulee määritellä selkeästi ja käytännönläheisesti
talousarviossa.
Ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutuminen edellyttää jatkuvasti
päivitettävää toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelma mainitaan
lausunnolla olevassa ehdotuksessa lyhyesti vain
ilmastonsuojelukohdassa. Ympäristöpolitiikan seurannan ja tavoitteiden
toteutumisen kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että
ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutumista tukeva
toimenpideohjelma kattaa kaikki ympäristöpolitiikan osa-alueet niin,
että käydään toimenpiteet ja niiden, aikatauluttaminen, vastuuttaminen
sekä tarvittavat mittarit seurantaa varten.
HKL:n perustehtävä on tuottaa ympäristöystävällisiä ja laadukkaita
raideliikennepalveluita, vastata Helsingin raideliikenneinfrasta ja
edistää yhteistyökumppaneidensa kanssa Helsingin seudun liikenteen
toimivuutta, elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Mm. ilmastomuutoksen
vaikutusten vähentämisessä on liikenteen osalta Helsingissä ja
pääkaupunkiseudulla keskeinen ratkaisu tukeutuminen vahvasti yhä
edelleen kehittyvään raideliikenneverkkoon.
HKL painottaa, että kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa on erittäin
tärkeää ottaa huomioon joukkoliikennetarpeet ja muun liikkumisen
tarpeet jo kaupunki- ja asuinaluesuunnittelun alkuvaiheessa. Tämän
vuoksi HKL esittää, että ympäristöpolitiikassa tulee jatkuvasti tarpeita
käsiteltäessä ottaa kantaa joukkoliikenteen edellytyksiin ja
kehittämiseen esimerkiksi ottamalla raporttiin oma jakso
joukkoliikenteestä, jossa selvitetään joukkoliikenteen hyötyjä ja
mahdollisuuksia ympäristöpolitiikan kannalta.
Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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Lisätiedot
Elina Tartia, henkilöstöpalvelupäällikkö, puhelin: 310 35110
elina.tartia(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.04.2012 § 208
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HKR 2009-889

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon.
Yleistä
Rakennusvirasto on antanut ympäristökeskukselle lausunnon
marraskuussa 2010 Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan
luonnosvaiheessa (5.11.2010 HKR 2009-889). Kyseinen lausunto on
otettu huomioon tässä lausunnossa niiden asioiden osalta, jotka ovat
edelleen ajankohtaisia.
Tämän lausunnon liitteessä 1 on koonti keskeisimmistä taustamuistion
päivitystarpeista.
Ilmastonsuojelu
Helsingin hiilineutraali tulevaisuus vuoteen 2050 mennessä on
haastava tavoite, jossa avainasemassa ovat energiantuotannon
muuttaminen vähemmän päästöjä aiheuttavaksi sekä asukkaiden ja
yritysten motivointi ilmastotalkoisiin. Keskipitkän aikavälin tavoitteet
ovat sen sijaan samansuuntaisia kuin ne, joihin Helsingin kaupunki on
jo nyt sitoutunut. Energiatehokkuuden parantamistavoitteen osalta
vertailuvuosi tulee mainita tavoitteen yhteydessä. Energiansäästöä ja
kasvihuonekaasupäästöjä koskevien tavoitteiden asettamisessa tulee
ottaa huomioon myös kaupungin kasvutavoitteet.
Ilmastonmuutoksen ehkäisyssä kaupungin energiatehokkuuteen ja
energiansäästöön tähtäävä työ on edennyt tavoitteenasettelusta.
Muun muassa Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS)
toimintasuunnitelman ja Covenant of Mayorsin Sustainable Energy
Action Planin toimenpiteitä toteutetaan parhaillaan. Lisäksi vuonna
2011 valmistui myös kaupunginjohtajan asettaman työryhmän raportti
Parhaat Energiatehokkuuden Käytännöt.
Rakentamisessa pitkät massojen kuljetusmatkat lisäävät huomattavasti
energiankulutusta. Kaupungin on määrätietoisesti parannettava
massatalouden hallintaa jo kaavoituksesta lähtien.
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Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva tavoite tulee konkretisoida.
Sopeutumisessa tulee huomioida muun muassa riskien minimoiminen
ja niihin varautuminen sekä tapahtuneiden vaurioiden korjaaminen.
Rakennusviraston nykyisten määrärahojen puitteissa
ilmastomuutoksen sopeutumisen toimet ovat rajallisia.
Ilmansuojelu
Pitkän aikavälin tavoitteen mukaan liikenteen pakokaasut eivät
heikennä ilmanlaatua. Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa
ajoneuvoteollisuuteen ja kuluttajien päätöksentekoon ovat rajalliset.
Kaupunki voi vaikuttaa mm. liikennesuunnittelulla, joukkoliikenteen
houkuttelevuuden lisäämisellä, kaupungin omien ajoneuvojen
päästörajoituksilla, vähäpäästöisten ajoneuvojen suosimisella esim.
pysäköinnissä sekä pyöräilyn ja jalankulun edistämisellä.
Ilmansuojelun tavoitteet ovat rakennusviraston toiminnan
kehittämisessä tärkeitä. Hengitettäviin hiukkasiin (PM10) sisältyy kaikki
pienemmät hiukkaset, myös alle PM2,5 kokoa olevat pienhiukkaset,
jotka ovat suureksi osaksi kaukokulkeumaa. Pitkän aikavälin PM10
puolittumistavoitteeseen tulisi tarkentaa koskeeko tavoite vain ns.
katupölyhiukkasia, joiden lähde on katutyöt/ katurakentaminen tai muu
rakentaminen ja kadun hoidossa käytettävät materiaalit.
Vuorokausiraja-arvon ylityspäivien lukumäärän vähentämisen lisäksi
tavoitteeksi olisi ensisijaisen tärkeää asettaa ylityspiikkien suuruuden
vähentäminen nykyisestä tasosta.
Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitysmäärien
tiukentaminen ympäristöpolitiikan tavoitteen mukaisesti on erittäin
haasteellista nykyisessä taloustilanteessa. Haasteena on
kantakaupunki ja erityisesti sen katukuilut. Kantakaupungissa katujen
puhtaanapitovastuu kuuluu pääasiassa kiinteistönomistajille.
Nykyisessä tilanteessa kaupungin ohjauksen keinot eivät ole riittävät.
Rakennusviraston arvion mukaan katupölyn määrää voidaan
todennäköisesti vähentää, jos kantakaupungin katujen kaikki
hoitovastuut olisivat yhdellä vastuutaholla.
Tehokas katupölyn vähentämiskeino olisi nastarenkaiden osuuden
vähentäminen, jonka on todettu vähentävän hengitettävien
pienhiukkasten muodostumista. Muita katupölyn vähentämiskeinoja
ovat hiekoituksen vähentäminen ja katujen suolauksen lisääminen,
mutta suolaus aiheuttaa muita ympäristöhaittoja. Liukkaudentorjuntaan
kehitetyt ympäristöystävälliset kemikaalit maksavat noin 10 kertaa
enemmän kuin nykyiset menetelmät.
Hengitettävien hiukkasten raja-arvojen ylityksiin vaikuttavat myös
erilaiset työmaat. Rakennusvirasto on kehittänyt työmaista aiheutuvien
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haittojen hallintaa parantavia työmenetelmiä, mutta pitkän aikavälin
hengitettävien hiukkasten (PM10) puoliintumistavoite on epärealistinen.
Sähköautojen käyttöönottoa Helsingissä tulee tarkastella
ympäristöpolitiikassa tai sen taustamuistiossa nykyistä
kokonaisvaltaisemmin. Latauspalvelujen 1. vaiheen yleissuunnitelma
on valmisteilla. Tulevaisuudessa sähköautojen yleistyminen asettaa
suuret vaatimukset latausverkoston laajuudelle, latauspisteiden
sijoittelulle ja latauspalvelun järjestämiselle Helsingissä.
Meluntorjunta
Meluntorjunnan tavoitteissa on kiinnitetty huomio oikeisiin
kokonaisuuksiin ja tavoitteet ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen
2006 mukaisia. Kuitenkin tavoitteiden saavuttaminen kaupungin omin
toimin on erittäin haasteellista, osittain jopa epärealistista.
Meluntorjunnan tarve on suurin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen ylläpitovastuulla olevien suurten väylien varrella.
Uudenmaan ELY-keskuksen meluntorjuntaan käyttämät määrärahat
ovat viime vuosina olleet täysin riittämättömiä meluntorjuntatavoitteiden
saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi meluntorjunnan
rahoitusta lisätä sekä valtion että kaupunginkin toimesta.
Pitkällä aikavälillä meluntorjunnan keinovalikoimaa on laajennettava
meluesteitä tehokkaampiin toimiin. Nastarenkaiden osuuden
vähentäminen mahdollistaisi nykyisiä asfalttipäällysteitä
hienorakeisempien ja hiljaisempien päällysteiden käytön merkittävän
lisäämisen.
Sekä maankäytön suunnittelulla, että liikennesuunnittelulla on
mahdollista poistaa nykyisiä meluongelmia ja etenkin ennaltaehkäistä
uusien syntymistä. Kasvavat liikennemäärät ja tiivistyvä
kaupunkirakenne ovat tähän asti jatkuvasti lisänneet pääväylien
melualueilla asuvien ihmisten määrää.
Melun raja-arvojen ylityksiin vaikuttavat myös erilaiset työmaat.
Työmaista aiheutuvien kokonaishaittojen vähentäminen voi edellyttää
lyhytaikaista melutason nousua työmaan vaikutusalueella.
Keskipitkän aikavälin tavoitteeksi asetettu 60 dB keskiäänitason
alittuminen herkimpien väestöryhmien toimipisteissä, erityisesti
kantakaupungin leikkipuistoissa ja puistoissa sijaitsevien päiväkotien
ulkoilualueilla, lienee epärealistista ilman nykyisen ajoneuvoliikenteen
huomattavaa rajoittamista.
Hankinnat, jätteet, materiaalitehokkuus
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Rakennusviraston toiminnassa hankinnoilla on merkittävä rooli.
Rakentamisen ja ylläpidon hankintojen ympäristövaikutukset ovat
kauaskantoisimpia. Tästä syystä ympäristönäkökohtien huomioon
ottaminen nykyistä paremmin on tärkeää näissä hankintaprosesseissa.
Hankintalainsäädännössä asetetaan edellytyksiä ympäristönäkökohtien
huomioon ottamiseksi hankintaprosessissa. Ympäristökriteerit on
suhteutettava ja niiden on liityttävä kulloinkin kyseessä olevaan
hankinnan kohteeseen.
Ympäristönäkökohtien huomioimisessa hankinnoissa
etukäteissuunnittelu ja tiedon hankinta ovat välttämätön osa
hankintaprosessia. Tämä vaatii riittävien resurssien varaamista
hankinnan aikataulua suunniteltaessa. Tällä hetkellä hankintojen
ympäristökriteerien huomioimista hankaloittaa oikeiden ja
merkityksellisten painotusten löytäminen ja vertailu. Tästä syystä
tietotaidon lisäämisellä palveluhankintojen ympäristösisällöstä on suuri
merkitys.
Euroopan komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta uudeksi
hankintadirektiiviksi, jossa ympäristönsuojelu, energiatehokkuuden
lisääminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen saisivat nykyistä
suuremman painoarvon hankinnoissa.
Materiaalitehokkuus on ympäristöpolitiikassa sisällytetty hankintojen ja
jätteiden vähentämisen tavoitteisiin. Materiaali- ja ekotehokkuudessa
infrarakentamisen massataloudella ja -logistiikalla on suuri merkitys,
mutta se ei näy tavoitteissa.
Vesiensuojelu
Itämerihaasteen tavoitteiden mukaisesti kaupungin omistamia
maisemapeltoja pyritään viljelemään esimerkillisesti. Rakennusvirasto
selvittää yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, minkälaisia
ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtääviä ehtoja voidaan asettaa
palveluosaston viljelyalueita koskeviin vuokrasopimuksiin.
Keskeisten virkistyssaarten saattaminen vesihuollon piiriin on
vesiensuojelun ja saarten kehittämisen kannalta tarpeen. Tavoite on
otettava huomioon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa.
Uusien projektialueiden maankäytön ja liikenneyhteyksien
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon Helsinkipuiston
olemassaolo ja ulottuminen merialueelle.
Hulevesien ja viheralueiden suunnitteluratkaisujen merkitys korostuu
ilmastonmuutoksen myötä, kun sääolot äärevöityvät. Hulevesipiikit
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vaikuttavat pienvesistöihin haitallisesti. Hulevesistä ei ole suoraa
mainintaa tavoitteissa.
Helsingin laajentumisen myötä vesiensuojelussa tulisi huomioida järvet,
jotka sijaitsevat Östersundomin alueella (Stora dammen, Storträsk,
Hältingträsk, Gumböle träsk (osin) ja Genaträsk (osin)). Niillä on oma
erityisarvonsa pääkaupungin kannalta, mutta niitä ei ole mainittu
työryhmän ehdotuksessa eikä sen taustamuistiossa.
Kalojen nousuesteiden poistamista koskeva tavoite on
ympäristöpolitiikan muihin tavoitteisiin verrattuna yksityiskohtaisempi.
Yksi suurimpia Itämeren haasteita on kasvava öljyonnettomuusriski.
Öljyntorjuntaan varautuminen merellä ja rannoilla tulee lisätä
tavoitteisiin.
Taustamuistiossa mainittu laki vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä (1299/ 2004) käsittää myös ensimmäisten
merenhoitosuunnitelmien laatimisen vuoteen 2015 mennessä.
Merenhoidon suunnittelusta säädetään tarkemmin asetuksella
merenhoidon järjestämisestä (980/ 2011).
Luonnon ja maaperän suojelu
Yleisten töiden lautakunta pitää luonnonsuojeluun liittyvää pitkän
aikavälin tavoitetta hyvänä. Keskipitkän aikavälin tavoite on puolestaan
haasteellinen. Tavoitteeksi asetut vakiintuneet luontotyypit ja eliölajit on
määriteltävä tarkemmin. Kaupunkiympäristössä osa luontotyypeistä
ovat muuntuneita ja intensiivinen virkistyskäyttö sekä alueiden
pirstoutuminen muuttavat niitä jatkuvasti.
Kaupungin luonnonmukaisten virkistysalueiden hoidossa on otettava
huomioon kaikki luonnonhoidon tavoitteet (Khs 8.2.2010 päätös) kuten
turvallisuus, ulkoilu- ja virkistysarvot sekä maisema-arvot luonnon
monimuotoisuusarvojen ohella. Mahdollisuudet ennallistamiseen
rajoittuvat luonnon arvokohteisiin.
Metsien ja soiden luonnollisten rakennepiirteiden säilyttäminen
onnistuu vain tietyillä metsäalueilla, joilla puustoa voidaan kasvattaa
eri-ikäisrakenteisena. Lahopuuta jätetään hoidettaviin metsiin, joka
lisää monimuotoisuutta ja maaperän luontaisia toimintoja.
Yleisten töiden lautakunta pitää hyvänä tavoitetta, että viheralueet, joita
asemakaavoitetaan, kompensoidaan.
Maaperää koskeva pitkän aikavälin tavoite pilaantuneen maaperän
kunnostamisesta on jo nykyisten menettelyjen mukainen.
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Tavoite maaperän luontaisten ominaisuuksien ja toimintojen
turvaamisesta tulee tarkentaa kohdistuvaksi luonnonmukaisille
viheralueille, ei yleisesti viheralueille.
Ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus
Yleisten töiden lautakunta pitää ympäristötietoisuuden edistämistä
tärkeänä tavoitteena. Ympäristötietoisuutta lisätään rakennusvirastossa
energiasäästöneuvonnalla sekä viheralueiden tunnettuuden
lisäämisellä. Myös puistokummitoiminnalla on merkittävä osallistava
rooli ympäristötietoisuuden ja vapaaehtoistoiminnan edistämisessä.
Työyhteisöjen ekotukitoiminnan lisääminen ja asukkaiden kestävää
elämäntapaa tukeva palvelutarjonta mahdollistavat
ympäristötietoisuuden muuttumisen teoiksi.
Rakennusvirasto tukee osaltaan asukkaiden kestävää elämäntapaa
tekemällä HSY:n kanssa tiivistä yhteistyötä toimivan
kierrätyspisteverkoston määrittelyssä ja rakentamisessa.
Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet
Määrätietoisella ympäristöjohtamisella Helsingin kaupunki varmistaa
ympäristöpolitiikan toteutumisen. Ympäristöjohtamista koskevat
tavoitteet ovat osittain jo toteutuneet, joten myös tälle osuudelle tulee
olla pitkän aikavälin tavoite.
Pitkällä aikavälillä kaupungin poliittinen päätöksenteko ja taloudellinen
ohjaus tulisi yhdistää kiinteämmin ympäristöjohtamiseen. Kaupungin
yhteinen taloudenohjausjärjestelmä tulee muovata sellaiseksi, että
ympäristötilinpito on toteutettavissa helposti ja systemaattisesti. Hyvä
lähtökohta on ensin sisällyttää ympäristötavoitteita muun muassa
tulospalkkiojärjestelmään, kuten keskipitkän aikavälin tavoitteessa on
mainittu.
Kumppanuuksien tavoitteiden asettelusta puuttuu kansainvälisen
toiminnan näkökulma.
Yleisten töiden lautakunta pitää kaupungissa järjestettäville
suurtapahtumille asetettua ympäristöohjelman tai -suunnitelman
laatimista koskevaa tavoitetta hyvänä, mutta vastuu niiden laatimisesta
tulisi olla tapahtuman järjestäjällä.
Yhteenveto
Ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotus sisältää kattavasti kaupungin
toiminnan ympäristönäkökohdat. Yleisten töiden lautakunta pitää
ympäristöpolitiikan tavoitteiden asettamista tärkeänä.
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Pitkän aikavälin tavoitteet tähtäävät vuoteen 2050, joten tavoitetaso
asettuu väistämättä korkealle. Yleisten töiden lautakunnan
näkemyksen mukaan esitetty tavoitetaso on haasteellinen ja osin jopa
epärealistinen rakennusviraston toiminnan kannalta. Tavoitteiden
toteuttamista edistetään rakennusvirastossa käytössä olevien
määrärahojen puitteissa. Ympäristöpolitiikan tavoitteiden
määrätietoinen toteuttaminen vaatisi nykyistä enemmän määrärahoja
muun muassa meluntorjuntaan, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja
ilmansuojeluun.
Ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutuminen edellyttää niihin
sitoutumista. Ympäristöpolitiikka ei ole toimenpideohjelma vaan
tavoitteille on olemassa erilaisia toteuttamiskeinoja. Tavoitteita
toteuttavat toimenpiteet valmistellaan erikseen hallintokuntien
normaalin toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon sekä
ympäristönsuojelun eri osa-alueiden ohjelmien valmistelun ja
toteuttamisen yhteydessä. Rakennusvirastossa tämä tarkoittaa mm.
tavoitteiden ottamista huomioon viraston ympäristöohjelman
valmistelussa, sekä lopulta tavoitteiden ottamista osaksi
hankintasopimusten ja yleisten alueiden lupien ehtoja, sekä niiden
noudattamisen valvontaa.
Ympäristöpolitiikan taustamuistio tulee päivittää laadinta-ajankohdan
jälkeen muuttuneiden tietojen osalta. Tällöin tavoitteiden asettelu on
vahvemmalla pohjalla. Lausunnon liitteenä on koonti keskeisimmistä
päivitystarpeista.
Yleisten töiden lautakunta kannattaa päivitettyjä ympäristöpolitiikan
tavoitteita lausunnossa esitetyn mukaisin täydennyksin.
Käsittely
24.04.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutokset:
Lisätään kohtaan "Ilmansuojelu" kappaleen 11 jälkeen:
"Sähköautojen käyttöönottoa Helsingissä tulee tarkastella
ympäristöpolitiikassa tai sen taustamuistiossa nykyistä
kokonaisvaltaisemmin. Latauspalvelujen 1. vaiheen yleissuunnitelma
on valmisteilla. Tulevaisuudessa sähköautojen yleistyminen asettaa
suuret vaatimukset latausverkoston laajuudelle, latauspisteiden
sijoittelulle ja latauspalvelun järjestämiselle Helsingissä."
Lisätään kohtaan "Vesiensuojelu" kappaleen 24 jälkeen:
"Uusien projektialueiden maankäytön ja liikenneyhteyksien
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon Helsinkipuiston
olemassaolo ja ulottuminen merialueelle."
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Lisätään kohtaan "Vesiensuojelu" kappaleen 25 jälkeen:
"Helsingin laajentumisen myötä vesiensuojelussa tulisi huomioida
järvet, jotka sijaitsevat Östersundomin alueella (Stora dammen,
Storträsk, Hältingträsk, Gumböle träsk (osin) ja Genaträsk (osin)). Niillä
on oma erityisarvonsa pääkaupungin kannalta, mutta niitä ei ole
mainittu työryhmän ehdotuksessa eikä sen taustamuistiossa."
Lisätään kohtaan "Vesiensuojelu" kappaleen 27 jälkeen:
"Taustamuistiossa mainittu laki vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä (1299/ 2004) käsittää myös ensimmäisten
merenhoitosuunnitelmien laatimisen vuoteen 2015 mennessä.
Merenhoidon suunnittelusta säädetään tarkemmin asetuksella
merenhoidon järjestämisestä (980/ 2011)."
Muutetaan kohdan "Luonnon ja maaperän suojelu" kappale 31
muotoon:
"Yleisten töiden lautakunta pitää hyvänä tavoitetta, että viheralueet,
joita asemakaavoitetaan, kompensoidaan."
17.04.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen
Lisätiedot
Heidi Huvila, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 38202
heidi.huvila(a)hel.fi
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Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kokonaisvaltaisten ympäristöpoliittisten tavoitteiden asettaminen
Helsingille on kannatettavaa. Ne linjaavat kaupungin strategista
kehittämistä ympäristöystävällisempään suuntaan.
Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta on kuitenkin huomattava, että
tavoitteet ovat osin ristiriitaisia. Kaikkien ympäristönäkökulmien
samanaikainen ja yhteismitallinen huomiointi ei maankäyttöratkaisuissa
useinkaan ole mahdollista.
Ympäristöpolitiikan tavoitteet on selvästi asetettu kunnianhimoiselle
tasolle. Tämä on osa viimeaikaista kehitystä, jossa ympäristöarvojen
merkitys on yhteiskunnassa korostunut. Tavoitteellisen
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ympäristöpolitiikan toteuttaminen on suurelta osin myös
kustannuskysymys, mutta työryhmän ehdotuksen pohjalta politiikan
toteuttamisen taloudellisia vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida.
Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ympäristöpolitiikan tavoitteet eivät
myöskään tee riittävää eroa jo rakennettujen ja vasta myöhemmin
yksityiskohtaisesti suunniteltavien alueiden välillä. Kokonaan uusilla
alueilla kaupunkisuunnittelun keinoin tavoitteisiin on helpompaa päästä
kuin jo rakennetuilla alueilla.
Helsinkiläisen kaupunkisuunnittelun tavoitteena on jo pitkään ollut
yhdyskuntarakenteen hajaantumiskehityksen hillitseminen
kaupunkirakennetta tiivistämällä. Kaupunkisuunnittelun kannalta
erityisesti keskipitkälle aikavälille asetettujen määrällisten tavoitteiden
tavoittelu liikenneperäisten melu- ja pakokaasujen osalta tekee
tiivistyvän kaupunkirakenteen edellytysten luomisesta erittäin vaikeaa.
Seudullisesta näkökulmasta laajat liikenteen suojavyöhykkeet johtavat
pitkällä aikavälillä rakenteen hajoamiseen, autoilun lisääntymiseen ja
yhteisvaikutuksinaan liikenteen melu- ja pakokaasupäästöjen
lisääntymiseen. Ympäristöpolitiikan linjaukset ovat tältä osin
ristiriitaisia.
Niin ikään luonnon ja maaperän suojelun keskipitkän aikavälin
tavoitteet on kirjattu luonnokseen kovin tarkasti, jotta yhteen sovittava
suunnittelu ja päätöksenteko metsien, soiden, avo- ja rantakallioiden ja
harjujen tulevasta sopivasta maankäytöstä olisi aidosti mahdollista.
Kirjaimellisesti tulkittuina, ja esimerkiksi Östersundomin alueen
suunnittelua voimakkaasti ohjaavina, ne estäisivät suurelta osin alueen
rakentumisen kaupunkimaisen tiiviiksi ympäristöksi.
Tarkempina perusteluinaan kaupunkisuunnittelulautakunta esittää
seuraavaa:
Ilmastonsuojelu
Kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet on esitetty
kulutusperusteisesti. Kuten taustamuistiossa on todettu, päästöjen
esitetynkaltaisen merkittävän vähentämisen edellytyksinä ovat
nykyisen energiantuotannon oleellinen muuttaminen ja kulutuksen
vähentäminen. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on esitetty päästöjen
vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä. Pitkän aikavälin
tavoitteena on hiilineutraalin kaupungin tavoite vuoteen 2050
mennessä. Tavoitteet ovat yhteneväiset kansainvälisten
ilmastositoumusten, kansallisten strategioiden kuin myös Helsingin
kaupungin valtuustostrategiassa esitettyjen tavoitteiden sekä Helsingin
energian kehitysohjelman kanssa.
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Energiantuotannon ennakoidut muutostoimet on sisällytetty
kasvihuonekaasujen kulutusperusteisiin päästövähennystavoitteisiin.
Tästä seuraa tavoitteiden saavuttamiselle suuria ajallisia, teknisiä ja
taloudellisia epävarmuuksia. Energiantuotantojärjestelmä on monin
osin rakennettava uudestaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi
vaihtoehtoisen polttoaineen hankintalogistiikka ja toimivat markkinat
ovat pääosin vielä luomatta. Myös tuotantotekniikka ja uusia
tuotantojärjestelmiä tukeva infra vaativat kehitystyötä ja
yhteensovittamista maankäyttöön, mikä jo olemassa olevassa
kaupunkirakenteessa on haastavaa.
Energiantuotantojärjestelmät ja se, mihin ja kuinka paljon kuluttajat
energiaa käyttävät, ovat useimmiten erillisiä asioita.
Kaupunkisuunnittelun keinot vaikuttaa niihin ovat usein luonteeltaan
mahdollistavia, mutta myös ohjaavia.
Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt vuoden 2012
alussa. Energia- ja ilmastoasiat ja yleiskaavaratkaisujen energia- ja
ilmastovaikutukset ovat yksi selvityskohteista.
Ilmansuojelu
Ilmansuojelua koskevissa keskipitkän aikavälin tavoitteissa mainitut
ilmanlaadun ohjearvot otetaan maankäytön ja liikenteen suunnittelussa
huomioon. Käytännössä nykyisessä tiiviissä kaupunkirakenteessa ei
keskipitkän aikavälin tavoitteita pystytä kuitenkaan laajassa
mittakaavassa saavuttamaan taustamuistion mukaisilla toimenpiteillä.
Tavoitteisiin pääseminen vaatisi nykyistä rajoittavampaa suhtautumista
etenkin henkilöautoliikenteeseen, esimerkiksi alentamalla ajonopeuksia
pääväylillä. Lisäksi ratkaisevassa roolissa on ajoneuvotekniikan
kehittyminen, johon kaupunkisuunnittelulla ei ole mahdollista vaikuttaa.
Joukkoliikenteen tehostaminen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksia
kasvattamalla sekä liikkumisen ohjaukseen ja liikenteen hinnoitteluun
kohdistuvat toimenpiteet luovat pitkällä aikavälillä parhaat edellytykset
katuliikenteen päästöjen vähenemiselle. Myös tässä keskeisessä
roolissa on kaupunkirakenteen tiivistäminen etenkin
esikaupunkivyöhykkeellä. Kaupunkisuunnittelun pyrkimyksenä on
nostaa kävely- pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeiden osuutta
maankäytössä. Tällaista liikkumisvyöhykkeisiin perustuvaa tarkastelua
on tehty mm. HSL:n toimesta, SYKE:n Urban Zone -tutkimushankkeen
puitteissa sekä kaupunkisuunnitteluviraston oman kaavoituksen
arviointi- ja seurantatyökalun (KARVI) kehitystyössä.
Osana uutta yleiskaavatyötä on tarkoitus tarkastella mm. nykyisten
moottoritiemäisten alueiden maankäytön muutosten edellytyksiä.
Ilmanlaatua koskevat asiat ovat yksi reunaehdoista, jotka alueiden
tarkemmassa suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon.
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Ympäristömelu
Kuten taustamuistiossa on todettu, merkittävä osa helsinkiläisistä asuu
jo nykyisin laskennallisilla melualueilla, joilla liikenteen aiheuttama
melutaso ylittää ohjearvot. Melulle altistujien määrän arvioidaan
Helsingin Yleiskaava 2002:n ja Uudenmaan maakuntakaavan
perusteella edelleen lisääntyvän. Merkittävä syy altistujien määrään
sekä määrän ennakoituun kasvuun on se, että melulle altistujien
määrät arvioidaan kaavamaisesti ulkomelutason perusteella ilman, että
arvioinnissa kiinnitetään tarkemmin huomiota tehtyihin tai tehtäviin
suunnitteluratkaisuihin.
Kaupunkirakennetta tiivistettäessä joudutaan pitkän tähtäimen
kaavaratkaisujen mukaan rakentamaan myös ns. melualueille, joilla
ohjearvot ulkona ylitetään. Tällöin asemakaavatasoisissa
suunnitteluratkaisuissa voidaan melu ottaa huomioon siten, että
asuinrakennusten yhteyteen järjestetään melulta suojattuja ulkooleskelualueita. Meluntorjunnan varmistamiseksi annetaan
asemakaavoissa tarvittaessa lisäksi erillisiä määräyksiä koskien mm.
rakennusten ääneneristävyyttä.
Melun kannalta keskeisen haaste koskee vanhoja asuinalueita, jotka
ovat liikenteen kasvun ja/tai riittämättömän meluntorjunnan takia alttiina
melulle. Meluesteitä rakentamalla saavutetaan paikallisia parannuksia,
joiden vaikutus kokonaisaltistujien määrään on kuitenkin varsin pieni.
Ruuhkamaksuilla saataisiin autoliikennettä vähenemään jonkin verran;
tosin liikennemäärän puolittuminenkin alentaa melutasoja vain 3 dB.
Yhtenä kaupunkisuunnittelun keinona, joka tukee pitkän aikavälin
tavoitteisiin pääsemistä, voisivat olla moottoritiemäisten alueiden
maankäyttömuutokset tehostamalla alueiden maankäyttöä ja
muuttamalla liikenneympäristön luonnetta. Onnistuneilla ratkaisuilla
voitaisiin parhaimmillaan vaikuttaa niin ajonopeuksiin, liikennemääriin
kuin tehostaa huomattavasti seudullisesti keskeisten alueiden
maankäyttöä.
Seuraavan kymmenen vuoden aikana ei ole nähtävissä sellaisia
kaupunkisuunnittelun keinoja, joilla esitetty keskipitkän aikavälin tavoite
55 dB:n melualueella asuvien määrän vähentämisestä 20 %:lla olisi
saavutettavissa. Pitkän aikavälin tavoitteen täyttyminen edellyttäisi
käytännössä liikenteen melupäästöjen sekä liikennemäärien tai nopeuksien dramaattista alenemista nykyisestä.
Luonnon ja maaperän suojelu
Maaperän suojelun pitkän aikavälin tavoitteeksi on ehdotettu kaupungin
alueella olevan pilaantuneen maaperän käsittelemistä siten, ettei siitä
ole haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tavoite on realistinen uusilla
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rakentamisalueilla, joilla maaperä tutkitaan jo kaavoituksen aikana.
Kohteet kunnostetaan viimeistään rakentamisen yhteydessä tulevaan
käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. Merkittävimmät maaperältään
pilaantuneeksi tiedetyt rakentamiskohteet toteutetaan
lähivuosikymmenien aikana siten, että kunnostaminen pitkän aikavälin
tavoitteena on uusille alueille sopiva.
Avo- ja rantakallioiden sekä harjujen määrän säilyttäminen ennallaan
on hyvin vaikeaa tiivistyvän kaupungin tavoitteiden ja ennen kaikkea
Östersundomin osalta, joka nykyisellään on pitkälti kallioista
luonnontilaista aluetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että
ehdottomat ja kategoriset tavoitteet geologisten kohteiden säilymisestä
muotoillaan tältä osin uudestaan ja suhteutetaan tiiviimmästä
kaupunkirakenteesta saataviin seudullisiin ja valtakunnallisiin etuihin
ympäristön kannalta.
Tiivistyvässä kaupungissa viheralueiden suunnittelu tiukan
ekologisesta näkökulmasta on haastavaa, jonka
tarkoituksenmukaisuutta on tarkkaan harkittava. Viherympäristön arvot
tulee suhteuttaa muihin hyötyihin. Tilanteissa, joissa viheralueiden
maankäytön muuttaminen esimerkiksi asuinrakentamiseen on
tarkoituksenmukaista, tapahtuu suunnittelu pääsääntöisesti asetettuja
suunnittelutavoitteita priorisoiden.
Helsingin kontekstissa tavoitteena on useimmiten kaupunkimainen,
tiiviisti rakennettu ympäristö. Jos alueella on vahvoja muita
reunaehtoja, esimerkiksi luonnonsuojelulakiin perustuvia arvoja otetaan
nämä itsestään selvästi suunnittelussa huomioon. Tietyissä tilanteissa
voidaan ehdotetun politiikan mukaisesti käyttää myös
kompensaatioperiaatetta, mikä kaupunkialueella tarkoittaa useimmiten
viheralueiden toiminnallisen ja esteettisen laadun parantamista.
Vesiensuojelu
HSY Veden viemäriverkoston ylivuotovesiä koskevat määrälliset
tavoitteet ovat vaativia, sillä ylivuotokohtien parannuksia on jo nykyisin
tehty. Ylivuotovesien edelleen vähentäminen edellyttäisi erittäin
merkittäviä muutos- ja täydennystoimia sekä investointitarpeita
viemäröintijärjestelmään. Sinänsä ympäristöpolitiikan vesien suojelua
käsittelevät tavoitteet ovat hyviä ja näihin tulee pyrkiä.
Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta tämä edellyttää, ettei
viemäröintijärjestelmän saneerauksesta aiheudu kohtuutonta haittaa
kaupunkielämälle (katukaivantojen merkittävä lisääntyminen).
Ylivuotojen määrään vaikuttavat viemäröintijärjestelmästä suoraan
vesistöön myös HSY Veden jäsenkuntien alueen ulkopuolelle KeskiUudellemaalle ulottuvan alueen viemärivedet. Kaupunki voi omin toimin
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

145 (881)

Ryj/10
26.09.2012
vain osittain vaikuttaa ylivuotojen vähentämisen teknisiin ratkaisuihin ja
rahoituspäätöksiin.
Käsittely
24.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Matti Niemi: Lausunnon kohdan Ilmastonsuojelu kolmas kappale
muutetaan muotoon:
"Energiantuotantojärjestelmät ja se, mihin ja kuinka paljon kuluttajat
energiaa käyttävät, ovat useimmiten erillisiä asioita.
Kaupunkisuunnittelun keinot vaikuttaa niihin ovat usein luonteeltaan
mahdollistavia, mutta myös ohjaavia."
Kannattajat: Mari Holopainen
Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsen
Niemen tekemän ja jäsen Holopaisen kannattaman vastaehdotuksen.
Vastaehdotus:
Matti Niemi: Lausunnon kohdan Ilmansuojelu ensimmäisen kappaleen
kolmas virke muutetaan muotoon:
"Tavoitteisiin pääsemiseksi tulee selvittää mahdollisuudet nykyistä
ohjaavampaan suhtautumiseen etenkin henkilöautoliikenteeseen,
esimerkiksi alentamalla ajonopeuksia pääväylillä."
Kannattajat: Heli Puura
Lautakunta äänesti jäsen Niemen tekemästä ja jäsen Puuran
kannattamasta vastaehdotuksesta. Suoritetussa äänestyksessä
esittelijän ehdotus voitti.
Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lausunnon kohdan Vesiensuojelu ensimmäisen
kappaleen kolmannesta virkkeestä poistetaan sanat "tietyin ehdoin".
Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsen
Holopaisen vastaehdotuksen.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunnon kohdan Ilmansuojelu ensimmäisen kappaleen
kolmas virke muutetaan muotoon: "Tavoitteisiin pääsemiseksi tulee
selvittää mahdollisuudet nykyistä ohjaavampaan suhtautumiseen
etenkin henkilöautoliikenteeseen, esimerkiksi alentamalla ajonopeuksia
pääväylillä."
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Jaa-äänet: 6
Mari Holopainen, Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö,
Elina Palmroth-Leino, Osmo Soininvaara
Ei-äänet: 2
Matti Niemi, Heli Puura
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Silvia Modig
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6-2. Yksi
jäsen oli poissa.
17.04.2012 Pöydälle
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316
alpo.tani(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37247
eija.kivilaakso(a)hel.fi
Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329
marja.piimies(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 24.04.2012 § 26
HEL 2011-009764 T 11 00 00

Päätös
Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin Energialla ei ole huomauttamista kaupungin
ympäristöpolitiikan tarkistamisen raporttiin.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Seppo Ruohonen
Lisätiedot
Martti Hyvönen, Ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 617 2075
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martti.hyvonen(a)helen.fi

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 134
HEL 2011-009764 T 11 00 00

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
Esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 2 toiseksi viimeisin kappale,
joka kuuluu "Ympäristöpolitiikka myös nostaa esille joitakin uusia
toteuttamiskelpoisia ympäristönsuojelun keinoja. Yksi näistä on
kompensointimenettelyn käyttöönotto viheralueille rakentamisessa.
Kompensointimenettely tulee suunnitella yhdessä
kaupunkisuunnitteluja rakennusvirastojen kanssa, jotta siitä saadaan
hyvin toimiva väline ratkaisemaan kaupunkirakenteen tiivistämisen
aiheuttamia haasteita kaupungin viheralueverkostolle." poistetaan.
Ympäristöpolitiikka on koko kaupunkiorganisaation yhteinen linjaus
ympäristönsuojelun tavoitteista, joten keskeisten hallintokuntien
sitoutuminen siihen on ensiarvoisen tärkeää. Ympäristöpolitiikan
toteutuksen kannalta on erittäin hyvä, että sitä valmistelevassa
työryhmässä oli laaja edustus ympäristön kannalta merkittävistä
kaupungin virastoista ja liikelaitoksista ja että työryhmä hyväksyi
ehdotuksen yksimielisesti. On toivottavaa, että ympäristöpolitiikan
toteutumisen yhdennetty seuranta tapahtuu virastojen ja laitosten
yhteistyönä.
Ympäristöpolitiikka on keskeinen osa kaupungin ympäristöjohtamisen
järjestelmää. Se toteuttaa hyvin kaupungin strategiaohjelman linjausta,
jonka mukaan Helsingin kaupunki on edelläkävijä globaalin vastuun
kantamisessa. Tämä ilmenee mm. ympäristönsuojelussa ja
ilmastopolitiikassa. Strategiaohjelmassa on linjattu ilmasto- ja
Itämeripolitiikkaa, mutta ympäristöpolitiikka on oikea väline linjata
kattavasti myös muita keskeisiä ympäristönsuojelun osa-alueita.
Ympäristöpolitiikan perusteellinen tarkistaminen on ollut erittäin
tarpeellista tilanteessa, jossa kaupungin ympäristöjohtamisen
järjestelmää on kevennetty luopumalla kaupungin ympäristöohjelman
valmistelusta. Helsingin aiempi ympäristöpolitiikka oli voimassa vuosina
2005–2008, joten ympäristöpolitiikan sisällöllinen tarkistaminen on
siitäkin syystä erittäin ajankohtaista. Ympäristöpolitiikka on
kaupunginvaltuuston edellyttämä linjaus, jonka tulisi edetä sujuvasti
nykyisen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Luonteeltaan poikkihallinnollisten ympäristöasioiden johtamista
helpottaa ja tehostaa se, että yhteen ympäristöpolitiikka-asiakirjaan on
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koottu kaupungin eri ohjelmista ja strategioista ympäristönsuojeluun
liittyvät tavoitteet. Se, että keskipitkän aikavälin tavoitteet osin
noudattavat kansallisia tavoitteita, kuten ilmanlaadun ja melun
kohdalla, on perusteltua. Helsingin ainoana Suomen suurkaupunkina
voi olla vaikeaa saavuttaa edes niitä tavoitteita.
Valtioneuvoston terveysperustein antamien ohjearvojen mukaan
melutaso ulkona ei saisi päivällä olla yli 55 dB. Tieliikenteen
aiheuttamalle yli 55 dB melulle altistuu kuitenkin jo noin 34%
helsinkiläisistä. Kyselytutkimuksen mukaan 34% helsinkiläisistä kokee
melun päiväaikaan häiritseväksi tai erittäin häiritseväksi. 21% kokee
melun häiritsevän nukkumista paljon. Melun on arvioitu lisäävän
Helsingissä vuosittain 16 sydäninfarktia.
Hiilineutraali Helsinki vuoteen 2050 mukailee valtioneuvoston ja EU:n
asettamia tavoitteita. Vuosi 2050 on kuitenkin niin kaukana, että
tavoitteen vaatimia toimenpiteitä on vaikea hahmottaa.
Ympäristöpolitiikassa esitetty ilmastomuutoksen hillintään liittyvä
keskipitkän aikavälin (= vuoteen 2020 mennessä)
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite voisi olla
kunnianhimoisempi, jotta kaupunki todella voisi kertoa olevansa
eturivin ilmastopolitiikan toimija. Politiikassa mainitun 20 %:n tavoitteen
on esittänyt jo noin 3500 eurooppalaista kaupunkia. Myös välitavoite
vuosien 2020 ja 2050 väliselle ajanjaksolle eli vuodelle 2030 olisi ollut
hyvä esittää. Monet edelläkävijäkaupungit ovat esittäneet
kunnianhimoisia tavoitteita vuosien 2015-2030 välille. Vaikkakin niiden
ollessa enemmänkin visionäärisiä tavoitteita, niin antavat ne kuitenkin
selkeän signaalin millaiseen suuntaan yhteiskuntaa tulee kehittää.
Näitä tavoitteita tulisi päivittää viimeistään siinä yhteydessä kun
ympäristöpolitiikka tulee seuraavan kerran tarkistettavaksi.
Ympäristöpolitiikkaan ehdotettu tavoite vakiinnuttaa
kaupunkiorganisaation jätemäärä vuoden 2011 tasolle on hyvä, sillä
kaupunkiorganisaation jätemäärät ovat viime vuosina olleet
kustannusten kautta arvioituna kasvussa. Jätemäärien kohdalla on
raportoinnissa kuitenkin vielä paljon kehitettävää eikä kattavaa tietoa
vuoden 2011 jätemääristä ole saatavilla. Sen takia tulisi harkita
vertailuvuoden siirtämistä vuoteen 2013, jotta raportointijärjestelmää
ehditään kehittää ja jätemäärät on mahdollista raportoida luotettavasti.
Ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutumista virastoissa ja laitoksissa
edistetään tehokkaan ja monipuolisten keinojen avulla toteutetun
vuorovaikutuksen, viestinnän, neuvonnan ja valmennuksen avulla.
Viestinnän tärkeitä kohderyhmiä ovat myös kaupungin asukkaat ja
yritykset. Viestinnän, neuvonnan ja valmennuksen toimet tulee
käynnistää hyvissä ajoin. Ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmä,
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jossa on edustajat keskeisistä virastoista ja laitoksista, on sopiva
foorumi toimien toteuttamiseen.
Ympäristöpolitiikkaan sisältyvien tavoitteiden toteutumisen seuranta ja
siitä raportointi on tärkeää. Kaupungin jokavuotinen
ympäristöraportointi on sopiva väline seurantaan ja raportointiin.
Ympäristöpolitiikan valmistelun jälkeen ympäristökeskus on
yhteistyössä Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksen kanssa
käynnistänyt selvityksen luonnon monimuotoisuuden seurantatyökalun,
City Biodiversity Index, käyttökelpoisuudesta Helsingissä.
Ympäristöpolitiikan luontotavoitteiden seurantaindikaattoreita on
jatkossa mahdollisesti kehitettävä selvityksestä saatavien tulosten
perusteella.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: +358 9 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31519
jari.viinanen(a)hel.fi
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§ 267
Oulunkylän teollisuustontin vuokrausperusteet (Oulunkylä,
28295/11)
HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28.
kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 teollisuusrakennusten
korttelialueen (TT) tontin nro 11 maaliskuun 31. päivään 2051 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 12 euroa.
2
Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan määräämiä ehtoja.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuokra-ajan pidentämishakemus

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä)
korttelin nro 28295 teollisuusrakennusten korttelialueen (TT) tontin nro
11 maaliskuun 31. päivään 2051 saakka seuraavin ehdoin:
1
Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 12 euroa.
2
Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan määräämiä ehtoja.
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Esittelijä
Nykyinen vuokrasopimus
Kiinteistölautakunta on vuokrannut asemakaavan mukaisen teollisuusja varastorakennusten korttelialueen (TT) tontin 28295/11 Kiinteistö Oy
Niittyläntie 1:lle ajaksi 1.4.2011 - 31.3.2041. Tontin pinta-ala on 2 192
m² ja rakennusoikeus 3 500 k-m², mikä vastaa tonttitehokkuuslukua e =
1,6.
Vuokranmääräytymisperusteena on käytetty elinkustannusindeksiin
sidottua pääoma-arvoa 12 euroa/k-m² (ind. 100), mikä vastasi
vuokraushetkellä nykyarvoa 217 euroa/k-m² (ind. 1812).
Vuokralainen pyytää, että tontin vuokrasopimusta pidennettäisiin
31.3.2051 saakka, koska pidempi vuokrasopimus helpottaisi hankkeen
rahoituksen järjestämistä.
Vuokralaisen rakennushankkeelle on myönnetty rakennuslupa
nelikerroksista keskimääräistä teollisuusrakennusta huomattavasti
laadultaan ja varusteiltaan tasokkaampaa ja kalliimpaa ja näin
elinkaareltaankin pidempää rakennusta varten. Pidempi vuokrasopimus
helpottaa vuokralaisen mahdollisuutta saada hankkeelle pitkäaikainen
rahoitus.
Hakemus on perusteltu. Vuokrasopimuksen pidentäminen yli 30
vuodeksi edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä vuokrausperusteista.
Vuokrausperusteena voidaan käyttää nykyisen sopimuksen
vuokrausperustetta.
Hakemus on liitteenä 1.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuokra-ajan pidentämishakemus

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1024
HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 tontin nro 11; Niittyläntie 1

Päätös
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä)
korttelin nro 28295 teollisuusrakennusten korttelialueen (TT) tontin nro
11 maaliskuun 31. päivään 2051 saakka seuraavin ehdoin:
1
Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 12 euroa.
2
Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan määräämiä ehtoja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 09.08.2012 § 429
HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G5 T3, Niittyläntie 1

Päätös
A
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan jatkamaan Helsingin 28. kaupunginosan (Oulunkylä)
korttelin nro 28295 tontin nro 11 vuokrasopimusta nro 22568 seuraavin
ehdoin:
1
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Teollisuustontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 12 euroa.
2
Vuokra-aika päättyy 31.3.2051.
3
Muutoin noudatetaan entisiä ehtoja.
B
Lautakunta päätti muuttaa Kiinteistö Oy Niittyläntie 1:lle teollisuus- ja
varastotarkoituksiin vuokratun Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan
(Oulunkylä) korttelin nro 28295 tontin nro 11 vuokrasopimusta nro
22568 siten, että vuokra-aika päättyy nykyisen 31.3.2041 sijasta
31.3.2051 ja että vuokrasopimuksen muut ehdot pysyvät ennallaan.
Maanvuokrasopimuksen muutosta ei saa allekirjoittaa ennen kuin
kaupunginvaltuusto on päättänyt edellä A kohdassa esitetyistä
vuokrausperusteista.
(T1128-60)
Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen
Lisätiedot
Anne Kaattari, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36519
anne.kaattari(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 31488
ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 268
Vallilan korttelin nro 390 osan (Pasilan konepajan osa-alue 4)
asemakaavan muuttaminen (nro 12087)
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 390 osan
(muodostuvat uudet korttelit 22392−22394) asemakaavan muutoksen
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 29.11.2011 päivätyn
ja 2.7.2012 muutetun piirustuksen nro 12087 mukaisena.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12087 kartta, päivätty
29.11.2011, muutettu 2.7.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12087 selostus, päivätty
29.11.2011, muutettu 2.7.2012
Havainnekuva
Vuorovaikutusraportti 29.11.2011, täydennetty 2.7.2012
Osa päätöshistoriaa

Otteet
Ote
Uudenmaan työvoima- ja
elinkeinokeskus

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päätösehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila)
korttelin nro 390 osan (muodostuvat uudet korttelit 22392−22394)
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 29.11.2011 päivätyn ja 2.7.2012 muutetun
piirustuksen nro 12087 mukaisena.
Tiivistelmä
Asemakaavan muutoksessa korttelin käyttötarkoitus muuttuu
teollisuusalueesta asumiseen ja toimitilakäyttöön. Kaavamuutos
mahdollistaa kahden uuden asuinrakennuksen rakentamisen. Kaksi
teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti huomattavan arvokasta
konepajarakennusta suojellaan toimitilakäyttöön. Uusien
asuinkerrostalojen korttelialueiden rakennusoikeus on yhteensä 11 210
k-m². Kaava-alueen kerrosala on 17 855 m².
Esittelijä
Alueen sijainti
Alue sijaitsee entisen Pasilan konepajan alueella Aleksis Kiven kadun
varrella.
Lähtökohdat
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 6.3.2003 Pasilan konepajaalueen asemakaavan muutosluonnoksen asemakaavan
muutosehdotuksen laatimisen pohjaksi.
Asumisen määrän kasvattamiseksi alueesta laadittiin vuonna 2011 uusi
asemakaavan muutosluonnos, jossa aiemman luonnoksen KTYkorttelialuetta on muutettu AK-korttelialueeksi.
Kaavoitustilanne
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asuin- ja
toimitila-aluetta.
Alueella voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1901.
Kaavan mukaan alue on teollisuusrakennusten korttelialuetta.
Rakennusoikeutta ei ole määritelty.
Rakennuskiellot
Alueella on voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 53
§:n 2 momentin perusteella asemakaavan muuttamista varten
28.8.2013 saakka.
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Alueen tontteja ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella on
voimassa rakennuskielto myös maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n
nojalla.
Maanomistus
Alueen omistaa VR-Yhtymä Oy.
Alueen yleiskuvaus
Rakennettu ympäristö
Kaava-alueella on VR-Yhtymän käytössä olleita toimisto- ja
varastorakennuksia. Konepaja-alueen sisäänkäynnin ympäröimänä
ovat suunnittelualueen arvokkaimmat rakennukset. Portin eteläpuolella
oleva konttorirakennus on konepaja-alueen vanhin. Sen on suunnitellut
arkkitehti Bruno Granholm vuonna 1899. Portin pohjoispuolella on
ruokala ja oppilaskoulu vuodelta 1919. Kaava-alueen eteläisimpänä on
vuonna 1937 rakennettu varastorakennus ja sen vieressä vuonna 1977
rakennettu varasto. Alueen pohjoisin rakennus on vuodelta 1979
peräisin oleva konepajan toimisto. Eteläisintä varastorakennusta
lukuun ottamatta kaikki rakennukset ovat konepajan yleisen
rakennuskannan mukaisesti punatiiltä.
Palvelut
Palveluiden suhteen alueen sijainti on hyvä. Lähietäisyydellä on
runsaat kantakaupungin julkiset ja kaupalliset palvelut. Kaupallisten
palvelujen kerrosalan määrä suhteessa asukaslukuun osoittaa erittäin
hyvää palvelutasoa.
Luonnonympäristö
Suurin osa konepaja-alueesta on alavaa, tasaista itä-länsisuuntaista
laaksovyöhykettä. Itäpäässä kaava-alueen ulkopuolella
laaksopainanne jatkuu aina merenrantaan saakka.
Suojelukohteet
Ympäristöministeriö hyväksyi 9.12.1998 sopimuksen valtakunnallisesti
arvokkaiden asema-alueiden suojelusta. Pasilan konepaja on
sopimuksen tarkoittama kohde. Museoviraston mukaan konepajan alue
on merkittävin yksittäinen kokonaisuus rautateiden suojelusopimuksen
kohdeluettelossa.
Alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(RKY 2009, Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskorttelit).
Pasilan veturitallit, VR:n entinen konepaja sekä SOK:n edustavat
funktionalistiset tuotantolaitokset Vallilassa muodostavat laajan 1900Postiosoite
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luvun teollisuusympäristön. VR:n konepajan alue, joka on ollut
Helsingin suurimpia teollisuuslaitoksia, on Sörnäisten satamaradan
varteen rakentuneen laajan teollisuusalueen varhaisimpia
tuotantolaitoksia. Kokonaisuus ilmentää liikenneyhteyksien ja erityisesti
rautatien merkitystä pääkaupungin teollistumiselle.
Alueen arvokkaimpaan rakennuskantaan kuuluu seitsemän
rakennusta. VR:n ja Museoviraston välisellä sopimuksella suojellut
rakennukset antavat koko alueelle sen erityisluonteen. Rakennuksista
kaksi sijaitsee tällä kaava-alueella.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Maaperä
Olemassa olevan tiedon mukaan alueen maaperä on pääosin saven
päällä olevaa täytealuetta. Täytekerroksen alapuolisen savikerroksen
arvioitu paksuus alueella on suurimmaksi osaksi alle 3 metriä. Alueen
keskiosassa savikerroksen paksuus on yli 3 metriä ja alueen
kaakkoisosassa esiintyy moreenialue.
Ympäristöhäiriöt
Liikenne
Konepajan alue sijaitsee vilkasliikenteisten pääkatujen ympäröimänä.
Katuliikenne aiheuttaa ympäristöön melua sekä pakokaasu- ja
hiukkaspäästöjä. Katuliikenteen aiheuttama melu pääsee leviämään
kaava-alueelle Sturenkadun suunnasta siten, että osalla aluetta ylittyy
melutason ohjearvo ulkona. Ilmanlaadun ohjearvot voivat
epäedullisissa sekoittumisolosuhteissa ylittyä vilkkaassa
katuympäristössä.
Paahtimo
Sturenkadun itäpuolella sijaitsee Meira Oy:n kahvipaahtimo, joka
aiheuttaa ympäristöönsä melua ja hajua. Toiminta on alkanut vuonna
1937.
Normaalisti päiväaikana liikenteen melu peittää kahvipaahtimon melun
alleen, mutta ilta-aikaan on paahtimon melu havaittavissa sen
lähiympäristössä, mikäli toimintaa on kahdessa vuorossa.
Kahvipaahtimon toiminnasta tehdyn selvityksen mukaan kaava-alueen
itäpäässä ylittyy melutason päiväajan ohjearvo ulkona.
Kaava-alueella selvän hajun esiintymistiheyden on vuonna 2008
arvioitu olevan noin 4 % kokonaisajasta. Lähellä kahvipaahtimoa hajun
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ja selvän hajun esiintymistiheys on vähentynyt merkittävästi verrattuna
vuonna 2001 tehtyyn edelliseen tutkimukseen. Paahtimon toiminnasta
aiheutuvasta hajusta ei arvioida olevan merkittävää viihtyisyyshaittaa
kaava-alueella.
Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus
Alueen maaperää on kuormittanut noin sadan vuoden ajan harjoitettu
konepajatoiminta. Merkittävimmät maaperää mahdollisesti pilanneista
toiminnoista ovat sijainneet kaava-alueen ulkopuolella. Kaava-alueella
sijaitsevissa rakennuksissa ovat toimineet muun muassa konttori,
ruokala ja varastoja. Konepaja-alueen maaperää ja pohjavettä on
tutkittu useaan otteeseen 2000-luvulla. Konepaja-alueella todettuja
haitta-aineita ovat mm. raskasmetallit, öljyhiilivedyt ja PAH-yhdisteet.
Kaava-alueella on todettu toistaiseksi pääosin paikallisesti rajautuneita
alueita, joilla haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen arviointiin antamat
ohjearvot.
Asemakaavan muutoksen sisältö
Pasilan konepajan kortteliin 390 laaditaan asemakaavan muutokset
osa-alueittain alueelle 6.3.2003 hyväksytyn asemakaavan
muutosluonnoksen pohjalta. Asemakaavaosasto on yhdessä VRYhtymä Oy:n, aluetta kehittävän YIT-Rakennus Oy:n sekä Anttinen
Oiva Arkkitehdit Oy:n kanssa laatinut alueelle uuden suunnitelman
asemakaavan muutosluonnoksen pohjaksi.
Asemakaavan muutosluonnos on muuttunut vuoden 2003
luonnosvaiheesta siten, että osa Aleksis Kiven kadun varren
toimitilakortteleista on muutettu asuinkortteleiksi. Kortteleiden koko
pysyy pääpiirteittäin entisellään. Alueen eteläosassa on rakennusten
korkeus kasvanut.
Suunnittelun lähtökohta on konepaja-alueen vahvan luonteen
säilyttäminen ja hyödyntäminen osana uutta kaupunkitilaa, alueen
liittäminen ympäröiviin kaupunginosiin kaupunkikuvallisesti,
toiminnallisesti ja liikenteellisesti luontevalla tavalla sekä
korkeatasoinen asuntorakentaminen.
Tämä kaava-alue liittyy Aleksis Kiven kadun, Alppilan ja Alppiharjun
kaupunkimaiseen asuintalovaltaiseen kerrostalomittakaavaan sekä
historialliseen konepaja-alueeseen. Uusi korttelirakenne muodostaa
sisäänkäynnit konepaja-alueelle lounaasta ja etelästä ja korvaa
nykyisen umpinaisen varastorakennusten rintaman. Kolme olemassa
olevaa rakennusta säilyy. Näistä kaksi suojellaan asemakaavalla.
Säilyvien rakennusten kohdalla alueen käyttötarkoitus muuttuu
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teollisuusrakennusten korttelialueesta toimitilarakennusten
korttelialueeksi.
Uudet ja vanhat rakennukset rajaavat konepaja-aluetta
selkeäpiirteisellä yhtenäisellä korttelijulkisivulla. Pitkä, kapea ja
jalustaltaan muurimainen korttelirakenne rajautuu konepaja-alueella
Konepajanraittiin, joka toimii alueen tärkeänä läpikulkuväylänä
tulevaisuudessa. Asuinrakennusten pihat nostetaan raitin tasosta
ylemmäs jalustamuureilla, jotta muodostuu suojattu yksityinen
pihareviiri asukkaille.
Arkkitehtuuriltaan Aleksis Kiven kadun puoleiset rakennukset
ilmentävät alueen teollista perinnettä suurpiirteisellä, tasarytmisellä
julkisivukäsittelyllä. Tiili julkisivumateriaalina liittää uudet ja vanhat
rakennukset toisiinsa. Uusilla rakennuksilla on selkeä oma luonteensa
samanaikaisesti kun alueen alkuperäinen miljöö korostuu.
Alueen pinta-ala on 9 883 m² ja kokonaiskerrosala 17 855 m². Uutta
kerrosalaa asuinkortteleissa on 11 210 m². Uusien asukkaiden määrän
arvioidaan olevan noin 280 asukasta. Toimitilarakennusten
korttelialueella kerrosala on 6 645 m². Suojeltavan kerrosalan määrä on
4 050 m².
Asuinrakennusten korttelialueet (AK)
Kortteli 22392
Aleksis Kiven kadun varren kampamainen rakennusrivistö muodostuu
3-kerroksisesta yhtenäisestä jalustaosasta ja sen päältä kohoavista 36-kerroksisista pistetaloista, jotka ovat geometrialtaan vaihtelevia.
Kadun puolella pistetalojen julkisivut pysyvät katujulkisivun pinnassa.
Jalustaosassa on katettuja kulkuaukkoja pihatasolle. Jalustan
räystäslinja jatkuu yhtenäisenä koko rakennusrivin pituudelta. Jalustan
julkisivujen verhousmateriaalina käytetään paikalla muurattua punaista
tiiltä. Kerrosala korttelialueella on 9 250 m², josta myymäläpinta-alaa on
oltava 360 m².
Kortteli 22394
Kulmarakennus sijaitsee Aleksis Kiven kadun ja Traverssikujan
kulmassa konepaja-alueen tärkeän sisäänkäynnin kohdalla. Korttelia
kiertävät joka puolelta julkiset liikennereitit, kahdelta puolelta
raitiovaunun liikennöimät kadut ja pihan puolelta aukio sekä
Konepajanraitti. Rakennusmassa on 4-kerroksinen. Räystäslinja on
yhtenäinen Aleksis Kiven kadun säilytettävien rakennusten kanssa.
Rakennusmassa asettuu kadun puolella kiinni katukoordinaatistoon.
Pihan puolella rakennusmassan viistoaminen avaa talojen välistä kujaa
aukioksi sekä mahdollistaa asunnoista näkymät eri suuntiin tiiviissä
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korttelirakenteessa. Kerrosalaa korttelialueella on 1 960 m², josta
myymäläpinta-alaa on oltava 100 m².
Toimitilarakennusten korttelialueet, joilla ympäristö säilytetään (KTY/s)
Teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas ympäristö,
joka on säilytettävä. Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja,
liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja,
opetus-, koulutus-, studio- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja
ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.
Toimitilarakennusten korttelialueella on kolme olemassa olevaa
rakennusta, joista kaksi on osoitettu suojeltavaksi merkinnällä sr-1.
Rakentamisen määrä on tonteilla määrätty toteutuneen mukaiseksi.
Kerrosalaa on 6 645 m², josta suojeltavaa kerrosalaa on 4 050 m².
Liikenne
Alueella ei ole ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja katualueita. Konepajan
alueelle johtavat kujat ovat jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja
katuja, joista yhdellä on huoltoliikenne sallittu.
Palvelut
Asuinrakennusten Aleksis Kiven kadun puolen ensimmäisiin kerroksiin
on osoitettu myymälätilaa yhteensä 460 k-m². Toimitilarakennusten
korttelialueelle saa sijoittaa eri tyyppisiä julkisia ja kaupallisia
palvelutiloja.
Suojelukohteet
Alueella on kaksi valtakunnallisesti arvokasta rakennusta, jotka on
suojeltu merkinnällä sr-1. Nämä ovat alueen vanhimpiin rakennuksiin
kuuluva konttorirakennus vuodelta 1899 sekä vuonna 1919 rakennettu
entinen ruokala ja oppilaskoulu. Molemmat ovat Bruno Granholmin
suunnittelemia.
Merkintä sr-1
Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja teollisuushistoriallisesti
huomattavan arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen, sen julkisivujen,
vesikaton tai arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellista tai
teollisuushistoriallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin
ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisätiloissa
on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne kyseisiin
rakennuksen osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja
lisärakentamistöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen
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mukaisiksi. Myöhemmät arvokkaat kerrostumat tulee kuitenkin
säilyttää. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen ja sen
arvokkaiden sisätilojen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden,
rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien
säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista
syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.
Laajempia korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee hankkeeseen
ryhtyvän teettää rakennuksesta asiantuntijan laatima
rakennushistoriaselvitys, joka on liitettävä lupahakemukseen. Ennen
lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää
museoviranomaisen lausunto.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto.
Alueen sähkönjakelu tulee vaatimaan asuntokortteliin 22392
muuntamotilan (15 m²), jonka optimaalinen sijainti on korttelin
lounaispäässä. Muuntamotila tulee sijoittaa ensimmäiseen
maanpäälliseen kerrokseen siten, että muuntamotilan ovet avautuvat
suoraan ulos. Parhaita paikkoja ovat jätekatosten, autokatosten ja
huoltorakennusten yhteyteen sijoitetut tilat.
KTY-tontilla sijaitseva keskijännitekaapeli (10 kV) on siirrettävä pois
tontilta korvaavalle reitille ennen rakennustöiden aloittamista.
Korttelialueen rakentamisjärjestys tulee kuitenkin viime kädessä
ratkaisemaan korttelialueella olevan kaapelin korvaavan sijoituspaikan
ja sitä kautta myös kustannukset.
Korttelin alueella sijaitseva DIN 300 kaukolämpöputki tultaneen
vaihtamaan alueen rakentamisen aikana kulutusta vastaavaan
pienempään putkikokoon.
Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Olemassa olevan tiedon mukaan alueen maaperä on pääosin saven
päällä olevaa täytealuetta ja alueen kaakkoisosassa esiintyy
moreenialue. Alueen orsiveden pintakorkeus havaintoputkessa on
tasossa +14.13…+15.28 ja pohjavesihavainnot +13.51…+15.23.
Rakennukset perustetaan savialueella tukipaaluin kantavan kerroksen
varaan ja kitkamaa-alueella maan varaan.
Rakentaminen ei saa aiheuttaa pysyvää pohja- ja orsiveden pinnan
alenemista.
Asemakaavassa on määräys maaperän ja pohjaveden
pilaantuneisuuden tutkimisesta sekä pohja- ja orsiveden
muodostumisen edistämisestä.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

162 (881)

Kaj/12
26.09.2012
Alueen maaperässä esiintyvät haitta-aineet edellyttävät riskinarvion
laatimista ja pilaantuneen maaperän puhdistamista asemakaavassa
esitettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvaan tasoon. Puhdistaminen on
suunniteltava riittävän laajana siten, etteivät mahdollisesti alueen
ulkopuolelle maaperään jäävät haitta-aineet kulkeudu puhdistetuille
alueille eivätkä muutenkaan aiheuta haittaa alueen tulevilla asukkaille
tai muille toimijoille.
Ympäristöhäiriöt
Liikenne
Liikenteen melua suunnitellussa tilanteessa on arvioitu melumallin
avulla. Laskennassa on käytetty ennustettuja suurimpia liikennemääriä
aluetta ympäröivällä katuverkolla.
Uudet rakennusmassat muodostavat hyvän meluntorjunnan Aleksis
Kiven kadun liikennettä vastaan. Sen sijaan sillalle nousevasta
Sturenkadun liikenteestä kantautuu melua suunnitellun tontin 22392/1
itäpäähän siten, että ohjearvo ulkona ylittyy pihatasossa. Tontin
länsipäästä voidaan kuitenkin osoittaa oleskeluun soveltuva alue, jossa
alitetaan melutason ohjearvot ulkona. Julkisivuille kohdistuvat
keskiäänitasot ovat laskennan mukaan suurimmillaan päiväaikana noin
67…68 dB Aleksis Kiven kadun puolella. Tätä julkisivua lukuun
ottamatta voidaan asuntoihin rakentaa hyvällä lasituksella varustetut
parvekkeet, joissa on melun kannalta viihtyisät ohjearvojen mukaiset
olosuhteet. Kaavassa on annettu meluntorjuntaa koskevia määräyksiä
hyvän ja viihtyisän asuinympäristön varmistamiseksi
jatkosuunnittelussa.
Aleksis Kiven kadun liikenteen aiheuttamien ilman epäpuhtauksien
huomioon ottamiseksi kaavassa on kielletty korvausilman ottaminen
kadun puolelta.
Paahtimo
Meira Oy:n paahtimon toiminnasta aiheutuva ohjearvotason ylittävä
melu kohdistuu tontin 22392/1 itäpäähän kuten katuliikennemelukin.
Kaavassa oleskeluun osoitettu alue on paahtimon melualueen
ulkopuolella. Kaavassa annetuissa meluntorjuntaa koskevissa
määräyksissä on kiinnitetty huomiota myös paahtimon meluun.
Annetuilla määräyksillä on pyritty varmistamaan myös se, ettei
asumisen kaavoittaminen paahtimon läheisyyteen johda paahtimon
osalta tiukentuviin ympäristölupaehtoihin.
Nimistö
Uusia nimiä alueelle tulee kaksi: Konepajanportti ja Konepajanaukio.
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Asemakaavan muutoksen vaikutukset
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Konepaja-alueen rakentaminen muuttaa kaupunkirakennetta
oleellisesti. Sata vuotta konepaja on ollut aidattuna alueena ja
muodostanut kulkuesteen Alppilan ja Vallilan kaupunginosien välille.
Aleksis Kiven kadun varren rakentaminen liittää konepajan olemassa
olevaan kaupunkirakenteeseen ja eheyttää yhdyskuntarakennetta.
Rakentamisen myötä yhteydet konepaja-alueen sisälle paranevat ja
alueen sisällä oleva arvokas rakennuskanta tulee osaksi julkista
ympäristöä. Kaupunkikuvallinen vaikutus Aleksis Kiven kadun varrella
on merkittävä. Suojelumerkinnöin varmistetaan, että vaikutukset
rakennettuun kulttuuriympäristöön ovat säilyttäviä.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Lukuun ottamatta tarvittavia johtosiirtoja asemakaavan toteuttaminen
vahvistaa olemassa olevan teknisen huollon verkoston käyttöä.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan toteuttamisen edellyttämän 10 kV:n maakaapelin
siirrosta aiheutuu kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 15 000
euroa.
Toteutus
Alueelle laaditaan rakentamistapaohje.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Pasilan konepajan alueen kaavoitustyö on käynnistetty VR-Yhtymä
Oy:n aloitteesta.
Tämän osa-alueen 4 kaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu
osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä,
jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty
7.8.2011). Koko konepaja-alueen kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin
myös vuoden 2002 kaavoituskatsauksessa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet
nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11–13),
kaupunkisuunnitteluvirastossa 15.8.–2.9.2011 ja viraston
internetsivuilla.
Viranomaisyhteistyö
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Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty
viranomaisyhteistyötä rakennusvalvontaviraston, Helsingin Energian,
pelastuslaitoksen, ympäristökeskuksen, rakennusviraston,
kiinteistöviraston tonttiosaston ja geoteknisen osaston, Museoviraston
sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.
Alueen kaavoituksesta on pidetty viranomaisneuvottelu.
Viranomaisten kannanotot kohdistuivat ympäristöhäiriöihin sekä alueen
suojeluarvoihin.
Ympäristökeskuksen ilmoittamat asiat on otettu huomioon
kaavaehdotusta valmisteltaessa lisäämällä kaavamääräyksiä
ympäristöhäiriöiden huomioon ottamiseksi. Museoviraston ilmoittamat
asiat on otettu huomioon siten, että KTY-määräykseen on lisätty
teollisuusympäristön säilyttämistä edellyttäviä määräyksiä.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 3
mielipidekirjettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä esitettiin puhelimitse.
Mielipiteet kohdistuivat asuntojen keskipinta-alaan, pysäköintiin ja
asukkaiden elinoloihin.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että olemassa
olevien rakennusten pysäköinti on sallittu myös kaava-alueen
ulkopuolisissa pysäköintilaitoksissa.
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet
laajemmin.
Ehdotuksen nähtävilläolo ja lausunnot
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
5.1.–6.2.2012. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa pelastuslautakunta, yleisten
töiden lautakunta, ympäristökeskus, kiinteistölautakunta, Helsingin
Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy, Museovirasto,
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Helsingin
seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY:n vesihuolto).
Pelastuslautakunnalla, Helsingin Energia -liikelaitoksella ja Helen
Sähköverkko Oy:llä, ympäristökeskuksella, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ja kiinteistölautakunnalla ei ole
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
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HSY:n vesihuollon mukaan aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja
viemärit on rakennettu valmiiksi. Asemakaavan muutos ei aiheuta
uusien vesijohtojen ja viemäreiden rakentamista eikä olemassa olevien
siirtoa.
Kiinteistölautakunta ilmoittaa, että VR ja kaupunki ovat 10.5.2005
allekirjoittaneet 6.3.2003 hyväksytyn Pasilan konepaja-alueen
asemakaavan muutosluonnoksen pohjalta tehdyn
maankäyttösopimuksen. Sopimuksen lopullinen korvausmäärä
tarkistetaan viimeisen asemakaavan muutoksen tultua voimaan.
Museovirasto katsoo asemakaavan muutoksen olevan suurista
muutoksista huolimatta kokonaisuutena kulttuuriympäristöä koskevien
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueen
uudistumisessa on otettu huomioon alueen historiallisen
ominaisluonteen säilyminen sekä ympäröivä kaupunkirakenne.
Asemakaavan muutos edistää arvokkaan rakennuskannan säilymistä
ja uusi käyttötapa osana julkista kaupunkitilaa.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että
rakennetun ympäristön osalta suojelua voidaan pitää riittävänä.
Ympäristökeskus esittää kaavamääräyksiin tarkennuksia siten, että
asuntoja ei tule suunnata yksinomaan rakennusten meluisille puolille.
Kun lisäksi tontilla 22392/1 kahvipaahtimon melu lisää
kokonaismelutasoa, on syytä määrätä kaikki parvekkeet lasitettavaksi.
Yleisten töiden lautakunta esittää, että Pasilan konepajan alueelle tulee
laatia yhtenäinen rakentamistapaohje. Kaavamuutoksessa tulee ottaa
kantaa siihen, miten esteettömyys otetaan huomioon. Uusilla
katuaukioilla tulee sallia lumen väliaikainen varastointi.
Lausunnot on otettu huomioon siten, että asuntojen suuntaamisesta
annettua määräystä on tarkennettu koskemaan myös Traverssikujaa.
Asemakaavamääräyksiä parvekkeiden suuntaamisesta ja
suojaamisesta sekä paahtimon aiheuttaman melun huomioon
ottamisesta tontin 22392/1 osalta voidaan pitää tarkoituksenmukaisina
ja riittävinä, joten kaikkien parvekkeiden lasittamista koskeva määräys
ei ole tarpeen.
Kaavaselostusta on tarkennettu yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia
koskevilta osin.
Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä
olevassa vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehty muutos
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Asemakaavan muutosehdotuksessa olevaa määräystä asuntojen
suuntaamisesta on tarkennettu seuraavasti: ”Asuntoja ei saa suunnata
yksinomaan Aleksis Kiven kadulle eikä Traverssikujalle".
Tehty muutos ei ole olennainen, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa
uudelleen nähtäville.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi
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Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12087 kartta, päivätty
29.11.2011, muutettu 2.7.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12087 selostus, päivätty
29.11.2011, muutettu 2.7.2012
Havainnekuva
Vuorovaikutusraportti 29.11.2011, täydennetty 2.7.2012
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Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 963
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila)
korttelin nro 390 osan (muodostuvat uudet korttelit 22392−22394)
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 29.11.2011 päivätyn ja 2.7.2012 muutetun
piirustuksen nro 12087 mukaisena.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.02.2012 § 75
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutosehdotuksessa on kaavamääräyksenä, että
kortteleille ja katualueille on laadittava yhtenäinen rakentamistapaohje
sekä erillinen valaistussuunnitelma. Alueen pilkkominen yleisten
alueiden osalta ei tue katujen ja viheralueiden suunnittelua,
rakentamista ja ylläpitoa. Tämän vuoksi Pasilan konepaja-alueen osaalueille 4,5 ja 6 tulee laatia yhteinen yleisten alueiden ideasuunnitelma.
Asemakaavan muutosehdotuksessa tulee ottaa kantaa siihen, miten
esteettömyys otetaan huomioon. Muutosaluetta ympäröivät katualueet
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ovat esteettömyyden perustasoa. Rakennukset sijoittuvat kiinni
rakennusalan rajaan. Katurajaan rakennettaessa tulee ottaa huomioon,
että esteettömät sisäänkäynnit asuin- ja liikerakennuksiin tulee
rakentaa tontin puolelle.
Asemakaavan muutosehdotuksessa muodostuu kaksi uutta
katuaukiota, Konepajanaukio ja Konepajanportti. Näillä alueilla tulee
sallia väliaikainen lumen varastointi.
Asemakaavan muutoksesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuksia
yhteensä noin 220 000 euroa Konepajanaukion ja Konepajanportin
rakentamisesta. Asemakaavan muutosehdotus ei lisää merkittävästi
yleisten alueiden ylläpidon vuosittaisia kustannuksia.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38802
jukka.kauto(a)hel.fi
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626
jussi.luomanen(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.02.2012 § 27
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Päätös
Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa
pelastustoimen osalta asemakaavan muutoksesta (nro 12087).
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja
Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234
harri.laakso(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 31.01.2012 § 26
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HEL 2011-000055 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa
ympäristökeskus.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 26.01.2012 § 40
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Kiinteistökartta G4 T2, Aleksis Kiven katu 17

Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Pasilan
konepajan osa-aluetta 4 koskevasta asemakaavan
muutosehdotuksesta nro 12087 seuraavan lausunnon:
Lautakunta toteaa, että kaavamuutoksen kohteena oleva Pasilan
konepajan osa-alue 4 on VR-Yhtymä Oy:n (VR) omistuksessa.
VR esitti 25.10.2001 kaupungille Pasilan konepajan korttelin uudelleen
kaavoittamista asuin- ja toimitilakäyttöön. Konepajan alue oli noin 15
ha:n suuruinen teollisuusrakennusten kortteli nro 390, jonka
asemakaava oli vahvistettu vuonna 1901.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 6.3.2003 Pasilan konepajaalueen asemakaavan muutosluonnoksen, jonka pohjalta Pasilan
konepajan aluekokonaisuus kaavoitetaan osa-alueittain.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on jo laatinut Pasilan konepajan alueen
kolmelle osa-alueelle asemakaavan muutokset asuin- ja
toimitilakäyttöön.
Osa-alue 4 sijaitsee Pasilan konepajan alueella Aleksis Kiven kadun
varrella. Kaavamuutos on laadittu yhteistyössä
kaupunkisuunnitteluviraston, VR:n, aluetta kehittävän YIT-Rakennus
Oy:n sekä Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n kanssa. Kaavamuutos on
muuttunut vuoden 2003 luonnosvaiheesta siten, että osa Aleksis Kiven
kadun toimitilakortteleista on muuttunut asuinkortteleiksi.
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Uusi kerrosala asuinkortteleissa on 10 750 k-m² asuintilaa ja 460 k-m²
myymälätilaa. Toimitilarakennusten korttelialueella kerrosala on 6 645
k-m², josta suojeltavan (sr-1) kerrosalan määrä on 4 050 k-m².
VR ja kaupunki ovat 10.5.2005 allekirjoittaneet 6.3.2003 hyväksytyn
Pasilan konepaja-alueen asemakaavan muutosluonnoksen pohjalta
tehdyn maankäyttösopimuksen. Sopimuksessa VR on sitoutunut
suorittamaan kaupungille noin 9,9 milj. euron korvauksen Pasilan
konepajakorttelin yhdyskuntarakenteen muutoskustannuksista ja
kaava-alueen rakentamisedellytysten paranemisesta. Korvauksen VR
suorittaa luovuttamalla kaupungille Sturenkadun varrelle
kaavoitettavasta toimistokorttelista (osa-alue 6) rakennusoikeutta noin
24 382 k-m² sekä osa-alueiden yleiset alueet. Lopulliset luovutuskirjat
allekirjoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kunkin osaalueen asemakaavan muutoksen lainvoimaiseksi tulosta. Mikäli osaalueiden asemakaavan muutokset poikkeavat rakennusoikeuden,
pinta-alan tai käyttötarkoituksen osalta asemakaavan muutosluonnoksesta, tarkistetaan sopimusta viimeisen asemakaavan
muutoksen tultua lainvoimaiseksi.
Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutoksen johdosta.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471
esko.patrikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2011 § 392
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Ksv 0851_3, Aleksis Kiven katu 17, karttaruutu G4/T2

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
 lähettää 29.11.2011 päivätyn 22. kaupunginosan (Vallila) osaa
korttelista 390 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro
12087 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä
 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin
mielipiteisiin.
Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
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 asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päätti
 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta
Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja
käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.
Päätösjakelu:
 kaupunginhallitus
 hallintokeskus, Kaj:n rooteli
 laskutus, Halke


laskutus, Ksv

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187
satu.tyynila(a)hel.fi
Prokkola Janne, arkkitehti, puhelin: 310 37233
janne.prokkola(a)hel.fi
Nikulainen Pekka, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi
Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi
Salonen Peik, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248
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§ 269
Käpylän puistoalueen (Nyyrikinpuisto, Vuoritalo) asemakaavan
muuttaminen (nro 12062)
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) puistoalueen asemakaavan
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston
16.6.2011 päivätyn ja 18.6.2012 muutetun piirustuksen nro 12062
mukaisena.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12062 kartta, päivätty 16.6.2011,
muutettu 18.6.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12062 selostus, päivätty
16.6.2011, muutettu 18.6.2012
Vuorovaikutusraportti 16.6.2011, täydennetty 18.6.2012 sekä
keskustelutilaisuuden muistio 16.5.2011
Osa päätöshistoriaa
Luettelo oheismateriaalista

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä)
puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 16.6.2011 päivätyn ja 18.6.2012 muutetun
piirustuksen nro 12062 mukaisena.
Tiivistelmä
Kaava-aluetta rajoittavat mm. Nyyrikki-korttelin asuinkerrostalot,
Nyyrikintie ja Puu-Käpylän asuinkorttelit.
Asemakaavan muutos mahdollistaa Nyyrikinpuistossa sijaitsevan
Vuoritalon säilyttämisen, kunnostamisen ja muuttamisen asuinkäyttöön
siten, että pääosa puistosta säilyy edelleen virkistyskäytössä.
Alkuperäisestä käytöstä poistuneelle rakennukselle ei ole pystytty
löytämään käyttöä, joka luontevasti soveltuisi tiloiltaan erikoiseen
rakennukseen ja toteuttaisi nykyisen kaavan edellyttämän
kulttuurikäytön.
Vuoritaloa varten on osoitettu tontti 25802/2, joka on merkitty
asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennukseen saa sijoittaa
enintään neljä asuntoa. Ajoyhteys on järjestetty nykyistä reittiä pitkin
Nyyrikintieltä. Nykyistä korvaavan puistoalueen sisäistä jalankulkua
varten rakennettavan reitin (jk) sijainti on merkitty ohjeellisena. Reitin
todellinen sijainti määräytyy kulkutarpeen mukaisesti.
Kaava-alueen pinta-ala on 18 133 m². Tontin pinta-ala on 743 m² ja
rakennusoikeus 650 k-m².
Esittelijä
Lähtökohdat
Kaavoitustilanne
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, jonne
sijoitetaan asumista ja toimitilaa. Suunnittelualue kuuluu
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittävään alueeseen. Aluetta kehitetään siten, että alueen
arvot ja ominaisuudet säilyvät.
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1991. Kaavan mukaan
alue on käyttötarkoitukseltaan puistoa (VP). Vuoritalo on merkitty
suojeltavaksi merkinnällä sr-2. Rakennuksen kohdalle on merkitty
rakennusala, jolle saa sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja (yy).
Huoltoajo on osoitettu Nyyrikintieltä.
Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö
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Suunnittelualueeseen kuuluu Nyyrikinpuisto Käpylässä ja siellä
sijaitseva nk. Vuoritalo. Puistoa rajaavat pohjoisessa ja lännessä
Nyyrikki-korttelin asuinkerrostalot ja etelässä Nyyrikintie ja PuuKäpylän asuinkorttelit.
Seurataloksi alkuaan kutsutun rakennuksen suunnitteli arkkitehti Martti
Välikangas Käpylän vapaapalokuntaa varten. Pääosin umpinaisissa
rapatuissa julkisivuissa on muutamia pieniä ikkunoita, korkealla
sijaitseva parveke ja maantasossa sijaitsevat pariovet. Ajoyhteys
rakennukselle kulkee Nyyrikintieltä puiston halki.
Seuratalon näyttämö-osa valmistui vuonna 1921. Rakennukseen
suunniteltuja siipiosia ei ole rakennettu. Pysyvän käytön puuttuessa
vuoden 1939 jälkeen rakennuksen kunto heikkeni. Kaupunki osti
rakennuksen vuonna 1988 ja vuokrasi rakennuksen vuonna 1990
Käpylä-Seura ry:lle nuoriso- ja kulttuuritaloksi. Vuoritalo on ollut
tyhjillään huhtikuusta 2006 lähtien. Rakennuksen kaksi kerrosta
vaurioitui välipohjasta syttyneessä tulipalossa lokakuussa 2010.
Kaupunki omistaa Nyyrikinpuiston alueen sekä Vuoritalo-rakennuksen.
Nyyrikinpuiston maasto on osittain metsäistä kalliota ja avokalliota,
jonka korkeussuhteet ovat +29.0−+42.6 metriä merenpinnasta. Alue on
hyvin kalliosta ja korkeussuhteiltaan vaihtelevaa maastoa. Kallio on
monin paikoin pinnassa tai lähellä maan pintaa. Irtoaines on
kitkamaata.
Alueella on hyvät liikenneyhteydet. Sekä raideliikenne että Tuusulan
väylän linja-autoliikenne palvelevat alueen asukkaita.
Kävelyetäisyydellä sijaitsevat Käpylän asema ja päivittäistavarakauppa
sekä Pohjolan aukion ympäristössä posti ja liiketilaa.
Suojelukohteet
Suunnittelualue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun
kulttuuriympäristöön (Museoviraston inventointi RKY 2009, Käpylän
puutaloalueet ja Käärmetalo).
Voimassa olevassa kaavassa Vuoritalo on merkitty suojeltavaksi (sr-2).
Tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alkuperäisestä käytöstä
poistuneen rakennuksen säilyttäminen, kunnostaminen ja sen
muuttaminen uuteen käyttöön alueella, jolla on olemassa tarvittavat
lähipalvelut ja hyvät liikenneyhteydet sekä virkistysmahdollisuudet.
Tavoitteena on samalla säilyttää Nyyrikinpuiston alueen
maisemakulttuurin kannalta merkittävät arvot ja ominaisuudet.
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Tilakeskuksen tilapalvelun tavoitteena on myydä rakennus ja vuokrata
sille muodostettava tontti.
Asemakaavan muutoksen sisältö
Asemakaavan muutoksessa suurin osa suunnittelualueesta on merkitty
puistoksi (VP).
Vuoritaloa varten on osoitettu tontti, joka on käyttötarkoitukseltaan
asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Muodostettavan tontin pinta-ala
on määritelty mahdollisimman pieneksi, jotta mahdollisimman suuri osa
puistosta voidaan edelleen säilyttää virkistyskäytössä. Tontilla on
alkuperäinen kalliomaasto, puusto ja kasvillisuus säilytettävä ja
hoidettava siten, että alueen maisemallinen ja kaupunkikuvallinen
merkitys säilyvät eikä tonttia saa aidata. Korttelialueelle sijoitetaan
asukkaille autopaikat, oleskelu- ja huoltoalueet.
Vuoritalo on merkitty rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja
paikallishistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi (sr-2). Rakennuksen
ensimmäiseen kerrokseen on määrätty sijoitettavaksi asumista
palvelevia apu- ja yhteistiloja. Asuinrakennukseen saa sijoittaa
enintään neljä asuntoa.
Tontille on merkitty asuntokerrosalaa 580 m² ja asukkaiden yhteiseen
käyttöön ensimmäisessä kerroksessa rakennettavaa kerrosalaa 70 m².
Rakennuksen enimmäiskerrosluku on viisi.
Tontille on merkitty rakennusala, jolle tulee sijoittaa katos jätehuoltoa
varten (t). Tontille ei saa sijoittaa kaavakartassa osoitetun katoksen
lisäksi muita piharakennelmia.
Puistoalueelle on osoitettu uusi reitti alueen sisäistä jalankulkua varten.
Ajoyhteys Vuoritalolle on osoitettu järjestettäväksi nykyistä reittiä pitkin
Nyyrikintieltä. Puistoalueen sisäiselle jalankululle varatun reitin
rakentaminen Nyyrikintieltä puistoon sisältyy rakennushankkeeseen.
Autopaikkoja on rakennettava asuntoja varten 1 autopaikka/asunto,
joita varten on kaavakarttaan merkitty pysäköintialue (p). Autopaikkoja
saa sijoittaa tontille vain asemakaavassa osoitetulle alueelle.
Suojelukohteet
Vuoritalo on merkitty edelleen rakennustaiteellisesti,
kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokkaaksi
rakennukseksi (sr-2). Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä
sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka tärvelevät tai muuttavat
rakennuksen rakenteiden, julkisivujen tai vesikaton historiallista tai
kaupunkikuvallista arvoa tai rakennustaiteellisia ominaispiirteitä.
Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä rakennus on korjattava sen
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kaupunkikuvalliset ja paikallishistorialliset arvot ja rakennustaiteelliset
ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.
Korjaus- ja muutostöitä ohjataan yksityiskohtaisemmin
kaavamääräyksin.
Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alue liitetään olemassa olevaan yhdyskuntateknisen huollon
verkostoon.
Alueen suunnittelun kannalta liikenteen aiheuttamien
ympäristöhäiriöiden ei arvioida kasvavan oleellisesti nykyisestä eikä
kaavassa siten ole tarpeellista antaa erityisiä liikenteen
ympäristöhäiriöistä johtuvia määräyksiä.
Asemakaavan muutoksen vaikutukset
Kaavan toteuttaminen suojelee ja säilyttää arkkitehtuuriltaan 1920luvun klassismia edustavan rakennuksen ja sen lähiympäristön
kokonaisuuden. Asemakaavan muutos mahdollistaa alkuperäisestä
käytöstä poistuneen rakennuksen säilyttämisen, kunnostamisen ja sen
muuttamisen asuinkäyttöön siten, että pääosa Nyyrikinpuistosta säilyy
edelleen virkistyskäytössä.
Muodostettavan tontin sijainti ja koko on osoitettu puistoaluetta
mahdollisimman paljon säästäväksi. Tontin alkuperäinen kalliomaasto,
puusto ja kasvillisuus on merkitty säilytettäväksi ja hoidettavaksi siten,
että alueen maisemallinen ja kaupunkikuvallinen merkitys säilyvät, jotta
piha-alue liittyy edelleen osaksi ympäröivää puistoaluetta.
Puistoon rakennetaan uusi jalankulkureitti korvaamaan ajoyhteydeksi
muuttuvaa reittiä. Kunnallistekninen verkosto kalliomaastoon
toteutetaan louhimalla.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Asemakaavan muutos on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen
aloitteesta. Tilakeskus on hakenut asemakaavan muutosta siten, että
rakennus muutetaan asuinkäyttöön ja sille määritellään tontti.
Jatkosuunnittelu on tarkoitus tehdä hakemuksen liitteenä olevan
luonnossuunnitelman pohjalta. Tilakeskus perustelee hakemustaan
sillä, että Vuoritaloa on useaan otteeseen tiedusteltu muutettavaksi
asuinkäyttöön ja on ilmeistä, ettei jatkossakaan löydy hanketta, joka
toteuttaisi nykyisen asemakaavan edellyttämän kulttuurikäytön.
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (kirje päivätty 6.5.2011).
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Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2011 kaavoituskatsauksessa.
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 11.5.–2.6.2011 sekä viraston
internetsivuilla. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 16.5.2011.
Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty
viranomaisyhteistyötä kiinteistöviraston tonttiosaston,
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston kanssa.
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui
kirjeitse yksi kannanotto, joka koski asemakaavan muutosluonnosta, ja
yksi suullinen kannanotto.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 4
mielipidekirjettä, jotka koskivat asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi
suullisia mielipiteitä esitettiin keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.
Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat rakennuksen
käyttötarkoitukseen, asuntojen lukumäärään, lisärakentamisen
mahdollisuuksiin, rakennusoikeuden määrään, rakennuksen
muutostöiden rajoituksiin, ikkuna- ja oviaukkojen määrään,
parvekkeiden rakentamiseen, julkisivumateriaaliin, jätekatoksen
sijaintiin, muotoon ja materiaaliin, autopaikkojen määrään ja sijaintiin,
jalankululle varatun reitin sijaintiin puistossa, kallion louhimiseen,
rakennustöiden, pinta- ja pohjavesien aiheuttamien riskien huomioon
ottamiseen.
Ne mielipiteissä esitetyt asiat, jotka voidaan asemakaavalla ratkaista,
on otettu huomioon asemakaavatyössä.
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät
viranomaisen kannanotosta ja mielipiteistä sekä niiden vastineet
laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio
keskustelutilaisuudesta.
Ehdotuksen nähtävilläolo ja lausunnot
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.8.5.9.2011. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, kaupunginmuseo, kiinteistölautakunta,
yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, ympäristölautakunta,
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Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy sekä Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä.
Lausunnot
Pelastuslautakunnalla, Helsingin Energia -liikelaitoksella ja Helen
Sähköverkkko Oy:llä ei ole asemakaavan muutosehdotuksesta
huomautettavaa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
toteaa, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on
rakennettu valmiiksi eikä muutosehdotus edellytä niitten siirtämistä.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että
Vuoritalolle on annettu verraten kattavat suojelumääräykset ja että
merkintä sr-2 määräyksineen turvaa rakennuksen kulttuurihistoriallisten
arvojen säilymisen sekä ottaa huomioon valtakunnallisesti merkittävän
kulttuuriympäristön arvot. Kaupunginmuseo toteaa, että rakennuksen
säilymisen edellytyksenä on sen käyttö, jonka vuoksi käyttötarkoituksen
muuttaminen asuinkäyttöön on perusteltua. Rakennukselle on tontin
käyttötarkoituksen lisäksi annettu suojelumerkintä sr-2.
Suojelumääräys on asianmukainen. Kaupunginmuseolla ei ole
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
Kiinteistölautakunta toteaa, että tilakeskuksen on tarkoitus ilmoittaa
rakennus myyntiin, kun uusi asemakaava tulee voimaan. Tontti on
tarkoitus normaalikäytännön mukaisesti vuokrata. Kiinteistövirasto tulee
aikanaan ilmoittamaan rakennusvirastolle ajankohdan, johon
mennessä puistoalueelle merkitty, nykyistä korvaava jalankulkureitti
tulisi toteuttaa.
Yleisten töiden lautakunta esittää, että ohjeellinen varaus sisäiselle
jalankululle määräyksineen tulee poistaa asemakaavan muutoksesta,
koska reitin toteutuminen turvallisena jalankulkuyhteytenä vaatii
kallioalueen räjäytyksiä, mikä muuttaa puistoalueen ominaispiirteitä.
Lautakunta ehdottaa, että painopisteenä tulee olla nykyisen
polkuverkoston sekä puistoalueen saavutettavuuden parantaminen
esimerkiksi tutkimalla mahdollisuutta rakentaa uusi reitti Osmontieltä
Nyyrikinpuiston läpi Annikinkujalle ja edelleen Nyyrikinpuistoon. Mikäli
ohjeellista merkintää jalankulkuyhteydestä ja siihen liittyvää
kaavamääräystä ei poisteta, lautakunta katsoo, että korvaavan
yhteyden kustannukset tulee osoittaa muodostettavalle kiinteistölle.
Asemakaavan muutoksesta aiheutuu kustannuksia yleisille alueille
yhteensä 30 000 euroa. Kustannuksessa on otettu huomioon
ainoastaan ohjeellinen jalankulkuyhteys puistoalueella. Asemakaavan
muutosehdotus ei muuta merkittävästi yleisten alueiden ylläpidon
vuosittaisia kustannuksia.
Vastine
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Olemassa oleva ajoyhteys Nyyrikintieltä Vuoritalolle on muodostunut
osaksi alueen asukkaiden päivittäin käyttämästä reitistä
Kullervonkadulta puiston läpi Nyyrikintielle ja edelleen Metsolantielle
joukkoliikenteen pysäkeille. Asemakaavan muutoksessa ajoyhteys
sijoittuu muodostettavan tontin alueelle ja siltä osin tulee korvaava reitti
rakentaa puiston puolelle.
Nykyistä korvaavan, puistoalueen sisäistä jalankulkua varten
rakennettavan reitin (jk) sijainti on merkitty asemakaavaan ohjeellisena,
jotta reitti voidaan sovittaa mahdollisimman edullisesti kallioiseen
maastoon. Reitin paikka ja toteutustapa on tarkoituksenmukaista
määritellä tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä. Yleisten töiden
lautakunnan lausunnossa esitetty linjaus voi olla yksi selvitettävistä
toteutusvaihtoehdoista. Jalankulkumahdollisuuden säilymistä puiston
läpi on kaavan valmistelun aikana esitetyissä mielipiteissä pidetty
tärkeänä.
Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta käydyissä
neuvotteluissa on kiinteistöviraston taholta katsottu, että puistoalueelle
osoitetun reitin rakentamisen ja ylläpidon tulisi normaalikäytännön
mukaisesti kuulua rakennusviraston vastuulle.
Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä
olevassa vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.
Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Tarkistukset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa
uudelleen nähtäville.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi
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Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12062 kartta, päivätty 16.6.2011,
muutettu 18.6.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12062 selostus, päivätty
16.6.2011, muutettu 18.6.2012
Vuorovaikutusraportti 16.6.2011, täydennetty 18.6.2012 sekä
keskustelutilaisuuden muistio 16.5.2011
Osa päätöshistoriaa
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Oheismateriaali
1

Ilmakuva

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 964
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä)
puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 16.6.2011 päivätyn ja 18.6.2012 muutetun
piirustuksen nro 12062 mukaisena.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.5.2012
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut Käpylän Vuoritaloa ja
Nyyrikinpuistoa koskevaan asemakaavan muutosehdotukseen ja
lausuu siitä rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta
seuraavan.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa nk. Vuoritalon
kunnostaminen ja muuttaminen asuinkäyttöön. Käpylän Vuoritalo
valmistui 1920-luvun alussa. Suunnitelmat laati arkkitehti Martti
Välikangas vuonna 1922. Seurantalon alkuperäisten suunnitelmien
mukaan toteutettiin vain korkea näyttämöosa, ja juhlasalisiipi jäi
kokonaan toteuttamatta. Vuoritalon käyttöhistoria on vaiheikas: se toimi
mm. Käpylän ensimmäisenä kansakouluna, VPK:n palokaluston
säilytystiloina, kirkkona, teatterina, lastentarhana ja kokoontumistilana
sekä tanssipaikkana. Vuodesta 2006 lähtien talo on ollut tyhjillään.
Koska rakennuksen säilymisen edellytyksenä on sen käyttö, on
rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen asuinkäyttöön
perusteltua. Asemakaavaehdotuksessa käyttötarkoitus on merkitty AKalueeksi eli asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennukseen saa
sijoittaa neljä asuntoa. Lisäksi rakennukselle on annettu
suojelumerkintä sr-2. Rakennukselle ominaiset piirteet julkisivussa
tulee säilyttää: näitä ovat julkisivun säilyminen pääosin umpinaisena
sekä vaalea, ohut julkisivurappaus. Suojelumääräys on asianmukainen.
Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan
muutosehdotuksesta.
Lisätiedot
Björkman Johanna, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473
johanna.bjorkman(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.09.2011 § 469
HEL 2011-000299 T 10 03 03

HKR 2011-1484

Päätös
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Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutosehdotuksessa on ohjeellinen varaus
puistoalueen sisäiselle jalankululle. Ehdotuksen
asemakaavamääräyksessä todetaan, että yhteys on rakennettava
korvaamaan olemassa oleva reitti. Asemakaavan muutoksen
selostuksessa todetaan myös että, rakennettavan reitin todellinen
sijainti määräytyy kulkutarpeen mukaisesti.
Yleisten töiden lautakunnan mielestä ohjeellinen varaus sisäiselle
jalankululle tulee poistaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Reitin
toteuttaminen turvallisena jalankulkuyhteytenä vaatii kallioalueen
räjäytyksiä, mikä muuttaa puistoalueen ominaispiirteitä. Nykyiset reitit
Nyyrikinpuistossa ovat polkuja, jotka ovat muodostuneet
vuosikymmenien aikana. Puistoalueen kulkuyhteyksien parantaminen
vaatii tarkempaa suunnittelua, jossa painopisteenä tulee olla nykyisen
polkuverkoston sekä puistoalueen saavutettavuuden parantaminen
esimerkiksi tutkimalla mahdollisuutta rakentaa uusi reitti Osmontieltä
Nyyrikinpuistikon läpi Annikinkujalle ja edelleen Nyyrikinpuistoon.
Mikäli ohjeellista merkintää jalankulkuyhteydestä ja siihen liittyvää
kaavamääräystä korvattavasta yhteydestä ei poisteta, katsoo yleisten
töiden lautakunta, että korvattavan yhteyden kustannukset tulee
osoittaa muodostettavalle kiinteistölle.
Rakennusviraston laatimassa Käpylän aluesuunnitelmassa (HKR:n
julkaisu 2009:7) on linjattu, ettei meneillään olevalla
suunnitelmakaudella Nyyrinkipuistossa toteuteta investointitalouden
hankkeita. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu kustannuksia yleisille
alueille yhteensä noin 30 000 euroa. Kustannuksessa on huomioitu
ainoastaan asemakaavan muutosehdotuksen ohjeellinen
jalankulkuyhteys puistoalueella. Asemakaan muutosehdotus ei muuta
merkittävästi yleisten alueiden ylläpidon vuosittaisia kustannuksia.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Jaakko Haapanen
Lisätiedot
Jaakko Haapanen, va. kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38607
jaakko.haapanen(a)hel.fi
Arponen Petri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
Jylhänlehto Marko, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 08.09.2011 § 420
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Käpylän
Nyyrikinpuistoa koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro
12062 seuraavan lausunnon:
Kaava-alueella sijaitseva rakennus Nyyrikintie 6, ns. Vuoritalo valmistui
vuonna 1923. Rakennuslupa myönnettiin aikanaan suurelle
palokunnantalolle. Sen suunnittelijana oli arkkitehti Martti Välikangas.
Seuratalo-suunnitelmaan kuului mittava juhlasali eteistiloineen,
näyttämötorneineen ja orkesterisyvennyksineen, kalusto- ja varastotilat
sekä letkutorni.
Vain näyttämötorniosa, nykyinen Vuoritalo, toteutettiin. Käpylän
ensimmäinen kansakoulu aloitti siellä toimintansa. Talo on toiminut
myös teatterina, seuratalona, tanssipaikkana, lastentarhana, kirkkona
jne. Vuonna 1939 VPK:n toiminta siirtyi varsinaiselle paloasemalle.
Sopivan pysyväiskäytön puuttuessa talo alkoi vuosien kuluessa
rappeutua, ja rakennusvalvontavirasto antoi lukuisia
kunnostuskehotuksia. 1985 - 1986 vesikatto sortui osittain ja ylin
välipohja sekä portaikon yläosa romahtivat. Erinäisten vaiheiden
jälkeen kaupunki osti rakennuksen 1988 purkaakseen sen.
Kauppasummalla kuitattiin suorittamatta jääneet maanvuokrat.
Käpylä-Seura ry esitti rakennuksen suojelua rakennussuojelulain
nojalla. Lääninhallitus edellytti suojelun ratkaisemista
asemakaavanmuutoksen yhteydessä. Asemakaavan muutostyö
aloitettiin.
Vuonna 1990 rakennus vuokrattiin Käpylä-Seura ry:lle käytettäväksi ja
muutettavaksi vuokralaisen ylläpitämäksi Käpylän nuoriso- ja kulttuuritaloksi.
Samana vuonna rakennuksen romahtanut vesikatto uusittiin. Tässä
yhteydessä kattomuoto jonkin verran muuttui, ja katon yläpuolinen
savupiipunosa poistettiin.
Nykyinen asemakaava vahvistettiin 29.8.1991. Rakennuksen oma
korttelialue ja tontti poistettiin kaavasta ja tilalla on Nyyrikinpuistoon
sijoitettu rakennusala ”yy”, jolle kaavamääräyksen mukaan ”saa
sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja”. Lisäksi rakennusalalla on
suojelumääräys sr-2.
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Vuonna 1992 myönnettiin talolle rakennuslupa Käpylän nuoriso- ja
kulttuuritaloksi. Arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimisto Nuikkinen &
Haikala laati suunnitelman Käpylä-Seuran toimeksiannosta.
Rakennukseen oli suunniteltu 81 m²:n korkea sali, jossa oli parvi sekä
ulkopuolinen toinen poistumistieporras ja kaidehissi. Alimmassa
kerroksessa sijaitsivat tekniikkatila sekä kuvataideverstas ja kaksi
musiikin harjoitteluhuonetta, toisessa kerroksessa eteis- ja wc-tilat,
kerhotila sekä kahvio keittiöineen.
Vuonna 1993 Käpylä-Seura ry teetti salin puisen välipohjan uusimisen
betonirakenteiseksi ja rakennutti romahtanen portaan yläosan paikalle
betonirakenteisen iv-konehuonetilan. Työt eivät edistyneet pitemmälle,
ja vuonna 1997 rakennuslupa raukesi. Vuonna 2000 Käpylä-Seura ry
luopui korjaushankkeesta ja irtisanoi vuokrasopimuksen.
Viime vuosikymmenen alun talo on ollut tilapäiskäytössä ja viime
vuodet tyhjillään.
Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt kiinteistöviraston
tilakeskuksen aloitteesta. Syynä aloitteeseen oli, että puistoalueella,
osoitteessa Nyyrikintie 6, sijaitsevan ns. Vuoritalon korjaaminen
nykyisen asema-kaavan edellyttämään kulttuuritoimintakäyttöön ei ollut
osoittautunut realistiseksi. Kohdetta vuosien kuluessa on suunniteltu
useaan eri kulttuurikäyttöön ja toistuvasti hankkeet ovat kariutuneet.
Kohdetta on useaan otteeseen tiedusteltu ostettavaksi tarkoituksena
muuttaa se asuinkäyttöön.
Tilakeskus laati vuonna 2009 esisuunnitelman rakennuksen
korjaamisesta asuinkäyttöön. Suunnitelman asuinhuoneistoala oli 371
htm² ja korjauskustannusarvio (4/2010) noin 1,71 milj. euroa.
Tonttikustannuksineen asuntojen hinnaksi muodostui noin 5100
euroa/htm², mitä voidaan pitää melko korkeana. Korjaus- ja
muutostyöhön ryhtyvän tahon on nähtävä hankkeessa muitakin arvoja
kuin asunnon hinta. Esisuunnitelma kustannusarvioineen on ollut
asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa käytettävissä ja se on
otettu työssä huomioon.
Tilakeskuksella on muutenkin ollut mahdollisuus olla mukana
valmistelemassa asemakaavan muutosehdotusta.
Tilakeskuksen on tarkoitus ilmoittaa rakennus myyntiin, kun uusi asemakaava tulee voimaan. Tontti on tarkoitus normaalikäytännön
mukaisesti vuokrata.
Asemakaavaehdotukseen on merkitty ohjeellisena puistoalueen
sisäinen jalankulkuyhteys, joka on rakennettava korvaamaan nykyinen
ehdotetulla tonttialueella kulkeva reitti. Kiinteistövirasto tulee aikanaan
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ilmoittamaan rakennusvirastolle ajankohdan, johon mennessä uusi
yhteys tulisi toteuttaa.
Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan
muutosehdotukseen.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355
erik.nieminen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 30.08.2011 § 109
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Päätös
Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa
Käpylän Nyyrikinpuiston ja Vuoritalon asemakaavan
muutosehdotukseen (nro 12062).
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
Tiedoksi: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Jorma Lilja
Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233
raila.hoivanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 23.08.2011 § 263
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan
muutosehdotuksesta
Merkittiin, että Alhojärvi esitti muutettavaksi ensimmäiseen
kappaleeseen ”Ympäristölautakunnalla … muutosehdotuksesta” sijaan
”Asemakaavan muutosehdotuksesta poiketen ympäristölautakunta
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esittää, että Helsingin kaupunki ryhtyy pikimmiten kunnostamaan
Vuoritaloa ja jatkaa sellaisen vuokralaisen etsimistä, joka mahdollistaisi
talon kulttuurikäytön.” Esitystä ei kannatettu.
Käsittely
23.08.2011 Ehdotuksen mukaan
Pyhälahti Timo: Esitän seuraavan toivomusponnen:
Kaavapäätöksiin liittyvät aineistot tulisi toimittaa mahdollisimman
kattavasti sähköisesti lautakunnan tutustuttavaksi päätöksentekoa
varten.
Kannattajat: Alhojärvi Lauri
Alhojärvi Lauri: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän
mielipiteen:
Kaupungin tulee myymisen sijaan ryhtyä kunnostamaan Vuoritaloa ja
etsiä sellaista vuokralaista, joka mahdollistaisi talon kulttuurikäytön.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi
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§ 270
Suutarilan tonttien 40094/7-10 sekä puisto- ja katualueiden
(Pallomäenkujan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12034)
HEL 2011-001393 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin nro 40094
tonttien nro 7−10 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston
17.2.2011 päivätyn ja 10.5.2012 muutetun piirustuksen nro 12034
mukaisena.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12034 kartta, päivätty 17.2.2011,
muutettu 10.5.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12034 selostus, päivätty
17.2.2011, muutettu 10.5.2012
Havainnekuva
Vuorovaikutusraportti 17.2.2011, täydennetty 10.5.2012
Päätöshistoria
Luettelo oheismateriaalista

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila,
Siltamäki) korttelin nro 40094 tonttien nro 7−10 sekä puisto- ja
katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 17.2.2011 päivätyn ja 10.5.2012 muutetun
piirustuksen nro 12034 mukaisena.
Tiivistelmä
Tontit sijaitsevat Pallomäenkujan varrella.
Yksityisomistuksessa oleva puistoalue muutetaan pientalotonteiksi.
Nykyisten, pääosin rakentamattomien asuntotonttien asemakaavaa
muutetaan tarkoituksenmukaisemmaksi siten, että tonttikokoa
pienennetään ja muita määräyksiä tarkistetaan nykykäytäntöä
vastaaviksi. Asuinkerrosalaa kaava-alueella on 3 940 k-m², josta uutta
on 2 210 k-m². Rakentamisessa voidaan käyttää useita eri
toteutusmuotoja. Vanhan tilan päärakennus suojellaan ja erityistä
huomiota kiinnitetään uudisrakentamisen sovittamiseen
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen. Pallomäenkuja ja
Pallomäenrinne rakennetaan pihakaduiksi.
Esittelijä
Lähtökohdat
Kaavoitustilanne
Alueella on voimassa asemakaava nro 8540 (vahvistettu 6.1.1984).
Alueen tontit ovat asuinpientalojen korttelialuetta, jolla ympäristö
säilytetään. Kaavamääräyksen mukaan säilytettävän ympäristön
muodostavat pihapiiri, puusto ja muu kasvillisuus. Uudisrakennuksen
sopeutumiseen maisemakuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Läntinen osa alueesta on puistoa.
Pientalotonttien rakennusoikeus on ilmoitettu luvuilla 250−760 k-m²,
jotka tonttitehokkuusluvuiksi muutettuna vastaavat likimäärin arvoja e =
0.14–0.29. Enimmäiskerrosluku on yksi tai kaksi.
Maanomistus
Asuntotontit ja puistoalue ovat yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa
katualueen.
Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö
Alue sijaitsee Suutarilan Siltamäessä lähellä Siltamäen urheilupuistoa.
Lähialueella on entuudestaan omakotitalojen ja rivitaloyhtiöiden tontteja
sekä julkisia palveluita, mm. Siltamäen ala-asteen koulu.
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Kaava-alue muodostuu vanhan asuintilan pihapiiristä. Pihapiiriin kuuluu
kaksikerroksinen puurakenteinen asuinrakennus ja siihen liittyvät
maatilan piharakennukset, joiden kaikkien rakennusajankohta on
rekisteritietojen mukaan 1900-luvun alkupuolella. Osalla tonteista ja
kaavaan merkityllä puistoalueella ei ole rakennuksia. Tilan
päärakennus ja puutarha ovat kulttuurihistorian, kaupunkikuvan ja
paikallishistorian kannalta arvokkaita. Piharakennukset ovat melko
huonokuntoisia.
Luonnonympäristö
Suunnittelualue on ympäröivän alueen tasaisesta maastosta erottuvalla
mäellä. Suunnittelualue on hoidettu puutarhamaisesti, mutta alueen
pohjoispuolinen rinne, Kauriinpuisto, on tiheätä sekametsää.
Lähialueella Keravanjoen rantaa myötäilevällä avoimella puistoalueella
on urheilukenttiä ja palstaviljelyalue, mutta myös laajoja nurmialueita ja
vanhaa peltoa.
Ympäristöhäiriöt
Tuusulanväylän moottoriajoneuvoliikenne aiheuttaa alueelle melua.
Tuusulanväylällä on nykyisin liikennettä arkipäivisin noin 70 000
ajoneuvoa ja sillä on 100 km/h nopeusrajoitus. Kaava-alueen etäisyys
väylästä on kuitenkin noin 600 metriä ja kaava-alueen länsipuolella
olevat kaksikerroksiset rakennukset muodostavat meluesteen, minkä
vuoksi päivän keskiäänitaso on kaava-alueella alle 55 dB.
Asemakaavan muutoksen sisältö
Tavoitteet
Nykyisten, pääosin rakentamattomien, asuntotonttien asemakaavaa
muutetaan tarkoituksenmukaisemmaksi siten, että tonttikokoa
pienennetään ja muita määräyksiä tarkistetaan nykykäytäntöä
vastaaviksi. Lisäksi yksityisomistuksessa oleva puistoalue muutetaan
pientalotonteiksi. Vanha päärakennus suojellaan ja erityistä huomiota
kiinnitetään uudisrakentamisen sovittamiseen kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen kokonaisuuteen.
Suunnittelun tavoitteena on täydentää rakennettua aluetta hyvien
palveluiden äärellä suhteellisen tiiviillä pientalotyyppisellä
asuntorakentamisella.
Asuinrakennusten korttelialueet (AO, AP)
Alueella on asuinkerrosalaa 3 940 k-m², josta uutta on 2 210 k-m². Alue
on merkitty osin asuinpientalojen korttelialueeksi (AP) ja osin
erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Muodostettujen tonttien
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rakennusoikeudeksi on merkitty 140–900 k-m² (noin e = 0.3).
Enimmäiskerrosluku on kaksi.
Kaavamuutoksessa on esitetty tonteille pientalomaista
asuinrakentamista. Rakennusten sijoittelua tontille on ohjattu
merkitsemällä tontille suhteellisen tiukat rakennusalat.
Asuntorakentamista on myös ryhmitelty siten, että rakentaminen
seuraa maaston muotoja ja lähialueen asuntotonttien rakentamisen
suuntia. Näillä merkinnöillä sekä rakennusten muotoa ja materiaaleja
koskevin määräyksin on otettu huomioon maisemallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus ja vanhan suojeltavan
asuinrakennuksen asema korttelin keskeisimpänä rakennuksena.
Samoin on pyritty korostamaan vanhan pihapiirin muotoa sijoittamalla
uudet rakennusalat kehämäisesti vanhan pihapiirin mukaisesti ja
merkitsemällä osa vanhasta puutarhasta istutusalueeksi. Vanhoja
kulkureittejä on myös hyödynnetty suunnitelmassa. Asemakaavassa on
rakentamista ja tonttien käyttöä tarkentavia määräyksiä.
Tonttien pinta-ala on yhteensä 12 866 m².
Liikenne
Ajo tonteille on järjestetty pääosin Pallomäenkujan kautta, mutta yhden
tontin liittymä on Pallomäentielle. Pallomäenkuja ja sen jatkeeksi
esitetty Pallomäenrinne on merkitty pihakaduksi.
Luonnonympäristö
Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on puutarhaa, jonka antamat
lähtökohdat on otettu huomioon pihapiirin järjestelyissä ja rakentamisen
sijoittelussa komeaan rinteeseen. Rakentamisen vaikutukset
luonnonympäristöön ovat vähäiset.
Ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän mukaan Keravanjoen
rantavyöhyke on arvokas kasvillisuus- ja linnustoalue. Alue on kaavaalueen ulkopuolella eikä rakentamisella ole siihen vaikutusta.
Suojelukohteet
Vanhan tilan päärakennus suojellaan sr-2-merkinnällä. Rakennus on
kulttuurihistoriallisesti arvokas ja sillä on erityistä paikallishistoriallista ja
kaupunkikuvallista merkitystä. Rakennusta ei saa purkaa eikä siihen
saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka alentavat rakennuksen
kulttuurihistoriallista arvoa tai muuttavat julkisivujen tai vesikaton
ominaispiirteitä. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä on rakennusta
pyrittävä korjaamaan sen ominaispiirteitä ja alkuperäisten
rakennusosien ja -materiaalien säilymistä edistävällä tavalla.
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Päärakennuksen kohdalle voimassa olevassa asemakaavassa merkitty
rakennusoikeus 360 k-m2 on muutettu 320 k-m2:ksi sen nykyisen
kerrosalan mukaisesti. Jäljelle jäävä rakennusoikeus voidaan
hyödyntää pihalle sijoitettavassa erillisessä talousrakennuksessa.
Kaavamuutoksessa varmistetaan tilan päärakennuksen
kaupunkikuvallinen asema Pallomäen alueen keskeisimpänä
rakennuksena. Yksi vanha kivirakenteinen piharakennus on
rakennusalalla siten, että se voidaan säilyttää, mutta pihapiirin muut
rakennukset tultaneen purkamaan.
Yhdyskuntatekninen huolto
Pallomäenkujalle rakennetaan uutta vesihuoltoverkostoa, joka liitetään
Pallomäenkujalla jo olemassa olevaan verkostoon. Muilta osin kortteli
liitetään olemassa olevaan teknisen huollon verkostoon.
Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Olemassa olevan tiedon mukaan alueen maaperä on pääosin
moreenia. Alueen pohjoisosassa esiintyy kallioinen alue, jossa kallion
pinta on näkyvissä tai hyvin lähellä maanpintaa. Alue rajautuu lännessä
savialueeseen, jossa savikerroksen arvioitu paksuus on 1–3 metriä.
Rakennukset perustetaan maan tai kallion varaan.
Alueelta ei ole tiedossa maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa.
Siltamäen laaja maaperän täyttöalue ei ulottune kaava-alueelle.
Ympäristöhäiriöt
Liikenne-ennusteen mukaan Tuusulanväylän liikenne kasvaa vuoteen
2035 mennessä noin 100 000 ajoneuvoon vuorokaudessa, mikä lisää
melua noin 1,5 desibeliä. Siitä huolimatta kaava-alueen päivän
ulkomelutasot ovat alle 55 dB, sillä kaava-alueen länsipuolella olevat
kaksikerroksiset rakennukset suojaavat aluetta Tuusulanväylän
melulta. Sisämelutasojen osalta ei kaava-alueella ole ongelmia.
Nimistö
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 8.12.2010 esittää alueelle
tulevan uuden kadun nimeksi Pallomäenrinne.
Asemakaavan muutoksen vaikutukset
Asemakaavan mukainen rakentaminen täydentää jo rakennettua
ympäristöä. Kaava on laadittu siten, että rakentamisessa voidaan
käyttää useita eri toteutusmuotoja. Kaava-alueen sijainti
asuinympäristönä on edullinen. Suutarilan alue tarjoaa peruspalvelut,
mm. lähikaupan, koulut ja kirjaston. Viereinen Kauriinpuisto ja
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Siltamäen puisto ja niiden liittyminen kevyen liikenteen reitein koko
Keravanjoen ja Vantaanjoen rantavyöhykkeeseen tarjoaa monipuoliset
virkistyskäytön mahdollisuudet. Täydennysrakentaminen tukee
Suutarilan alueen palveluiden säilymistä.
Kaavamuutoksessa suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä
paikallishistorian ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä asuinrakennus
ja varmistetaan sen kaupunkikuvallinen asema Pallomäen alueen
keskeisimpänä rakennuksena. Vanha kivirakenteinen piharakennus
voidaan säilyttää, mutta pihapiirin muut rakennukset tultaneen
purkamaan.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien
toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja
kulttuuriin ovat vähäiset. Puistojen virkistyskäyttömahdollisuudet eivät
huonone, vaikka puistopinta-ala väheneekin. Tonttimaaksi muutettu
puistoalue on toiminut yksityisenä pihamaana.
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman
arvonlisäveroa kadunrakentamisesta 65 000 euroa ja
vesihuoltoverkoston rakentamisesta 15 000 euroa eli kustannusten
kokonaisarvio on noin 80 000 euroa.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille tonttien 40094/7–10 ja puistoalueen
hakemuksen johdosta (hakemus päivätty 19.2.2009).
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (päivätty 17.9.2010).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötietoaineisto ja kaavaluonnos
olivat nähtävillä 29.9.–22.10.2010 kaupunkisuunnitteluvirastossa sekä
Suutarilan kirjastossa. Asian valmistelija on ollut tavattavissa Suutarilan
kirjastossa 4.10.2010 klo 17.00–19.00.
Viranomaisyhteistyö
Ympäristökeskus on ilmoittanut 19.10.2010, ettei sillä ole
huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Kaupunginmuseo ilmoitti kirjeessään 21.10.2010, että sillä ei ole
huomautettavaa kaavaluonnokseen, jossa mahdollistetaan uusien
kaksikerroksisten pientalojen rakentaminen ja vanha päärakennus
suojellaan kaavassa asianmukaisesti.
Esitetyt mielipiteet
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Kaavamuutoksen valmistelusta asemakaavaosastolle saapui kuusi
mielipidekirjettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä esitettiin
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.
Mielipiteet kohdistuivat pääosin Pallomäenkujan liikenteeseen sekä
rakentamisen määrään ja korkeuksiin.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että
Pallomäenkuja ja Pallomäenrinne on merkitty pihakaduiksi. Tonttien
rajoja on muutettu ja rakennusten suunnittelua koskevia määräyksiä on
tarkennettu.
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet
laajemmin.
Ehdotuksen nähtävilläolo, kirje ja lausunnot
Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.3.–18.4.2011. Ehdotuksesta ei
ole tehty muistutuksia.
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa rakennusvalvontavirasto,
pelastuslautakunta, Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko
Oy, kaupunginmuseon johtokunta, liikuntalautakunta, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, ympäristökeskus, kiinteistölautakunta
ja yleisten töiden lautakunta.
Asunto Oy Pallomäenkuja 3:n kirje
Asunto Oy Pallomäenkuja 3:n asukkaiden näkemyksen mukaan
suunniteltu kaavamuutos aiheuttaa huomattavaa lisäystä liikenteeseen,
mikä aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin sekä hankaloittaa
entisestään tonteille kulkua autoilla. Liikenteen lisäys on myös
terveysriski, koska kuja on hiekkatie ja jo nykyiselläkin liikennemäärällä
tie pölyää ja heikentää ilmanlaatua oleellisesti. Liikenne uusille tonteille
tulee ehdottomasti ohjata suunniteltua enemmän Pallomäentien kautta.
Pallomäenkujan muuttaminen pihakaduksi ei poista ongelmaa tontille
kulkemisen suhteen, eikä esim. voida turvata sitä, että
hälytysajoneuvot pääsevät tonteille roska-autoista puhumattakaan
etenkään talvisaikaan.
Taloyhtiö vaatii, että liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen osalta kaavaa
tarkistetaan ja liikennettä ohjataan uusille tonteille suunniteltua
enemmän Pallomäentien kautta ja uusille tonteille suunnitellaan
enemmän pysäköintitiloja.
Vastine
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Pallomäenkuja muutetaan pihakaduksi mm. siksi, että alueen asukkaat
ovat vuorovaikutuksessa esittäneet liikenneturvallisuuden
huononemista Pallomäenkujalla. Nykytilanteessa Pallomäenkujalta on
kulku 9 tontille, joista kolme on rakentamatonta. Kaavamuutoksen
jälkeen Pallomäenkujalta ja sen jatkeelta Pallomäenrinteeltä kulku on
18 tontille. Pihakaduksi rakennetun Pallomäenkujan ja
Pallomäenrinteen liikenneturvallisuus on varsin hyvä ja kadun
rakentaminen päällystetyksi kaduksi poistaa myös yhtiön mainitseman
pölyämisongelman. Katualueiden leveyttä on nähtävilläolon jälkeen
kasvatettu 6 metrin levyisiksi. Pallomäenkujan leveyden kasvattaminen
tätä suuremmaksi olisi vaatinut maisemallisesti tärkeän kuusiaidan
poistamisen.
Uusille tonteille on merkitty nykykäytännön mukaiset
autopaikkavaatimukset, jotka ovat hieman suuremmat kuin alueen
vanhoilla tonteilla.
Lausunnot
Yleisten töiden lautakunnan esittämät asiat koskevat
uudisrakennettavien katujen mitoitusta ja sadevesien imeytystä
tonteilla. Liikuntalautakunta tuo esiin Siltamäen liikuntapuiston
liikenneongelmia. Muilla lausunnonantajilla ei ole huomautettavaa.
Lausunnot on tarkemmin selostettu ja niihin on annettu vastineet
vuorovaikutusraportissa. Maanomistusolojen selvittely on hidastanut
kaavan etenemistä.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Asemakaavan muutosehdotusta on lausuntojen johdosta muutettu
seuraavasti:
 Pihakaduiksi merkityt Pallomäenkuja ja sen jatke
Pallomäenrinne on levennetty 6 metrin levyisiksi.
 Kaavakarttaan on lisätty määräys, jonka mukaan tonteilla ei saa
käyttää vettä läpäisemätöntä pintamateriaalia.
Jatkosuunnittelun yhteydessä katualueeseen on lisätty kolmion
muotoinen osa (n. 70 m²) entistä puistoaluetta Pallomäentien ja
Pallomäenkujan liittymässä. Liitoksen perusteena on maanomistus.
Lisäksi asemakaavan muutoksen selostukseen on tehty joitakin
teknisluonteisia tarkistuksia.
Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen
asettaa uudelleen nähtäville.
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Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että se hyväksyi 10.10.2011
maanomistajien kanssa 31.5.2012 ehdollisesti allekirjoitetun
maankäyttösopimuksen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila,
Siltamäki) korttelin nro 40094 tonttien nro 7−10 sekä puisto- ja
katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 17.2.2011 päivätyn ja 10.5.2012 muutetun
piirustuksen nro 12034 mukaisena.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi
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§ 271
Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön viran täyttäminen
HEL 2012-011956 T 01 01 01 01

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti valita ********** kaupunkisuunnitteluviraston
virastopäällikön virkaan (vakanssi nro 511001) 1.1.2013 alkaen 9 712
euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja
kuuden kuukauden koeajalla.
Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö,
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta ole
käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti,
kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan
saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista
lukien.
Käsittely
Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys
kuului seuraavasti:
Asiassa sallitaan ensin keskustelu.
Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman
varsinaista vaalitoimitusta.
Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava
suljetuin lipuin.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Kimmo Helistö
ehdottanut, että virkaan otettaisiin **********
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritettaan vaali suljetuin lipuin.
Vaalitoimituksessa avustajina toimivat valtuutetut Tuomo Valokainen ja
Jaana Pelkonen.
Toimitetussa vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti:
********** 67 ääntä
********** 12 ääntä
********** 1 ääni
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Lisäksi jätettiin 3 tyhjää äänestyslippua.
Kaupunginvaltuusto päätti ottaa ********** avoinna olevaan
kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virkaan.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Sanomalehti-ilmoitus, viran täyttäminen
Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 28.8.2012
Luettelo oheismateriaalista

Otteet
Ote
Viranhakijat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee valita **********
kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virkaan (vakanssi nro
511001) 1.1.2013 alkaen 9 712 euron suuruisen kokonaispalkan
mukaan määräytyvin palkkaeduin ja kuuden kuukauden koeajalla.
Samalla kaupunginhallitus päättänee esittää, että mikäli virkaan
otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä
terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös
ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen
terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen
tiedoksisaannista lukien.
Esittelijä
Kaupunginvaltuusto on 28.3.2012 todennut, että virastopäällikkö
Tuomas Rajajärven virkasuhde (vakanssi nro 511001) päättyy
31.12.2012 hänen siirtyessään eläkkeelle 1.1.2013 lukien.
Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 14 §:n mukaan viraston
päällikön valitsee kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista
lausuntonsa.
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Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virka on ollut julkisesti
haettavana kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin
sähköisillä ilmoitussivuilla ajalla 15.4.-7.5.2012. Hakuilmoitus julkaistiin
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Arkkitehtiuutisissa,
Tekniikka ja Talous -lehdessä, Kauppalehdessä, Rakennuslehdessä
sekä Metro-lehdessä. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä
kaupungin eRekry-palvelussa sekä MOL.fi ja Oikotie.fi -palveluissa.
Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 13 §:n mukaan
virastonpäällikön pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto,
minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta kaupunki- ja
yhdyskuntasuunnittelussa sekä hallinto- ja johtamistehtävissä.
Helsingin kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen
päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen
tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.
Virkaa täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet
julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi ilmoitettiin, että hakijoissa
arvostetaan vahvaa ja tuloksellista johtamiskokemusta, strategista
ajattelukykyä, hyvää ja monipuolista kielitaitoa sekä kokemusta
kansainvälisten tehtävien hoitamisesta.
Virkaa haki hakuajan kuluessa seuraavat 16 hakijaa:
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
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**********
**********
**********
**********
( ********** ovat esittäneet toivomuksen, että nimeä ei anneta
julkisuuteen).
Hakijoiden ansioista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä.
Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin
tietoihin. Varsinaiset hakemukset ovat nähtävillä kaupunginhallituksen
ja valtuuston kokouksissa ja sitä ennen kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötointa johtavalla apulaiskaupunginjohtajalla.
Kaikki hakijat täyttävät viralle asetetut pätevyysvaatimukset.
Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin
kuusi henkilöä. Hakijoita haastattelivat kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä ja
kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi. Kaikille
haastatelluille tehtiin psykologinen henkilöarviointi.
Haastatellut henkilöt olivat **********
********** on valmistunut teknillisestä korkeakoulusta arkkitehdiksi
vuonna 1985. Hän on toiminut Sipoon kunnan kehitysjohtajana
vuodesta 2009 alkaen. Hän on hoitanut oman toimensa ohella teknisen
johtajan tehtäviä 3 kuukautta vuonna 2012 ja kunnanjohtajan tehtäviä 7
kuukautta vuosina 2010-2011. Hän on toiminut Karkkilan kaupungin
teknisenä johtajana vuosina 2004-2008, Mäntsälän kunnan
kaavoitusarkkitehtina 1995-2004 sekä pääsuunnittelijana
Arkkitehtitoimisto K. Järvinen ja T. Airas Oy:ssä vuosina 1986-1994.
********** on valmistunut Tampereen teknillisestä korkeakoulusta
arkkitehdiksi vuonna 1990. Hän on toiminut Turun kaupungin
asemakaavapäällikkönä vuodesta 1999 alkaen, kaavoitusarkkitehtina
vuosina 1991-1999, pääsuunnittelijana Arkkitehtitoimisto Hintsanen ja
Peltonen Oy:ssä 1989-2004, projektiarkkitehtina Arkkitehtitoimisto E.
Karonen Oy:ssä vuosina 1986-1989 ja arkkitehtisuunnittelijana
Arkkitehtitoimisto Lipponen ja Karonen Oy:ssä vuosina1984-1986.
********** on valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen
kandidaatiksi 1976 ja valtiotieteen kandidaatiksi 1980. Hän on toiminut
rakennusvalvontaviraston päällikkönä vuodesta 2004 alkaen, vs.
virastopäällikkönä vuosina 2000-2004, hallintopäällikkönä vuosina
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1984-2000, toimistopäällikkönä vuosina 1982-1984 ja
rakennuslakimiehenä vuosina 1978-1982 .
********** on valmistunut arkkitehdiksi teknillisestä korkeakoulusta
vuonna 1992 ja suorittanut Master of Architecture tutkinnon vuonna
1995 University of Washingtonissa. Hän on työskennellyt Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirastossa projektipäällikkönä vuodesta 2001
alkaen, Arkkitehtitoimisto M. Kaijansinkon toimitusjohtajana vuosina
1998-2006 sekä osakkaana Arkkitehtityöhuone Kaijansinkko, Palo,
Rossi, Tikka vuosina 1994- 1998.
********** on valmistunut teknillisestä korkeakoulusta diplomi
insinööriksi vuonna 1985. Hän on työskennellyt Oslon kaupungin
ympäristöjohtajana vuodesta 2011 alkaen, HSY:n ja YTV:n
tulosaluejohtajana/tietopalvelujohtajana vuosina 2006-2011, Espoon
kaupungin yleiskaavapäällikkönä vuosina 2001-2006, Sipoon
kaavoituspäällikkönä vuosina 1996-2001, Hyvinkään
kaavasuunnittelijana vuosina 1991-1992 ja maanmittaushallituksen
kaavoitusinsinöörinä vuosina 1983-1991.
********** on valmistunut Tampereen teknillisestä korkeakoulusta
arkkitehdiksi vuonna 1980. Hän on toiminut Hämeenlinnan kaupungin
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tilaajajohtajana vuodesta 2009
alkaen, maankäytön suunnittelun palvelujohtajana vuosina 2008-2009,
asemakaava-arkkitehtina vuosina 2001-2008, toimistoarkkitehtina
vuosina 1986-2002, Mikkelin kaupungin toimistoarkkitehtina vuosina
1984-1985 ja Riihimäen kaupungin kaavasuunnittelijana vuosina19821984.
Ensimmäisen haastattelun ja Psycon Oy:n henkilöarvioinnin pohjalta
kaupunkisuunnittelulautakunnan kuultavaksi ja haastateltavaksi
21.8.2012 kutsuttiin neljä hakijaa **********
Hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella kaikilla
neljällä hakijalla on hyvät valmiudet virastopäällikön virkaan.
********** on hyvä ja monipuolinen kunnallishallinnon tuntemus ja
viraston toimialan vahva osaaminen. Hänellä on johtamiskokemusta
mm. Sipoon kunnan kehitysjohtajana, teknisenä johtajana ja
kunnanjohtajan sijaisena toimimisesta sekä Karkkilan teknisen johtajan
tehtävistä. Hänellä on kokemusta suuren kansainvälisen
suunnittelukilpailun tuloksellisesta läpiviemisestä. Hän on osallistunut
jäsenenä pääkaupunkiseudun yleissuunnittelun yhteistyöryhmään
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo) sekä ollut osaltaan
käynnistämässä kuntien yhteistä yleiskaavatyötä Östersundomiin.
********** on yli kymmenen vuoden kokemus Turun kaupungin
asemakaavapäällikön tehtävistä. Hän on ollut mukana useissa
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yhdyskuntasuunnittelun ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä
työryhmissä sekä luennoinut Euroopassa kaupunkisuunnittelun
asiantuntijana. Hän on seurannut Helsingin ja pääkaupunkiseudun
suunnitteluasioita muun muassa osallistuessaan Suomen suurimpien
kaupunkien yhteistyöverkoston toimintaan.
********** on pitkä kokemus viraston yhden suuren suunnitteluprojektin,
Länsisataman, johtamisesta. Hän on toiminut useissa
kaupunkisuunnitteluun liittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä
järjestöissä ja hänellä on vakuuttavia näyttöjä suunnitteluosaamisesta
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hän tuntee pitkään viraston
palveluksessa olleena hyvin kaupungin organisaation.
********** on monipuolista johtamiskokemusta eri toimialoilta. Hän on
ollut mukana useissa maankäytön ja rakentamisen
kehittämistyöryhmissä. Lisäksi hän on osallistunut kansainvälisten
yhteistyöverkostojen toimintaan. Hänellä on kokemusta
pääkaupunkiseudun yhteistyöstä sekä Espoon yleiskaavapäällikön että
YTV/HSY:n tulosaluejohtajan/tietopalvelujohtajan tehtävistä.
Esittelijän mielestä viran menestyksellisen hoitamisen kannalta vahvin
kaupunkisuunnittelun ja johtamisen osaaminen sekä kyky strategiseen
ajatteluun on ********** Kaupunkisuunnittelutoimen toimialalla hankitun
kokemuksen perusteella hän pystyy vastaamaan erittäin hyvin alan
tulevaisuuden haasteisiin. Hän on toiminut merkittävässä roolissa
yhteistyökumppanina yhdessä kaupungin keskeisimmistä
kehityshankkeista, Östersundomin suunnittelussa, missä yhteydessä
hän on osoittanut omaavansa erinomaiset yhteistyötaidot sekä
syvällisen näkemyksen seudullisista kehittämistarpeista ja
mahdollisuuksista. Lisäksi hänellä on viran edellyttämä kokemus
hallinto- ja johtamistehtävistä. Myös psykologiset henkilöarvioinnit
tukevat valintaa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 28.8.2012 päättänyt yksimielisesti
esittää kaupunginhallitukselle, että virastopäällikön virkaan tulisi valita
********** Esittelijän esitys on lautakunnan lausunnon mukainen.
Jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä
selvitystä terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, on
samalla päätettävä, että ottaminen on ehdollinen, kunnes henkilön
terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on
vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan
ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.
Viranhaussa ilmoitettiin, että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa.
Esittelijä
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Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Sanomalehti-ilmoitus, viran täyttäminen
Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 28.8.2012

Otteet
Ote
Viranhakijat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 966
HEL 2012-011956 T 01 01 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättäisi valita ********** kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön
virkaan (vakanssi nro 511001) 1.1.2013 alkaen 9 712 euron suuruisen
kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja kuuden
kuukauden koeajalla.
Samalla kaupunginhallitus päätti esittää, että mikäli virkaan otetaan
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä
terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös
ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen
terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen
tiedoksisaannista lukien.
Käsittely
10.09.2012 Ehdotuksen mukaan
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Vastaehdotus:
Kimmo Helistö: Esitän Matti Kaijansinkkoa.
Kimmo Helistön vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 272
Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen sekä
opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.1.2013 alkaen
HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
lakkauttaa Helsingin palvelualojen oppilaitoksen, Helsingin sosiaali- ja
terveysalan oppilaitoksen ja Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen ja
niiden yhteydessä toimivat johtokunnat 31.12.2012.
Samalla kaupunginvaltuusto päätti perustaa 1.1.2013 toimintansa
aloittavan
1) uuden ammatillisen oppilaitoksen ja koota siihen kaupungin
järjestämän opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen
peruskoulutuksen sekä siirtää siihen opetusviraston nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminnan ja osan perusopetuslain
mukaisesta lisäopetuksesta sekä
2) perustaa uuden ammatilliseen aikuisoppilaitoksen ja koota siihen
näyttötutkintoperusteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja muun
ammatillisen koulutuksen sekä siirtää siihen nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämän
oppisopimuskoulutuksen ja työelämän kehittämistehtävät.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kumota opetustoimen johtosäännön 7
§:n, 10 §:n, 10 b §:n ja 25 §:n ja muuttaa johtosäännön 3 §:n, 5 - 6 §:t,
8 - 9 § :t, 11 §:n, 14 - 15 §:t, 19 §:n ja 28 §:n kuulumaan seuraavasti:
OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ
---3§
Esittely
Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa
kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa
kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee
osaston toimialaan kuuluvat asiat.
Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee
virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä
nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee
osaston päällikkö.
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Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee
opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen
päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston
päällikkö.
Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat.
Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemään
asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion
yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat
asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.
Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen
opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston
päällikön määräämä viranhaltija.
Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian
esiteltäväkseen.
5§
Jaostojen tehtävät
Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole
määrätty,
1 valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi
esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi
2 hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen
liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat
3 hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelma
4 päättää oppilaaksioton perusteista ja viranhaltijasta joka ottaa
oppilaat
5 päättää opiskelijaksioton perusteista sekä osaltaan aamu- ja
iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista, ottaa ja
sijoittaa oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja
iltapäivätoimintaan sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan
viranhaltija päättää mainituista asioista
6 päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä
ja mitoituksesta
7 määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta
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8 päättää koulun ja lukion opettajakunnasta ja peruskoulun
oppilaskunnasta sekä niiden tehtävistä
9 päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien
ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan
toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista
10 vastata taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan
oppilaitoksissa
11 tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi
12 asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja
oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta
kuultuaan
13 päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä
ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista
14 erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi
kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi
vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen
15 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut
ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset.
Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,
päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa
asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista
toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista
oikaisuvaatimusta.
6§
Johtokunnat
Koulun ja oppilaitoksen antaman opetuksen ja kasvatuksen
kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja oppilaitoksen sekä
yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten peruskoululla,
lukiolla ja aikuislukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla
ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.
Jaosto valitsee johtokuntaan harkitsemansa määrän jäseniä, joista
peruskoulun johtokunnassa pääosa ja lukion johtokunnassa osa on
huoltajien edustajia. Peruskoulun ja lukion johtokunnan huoltajajäsenet
valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Lisäksi
jaosto valitsee johtokuntaan jäseneksi enintään kaksi opettajien
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keskuudestaan ehdottamista koulun tai lukion palveluksessa olevaa
henkilöä ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista
henkilöistä yhden, joka on kaupungin palveluksessa ja, jolla on pysyvä
tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.
Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana
olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana
olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan yhden lukion
opiskelijana olevan opiskelijajäsenen, jos oppilaskunta asettaa
vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole,
oppilaskunta valitsee keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai
lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan
päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.
Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa
päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai
oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään
johtokunnan kokouksissa.
Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten,
että
1 kahden koulun ja lukion yhteisen johtokunnan huoltajajäsenet
valitaan molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti
keskuudestaan ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on
molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa
oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on
kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen
sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa sekä yksi koulun tai
lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos
oppilaskunta ei ole asettanut vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan
keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja
2 jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen
johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että
kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän
edustaja
Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja
opiskelijat valitsevat edustajalle varajäsenen.
Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan
kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään. Kesken
toimikauden suoritettavassa huoltajajäsenten täydennysvaalissa
johtokunta voi esittää jaostolle uutta huoltajajäsentä eroavan tilalle.
8§
Johtokunnan tehtävät
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Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,
1 hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa
sovellettavat järjestysmääräykset
2 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen
järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista
3 hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva
suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia
työaikoja
4 hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma
5 tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan
ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa
vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt
6 erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään
kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan
oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena
rikoksesta
7 suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät
9§
Ammattiosaamisen toimikunta
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten
ammatillisilla oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella on yhteinen
ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty
erikseen.
Ammatillisen oppilaitoksen rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kunkin
ammatillisen oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle
keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa
jäsenehdokasta ja kunkin ammatillisen oppilaitoksen oppilaskunta kaksi
opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.
Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä.
Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja oppilaskuntien
esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi
opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää
edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
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Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.
14 §
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä
nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta
ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä
suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja
osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta hyväksyttyjen tavoitteiden
mukaisesti.
15 §
Perusopetuslinjan toimiala
Perusopetuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä
perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta
sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
16 §
Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala
Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja huolehtii kaupungin
ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin
ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain
mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
19 §
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät
Linjanjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle
viranhaltijalle,
1 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma
2 päättää tutkintojen järjestämissopimuksista
3 huolehtia koulutuksen järjestäjälle säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta
ja tiedottamisesta sekä koulutustarpeen ennakoinnista
4 päättää opiskelijan oikeudesta maksuttomaan ateriaan ja säädetyistä
opiskelijan opintososiaalisista eduista
5 huolehtia osaltaan koulutuksen järjestäjälle säädetystä
yhteistyövelvollisuudesta muiden koulutuksen järjestäjien kanssa
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6 määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden
viranhaltijoiden toimipaikat
7 ottaa asiakkaat nuorten työpajoihin
8 päättää koulutuksen järjestämismuodoista
Lisäksi linjanjohtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen
apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston
päällikön määräämät tehtävät.
24 §
Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät
Rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei hän ole
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
1 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmista ja muista opetuksen
järjestämiseen liittyvistä oppilaitosta koskevista järjestelyistä
2 määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan
ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa
vahvistaa oppilaskunnan säännöt
3 ottaa opiskelijat oppilaitokseen
4 antaa opiskelijalle lupa koulunkäynnin keskeyttämiseen
5 ottaa tai siirtää opiskelija erityisopetukseen
6 päättää työssäoppimisen jaksoja koskevista sopimuksista
7 päättää henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta
suunnitelmasta
8 päättää oppisopimuksen hyväksymisestä
9 päättää opiskelijan aikaisemmin suorittamien opintojen tai muutoin
hankitun osaamisen tunnustamisesta
10 päättää oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen ja
työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä
11 varata opiskelijalle mahdollisuus opinnoissa etenemisen
osoittamiseen ja uusintaan tai arvosanan korottamiseen
12 antaa tutkintotodistus, erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista
13 rajoittaa perustellusta syystä muun kuin oppilaitoksen opiskelijan
oikeutta päästä seuraamaan opetusta
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14 päättää säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä
15 myöntää opiskelijalle opintojen suoritusaikaan pidennystä tai katsoa
opiskelija eronneeksi
16 myöntää lupa oppilaitoksesta poissaoloon
17 päättää opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai
muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen
järjestämästä tilaisuudesta
18 päättää opiskelijan opetuksen epäämisestä
19 suorittaa viraston päällikön ja osaston päällikön määräämät muut
tehtävät
28 §
Henkilökunnan ottaminen
Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua
hakijoista lausuntonsa.
Kehittämisjohtajan ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua
hakijoista lausuntonsa. Muun osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus
lautakunnan ja asianomaisen jaoston annettua hakijoista lausuntonsa.
Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.
Peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto
johtokunnan annettua lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja
lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua
lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen
aikuisoppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Avoimen
rehtorinviran määräaikaisen hoitajan ottaa viraston päällikkö, ellei hän
ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Jaosto määrää johtokunnan annettua lausuntonsa opettajanviran
haltijan hoitamaan peruskoulun rehtorin tehtävää. Viraston päällikkö
määrää opettajanviran haltijan hoitamaan rehtorin tehtävää
määräajaksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Opettajanviran haltijan sekä tuntiopettajan ottaa peruskoulussa,
lukiossa ja aikuislukiossa johtokunta sekä ammatillisessa
oppilaitoksessa ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen
aikuisoppilaitoksen rehtori.
Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa rehtori,
ellei ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen
rehtori ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
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Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.
Käsittely
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että siitä
käydään lisää keskusteluja oppilaitosten johtokuntien, opettajien ja
opiskelijoiden kanssa.
Valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta ei ollut kannatettu, joten
se raukesi.
Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty
seuraava vastaehdotus:
Valtuutettu Eija Loukoila oli valtuutettu Julia Virkkusen kannattamana
ehdottanut, että valtuuston tulisi päättää 2 suomenkielisen ja yhden
ruotsinkielisen jaoston perustamisesta. Tätä myös opetuslautakunta on
kannattanut.
Esitys:
Opetustoimen johtosääntö - muutokset tekstiin
Toimiala
1§:
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja
aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja
ruotsinkielinen jaosto ...
2 §: edellisestä pykälästä johtuvat muutokset.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää
jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Eija Loukoilan vastaehdotus
hyväksytty.
28 äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Valtuuston tulisi päättää 2 suomenkielisen ja yhden
ruotsinkielisen jaoston perustamisesta. Tätä myös opetuslautakunta on
kannattanut.
Esitys:
Opetustoimen johtosääntö - muutokset tekstiin
Toimiala
1§:
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja
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aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja
ruotsinkielinen jaosto ...
2 §: edellisestä pykälästä johtuvat muutokset
Jaa-äänet: 65
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma
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Henkilöstösuunnitelma
Virastotoimikunnan lausunto
Sääntötoimikunnan lausunto opetustoimen johtosäännön
muuttamiseksi.
Henkilöstötoimikunnan lausunto opetusviraston johtosäännöstä[2].pdf
Voimassa oleva opetustoimen johtosääntö
Äänestyslista

8
9
10

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee lakkauttaa Helsingin palvelualojen
oppilaitoksen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja
Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen ja niiden yhteydessä toimivat
johtokunnat 31.12.2012.
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee perustaa 1.1.2013 toimintansa
aloittavan
1) uuden ammatillisen oppilaitoksen ja koota siihen kaupungin
järjestämän opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen
peruskoulutuksen sekä siirtää siihen opetusviraston nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminnan ja osan perusopetuslain
mukaisesta lisäopetuksesta sekä
2) perustaa uuden ammatilliseen aikuisoppilaitoksen ja koota siihen
näyttötutkintoperusteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja muun
ammatillisen koulutuksen sekä siirtää siihen nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämän
oppisopimuskoulutuksen ja työelämän kehittämistehtävät.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kumota opetustoimen
johtosäännön 7 §:n, 10 §:n, 10 b §:n ja 25 §:n ja muuttaa johtosäännön
3 §:n, 5 - 6 §:t, 8 - 9 § :t, 11 §:n, 14 - 15 §:t, 19 §:n ja 28 §:n kuulumaan
seuraavasti:
OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ
---3§
Esittely
Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa
kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa
kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee
osaston toimialaan kuuluvat asiat.
Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee
virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä
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nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee
osaston päällikkö.
Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee
opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen
päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston
päällikkö.
Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat.
Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemään
asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion
yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat
asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.
Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen
opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston
päällikön määräämä viranhaltija.
Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian
esiteltäväkseen.
5§
Jaostojen tehtävät
Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole
määrätty,
1 valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi
esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi
2 hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen
liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat
3 hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelma
4 päättää oppilaaksioton perusteista ja viranhaltijasta joka ottaa
oppilaat
5 päättää opiskelijaksioton perusteista sekä osaltaan aamu- ja
iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista, ottaa ja
sijoittaa oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja
iltapäivätoimintaan sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan
viranhaltija päättää mainituista asioista
6 päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä
ja mitoituksesta
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7 määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta
8 päättää koulun ja lukion opettajakunnasta ja peruskoulun
oppilaskunnasta sekä niiden tehtävistä
9 päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien
ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan
toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista
10 vastata taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan
oppilaitoksissa
11 tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi
12 asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja
oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta
kuultuaan
13 päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä
ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista
14 erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi
kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi
vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen
15 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut
ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset.
Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,
päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa
asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista
toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista
oikaisuvaatimusta.
6§
Johtokunnat
Koulun ja oppilaitoksen antaman opetuksen ja kasvatuksen
kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja oppilaitoksen sekä
yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten peruskoululla,
lukiolla ja aikuislukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla
ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.
Jaosto valitsee johtokuntaan harkitsemansa määrän jäseniä, joista
peruskoulun johtokunnassa pääosa ja lukion johtokunnassa osa on
huoltajien edustajia. Peruskoulun ja lukion johtokunnan huoltajajäsenet
valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Lisäksi
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jaosto valitsee johtokuntaan jäseneksi enintään kaksi opettajien
keskuudestaan ehdottamista koulun tai lukion palveluksessa olevaa
henkilöä ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista
henkilöistä yhden, joka on kaupungin palveluksessa ja, jolla on pysyvä
tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.
Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana
olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana
olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan yhden lukion
opiskelijana olevan opiskelijajäsenen, jos oppilaskunta asettaa
vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole,
oppilaskunta valitsee keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai
lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan
päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.
Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa
päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai
oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään
johtokunnan kokouksissa.
Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten,
että
1 kahden koulun ja lukion yhteisen johtokunnan huoltajajäsenet
valitaan molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti
keskuudestaan ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on
molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa
oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on
kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen
sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa sekä yksi koulun tai
lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos
oppilaskunta ei ole asettanut vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan
keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja
2 jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen
johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että
kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän
edustaja
Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja
opiskelijat valitsevat edustajalle varajäsenen.
Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan
kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään. Kesken
toimikauden suoritettavassa huoltajajäsenten täydennysvaalissa
johtokunta voi esittää jaostolle uutta huoltajajäsentä eroavan tilalle.
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Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,
1 hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa
sovellettavat järjestysmääräykset
2 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen
järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista
3 hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva
suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia
työaikoja
4 hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma
5 tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan
ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa
vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt
6 erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään
kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan
oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena
rikoksesta
7 suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät
9§
Ammattiosaamisen toimikunta
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten
ammatillisilla oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella on yhteinen
ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty
erikseen.
Ammatillisen oppilaitoksen rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kunkin
ammatillisen oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle
keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa
jäsenehdokasta ja kunkin ammatillisen oppilaitoksen oppilaskunta kaksi
opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.
Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä.
Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja oppilaskuntien
esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi
opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää
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edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.
14 §
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä
nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta
ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä
suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja
osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta hyväksyttyjen tavoitteiden
mukaisesti.
15 §
Perusopetuslinjan toimiala
Perusopetuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä
perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta
sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
16 §
Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala
Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja huolehtii kaupungin
ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin
ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain
mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
19 §
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät
Linjanjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle
viranhaltijalle,
1 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma
2 päättää tutkintojen järjestämissopimuksista
3 huolehtia koulutuksen järjestäjälle säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta
ja tiedottamisesta sekä koulutustarpeen ennakoinnista
4 päättää opiskelijan oikeudesta maksuttomaan ateriaan ja säädetyistä
opiskelijan opintososiaalisista eduista
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5 huolehtia osaltaan koulutuksen järjestäjälle säädetystä
yhteistyövelvollisuudesta muiden koulutuksen järjestäjien kanssa
6 määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden
viranhaltijoiden toimipaikat
7 ottaa asiakkaat nuorten työpajoihin
8 päättää koulutuksen järjestämismuodoista
Lisäksi linjanjohtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen
apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston
päällikön määräämät tehtävät.
24 §
Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät
Rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei hän ole
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
1 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmista ja muista opetuksen
järjestämiseen liittyvistä oppilaitosta koskevista järjestelyistä
2 määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan
ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa
vahvistaa oppilaskunnan säännöt
3 ottaa opiskelijat oppilaitokseen
4 antaa opiskelijalle lupa koulunkäynnin keskeyttämiseen
5 ottaa tai siirtää opiskelija erityisopetukseen
6 päättää työssäoppimisen jaksoja koskevista sopimuksista
7 päättää henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta
suunnitelmasta
8 päättää oppisopimuksen hyväksymisestä
9 päättää opiskelijan aikaisemmin suorittamien opintojen tai muutoin
hankitun osaamisen tunnustamisesta
10 päättää oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen ja
työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä
11 varata opiskelijalle mahdollisuus opinnoissa etenemisen
osoittamiseen ja uusintaan tai arvosanan korottamiseen
12 antaa tutkintotodistus, erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista
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13 rajoittaa perustellusta syystä muun kuin oppilaitoksen opiskelijan
oikeutta päästä seuraamaan opetusta
14 päättää säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä
15 myöntää opiskelijalle opintojen suoritusaikaan pidennystä tai katsoa
opiskelija eronneeksi
16 myöntää lupa oppilaitoksesta poissaoloon
17 päättää opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai
muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen
järjestämästä tilaisuudesta
18 päättää opiskelijan opetuksen epäämisestä
19 suorittaa viraston päällikön ja osaston päällikön määräämät muut
tehtävät
28 §
Henkilökunnan ottaminen
Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua
hakijoista lausuntonsa.
Kehittämisjohtajan ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua
hakijoista lausuntonsa. Muun osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus
lautakunnan ja asianomaisen jaoston annettua hakijoista lausuntonsa.
Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.
Peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto
johtokunnan annettua lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja
lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua
lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen
aikuisoppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Avoimen
rehtorinviran määräaikaisen hoitajan ottaa viraston päällikkö, ellei hän
ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Jaosto määrää johtokunnan annettua lausuntonsa opettajanviran
haltijan hoitamaan peruskoulun rehtorin tehtävää. Viraston päällikkö
määrää opettajanviran haltijan hoitamaan rehtorin tehtävää
määräajaksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Opettajanviran haltijan sekä tuntiopettajan ottaa peruskoulussa,
lukiossa ja aikuislukiossa johtokunta sekä ammatillisessa
oppilaitoksessa ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen
aikuisoppilaitoksen rehtori.
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Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa rehtori,
ellei ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen
rehtori ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.
Esittelijä
Uudistuksen tausta
Opetuslautakunta päätti 1.3.2011 kehottaa opetusvirastoa selvittämään
kevään 2011 aikana ammatillisen koulutuksen uudelleen
organisoimista ja sen hallinto- ja johtamisjärjestelmää tavoitteena
Helsingin kaupungin ammatillisen ja aikuiskoulutuksen kilpailu- ja
palvelukyvyn, asiakaslähtöisyyden ja työelämävastaavuuden
vahvistaminen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattiopistostrategiassa ja
lainsäädännössä on 2000-luvulla painotettu vahvoja koulutuksen
järjestäjiä, jotka pystyvät varmistamaan työelämälähtöisen ja
tehokkaan ammattikoulutuksen. Tutkinnon perusteiden uudistuksessa
2009-2010 painotetaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä, yksilöllisiä
opintopolkuja ja mahdollistetaan tutkinnon osien ja lukio-opintojen
suorittaminen.
Helsingin kaupunki on Suomen suurin toisen asteen koulutuksen
järjestäjä, mistä syystä sen järjestämällä lukio- ja ammatillisella
koulutuksella on myös valtakunnallista merkitystä sekä nuorten että
aikuisten koulutuksessa. Työelämän ja yhteiskunnan nopeat ja jatkuvat
muutokset edellyttävät toisen asteen koulutuksen kehittämistä.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana opiskelijamäärä Helsingin
kaupungin ammatillisessa koulutuksessa on lisääntynyt 2 000
opiskelijalla ja tilat ovat hajaantuneet 20 katuosoitteeseen, mistä syystä
nykyinen koulutusyksikköjako ja johtamisjärjestelmä eivät enää ole
toimivia.
Kolmen eri oppilaitoksen toimintamallit ja käytännöt ovat kehittyneet
omaan suuntaansa. Opiskelijat saavat erilaista palvelua eri yksiköissä,
työelämään päin toimitaan eri tavoin ja toiminta on osin päällekkäistä ja
hajanaista erityisesti opiskelijarekrytoinnissa ja opiskelijoiden ohjaus- ja
tukipalveluissa.
Aikuiskoulutus on pirstaloitunut, mistä syystä se on jäänyt vähemmälle
huomiolle. Aikuiskoulutusta ei pystytä järjestämään kysyntä- ja
asiakaslähtöisesti riittävän joustavasti ja nopeasti reagoiden työelämän
muutoksiin vaikka Helsingin kaupunki on Suomen suurimpia
aikuiskouluttajia.
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Uudistuksen tavoitteet
Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on uudistaa ammatillisen
koulutuksen rakenteita poistamalla päällekkäistä toimintaa ja
kokoamalla hajanaista toimintaa. Vahvan koulutusyksikön kautta
voidaan turvata osaavan työvoiman saatavuus, lisätä koulutuksen
työelämävastaavuutta ja parantaa reagointiherkkyyttä työelämän
muutoksille koulutustakuun toteuttamiseksi. Samalla tavoitteena on
tehostaa koulutuksen läpäisyä, lisätä opiskelijalähtöisyyttä ja turvata
tasalaatuiset palvelut opiskelijoille vahvistamalla yksilöllisiä
opintopolkuja ja elinikäistä oppimista.
Uudet ammatilliset oppilaitokset
Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos ja niiden yhteydessä
toimivat johtokunnat esitetään lakkautettavaksi 31.12.2012. Tilalle
perustetaan uusi ammatillinen oppilaitos ja ammatillinen
aikuisoppilaitos 1.1.2013 alkaen. Molemmat oppilaitokset toimivat
edelleen entisissä tiloissa. Ammatillisella oppilaitoksella ja
ammatillisella aikuisoppilaitoksella on yhteisiä tukipalveluja, jotka
palvelevat kummankin tarpeita.
Ammatilliseen oppilaitokseen kootaan kaupungin järjestämä
opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus sekä
siirretään opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten
työpajatoiminta ja osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.
Oppilaitoksen tulisi noin 6500 opiskelijaa.
Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
organisoidaan neljään toimialaan joille nykyisten oppilaitosten
koulutusalat jakaantuisivat seuraavasti:
Hyvinvointialat: sosiaali- ja terveysala: lähihoitaja, lääkeala, hammastekniikka, hiusala ja kauneudenhoitoala.
Palvelu- ja kulttuurialat: matkailu-, ravitsemis- ja talousala,
elintarvikeala, tekstiili- ja vaatetusala, kulttuuriala sekä
audiovisuaalinen viestintä.
Tekniset palvelut: kiinteistöpalvelut, laboratorioala, maan-mittausala,
painoviestintä, pintakäsittelyala, prosessiteollisuus, puuala,
suunnitteluassistentti, sähkö- ja automaatiotekniikka, talotekniikka,
tieto- ja tietoliikennetekniikka, turvallisuusala, verhoilu- ja sisustusala.
Teollisuus ja logistiikka: kone- ja metalliala, rakennusala, autoala ja
logistiikka.
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Ammatilliseen aikuisoppilaitokseen kootaan näyttötutkintoperusteinen
ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus sekä
siirretään nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toimiva
oppisopimustoimiston järjestämä oppisopimuskoulutus ja työelämän
kehittämistehtävät. Oppilaitokseen tulisi noin 5000 opiskelijaa.
Ammatillinen aikuisoppilaitos toimii kunnallisen opetushenkilöstön
virka- ja työehtosopimuksen tarkoittamana aikuiskoulutuskeskuksena.
Henkilöstö
Tarkoituksena on, että ammatilliseen oppilaitokseen ja ammatilliseen
aikuisoppilaitokseen perustetaan yhteisen rehtorin virka johtamaan
molempia oppilaitoksia. Lisäksi ammatilliseen oppilaitokseen on
tarkoitus perustaa neljä toimialarehtorin virkaa sekä ammatilliselleen
aikuisoppilaitokseen yksi toimialarehtorin virka. Virkojen perustamiset
ja lakkauttamiset tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Helsingin palvelualojen oppilaitoksen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitoksen ja Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen vakinaisen
henkilökunnan palvelussuhde kaupunkiin säilyy uusissa oppilaitoksissa
ja ketään ei irtisanota uudelleenorganisoinnin vuoksi. Eri
henkilöstöryhmien tehtäväkuvaukset ja virkanimikemuutokset
tarkentuvat opetuslautakunnan päätöksellä syksyllä 2012.
Henkilöstösuunnitelma on esitetty liitteessä.
Opetusviraston tilaama selvitysmiehen loppuraportti julkaistiin
31.1.2012 opetusviraston internet- sivuilla. Selvitystä ja siitä tehtyjä
johtopäätöksiä esiteltiin henkilöstötilaisuuksissa helmikuun alussa.
Henkilöstön kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisissa
tilaisuuksissa esille tulleita kannanottoja on otettu huomioon
uudelleenorganisointia valmisteltaessa. Henkilöstön käytössä on ollut
vuorovaikutteinen viestintäkanava Fronterissa, jossa henkilöstö on
voinut esittää nimettömänä kysymyksiä uudelleenorganisoinnista ja
käydä keskustelua asiasta.
Henkilöstötoimielinten lausunnot
Opetusviraston virastotoimikunta on 16.4.2012 antamassaan
lausunnossa pitänyt ehdotettuja muutoksia tarpeellisina.
Henkilöstötoimikunnan 12.9. 2012 antaman lausunnon mukaan sillä ei
ole huomauttamista esityksestä.
Selvitystyö
Opetusvirasto tilasi uudelleenorganisoinnin taustaselvitystyön FT,
dosentti Pentti Rauhalalta. Selvitystyön tukena toimi syksyllä 2011 tukiPostiosoite
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ja seurantaryhmä, jossa olivat edustettuina eri henkilöstöryhmät,
luottamushenkilöt, työsuojelu, oppilaitosten rehtorit ja opetusviraston
hallinto. Selvitysmiehen raportti on liitteenä.
Opetuslautakunnan esitys poikkeaa selvitysmiehen ehdotuksista niiltä
osin, jotka koskevat kunnallista liikelaitosta ammatillisen oppilaitoksen
ylläpitomallina, aikuislukion asemaa osana aikuiskoulutusyksikköä ja
opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen jakautumista toimialoille.
Opiskelijamääriltään tasapainoiset toimialat ovat perusteltuja
johtamisen, opetuksen ja opiskelijahuoltopalveluiden näkökulmasta.
Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen jakaantuminen neljälle
toimialalle mahdollistaa paremmin yhteisen toimintakulttuurin luomisen
uudessa oppilaitoksessa. Nykyisissä oppilaitoksissa ja myös eri
koulutusyksiköissä on oma toimintakulttuurinsa ja omat
toimintatapansa, jotka saattaisivat helposti säilyä erillisinä, jos
koulutusalojen sijoittumista toimialoille ei muutettaisi nykyisestä.
Esitetyt neljä toimialaa ovat tarkoituksenmukaisia ja tuottavat synergiaa
myös työelämän ja opintojen näkökulmasta, sillä toimialoille sijoittuvat
koulutusalat ja tutkinnot tarjoavat mahdollisuuksia muodostaa
työelämälähtöisiä opintokokonaisuuksia. Niiden pohjalta pystytään
suunnittelemaan pitkällä aikavälillä myös ammatillisen koulutuksen
tilaratkaisuja tavoitteena toimipisteiden määrän vähentäminen.
Tukipalveluiden tuottaminen yhteisesti ammatilliselle oppilaitokselle ja
ammatilliselle aikuisoppilaitokselle mahdollistaa toiminnan
yhdenmukaistamista ja poistaa nykyisen organisaation päällekkäisiä
toimintoja. Näiden palveluiden keskittäminen samaan yksikköön
kehittää myös ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa tarvittavaa
erityisosaamista.
Ammatillisen koulutuksen uudelleenorganisointi ei lisää ammatillisen
koulutuksen kustannuksia nykyiseen verrattuna. Uudistuksella
tavoitellaan laadukkaampaa ja tuloksellisempaa toimintaa. Myöskään
henkilöstöresurssit eivät kokonaisuudessaan määrällisesti muutu.
Johtokunnat
Koulutusta koskevassa lainsäädännössä ei säädetä koulujen ja
oppilaitosten johtokunnista. Kuntalain 17 §:n 3 momentin nojalla koulun
ja oppilaitoksen hallintoa varten voidaan asettaa johtokunta, josta
päättää valtuusto.
Ammatillisten oppilaitosten uudelleenorganisoinnin yhteydessä on
tarkoitus lakkauttaa ammatillisten oppilaitosten johtokunnat 31.12.2012
lukien, koska johtokuntien tehtäviä on siirtynyt muille toimielimille
lakimuutosten johdosta ja johtokunnille on jäänyt vain vähän toimivaltaa
ja tehtäviä.
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Opetustoimen johtosäännössä johtokunnille määriteltyä tehtävää tukea
ja kehittää oppilaitoksen antamaa opetusta ja kasvatusta sekä edistää
oppilaitoksen sekä yhteiskunnan välistä yhteistyötä toteuttavat osaltaan
muut toimielimet ammatillisessa koulutuksessa.
Näitä toimielimiä ovat ammattiosaamisen toimikunta näyttöjen
suunnittelussa ja toteuttamisessa, opiskeluoikeustoimikunta opiskelijan
kurinpitoa ja opiskeluoikeutta koskevissa asioissa, ammatilliset
neuvottelukunnat koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämisessä
sekä oppilaskunta opiskelijoiden lakisääteisessä kuulemisessa.
Perustettavissa ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammatillisessa
aikuisoppilaitoksessa toimivat lakisääteiset ammattiosaamisen
toimikunta ja opiskeluoikeustoimikunta, jotka ovat kyseisten
oppilaitosten yhteisiä. Samalla oppilaitosten yhteyksiä ympäröivään
yhteiskuntaan ja työelämään vahvistetaan asettamalla jokaiselle
koulutusalalle lautakunnan jaoston nimeämät ammatilliset
neuvottelukunnat.
Nuoriso- ja aikuiskoulutusjaosto
Opetuslautakunta esittää , että suomenkielisen jaoston tilalle
perustettaisiin 1.1.2013 alkaen kaksi erillistä jaostoa, toinen
perusopetusta sekä toinen nuoriso- ja aikuiskoulutusta varten. Nuorisoja aikuiskoulutusta varten perustettava toimielin lisäisi toisen asteen
koulutuksen, sekä lukio- että ammatillisen koulutuksen painoarvoa
kaupungin päätöksenteossa.
Kaupunginhallitus toteaa sääntötoimikunnan lausuntoon viitaten, että
voimassa olevaan toimielinorganisaatioon ei ole tarkoituksenmukaista
tehdä esitettyä muutosta. Muodostettavalla toimielimellä olisi
käsiteltäviä asioita lukumääräisesti vähän. Ammatillisen oppilaitoksen
ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen toimialaan kuuluvat asiat
käsiteltäisiin jatkossakin opetuslautakunnan alaisessa
suomenkielisessä jaostossa.
Johtokuntien lausunnot
Ammatillisten oppilaitosten johtokunnilta on pyydetty lausunnot
ammatillisen koulutuksen uudelleenorganisoinnista, lausunnot ovat
liitteenä. Johtokuntien oli myös kuultava oppilaskuntia lausuntoa
antaessaan.
Oppilaitosten nimet
Perustettavien ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen
aikuisoppilaitoksen nimistä päättää erikseen opetustoimen
johtosäännön mukaisesti opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto.
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Johtosääntömuutokset
Opetustoimen johtosääntöön esitetään 1.1.2013 lukien ammatillisen
koulutuksen uudelleen organisoinnista johtuvia muutoksia.
Ammatilliseen aikuisoppilaitokseen siirretään oppisopimustoimiston
järjestämä oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimistotasoinen yksikkö
oppisopimustoimisto esitetään lakkautettavaksi. Myös ammatillisten
oppilaitosten johtokunnat esitetään lakkautettavaksi.
Opetuslautakunnan esittelijä esitti, että opetustoimen palveluverkkoon
vaikuttava päätöstoimivalta olisi tullut tarkoituksenmukaisuussyistä
keskittää opetustoimessa yhdelle toimielimelle, joka olisi
mahdollistuttanut palveluverkkoa koskevien kysymysten tarkastelun
kokonaisuutena. Opetuslautakunnan käsittelyssä 15.5.2012 jäsen
Nordmanin muutosesitys voitti äänestyksen äänin 8- 1 ja ehdotettua
muutosta johtosääntöön ei hyväksytty . Lisäksi opetuslautakunta totesi
, että lautakunta pitää nykyistä eri kieliryhmiä edustavien jaostojen ja
lautakunnan välistä toimivaltasuhdetta palveluverkkopäätösten osalta
tarkoituksenmukaisena.
Lisäksi johtosääntöön esitetään muutamia johtosäännön
pelkistämiseen pyrkiviä stilistiä muutoksia, mm. esittelyä koskevat
määräykset esitetään keskitettäväksi kaikilta osin johtosäännön 3 §:n.
Johtosäännöstä esitetään myös poistettavaksi mm. ammattiosaamisen
ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntien
päätöksentekomenettelyä koskevat määräykset, joista määrätään jo
kaupungin hallintosäännössä.
Sääntötoimikunnan lausunto
Esitys on sääntötoimikunnan lausunnon mukainen. Opetuslautakunta
on esittänyt, että ammatillisen koulutuksen uudelleen organisoinnin
yhteydessä opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston tilalle
perustettaisiin suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutusjaosto ja
suomenkielinen perusopetusjaosto. Sääntötoimikunnan lausuntoon
viitaten kaupunginhallitus ei esitä uuden jaoston perustamista.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Ammatillisen koulutuksen organisointi, Rauhala, loppuraportti
Ammatillisten oppilaitosten johtokuntien lausunnot
Henkilöstösuunnitelma
Virastotoimikunnan lausunto
Sääntötoimikunnan lausunto opetustoimen johtosäännön
muuttamiseksi.
Henkilöstötoimikunnan lausunto opetusviraston johtosäännöstä[2].pdf
Voimassa oleva opetustoimen johtosääntö

Tiedoksi
Opetuslautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1025
HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee lakkauttaa Helsingin palvelualojen
oppilaitoksen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja
Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen ja niiden yhteydessä toimivat
johtokunnat 31.12.2012.
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee perustaa 1.1.2013 toimintansa
aloittavan
1) uuden ammatillisen oppilaitoksen ja koota siihen kaupungin
järjestämän opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen
peruskoulutuksen sekä siirtää siihen opetusviraston nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminnan ja osan perusopetuslain
mukaisesta lisäopetuksesta sekä
2) perustaa uuden ammatillisen aikuisoppilaitoksen ja koota siihen
näyttötutkintoperusteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja muun
ammatillisen koulutuksen sekä siirtää siihen nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämän
oppisopimuskoulutuksen ja työelämän kehittämistehtävät.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kumota opetustoimen
johtosäännön 7 §:n, 10 §:n, 10 b §:n ja 25 §:n ja muuttaa johtosäännön
3 §:n, 5 - 6 §:t, 8 - 9 §:t, 11 §:n, 14 - 15 §:t, 19 §:n ja 28 §:n kuulumaan
seuraavasti:
OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ
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---3§
Esittely
Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa
kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa
kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee
osaston toimialaan kuuluvat asiat.
Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee
virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä
nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee
osaston päällikkö.
Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee
opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen
päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston
päällikkö.
Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat.
Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemään
asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion
yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat
asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.
Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen
opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston
päällikön määräämä viranhaltija.
Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian
esiteltäväkseen.

5§
Jaostojen tehtävät
Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole
määrätty,
1 valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi
esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi
2 hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen
liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat
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3 hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelma
4 päättää oppilaaksioton perusteista ja viranhaltijasta joka ottaa
oppilaat
5 päättää opiskelijaksioton perusteista sekä osaltaan aamu- ja
iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista, ottaa ja
sijoittaa oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja
iltapäivätoimintaan sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan
viranhaltija päättää mainituista asioista
6 päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä
ja mitoituksesta
7 määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta
8 päättää koulun ja lukion opettajakunnasta ja peruskoulun
oppilaskunnasta sekä niiden tehtävistä
9 päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien
ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan
toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista
10 vastata taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan
oppilaitoksissa
11 tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi
12 asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja
oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta
kuultuaan
13 päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä
ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista
14 erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi
kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi
vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen
15 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut
ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset.
Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,
päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa
asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista
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toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista
oikaisuvaatimusta.
6§
Johtokunnat
Koulun ja oppilaitoksen antaman opetuksen ja kasvatuksen
kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja oppilaitoksen sekä
yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten peruskoululla,
lukiolla ja aikuislukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla
ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.
Jaosto valitsee johtokuntaan harkitsemansa määrän jäseniä, joista
peruskoulun johtokunnassa pääosa ja lukion johtokunnassa osa on
huoltajien edustajia. Peruskoulun ja lukion johtokunnan huoltajajäsenet
valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Lisäksi
jaosto valitsee johtokuntaan jäseneksi enintään kaksi opettajien
keskuudestaan ehdottamista koulun tai lukion palveluksessa olevaa
henkilöä ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista
henkilöistä yhden, joka on kaupungin palveluksessa ja, jolla on pysyvä
tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.
Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana
olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana
olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan yhden lukion
opiskelijana olevan opiskelijajäsenen, jos oppilaskunta asettaa
vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole,
oppilaskunta valitsee keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai
lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan
päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.
Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa
päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai
oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään
johtokunnan kokouksissa.
Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten,
että
1 kahden koulun ja lukion yhteisen johtokunnan huoltajajäsenet
valitaan molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti
keskuudestaan ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on
molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa
oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on
kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen
sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa sekä yksi koulun tai
lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos
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oppilaskunta ei ole asettanut vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan
keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja
2 jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen
johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että
kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän
edustaja
Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja
opiskelijat valitsevat edustajalle varajäsenen.
Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan
kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään. Kesken
toimikauden suoritettavassa huoltajajäsenten täydennysvaalissa
johtokunta voi esittää jaostolle uutta huoltajajäsentä eroavan tilalle.
8§
Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,
1 hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa
sovellettavat järjestysmääräykset
2 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen
järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista
3 hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva
suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia
työaikoja
4 hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma
5 tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan
ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa
vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt
6 erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään
kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan
oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena
rikoksesta
7 suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät
9§
Ammattiosaamisen toimikunta
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Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten
ammatillisilla oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella on yhteinen
ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty
erikseen.
Ammatillisen oppilaitoksen rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kunkin
ammatillisen oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle
keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa
jäsenehdokasta ja kunkin ammatillisen oppilaitoksen oppilaskunta kaksi
opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.
Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä.
Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja oppilaskuntien
esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi
opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää
edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.
14 §
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä
nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta
ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä
suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja
osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta hyväksyttyjen tavoitteiden
mukaisesti.
15 §
Perusopetuslinjan toimiala
Perusopetuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä
perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta
sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
16 §
Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala
Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja huolehtii kaupungin
ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin
ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain
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mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
19 §
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät
Linjanjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle
viranhaltijalle,
1 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma
2 päättää tutkintojen järjestämissopimuksista
3 huolehtia koulutuksen järjestäjälle säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta
ja tiedottamisesta sekä koulutustarpeen ennakoinnista
4 päättää opiskelijan oikeudesta maksuttomaan ateriaan ja säädetyistä
opiskelijan opintososiaalisista eduista
5 huolehtia osaltaan koulutuksen järjestäjälle säädetystä
yhteistyövelvollisuudesta muiden koulutuksen järjestäjien kanssa
6 määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden
viranhaltijoiden toimipaikat
7 ottaa asiakkaat nuorten työpajoihin
8 päättää koulutuksen järjestämismuodoista
Lisäksi linjanjohtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen
apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston
päällikön määräämät tehtävät.
24 §
Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät
Rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei hän ole
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
1 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmista ja muista opetuksen
järjestämiseen liittyvistä oppilaitosta koskevista järjestelyistä
2 määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan
ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa
vahvistaa oppilaskunnan säännöt
3 ottaa opiskelijat oppilaitokseen
4 antaa opiskelijalle lupa koulunkäynnin keskeyttämiseen
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5 ottaa tai siirtää opiskelija erityisopetukseen
6 päättää työssäoppimisen jaksoja koskevista sopimuksista
7 päättää henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta
suunnitelmasta
8 päättää oppisopimuksen hyväksymisestä
9 päättää opiskelijan aikaisemmin suorittamien opintojen tai muutoin
hankitun osaamisen tunnustamisesta
10 päättää oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen ja
työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä
11 varata opiskelijalle mahdollisuus opinnoissa etenemisen
osoittamiseen ja uusintaan tai arvosanan korottamiseen
12 antaa tutkintotodistus, erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista
13 rajoittaa perustellusta syystä muun kuin oppilaitoksen opiskelijan
oikeutta päästä seuraamaan opetusta
14 päättää säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä
15 myöntää opiskelijalle opintojen suoritusaikaan pidennystä tai katsoa
opiskelija eronneeksi
16 myöntää lupa oppilaitoksesta poissaoloon
17 päättää opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai
muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen
järjestämästä tilaisuudesta
18 päättää opiskelijan opetuksen epäämisestä
19 suorittaa viraston päällikön ja osaston päällikön määräämät muut
tehtävät
28 §
Henkilökunnan ottaminen
Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua
hakijoista lausuntonsa.
Kehittämisjohtajan ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua
hakijoista lausuntonsa. Muun osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus
lautakunnan ja asianomaisen jaoston annettua hakijoista lausuntonsa.
Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.
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Peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto
johtokunnan annettua lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja
lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua
lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen
aikuisoppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Avoimen
rehtorinviran määräaikaisen hoitajan ottaa viraston päällikkö, ellei hän
ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Jaosto määrää johtokunnan annettua lausuntonsa opettajanviran
haltijan hoitamaan peruskoulun rehtorin tehtävää. Viraston päällikkö
määrää opettajanviran haltijan hoitamaan rehtorin tehtävää
määräajaksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Opettajanviran haltijan sekä tuntiopettajan ottaa peruskoulussa,
lukiossa ja aikuislukiossa johtokunta sekä ammatillisessa
oppilaitoksessa ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen
aikuisoppilaitoksen rehtori.
Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa rehtori,
ellei ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen
rehtori ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.
Käsittely
17.09.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan jäsen Pajamäen vastaehdotuksen
mukaisesti siten, että 28 §:n 4 momentin kolmas lause muutetaan
muotoon:
"Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtorin
ottaa lautakunnan jaosto.”

Vastaehdotus:
Outi Ojala: Ehdotan seuraavat muutokset:
1§ Toimiala
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja
aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja
ruotsinkielinen jaosto......................
2§ Edellisestä §:stä johtuvat muutokset......
Kannattajat: Maria Björnberg-Enckell
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Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ehdotan seuraavat muutokset:
1§ Toimiala
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja
aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja
ruotsinkielinen jaosto......................
2§ Edellisestä §:stä johtuvat muutokset.......
Jaa-äänet: 13
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Tarja Kantola,
Risto Kolanen, Elina Moisio, Osku Pajamäki, Vesa Peipinen, Terhi
Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa,
Ville Ylikahri
Ei-äänet: 2
Maria Björnberg-Enckell, Outi Ojala
Tyhjä: 0
Poissa: 0

Outi Ojala jätti asiaan eriävän mielipiteen.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 63
HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös
Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi seuraavaa:
Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos lakkautetaan
31.12.2012 ja 1.1.2013 perustetaan uusi ammatillinen oppilaitos, johon
kootaan kaupungin järjestämä opetussuunnitelmaperusteinen
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ammatillinen peruskoulutus. Ammatilliseen oppilaitokseen siirretään
myös opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten
työpajatoiminta sekä osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.
Lisäksi perustetaan ammatillinen aikuisoppilaitos (kunnallisen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tarkoittama
aikuiskoulutuskeskus), johon kootaan näyttötutkintoperusteinen
ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus. Tähän
liittyen ammatilliseen aikuisoppilaitokseen siirretään nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämä
oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.
Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850
liisa.pohjolainen(a)hel.fi

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 20.03.2012 § 27
HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti esittää
opetuslautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi seuraavaa:
Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos lakkautetaan
31.12.2012 ja 1.1.2013 perustetaan uusi ammatillinen oppilaitos, johon
kootaan kaupungin järjestämä opetussuunnitelmaperusteinen
ammatillinen peruskoulutus. Ammatilliseen oppilaitokseen siirretään
myös opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten
työpajatoiminta sekä osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.
Lisäksi perustetaan ammatillinen aikuisoppilaitos (kunnallisen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tarkoittama
aikuiskoulutuskeskus), johon kootaan näyttötutkintoperusteinen
ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus. Tähän
liittyen ammatilliseen aikuisoppilaitokseen siirretään nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämä
oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.
Käsittely
20.03.2012 Ehdotuksen mukaan
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Esittely.
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850
liisa.pohjolainen(a)hel.fi
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§ 273
Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen
kehittämisestä
HEL 2011-004400 T 07 00 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Susanna Mäkelä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70307
susanna.makela(a)hel.fi
Katja Räisänen, johtava asiantuntija, puhelin: 0931078720
katja.raisanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Vt Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämiseksi
Ahjon kokoussovelluksen käytettävyysraportti 2012.pdf

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 46 muuta valtuutettua esittää aloitteessaan
luottamushenkilöille suunnatun käyttäjäkyselyn tekemistä Ahjon
kokoussovelluksesta ja raportin laatimista toimista, joilla
kokoussovelluksen käytettävyyttä on parannettu.
Kaupunginhallitus toteaa, että Ahjo-tietojärjestelmä on ollut toiminnassa
keskeytyksettä tuotantokäytön aloittamisesta 6.7.2011 lähtien.
Kokoussovellus on ollut toimielinten ja luottamushenkilöiden
käytettävissä elokuusta 2011. Ahjo-kokonaisuuteen sisältyvä
kaupunginvaltuuston salijärjestelmä otettiin käyttöön syysistuntokauden
alussa 14.9.2011. Ahjo koostuu useasta eri osasovelluksesta, joilla
tuetaan päätösasioiden valmistelua ja käsittelyä sähköisenä joko
viranhaltija- tai toimielinpäätöksinä kirjaamisesta päätösten
täytäntöönpanoon ja arkistointiin asti. Ahjon käyttäjäkuntaan kuuluu
600 luottamushenkilöä sekä noin 5000 kaupungin viranhaltijaa ja
työntekijää.
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Kaupunginhallitus toteaa, että Ahjon kokoussovelluksesta teetettiin
huhtikuussa 2012 käytettävyysarviointi riippumattomalla toimittajalla
(Logica). Arvioinnissa analysoidut käyttäjäroolit olivat kokouksen
päätösvaltaiset osallistujat (jäsenet) ja puheenjohtajat sekä
varapuheenjohtajat. Käytettävyysarviointi sisälsi käyttäjäobservoinnit
kokoussovelluksen käytöstä aidoissa kokoustilanteissa
kaupunginvaltuustossa, kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja yleisten
töiden lautakunnassa sekä luottamushenkilöille suunnatun
käyttäjäkyselyn ajalla 5 - 24.4.2012. Käyttäjäkysely lähetettiin
kaupungin luottamushenkilöille. Kyselyyn vastasi 155
luottamushenkilöä.
Käyttäjäkysely koostui yleisistä käytettävyyden arvioimiseen käytetyistä
väittämistä (USE-kysely) sekä tarkennetuista avoimista ja
monivalintakysymyksistä riippuen käyttäjän roolista kokoussovelluksen
käytössä ja jäsenyydestä erilaisissa toimielimissä. USE-kysely mittaa
käytettävyyttä neljällä akselilla: hyödyllisyys, käyttäjätyytyväisyys,
käytön helppous ja käytön oppiminen.
Kaupunginhallitus toteaa, että käytettävyysarvioinnin yhteenvedossa
todetaan positiivisina asioina kokoussovelluksen käytöstä seuraavaa:
 kokousasiakirjoja ei tarvitse enää tulostaa, ja ne löytävät aina
luottamushenkilöille perille riippumatta osoitetiedoista
 kokouksen seuraaminen on mahdollista esityslistapuun
merkintöjen kautta
 toisten tekemät ehdotukset ovat selkeästi kaikkien luettavissa
kokoussovelluksen kautta
 sähköinen kokousjärjestely mahdollistaa oikein käytettynä ja
toimiessaan moitteettomasti aidosti paperittoman
hallintotyöskentelyn
Kaupunginhallitus toteaa, että käytettävyysarvioinnin yhteenvedossa
todetaan negatiivisina asioina kokoussovelluksen käytöstä seuraavaa:
 tekniset ongelmat ja järjestelmän hitaus
 liitteiden lataaminen hidasta tai mahdotonta etäyhteyksillä
 aikakatkaisut ja muut esim. verkon vaihtumisesta aiheutuvat
ongelmat mahdottomia ymmärtää
 paperityöskentelyn hyviä ja totuttuja tapoja ei ole siirretty
kokoussovellukseen
 kokoussovellus ei tue kokoukseen liittyviä prosesseja kaikilta
osin, esim. yhteisöllisyys, kokoukseen ennalta valmistautuminen
ja siitä jälkikäteen raportointi
Ahjon kokoussovelluksen käytettävyysarvioinnin raportti on esityksen
liitteenä.
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Kaupunginhallitus toteaa, että kokoussovelluksesta ollaan ensi
valtuustokaudelle toteuttamassa selainpohjaista ratkaisua, jolla on
tarkoitus parantaa kokoussovelluksen ja etäkirjautumisen nykyisten
ratkaisujen merkittävimpiä ongelmakohtia sekä sovelluksen yleistä
käytettävyyttä. Ratkaisussa pyritään samalla huomioimaan
esteettömyyteen liittyvät yleiset käyttövaatimukset.
Selainpohjaisen käyttöliittymän käyttöönotto parantaa sovelluksen
käytettävyyttä monella tavalla. Ratkaisu mahdollistaa:
 teknologiariippumattoman kokoussovelluksen käytön
(mahdollistaa oman koneen käytön ja toimii yleisimmillä
selaimilla)
 etäkäyttäjän kertakirjautumisen (käyttäjätunnus ja pin-koodi
kirjoitetaan vain kertaalleen)
 ongelmallisten isojen liitteiden nopeamman avautumisen ja
käsittelyn sekä asiakirjojen monipuolisemmat selaustoiminnot
(työasemassa käytettävän lukijakomponentin mukaisesti)
 monipuolisemmat vapaamuotoisen tekstinkäsittelyn toiminnot
kuten tekstin suurennus/pienennys ja oikoluku (käytettävän
selaimen tarjoaman mukaisesti)
 dokumenttien samanaikaiseen käsittelyyn liittyvien
muutostarpeiden toteutuksen (esim. eri asioihin liittyvien
dokumenttien katselu samanaikaisesti)
 omien merkintöjen käsittelyn kehittämisen haluttuun suuntaan
esim. puheenvuorojen valmistelun tueksi (korostukset, muotoilu,
linkkien ja kuvien liittäminen)
 tekstin kopioinnin esitysasiakirjoista ja dokumenteista omaa
merkintää/ehdotusta tehtäessä (suorat funktiotoiminnot
ctrl+c/ctrl+v ja hiiren oikean näppäimen kopioi-liitä -toiminnot)
 visuaalisesti selkeämmän kokouksen kirjautumisnäytön
Kaupunginhallitus toteaa, että lisäksi käyttöliittymän toteutuksen
yhteydessä kiinnitetään huomiota sovelluksen antamien
virheilmoitusten sisältöön ja sanamuotoon sekä käyttäjän
tilannekohtaiseen opastamiseen. Toteutuksessa kiinnitetään huomiota
myös kokoussovelluksen näppäinten selkeyteen, näyttöjen asetteluun
sekä graafiseen ilmeeseen.
Kaupunginhallitus lisää, että kokoussovelluksen tehtävänä on
ensisijaisesti tukea kokousten läpivientiin ja Ahjon päätösprosessiin
liittyviä toimintoja. Ryhmätyöskentelyä tukevia toiminnallisuuksia tullaan
huomioimaan uudessa, vuodenvaihteessa 2012-2013, käyttöön
otettavassa luottamushenkilöportaalissa. Luottamushenkilöportaaliin on
muun muassa tarkoitus toteuttaa toimielinkohtainen työtila tukemaan
toimielinten jäsenten välistä kommunikaatiota. Työtilaa voidaan käyttää
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toimielimen sisäisenä keskustelupalstana, jossa on mahdollista jakaa
asiakirjoja jäsenten kesken.
Uudesta, selainpohjaisesta kokoussovelluksesta järjestetään syksyn
2012 aikana esittelytilaisuuksia, joissa luottamushenkilöillä on
mahdollista antaa palautetta kokoussovelluksen uusista
toiminnallisuuksista ja käytettävyydestä.
Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Ahjon kokoussovelluksesta
tullaan myös jatkossa, kahden vuoden välein, toteuttamaan
luottamushenkilöillle suunnattu käyttäjäkysely. Seuraava käyttäjäkysely
on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 alussa.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Susanna Mäkelä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70307
susanna.makela(a)hel.fi
Katja Räisänen, johtava asiantuntija, puhelin: 0931078720
katja.raisanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Vt Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämiseksi
Ahjon kokoussovelluksen käytettävyysraportti 2012.pdf

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 987
HEL 2011-004400 T 07 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
06.02.2012 Palautettiin
30.01.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen
Lisätiedot
Susanna Mäkelä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70307
susanna.makela(a)hel.fi
Katja Räisänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 78720
katja.raisanen(a)hel.fi
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§ 274
Kj / Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite urheiluseuroille vuokrattavien
maa-alueiden vuokrausajan pidentämisestä
HEL 2012-001790 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Jarmo Nieminen 33 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että Helsingin kaupunginvaltuusto ryhtyisi
toimenpiteisiin, jotta asiasta päättävillä lautakunnilla olisi mahdollisuus
myöntää urheiluseuroille 15 vuoden mittaisia vuokrasopimuksia.
Aloitteessa on todettu, että Helsingin kaupungin liikuntalautakunta voi
nykyisen ohjeistuksen mukaisesti myöntää helsinkiläisille
urheiluseuroille enintään 10 vuoden mittaisia vuokrasopimuksia
seurojen liikuntapaikkahankkeille.
Opetusministeriö on ohjeistanut ELY-keskuksia valtionavun
kohdentamisessa siten, että seurojen hakiessa liikuntapaikan
perustamishankkeen valtionavustusta, voidaan avustuksia myöntää
niille urheiluseuroille, joilla on 15 vuoden vuokrasopimus.
Helsingin kaupungin oma ohjeistus ja opetusministeriön ohje asettavat
ELY-tukia hakevat helsinkiläiset urheiluseurat eriarvoiseen asemaan
suhteessa muiden kuntien ja kaupunkien avustusta hakeviin
urheiluseuroihin.
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Kaupunginhallitus toteaa, että nykyisen johtosäännön mukaan
liikuntalautakunta päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden,
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön
luovuttamisesta kerrallaan kauintaan 10 vuoden ajaksi samoin kuin
toistaiseksi, jos vuokra-suhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden
kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden
mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön
luovuttamisesta.
Liikuntavirastolta saadun tiedon mukaan aloitteessa mainittuja
urheiluseurojen valtionavustukseen liittyviä 15 vuoden
vuokrasopimuksia on vuosittain muutamia. Liikuntaviraston
urheiluseuroille ja yksityisille vuokraamat alueet voivat sijaita alueilla,
joihin voi liittyä myös kaupungin muita maankäytöllisiä tavoitteita.
Tällöin on tärkeää, että näiden tavoitteiden toteutuminen varmistetaan
kaupunkitasolla. Tästä syystä 15 vuoden vuokrasopimukset on
tarkoituksenmukaista tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
jatkossakin eikä liikuntalautakunnan oikeutta luovuttaa maa-alueita
kauintaan 10 vuodeksi ei ole siten syytä muuttaa.
Helsinkiläisten urheiluseurojen tasa-arvoinen asema valtionapua
kohdennettaessa voidaan edelleen turvata tuomalla 10 vuotta
pidemmät maa-alueiden vuokraukset kaupunginhallituksen
päätettäväksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 988
HEL 2012-001790 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
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10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 275
Kj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite koskien kilpailutuksen
seurannan järjestämisestä
HEL 2012-001791 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
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Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Mirka Vainikka ja 18 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että Helsingissä koottaisiin kaupunkitasolla
seurantatietoa siitä, kuinka ostopalvelujen määrä on kehittynyt 2000luvulla ja jatkossa informaatio koottaisiin vuosittain. Aloitteessa
esitetään myös, että tieto hankinnoista ja hankintoihin liittyvät
suunnitelmat toimitettaisiin tulevaisuudessa kootusti valtuutetuille.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että
kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteissa seurannasta
ja arvioinnista todetaan mm., että talous- ja suunnittelukeskus seuraa
ja arvioi kilpailuttamisen vaikutuksia kaupungin omien tuottajien
talouteen sekä kokonaistaloudellisia vaikutuksia kaupungin kannalta.
Kilpailuttamisen periaatteiden lisäksi kaupungin
palvelustrategiaraportissa (käsitelty kaupunginhallituksessa 5.3.2012 §
239) on laajasti selvitetty palvelujen tuottamisen nykytilaa ja
tuottamisperiaatteita. Raportissa on ensimmäistä kertaa koottu yhteen
tiedot kaupungin palveluhankinnoista, ja sen valmistelun aikana luotiin
periaatteita palveluhankintatietojen käsittelylle.
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Palveluhankintoja käsitellään talousarvioehdotuksen 2013 valmistelun
yhteydessä, jossa hallintokunnat tekevät arvion palvelujen kysynnän ja
eri tuotantotapojen kehityksestä vuosina 2013-2016 ja 2020.
Hankintakeskus raportoi kaupungin ja sen virastojen ostoista
taloushallintopalvelukeskuksen kirjanpito- ja ostolaskujen
käsittelyjärjestelmistä saatavien tietojen pohjalta lähinnä tili- ja
toimittajanäkökulmista. Tietojen pohjalta ei ole vielä ole kuitenkaan
mahdollista tuottaa tietoa kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen
periaatteiden mukaisista ostoista. Riittävät tiedot näistä hankinnoista
ovat vain virastoilla ja liikelaitoksilla itsellään.
Virastojen merkittäviä palveluhankintoja on jo useita vuosia käsitelty
talousarvion tekstiosassa. Talousarvio sisältää tiedon
palveluhankintojen kokonaismäärästä. Kohdassa kilpailuttaminen
käsitellään hallintokuntien merkittäviä palvelujen kilpailuttamisia.
Jatkossa kaupungin palveluhankintaa koskevan raportoinnin sisältöä
on tarkoitus kehittää hankintastrategian ja palvelustrategian pohjalta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 989
HEL 2012-001791 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 16.8.2012
HEL 2012-001791 T 00 00 03

Palveluiden eri hankintamuotoja on tarkasteltu keväällä 2012
valmistuneessa palvelustrategiaraportissa. Kaupunginhallitus käsitteli
hankintastrategiaraporttia 5.3.2012 ja päätti merkitä sen tiedoksi.
Raportissa on ensimmäistä kertaa koottu yhteen tiedot kaupungin
palveluhankinnoista ja sen valmistelun aikana luotiin periaatteita
palveluhankintatietojen käsittelylle. Tietojen koontia vaikeutti, että osa
virastoista toimii eri kirjanpitojärjestelmässä.
Palveluhankintoja käsitellään talousarvioehdotuksen 2013 valmistelun
yhteydessä, jossa hallintokunnat tekevät arvion palvelujen kysynnän ja
eri tuotantotapojen kehityksestä vuosina 2013–2016 ja 2020. Arvioita
hyödynnetään uuden strategiaohjelman 2013–2016 palvelustrategisten
linjausten valmistelussa.
Hankintakeskus raportoi kaupungin ja sen virastojen ostoista
taloushallintopalvelukeskuksen kirjanpito- ja ostolaskujen
käsittelyjärjestelmistä saatavien tietojen pohjalta lähinnä tili- ja
toimittajanäkökulmista. Tietojen pohjalta ei ole vielä ole kuitenkaan
mahdollista tuottaa tietoa kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen
periaatteiden mukaisista ostoista. Riittävät tiedot näistä hankinnoista
ovat vain virastoilla ja liikelaitoksilla itsellään.
Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden mukaan
kaupungin itse hoitamien tehtävien saattamisesta kilpailuttamisen piiriin
päättää kaupunginvaltuusto tilaajahallintokunnan tai keskushallinnon
esityksestä.
Virastojen merkittäviä palveluhankintoja on jo useita vuosia käsitelty
talousarvion tekstiosassa. Talousarvio sisältää tiedon
palveluhankintojen kokonaismäärästä. Kohdassa kilpailuttaminen
käsitellään hallintokuntien merkittäviä palvelujen kilpailuttamisia.
Jatkossa kaupungin palveluhankintaa koskevan raportoinnin sisältöä
on tarkoitus kehittää hankintastrategian ja palvelustrategian pohjalta.
Lisätiedot
Kurki Hannu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285
hannu.kurki(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 24.05.2012 § 110
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Päätös
Teknisen palvelun lautakunta päätti lausua kaupunginhallitukselle
Mirka Vainikan ym. aloitteeseen kilpailutuksen seurannan
järjestämisestä seuraavasti:
Aloitteessa todetaan, että kaupunginhallituksen hyväksymien
kilpailuttamisen periaatteiden mukaisten ostojen seurantaa ei ole
järjestetty riittävän hyvin. Seurantaa tulisi parantaa ja raportoida
valtuutetuille esimerkiksi kaupungin toimintasuunnitelman,
toimintakertomuksen ja budjettien toteuman yhteydessä.
Hankintakeskus raportoi kaupungin ja sen virastojen ostoista
taloushallintopalvelukeskuksen kirjanpito- ja ostolaskujen
käsittelyjärjestelmistä saatavien tietojen pohjalta lähinnä tili- ja
toimittajanäkökulmista. Tietojen pohjalta ei ole kuitenkaan mahdollista
tuottaa tietoa kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden
mukaisista ostoista. Riittävät tiedot näistä hankinnoista ovat vain
virastoilla ja liikelaitoksilla itsellään.
Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteissa seurannasta
ja arvioinnista todetaan mm., että talous- ja suunnittelukeskus seuraa
ja arvioi kilpailuttamisen vaikutuksia kaupungin omien tuottajien
talouteen sekä kokonaistaloudellisia vaikutuksia kaupungin kannalta.
Kilpailuttamisen periaatteiden lisäksi kaupungin
palvelustrategiaraportissa (käsitelty kaupunginhallituksessa 5.3.2012)
on laajasti selvitetty palvelujen tuottamisen nykytilaa ja
tuottamisperiaatteita.
Yhteenvetona palvelujen tuottamisen nykytilasta
palvelustrategiaraportissa todetaan, että kaupungin keskeisten
palvelujen tuottamisessa on käytössä monipuolisesti eri
järjestämistapoja: omaa tuotantoa, markkinoilta ostettavia palveluja,
kaupunkikonsernin sisäistä hankintaa ja erilaisia yhteistuotannon ja
kumppanuuden muotoja. Toimialoittain vaihdellen palvelutuotantoa
korvaa ja täydentää monipuolinen avustettava toiminta. Kaupungin
palvelutuotannon järjestämistapa perustuu monitoimittajamalliin.
Ottaen huomioon kilpailuttamisen periaatteissa suunniteltu seuranta ja
arviointi sekä kaupungin palvelustrategiaraportti ja sen mahdollinen
seurantatarve, talous- ja suunnittelukeskuksen tulisi määritellä
tarvittavan raportoinnin sisältö ja asettaa sen mukaiset
raportointivelvoitteet kaupungin virastoille ja liikelaitoksille.
Stara yhtyy hankintakeskuksen lausumaan.
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Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki
Lisätiedot
Hannu Hämäläinen, puhelin: +358931031502
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§ 276
Kj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite elinkeino- ja
työllisyyspoliittisesta ohjelmasta
HEL 2012-002565 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 36255
nyrki.tuominen(a)hel.fi

Liitteet
1
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Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Maija Anttila ja 17 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että kaupunginhallitus valmistelee valtuustolle
hyväksyttäväksi oman työllisyys- ja elinkeinopoliittisen ohjelman.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla on tällä hetkellä voimassa
oleva ja viimeksi vuonna 2011 päivitetty elinkeinopoliittinen strategia.
Tämä strategia sisältää välillisesti myös työllisyyspoliittisia
toimenpiteitä. Kaupungin eri hallintokuntien keskinäistä yhteistyötä ja
koordinaatiota lisäämällä voidaan edelleen parantaa
työllisyyspoliittisten toimenpiteiden tehokkuutta ja vasta sen jälkeen
arvioida erillisen toimenpideohjelman tarve.
Kaupunginhallitus hyväksyi 2007 elinkeinopoliittisen strategian, jota
ajantasaistettiin viime vuonna. Myös kaupungin valtuustokauden
mittainen strategia sisälsi elinkeinopoliittiseksi luonnehdittavia osioita.
Yhdessä näiden sekä seudullisten elinkeinopolitiikkaa ohjaavien
strategioiden ja ohjelmien kattavuutta voidaan pitää riittävänä
elinkeinopoliittisten tavoitteiden määrittelyn ja toteuttamisen kannalta.
Työllisyyspoliittiset toimenpiteet jakautuvat kaupungin hallinnossa
monen hallintokunnan vastuulle. Keskeisimmin työvoimapolitiikkaa
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kaupungilla hoitaa henkilöstökeskus ja koulutuksen vastaavuus
työmarkkinoihin on opetusviraston vastuulla. Erillisistä toimenpiteistä,
kuten työpajatoiminnasta huolehtii keskeisimmin nuorisoasiainkeskus.
Henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osaston vastuulla ovat
maahanmuuttaja-asiat, yritysneuvonnasta alkavan yritystoiminnan
osalta ja erityisesti maahanmuuttajayrittäjyyden edistämisestä huolehtii
talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu. Lisäksi lähes
jokaisella hallintokunnalla on toimenpiteitä, joiden voidaan osaltaan
katsoa olevan työvoimapoliittisia luonteeltaan.
Työllisyyspolitiikan hoitamiseksi kaupungin keskeisimmät
hallintokunnat ovat tehostaneet yhteistyötään ja yhdessä
yrittäjäjärjestöjen kanssa on pyritty erilaisten ennakointitoimenpiteiden
avulla ohjaamaan koulutuspolitiikkaa kohti parempaa koulutuksen ja
työvoimatarpeen kohtaamista.
Yritysten edellytykset työllistää riippuvat yleisen talouspoliittisen
tilanteen lisäksi ensisijaisesti valtion harjoittaman politiikan
yksityiskohdista.
Kaupungin eri hallintokuntien keskinäisen yhteistyön ja koordinaation
lisääminen parantaa työllisyyspoliittisten toimenpiteiden tehokkuutta ja
edesauttaa näin työllisyyspoliittista ohjelmaa vastaavan
toimenpidekokonaisuuden syntymistä. Lisäksi tulee varmistaa, että
kaupungin työllistämistoimenpiteet ovat ajanmukaisia.
Valtiovallan toimenpiteiden ensisijaisuus kuitenkin johtaa siihen, ettei
pelkästään kaupungin työllisyyspoliittisella ohjelmalla voida vastata
nykyisen taloudellisen tilanteen ja työllisyys- ja koulutustilanteen
vaatimuksiin. Paremman työllisyyspolitiikan aikaan saamiseksi
kaupungilla on yhteistyön parantamisen lisäksi tarpeen sisällyttää
kaupungin seuraavan valtuustokauden strategiaan sellaisia tavoitteita,
jotka parantavat kaupungin yrityksille suunnattujen palvelujen määrää
ja laatua sekä yritysmyönteistä palveluasennetta. Näin Helsinkiin olisi
mahdollista syntyä uusia työpaikkoja nykyistä enemmän ja samalla
voitaisiin turvata paremmin olemassa olevien työpaikkojen säilyminen
kaupungissa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 36255
nyrki.tuominen(a)hel.fi
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 990
HEL 2012-002565 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 36255
nyrki.tuominen(a)hel.fi
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§ 277
Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite julkisen tilan
vapauttamisesta kaupallisesta mainonnasta
HEL 2012-002570 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.
Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:
1.

Selvitetään mahdollisuus kieltää alkoholin mielikuvamainonta
Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa. (Sari Näre)

2.

Valtuusto edellyttää, että Helsinki selvittää mahdollisuudet
tarkentaa kaupallisen mainostilan myynnissään eettisiä
periaatteitaan siten, että lastensuojelulain hengen vastaisille
mainoksille ei myydä mainostilaa. (Julia Virkkunen)

3.

Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää miten voidaan
rajoittaa lapsiin kohdistuvaa mielikuvamainontaa erityisesti
alkoholimainonnan osalta. (Sara Paavolainen)

Käsittely
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi
seuraavat kahdeksan toivomuspontta:
Thomas Wallgren Sari Näreen kannattamana: Hyväksyessään
kaupunginhallituksen vastauksen Wallgrenin ym valtuustoaloitteeseen
koskien mainoksista vapautumista valtuusto edellyttää, että kaupunki
selvittää millä keinoin pikavippien mainontaa Helsingissä voidaan
rajoittaa.
Thomas Wallgren Sari Näreen kannattamana: Hyväksyessään
kaupunginhallituksen vastauksen Wallgrenin ym. valtuustoaloitteeseen
koskien mainoksista vapautumista valtuusto edellyttää, että kaupunki
selvittää millä keinoin aseiden esittämistä mainoskuvissa voidaan
Helsingissä rajoittaa, erityisesti silloin kuin mainokset kohdistuvat
lapsiin ja nuoriin.
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Sari Näre Julia Virkkusen kannattamana: Selvitetään mahdollisuus
kieltää alkoholin mielikuvamainonta Helsingin kaupungin julkisissa
tiloissa.
Alina Mänttäri-Buttler Julia Virkkusen kannattamana: Tämän ponnen
hyväksyessään kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki
selvittää millä keinoilla ja millä aikataululla mainosten määrää
julkisessa kaupunkitilassa voitaisiin vähentää ja millä keinoilla
julkisessa kaupunkitilassa olevien mainosten kokoa voitaisiin
pienentää. Niin ikään kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin
kaupunki pyrkii samalla aktiivisesti lisäämään julkisten ilmoitustaulujen
määrää kaupungissa.
Julia Virkkunen Sara Paavolaisen kannattamana: Valtuusto edellyttää,
että Helsinki selvittää mahdollisuudet tarkentaa kaupallisen mainostilan
myynnissään eettisiä periaatteitaan siten, että lastensuojelulain hengen
vastaisille mainoksille ei myydä mainostilaa
Sara Paavolainen Terhi Peltokorven kannattamana: Valtuusto
edellyttää, että kaupunki selvittää miten voidaan rajoittaa lapsiin
kohdistuvaa mielikuvamainontaa erityisesti alkoholimainonnan osalta.
Mari Holopainen Essi Kuikan kannattamana: Hyväksyessään aloitteen
valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet kokeiluun,
jossa pilotoidaan a) nykyistä vähäisempää ulkomainontaa, b) nykyistä
runsaampaa ulkomainontaa ja c) kokonaan ulkomainonnasta vapaata
tilaa tietyissä kaupunginosissa ja kerää kokemuksia näistä.
Mari Holopainen Jukka Järvisen kannattamana: Hyväksyessään
aloitteen valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet
vähentää ulkomainontaa nykyistä useampien kulttuuri- ja
nähtävyyskohteiden lähistöllä.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys
kuului seuraavasti: Toivomusponsista äänestetään jokaisesta erikseen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
29 äänestys
JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen
Wallgrenin ym valtuustoaloitteeseen
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koskien mainoksista vapautumista valtuusto edellyttää, että kaupunki
selvittää millä keinoin pikavippien mainontaa Helsingissä voidaan
rajoittaa.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 40
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki,
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika Ebeling,
Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka
Järvinen, Laura Kolbe, Minerva Krohn, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi
Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara
Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja
Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 16
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja Karhuvaara, Heikki Karu,
Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea
Saukkonen, Riitta Snäll, Astrid Thors, Olli Valtonen
Tyhjä: 19
Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo
Kanerva, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Essi
Kuikka, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo
Nieminen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, UllaMarja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri
Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin
ehdottamaa toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
30 äänestys
JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen
Wallgrenin ym valtuustoaloitteeseen koskien mainoksista vapautumista
valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää millä keinoin aseiden
esittämistä mainoskuvissa voidaan Helsingissä rajoittaa, erityisesti
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silloin kuin mainokset kohdistuvat lapsiin ja nuoriin.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 38
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki,
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor
Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi
Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara
Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes,
Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula,
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen,
Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppäaho, Lasse Männistö, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman,
Riitta Snäll, Olli Valtonen
Tyhjä: 22
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Laura Kolbe,
Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Seija
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna
Perkiö, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna
Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri
Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin
ehdottamaa toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sari Näreen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
31 äänestys
JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuus kieltää alkoholin
mielikuvamainonta Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki,
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Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor
Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala,
Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo
Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 7
Matti Enroth, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jere Lahti, Jaana
Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll
Tyhjä: 25
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo
Kanerva, Heikki Karu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho,
Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen,
Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö,
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen,
Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Ville Ylikahri
Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sari Näreen ehdottaman
toivomusponnen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Alilna Mänttäri-Buttlerin
ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa
äänestää ei.
32 äänestys
JAA-ehdotus: Tämän ponnen hyväksyessään kaupunginvaltuusto
edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää millä keinoilla ja millä
aikataululla mainosten määrää julkisessa kaupunkitilassa voitaisiin
vähentää ja millä keinoilla julkisessa kaupunkitilassa olevien
mainosten kokoa voitaisiin pienentää. Niin ikään kaupunginvaltuusto
edellyttää että Helsingin kaupunki pyrkii samalla aktiivisesti lisäämään
julkisten ilmoitustaulujen määrää kaupungissa.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 29
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma
Bergholm, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Heli
Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo
Valokainen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas
Wallgren
Ei-äänet: 18
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö,
Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Lasse
Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna
Perkiö, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Olli
Valtonen
Tyhjä: 28
Zahra Abdulla, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor
Brettschneider, Juha Hakola, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica
Karhu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli
Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Sole Molander, Seija
Muurinen, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Laura
Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja
Urho, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri
Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Alina MänttäriButtlerin ehdottamaa toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Julia Virkkusen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
33 äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että Helsinki selvittää
mahdollisuudet tarkentaa kaupallisen mainostilan myynnissään eettisiä
periaatteitaan siten, että lastensuojelulain hengen vastaisille
mainoksille ei myydä mainostilaa
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jorma
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Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider,
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Minerva Krohn, Essi Kuikka,
Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole
Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa
Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri
Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori,
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti
Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja Karhuvaara, Heikki Karu,
Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman
Tyhjä: 24
Maija Anttila, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Seppo
Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho,
Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen,
Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö,
Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa,
Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen
Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Julia Virkkusen
ehdottaman toivomusponnen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sara Paavolaisen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
34 äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää miten
voidaan rajoittaa lapsiin kohdistuvaa mielikuvamainontaa erityisesti
alkoholimainonnan osalta.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider,
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina
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Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka
Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo
Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 6
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jaana Pelkonen, Wille
Rydman, Riitta Snäll
Tyhjä: 26
Zahra Abdulla, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi
Halla-aho, Kimmo Helistö, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti,
Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio,
Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen,
Sanna Perkiö, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen,
Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Ville
Ylikahri
Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sara Paavolaisen
ehdottaman toivomusponnen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
35 äänestys
JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää, että
kaupunki selvittää mahdollisuudet kokeiluun, jossa pilotoidaan a)
nykyistä vähäisempää ulkomainontaa, b) nykyistä runsaampaa
ulkomainontaa ja c) kokonaan ulkomainonnasta vapaata tilaa tietyissä
kaupunginosissa ja kerää kokemuksia näistä.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 22
Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Essi
Kuikka, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio,
Sara Paavolainen, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen
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Ei-äänet: 10
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen,
Minerva Krohn, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen,
Wille Rydman, Riitta Snäll
Tyhjä: 43
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara,
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider,
Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva,
Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi,
Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen,
Sari Näre, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa
Puhakka, Heli Puura, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio,
Harri Saksala, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas,
Olli Valtonen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville
Ylikahri
Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Mari Holopaisen
ehdottamaa toivomuspontta.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
36 äänestys
JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää, että
kaupunki selvittää mahdollisuudet vähentää ulkomainontaa nykyistä
useampien kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden lähistöllä.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 27
Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Jukka
Järvinen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler,
Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Heli
Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren
Ei-äänet: 10
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen,
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

266 (881)

Kj/21
26.09.2012
Minerva Krohn, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta
Snäll, Astrid Thors
Tyhjä: 36
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki,
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor
Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru,
Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Laura Kolbe, Terhi
Koulumies, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse
Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa,
Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Ville Ylikahri
Poissa: 12
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Jere Lahti,
Otto Lehtipuu, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko
Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Mari Holopaisen
ehdottamaa toivomuspontta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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Rakennusviraston lausunto Thomas Wallgrenin ym. aloitteesta
vapauttaa julkinen tila kaupallisesta mainonnasta
Äänestyslista

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Thomas Wallgren ja 23 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että Helsinki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin julkisen
tilan vapauttamiseksi kaupallisesta mainonnasta.
Aloitteessa todetaan, että kaupallisista mainoksista julkisissa tiloissa
voi olla monenlaista haittaa. Usein ne rumentavat kaupunkia. Niiden
voidaan katsoa merkitsevän julkisen tilan yksityistämistä, jolloin niistä
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on haittaa tasa-arvolle ja demokratialle. Kaupallisten mainosten
keskeinen tarkoitus on usein ihmisten yllyttäminen turhaan
kulutukseen. Mainonnalla saatetaan myös edistää sellaisten tuotteiden
kulutusta, joiden tuotanto tai käyttö on sosiaalisesti tai ekologisesti
haitallista tai kyseenalaista.
Kaupunginhallitus viittaa rakennusviraston lausuntoon ja toteaa, että
Helsingissä yleisiä alueita hallinnoi rakennusvirasto lukuun ottamatta
liikuntaviraston ja Liikennelaitos -liikelaitoksen hallinnassa olevia
alueita. Kaupallisia mainossopimuksia on merkittävissä määrin
rakennusvirastolla ja Liikennelaitos -liikelaitoksella.
Rakennusvirastolla on 2007 kilpailutettu vuokrasopimus
ulkomainoslaitepaikoista Clear Channel Finland Oy kanssa. Sopimus
on voimassa vuoteen 2023 asti. Kaupungin vuokratulot
mainoslaitepaikoista ovat noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.
Rakennusvirasto on määritellyt mainoslaitteille soveltuvat paikat
yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston
kanssa.
Rakennusvirasto vuokraa myös mainospaikkoja mainosbanderolleille
omistamiinsa liikenteellisten pääväylien siltoihin (noin 40 paikkaa).
Tuloja näistä saadaan vuosittain noin 80 000 euroa. Lisäksi
ulkoilmatapahtumiin liittyy usein mainospintoja, joilla tapahtumia
rahoitetaan.
Liikennelaitos -liikelaitoksella on pysäkkikatoksia, raitiovaunuja, metroasemia ja metrovaunuja koskevia mainossopimuksia. Erikseen
kilpailutetut sopimukset on voittanut JcDecaux Finland Oy. Sopimukset
päättyvät eriaikaisesti vuosina 2014–2018. Liikennelaitoksen saama
hyöty 1500 katoksen rakentamisesta ja ylläpidosta on huomattava.
Lisäksi liikennelaitos saa vuokratuloja 3,5 milj. euroa vuodessa.
Julkisella tilalla tarkoitetaan myös liikekeskuksia ja muita yksityisiä
tiloja, joissa ihmiset liikkuvat. Niissä mainostamisesta päättää
kiinteistön omistaja.
Julkisessa tilassa mainostetaan myös kiinteistöjen julkisivuihin
asennettavilla mainoslakanoilla ja -screeneillä. Niistä päättää kiinteistön
omistaja ja niiden luvat myöntää rakennusvalvontavirasto. Näkyviä
mainospintoja julkisessa tilassa ovat A-standit, jotka sijoitetaan
yritysten liikepaikan edustalle. Rakennusvalvontavirasto on ohjeistanut
A-standien käyttöä.
Helsingin kaupungin vuosien 2009–2012 strategiaohjelmassa on
eräänä keskeisenä tavoitteena luoda edellytykset työpaikkamäärän
kasvulle mm. huolehtimalla yritysten liiketoiminnan kasvun
edellytyksistä työllisyyden turvaamiseksi ja yhteisöverokertymän
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turvaamiseksi. Useiden yritysten liiketoiminnan edellytyksenä on myös
mahdollisimman laaja mainonta. Lisäksi Helsingin elinkeinopolitiikan
kehittämisvalinnoissa (2011) todetaan, että kaupungin
elinkeinopolitiikan tavoitteena on työpaikkamäärän kasvu yrityksissä
Helsingissä. Kaupungin tehtävänä on kehittämislinjausten mukaan
osaltaan turvata yritystoiminnalle kilpailukykyinen toimintaympäristö ja
mahdollistaa siten yritystoiminnan menestyminen alueellaan.
Menestyvä yritystoiminta muodostaa verotulojen kautta myös perustan
julkisten palvelujen järjestämiselle. Elinkeinopolitiikan linjauksissa
korostetaan lisäksi kaupungin yritysmyönteistä ja asiakaslähtöistä
palveluasennetta sekä määritellään kaupungin elinkeinopolitiikan
toimintaperiaatteet, joihin kuuluu mm. avoimuus, ennakoitavuus ja
tasapuolisuus yrityksiä koskevista asioista päätettäessä.
Aloitteen mukainen julkisen tilan vapauttaminen kaupallisesta
mainonnasta kaupungin alueella on vaikutuksiltaan suuri etenkin
elinkeinoelämään ja sen arviointi edellyttäisi laajaa selvitystä.
Kaupungille on tärkeää turvata yritysten toimintaedellytykset myös
mainonnan harjoittamiseen. Mainonnan asianmukaisuutta ohjaa
lainsäädäntö, kaupungin ohjeistus sekä sopimuksiin liitetyt mainonnan
eettiset ohjeet. Lisäksi kaupunki saa julkisessa tilassa tapahtuvasta
mainonnasta merkittäviä tuloja sekä huomattavia säästöjä
pysäkkikatosten rakentamisen ja ylläpidon kustannuksissa. Kaupungin
puuttuminen julkisessa tilassa yksityisien kiinteistöjen alueella
tapahtuvaan mainontaan olisi hyvin hankalaa. Edellä esitetyn
perusteella ei ole mahdollisuuksia ryhtyä aloitteen mukaisesti
toimenpiteisiin julkisen tilan vapauttamiseksi kaupallisesta
mainonnasta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 278
Kj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite runsaslumisten talvien
hyödyntämisestä
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-003475 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903
saila.machere(a)hel.fi

Liitteet
1
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asia 31

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Sanna Hellström ja 32 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan että Helsinki hyödyntäisi nykyistä laajemmin lumen
suomat mahdollisuudet runsaslumisina talvina, esim. toispuoleisella
jalkakäytävien hiekoituksella, kampanjoimalla slow life -päivien
puolesta ja keräämällä lunta paikkoihin, joissa sitä voisi hyödyntää eri
talvi-aktiviteetteihin.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki tarjoaa jo nyt runsaasti
mahdollisuuksia hyödyntää runsaan lumentulon luomia
mahdollisuuksia ja että kaikkien vuodenaikojen hyödyntämistä
kehitetään edelleen aktiivisesti yhdessä asukkaiden kanssa.
Viime talvet ovat olleet ihastuttavan tai vihastuttavan lumiset
Helsingissä monien loskaisten talvien jälkeen. Lumi on tarjonnut
mahdollisuuden kaupunkilaisille löytää talven tarjoamat liikunta- ja
aktiviteettimahdollisuudet uudelleen. Helsinki on yllättävän
monipuolinen talvikaupunki.
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Helsinki tarjoaa hienoja mahdollisuuksia nauttia neljän vuodenajan
erityispiirteistä ohjatusti tai omatoimisesti. Helsingin kaupunki ylläpitää
lähes kahtasataa kilometriä hiihtolatuja, latukarttapalvelu kertoo mm.
ladun pituuden, tyylin ja kuntotiedot. Säiden salliessa kaupunkilaisten
käytössä on noin kuusikymmentä luonnonjäärataa ja tekojäärata sekä
lähemmäs sata puistoissa ja leikkipuistoissa olevaa pienempää
luistelukenttää. Pakkasten paukkuessa myös kaksi matkaluistelurataa
pyritään ottamaan käyttöön. Jäähallien yleisöluisteluajat täydentävät
tarjontaa. Talviliikkujalle on tarjolla aurattuja ulkoiluteitä.
Harvinaisempia urheilumuotoja on myös muistettu - vetokoirahiihdon
harrastajille on omat latunsa. Lapsille löytyy valaistuja pulkkamäkiä
Kymmenkunta avantoa tarjoaa mahdollisuuden pulahtaa mereen.
Pilkkijät voivat kokeilla kalaonneansa laajalti Helsingin edustalla.
Pyöräilijöitä näkyy ympäri vuoden ja lautailemaan pääsee
kaupunkiliikenteen reitin varrella olevassa Kivikon Lumiparkissa.
Erilaiset tapahtumat täydentävät talvisen Helsingin monipuolisuutta:
laskiaistempaukset, Seurasaaren joulupolku, Korkeasaaren
talvitapahtumat, Linnanmäen talvirieha, Lux Helsinki –valotapahtuma.
Lisäksi mm. Suomen Latu tarjoaa kursseja oppimis- ja
tutustumishengessä lumikenkäilystä jäänveistoon. Sosiaalinen median
avulla syntynee uusia spontaaneja tempauksia ja tapahtumia myös
talvella – tilaa ja luontoa löytyy suhteellisen läheltä jokaista
helsinkiläistä.
Uusia ideoita talvisen Helsingin hyödyntämiseen ja kaupungin
elävöittämiseen myös talviseen aikaan etsitään jatkuvasti ja asukkailla
on tässä tärkeä rooli. Valtuutettu Hellström ehdotti aloitteessaan
tutkimaan mahdollisuutta jalkakäytävien toispuoleisesta
hiekoittamisesta. Tätä lainkin sallimaa mahdollisuutta on jo
rakennusviraston toimesta aiemmin selvitetty. Rakennusviraston
käsityksen mukaan toispuoleisen hiekoituksen hyödyt ovat kuitenkin
hyvin marginaaliset ja se nostaisi talvihoidon jo nyt korkeita
kustannuksia merkittävästi. Yhtenäisen ja toimivan verkoston
muodostaminen olisi myös erittäin haasteellista. Toispuoleisesti
hiekoitettavat väylät olisi merkittävä erityisin liikennemerkein ja
tiedotettava niistä mm. huonosti näkeville asukkaille. Lisäksi sepeli
kulkeutuu nopeasti myös hiekoittamattomalle alueelle, jolloin
toispuoleisen hiekoittamisen hyödyt häviävät.
Edelleen aloitteessa esitettiin lunta kerättäväksi paikkoihin, joissa sitä
voidaan paremmin hyödyntää. Katualueilta aurattavaa lunta voidaan
rakennusviraston luvalla kasata tietyille torialueille ja aukioille, siellä
missä rakenteiden kantavuus ja alueen käyttö sen sallii. Kasattava lumi
ei ole kuitenkaan puhdasta; yleensä se sisältää hiekoitussepeliä ja
roskaa. Tämä puolestaan rajoittaa näiden kasojen käyttöä
virkistystarkoitukseen.
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Aloite slow life -päivän kampanjoimisesta on mielenkiintoinen vaikkakin
ehkä ristiriitainen kaupungin muiden tavoitteiden kanssa. Muissa
suurissa kaupungeissa on tavallista, että runsaiden lumisateiden
jälkeen koulut ja muut vastaavat palvelut ovat kiinni, jolloin
yhteiskunnassa voidaan katsoa olevan aloitteessa mainittu slow life
–päivä, joskin pakotettuna. Toisin kuin monissa muissa suurissa
kaupungeissa Helsingissä katuja ei kuitenkaan ole runsaiden
lumisateiden jälkeen suljettu, vaan kaupunki on pyrkinyt kaikin tavoin
varmistamaan liikenteen sujuvuuden kaikissa olosuhteissa. Tämän
varmistamiseksi vielä erikseen pyritään tiedottamaan, että hankalissa
lumitilanteissa olisi suotavaa käyttää joukkoliikennettä ja välttää
tulemasta autolla etenkin kantakaupunkiin. Näillä toimenpiteillä on
omalta osaltaan pyritty vaikuttamaan siihen, että ihmiset pääsevät
töihin ja kouluihin, mitä voidaan kansantalouden kannalta toivottavana.
Mobiiliteknologian mahdollistaman etätyöskentelyn lisääntyessä on
todennäköistä, että runsaat lumisateet ja vastaavat tilanteet vaikuttavat
itsestään myös ihmisten liikkumiseen tällaisina päivinä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903
saila.machere(a)hel.fi

Liitteet
1

HEL 2012-003475 Hellström Sanna valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012
asia 31

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 992
HEL 2012-003475 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903
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§ 279
Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite muslimien hautauspalveluista
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-003479 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunto 27.8.2012

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Ilkka Taipale ja 5 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin muslimien hautauspalveluihin
liittyen muslimivainajien pesupaikan tai -tilojen järjestymiseksi.
Muslimien uskontoon kuuluu aloitteen mukaan pakollisena osana
vainajan pesu ennen hautausta tai siinä tapauksessa jos se ei ole
mahdollista, niin edellisenä iltana.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa lähtökohtana
olevan suomalainen käytäntö, että omaiset sopivat hautaustoimiston
kanssa hautauksesta ja siihen liittyvien erityisvalmisteluiden
järjestelyistä.
Suomen Somaliliitto ry on ollut talvella 2012 yhteydessä
terveyskeskukseen, joka on yhteistyössä kiinteistöviraston
tilakeskuksen etsinyt nykyistä terveyskeskuksen käytettävissä olevista
tiloista sopivia tiloja vainajien pesua varten. Tilakeskuksella ei ole tällä
hetkellä tarjolla myöskään muita sopivia tiloja tähän tarkoitukseen.
HUS-kuntayhtymän lausunnon mukaan se on valmis selvittämään
mahdollisuutta järjestää tilat Haartman instituutin obduktiotiloissa.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

275 (881)

Kj/23
26.09.2012
Kaupunginhallitus pitää tärkeänä asianmukaisten tilojen löytymistä
muslimivainajien pesua varten ja neuvottelujen käynnistämistä HUSkuntayhtymän kanssa yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunto 27.8.2012
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 24.8.2012
HEL 2012-003479 T 00 00 03

Kaupunginvaltuutettu Ilkka Taipale ja viisi muuta valtuutettua ovat
tehneet 29.2.2012 kaupunginvaltuustolle aloitteen koskien muslimien
hautauspalveluja Helsingissä.
Talous- ja suunnittelukeskus viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että terveyskeskuksen tilahallinto on käynyt kiinteistöviraston
tilakeskuksen kanssa neuvottelun, jossa on etsitty nykyisistä
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terveyskeskuksen käytössä olevista tiloista käyttötarpeeseen sopivia
tiloja. Sopivia tiloja, jossa olisi vesipiste ja lattiakaivo, ei löytynyt.
Soveltuvan tilan rakentaminen on kallista eikä tarkoitukseen ole varattu
rahoitusta. Ko. tilat vaativat lisäksi hyvin selkeät logistiset järjestelyt,
jotta kulku tiloihin olisi mahdollisimman helppoa ja myös muun
toiminnan kannalta häiriötöntä ja turvallista. Sopivia tiloja ei ole löytynyt
terveyskeskuksen käytössä olevista tiloista helmikuussa tehdyssä 2012
kartoituksessa.
Tilakeskuksella ei viimeisimmän tiedon mukaan ole tälläkään hetkellä
tarjolla aloitteen mukaiseen vainajien pesuun soveltuvia tiloja tarjolla
olevien vapaiden tilojen sijaitessa rakennusten asuinrakennusten
kivijaloissa. Jatkossakin Suomen Muslimiliitto ry:n voi tiedustella
vapaiden markkinoiden ohella myös kaupungilta mahdollisesti
vapautuvia tiloja.
Sosiaalivirastolta saadun tiedon mukaan, se selvittää omiin
hautauspalveluiden kilpailutukseen liittyen, voidaanko niihin
seuraavalla kerralla sisällyttää myös muslimien hautaukseen liittyvät
erityistarpeet.
Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.05.2012 § 170
HEL 2012-003479 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuutettu Ilkka Taipale ja viisi muuta valtuutettua ovat
tehneet 29.2.2012 kaupunginvaltuustolle aloitteen koskien muslimien
hautauspalveluja Helsingissä. Asiasta on pyydetty
ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 4.5.2012
mennessä. Lausunnon valmisteluun on pyydettäessä saatu lisäaikaa
10.5.2012 asti.
Aloitteessa todetaan, että muslimien uskontoon kuuluu pakollisena
osana vainajan pesu ennen hautausta. Aloitteessa todetaan edelleen,
että valitettavasti tällä hetkellä vainaja voidaan joutua viemään kotiin
pestäväksi, koska ei Helsingin sairaaloissa eikä Helsingissä
sijaitsevissa HUS-kuntayhtymän sairaaloissa ole mahdollista järjestää
vainajia varten pesupaikkaa. Suomen Muslimiliitto ry olisi halukas
esimerkiksi vuokraamaan vainajia varten pesutilan, mutta aloitteessa
todetaan, että se on vaikeaa islamilaiselle järjestölle.
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Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Suomen Islamilaisen Neuvoston mukaan Suomessa on kasvava
islamilainen yhteisö, joka koostuu eri maista tulleista muslimeista ja
suomalaisista käännynnäistä. Suomessa arvioidaan olevan noin 45
000 muslimia. Islaminuskon mukaisissa hautajaisissa on monia
erityispiirteitä, jotka alkavat vainajan käsittelystä. Vainajan omaiset tai
sukulaiset vastaavat hautaamiseen liittyvien toimenpiteiden
toteutuksesta ja hautaus pyritään järjestämään mahdollisimman
nopeasti, mikäli suinkin mahdollista kuolemaa seuraavana päivänä.
Suomen Islamilaisen Neuvoston hautausmaalautakunnan mukaan
ennen hautaamista muslimivainajalle tehdään rituaalinen pesu. Vainaja
pestään runsaalla, yleensä juoksevalla vedellä. Veden tulee poistua
pesualustalta helposti. Pesu tehdään islamin ohjeiden mukaisesti.
Pesun suorittavat yleensä vainajan omaiset ja ellei näitä ole, muut
samanuskoiset. Läsnä voivat olla yleensä vain muslimit. Vainajan pesu
suoritetaan hautauspäivänä. Vainaja kuljetetaan suoraan pesupaikalta
hautausmaalle. Islamilaisissa maissa muslimit haudataan ilman
arkkua, Suomessa arkuissa tms.
Ympäristölautakunta toteaa, että islamin uskoisten tulisi voida järjestää
Helsingissä uskonsa mukaiset hautajaiset, johon kuuluu oleellisena
osana vainajan pesu. Ympäristölautakunta toimii
terveydensuojeluviranomaisena, ja ottaa kantaa vainajien pesuun
varattuun tilaan terveydensuojelulain nojalla. Toiminta tulee järjestää
siten, että mahdollisten terveyshaittojen syntyminen ehkäistään.
Toiminnasta tulee tehdä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen
kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista
terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi
selvitykset toimintaan varatun paikan sijainnista, harjoitettavasta
toiminnasta, vedenhankinnasta, ilmanvaihdosta, viemäröinnistä ja
jätehuollosta sekä terveyshaitan arvioimiseksi tarpeelliset tiedot ja
mahdolliset toimenpiteet terveyshaitan estämiseksi.
Terveydensuojeluasetuksessa säädetään ruumiin käsittelystä,
säilyttämisestä ja kuljettamisesta seuraavaa: Jos vainaja on sairastanut
tarttuvaa tautia ja tartunnan vaara on edelleen olemassa, on vainajan
kuolinsyyn selvittäjän ilmoitettava tästä ruumista käsittelevälle. Muualla
kuin sairaalan tiloissa ruumis on säilytettävä asianmukaisessa tiiviissä
arkussa tai vastaavassa ennen hautaamista. Ruumiin kuljettaminen on
sallittua vain siihen tarkoitukseen varatussa kulkuneuvossa.
Asetuksen mukaan vainajan ruumis on haudattava viivytyksettä tiiviissä
asianmukaisessa arkussa tai vastaavassa taikka tuhkattava
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krematoriossa. Tuhkaaminen ei kuitenkaan kuulu islamilaiseen
hautaamiseen.
Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että muslimivainajia varten on
asianmukainen pesutila. Pesutila voisi olla esimerkiksi
muslimiuskoisten hautausmaan yhteyteen rakennettu asianmukainen
tila tai muu erillinen tila, joka soveltuisi tähän tarkoitettuun toimintaan.
Ympäristölautakunta toteaa edelleen, että muslimivainajan siirtäminen
kotiin ja siellä tehtävä vainajan pesu ei ole hyväksyttävää toimintaa
mahdollisen tartuntavaaran takia.
Esittelijä
kaupungineläinlääkäri
Riikka Åberg
Lisätiedot
Leea Kultanen, johtava terveystarkastaja, puhelin: +358 9 310 31522
leea.kultanen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 17.04.2012 § 92
HEL 2012-003479 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
valtuustoaloitteesta ”Muslimien hautauspalvelut Helsingissä”
seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:
"Muslimivainajan pesu on suoritettava välittömästi ennen hautausta ja
jos se ei ole mahdollista, niin edellisenä iltana. Muilla uskonnoilla ei ole
vastaavaa velvoitetta vainajien pesuun.
Helsingin terveyskeskuksen johtoryhmä on käsitellyt muslimivainajien
pesuja linjatessaan sairaaloiden kappeleiden ja kylmätilojen käytön
periaatteita vuonna 2009. Silloin johtoryhmässä tehty päätös oli, että
erilaisiin jäähyväisjuhlamenoihin, kuten ruumiinvalvojaiset, tai
uskonnollisiin hautaamisen valmistelutapahtumiin, kuten vainajapesu,
ei voida varata sairaaloissa erillistä tilaa. Vuodeosastoilla voidaan
mahdollisuuksien mukaan sopivien tilojen niin salliessa mahdollistaa
muslimivainajien pesut. Sairaala ei osallistu vainajapesujen
erityisjärjestelyihin eikä sisäisiin kuljetuksiin.
Suomessa yleinen käytäntö on, että omaiset sopivat hautaustoimiston
kanssa hautauksesta ja siihen liittyvien erityisvalmistelujen
järjestelyistä. Sairaalan kylmätilojen yhteydessä on pieni kappeli, jossa
omaiset voivat jättää läheiselleen jäähyväiset.
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Suomen lainsäädännössä ei esim. vainajanpesulle tai vainajan
käsittelylle yleensäkään esitetä erityisiä vaatimuksia, vaan
terveydensuojeluasetuksessa todetaan yleisellä tasolla, että vainajan
käsittelyn, säilyttämisen, kuljettamisen ja hautaamisen tulee toteutua
asianmukaisesti. Hautaustoimilaissa määrätään, että vainajan ruumis
on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava, ruumista ja
tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla
tavalla sekä vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä
tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja
toivomuksia.
Aikaisemmin muslimien pesut voitiin suorittaa HUSLABin patologian
yksikön vuokraamassa Auroran sairaalan vainajien säilytystilassa.
Mahdollisuus käyttää näitä tiloja muslimivainajien pesuun päättyi
HUSLABin lopetettua obduktiotoiminnan Aurorassa ja irtisanottua tilan
vuokrasopimuksen.
Hjelt-instituutti teki päätöksen keskittää Etelä-Suomen alueen
oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset instituutin tiloihin Helsingissä
1.9.2011 lähtien, jolloin mahdollisuus säilyttää muita vainajia
oikeuslääketieteen laitoksen tiloissa loppui. Tämän päätöksen johdosta
Helsingin terveyskeskuksen vainajien kylmäsäilytystilojen käyttöä
tarkennettiin kesällä 2011 ja HUSilta vapautuneet vainajien säilytystilat
Auroran sairaalassa otettiin toimitusjohtajan päätöksellä Helsingin
terveyskeskuksen vainajien säilytyksen lisätilaksi 1.9.2011 lähtien.
Suomen Muslimiliitto ry. on ollut yhteydessä terveyskeskukseen ja on
myös lähettänyt talvella 2012 kirjeen, jossa se tuo esille
muslimivainajien pesuihin liittyvät vaikeudet. Kirjeen mukaan tilanne on
tällä hetkellä se, että vainaja saatetaan joutua viemään kotiin
pestäväksi. Suomen Muslimiliitto ry. haluaisi ratkaista asian
mahdollisimman pian yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan
kaupunkien kanssa, koska ongelma koskee myös niitä vantaalaisia tai
espoolaisia, jotka kuolevat Meilahden sairaalassa.
Suomen Muslimiliitto ry. ilmoitti kirjeessään olevansa myös valmis
vuokraamaan pienen tilan, missä pesut voitaisiin suorittaa, joko niin
että tila olisi vain tätä käyttöä varten tai siten, että käytöstä
maksettaisiin kertakorvaus. Liiton näkemys on, että tilan pitäisi olla
tarkoitukseen soveltuva, esim. sairaalan, hoitokodin tms. yhteydessä
tai muu erillinen tarkoitukseen soveltuva tila. Terveyskeskus on
yhteistyökokouksessa kiinteistöviraston kanssa tuonut esiin myönteisen
suhtautumisensa siihen, että Suomen Muslimiliitto ry:lle voitaisiin
vuokrata vainajien pesuun soveltuva tila.
Terveyskeskuksen tilahallinto on käynyt kiinteistöviraston tilakeskuksen
kanssa neuvottelun, jossa on etsitty nykyisistä terveyskeskuksen
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käytössä olevista tiloista käyttötarpeeseen sopivia tiloja. Sopivia tiloja,
jossa olisi vesipiste ja lattiakaivo, ei löytynyt. Soveltuvan tilan
rakentaminen on kallista eikä tarkoitukseen ole varattu rahoitusta. Ko.
tilat vaativat lisäksi hyvin selkeät logistiset järjestelyt, jotta kulku tiloihin
olisi mahdollisimman helppoa ja myös muun toiminnan kannalta
häiriötöntä ja turvallista. Terveyskeskus on ohjannut Suomen
Muslimiliitto ry:tä tiedustelemaan mahdollisia tiloja myös
sosiaalivirastolta sekä yksityisistä terveydenhuoltoyrityksiltä.
Yhtyen terveyskeskuksen jo ilmoittamaan kannanottoon
terveyslautakunta toteaa pitävänsä perusteltuna, että kiinteistövirasto
pyrkii etsimään muslimivainajien pesutiloiksi soveltuvat tilat ja antaa ne
vuokralle Suomen Muslimiliitto ry:lle. Sopivia tiloja ei ole löytynyt
terveyskeskuksen käytössä olevista tiloista helmikuussa tehdyssä 2012
kartoituksessa. Terveyskeskuksella ei myöskään ole rahoitusta
soveltuvien tilojen rakentamiseen eikä ylläpidolle. Lyhyestä
vastausajasta johtuen neuvotteluja ei ole voitu käydä Espoon ja
Vantaan kanssa yhteisen muslimien vainajapesutilan löytämiseksi.
Terveysvaikutusten arviointi:
Vainajien käsittelyyn tai itse hautaamiseen liittyvät jäähyväisjuhlamenot
tai hautaamisen erityisvalmistelut liittyvät uskonnollisiin tai kulttuurisiin
velvoitteisiin ja ovat merkityksellisiä vainajan suvulle ja muille läheisille.
Näiden velvoitteiden toteutumisella uskonnon ja kulttuurin
edellyttämällä tavalla edistää näiden henkilöiden hyvinvointia ja
terveyttä."
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348
marketta.kupiainen(a)hel.fi

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

281 (881)

Kj/24
26.09.2012

§ 280
Ryj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite ilman
pienhiukkasmäärien vähentämisestä
HEL 2012-002558 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

HEL 2012-002558 Koulumies Terhi valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012
asia 31
vp4ptkote.pdf

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Terhi Koulumies esittää aloitteessaan, että Helsingin
kaupunki ryhtyy toimiin vähentääkseen puun polttamisesta aiheutuvia
ilman pienhiukkasmääriä ja asettaa päästörajat tulisijoille taajamaalueella.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin
kaupunki ei voi asettaa päästörajoja käytössä oleville tulisijoille, koska
niiden päästöjen tai pitoisuuksien luotettavaan mittaamiseen ei ole
olemassa menetelmiä eikä raja- tai ohjearvoja.
Uusille tulisijoille on tulossa EU:sta ekosuunnitteludirektiivin mukainen
komission asetus kiinteiden polttoaineiden laitteille. Asetuksella
kielletään vaatimukset täyttämättömien laitteiden saattaminen
markkinoille. Asetus koskee vain uusia laitteita. Säädös annetaan
todennäköisesti vuonna 2013, jolloin se tullee voimaan arviolta vuonna
2015.
Tulisijan vaikutuksista ilmanlaatuun ja oikeista puun polttotavoista on
valmistumassa esite asukkaille syksyyn 2012 mennessä. HSY
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Suomen ympäristökeskus SYKE
vastaavat esitteestä ja rahoittavat sitä. Esitteen valmistelussa ovat
mukana myös kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien
ympäristökeskukset, Nuohousalan keskusliitto, Työtehoseura ja
Valvira. Tavoitteena on vaikuttaa tulisijan käyttäjiin ja opastaa
käyttämään tulisijaansa siten, että päästöt ovat mahdollisimman pienet.
Nuohoojille järjestetään aiheesta koulutustilaisuus ja he jakavat esitettä
lämmityskaudella 2012–2013 kaikkiin pääkaupunkiseudulla
nuohoamiinsa kiinteistöihin.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

HEL 2012-002558 Koulumies Terhi valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012
asia 31
vp4ptkote.pdf

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 994
HEL 2012-002558 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 126
HEL 2012-002558 T 00 00 03
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Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon.
Helsingin ympäristökeskuksen toimintatapa savuhaittavalituksissa
Helsingin kaupungin ympäristökeskus tutkii puun tai muun polttoaineen
polttamisesta syntyvien päästöjen haittoja ensisijaisesti
ympäristönsuojelulain 3 §:ssä määritellyn ympäristön pilaantumisen
kannalta. Lisäksi Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17
§:ssä todetaan muun muassa:
”Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske kuivaa,
puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä, jota poltetaan
asianmukaisessa tulisijassa tai paperin ja pahvin käyttöä sytykkeenä.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistot on säädettävä, huollettava ja niitä on
käytettävä siten, ettei päästöistä aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle
viihtyvyydelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Lämmityslaitteiston
kunto on vaadittaessa osoitettava asiantuntijan antamalla arviolla.
Puun tai muun kiinteän polttoaineen polttamisesta tulisijoissa ei saa
aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille eikä lähiympäristölle.”
Ympäristökeskukselle tehtiin vuosina 2009 – 2011 yhteensä 84 savua
tai hajua koskevaa toimenpidepyyntöä. Näistä noin kolmannes oli
tulisijoissa tapahtuvasta polttamisesta aiheutuvista päästöistä johtuvia.
Luotettavaa ja vertailukelpoista menetelmää sekä päästöjen että
pitoisuuksien mittaamiseksi päästölähteen luona ja lähiympäristössä ei
ole, eikä myöskään raja- tai ohjearvoja ole käytettävissä. Sen vuoksi
ympäristökeskus käyttää savuhaittojen arvioinnissa soveltaen STTV:n
(nykyisin Valvira) oppaassa 6:2008 "Puun pienpolttoa koskevat
terveydelliset ohjeet" kuvattua aistinvaraista menetelmää.
Menetelmässä on oleellista haitankärsijän pitämä päiväkirja, jossa
tämä kirjaa muun muassa päivämäärän, haitan kestoajan sekä
kuvauksen hajusta. Lisäksi hajuhaittaa arvioidaan kokeneen
tarkastajan tekemillä aistinvaraisilla maastohavainnoilla, joissa
verrataan haittaa muissa vastaavanlaisissa puun pienpolttokohteissa
tehtyihin havaintoihin.
Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on vuosina 2009 – 2011
tehnyt kaksi päätöstä koskien puun pienpoltosta aiheutuvia
savuhaittoja. Ensimmäisessä päätöksessä lautakunta totesi, että
ympäristön pilaantumista ei kohteessa voitu todeta. Toisessa
päätöksessä lautakunta määräsi päästölähdekiinteistön vähentämään
päästöjä kylmänä vuodenaikana. Kiinteistön valitus lautakunnan
päätöksestä on käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa.
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Uusille tulisijoille on tulossa päästömääräyksiä
Helsingin kaupunki ei voi asettaa päästörajoja olemassa oleville
tulisijoille, koska niiden päästöjen luotettavaan mittaamiseen ei ole
olemassa menetelmiä eikä raja- tai ohjearvoja. Myöskään
ympäristöministeriö ei suunnittele tässä vaiheessa rajoituksia käytössä
oleville tulisijoille. Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset
ja ohjeet ovat pääsääntöisesti kohdistuneet vain uudisrakentamiseen ja
tämän vuoksi tulisijojen päästörajojakin on harkittu vain uusille
tulisijoille. Korjausrakentamista koskevia määräyksiä annettaessa voisi
olla ympäristöministeriön mukaan mahdollista asettaa päästörajoja
korjattaville/uusittaville tulisijoille, mutta tähän liittyvää tarkastelua ei ole
vielä tehty. Päästörajojen asettamisessa on eräänä hidasteena ollut se,
että eurooppalaisella tasolla ei ole saatu sovittua standardoidusta
mittausmenetelmästä, jolla mitattaisiin pienhiukkaspäästöjä. Eri
tutkimusprojekteissa mitataan paljonkin päästöjä, mutta eri
tutkimuslaitokset käyttävät erilaisia mittausmenetelmiä.
Uusille tulisijoille on tulossa EU:sta ekosuunnitteludirektiivin mukainen
komission asetus kiinteiden polttoaineiden laitteille. Asetus sisältää
laboratorio-olosuhteissa tehtyihin testimittauksiin perustuvat päästörajat
ja sillä kielletään vaatimukset täyttämättömien laitteiden saattaminen
markkinoille. Asetus koskee vain uusia laitteita, ei jo olemassa olevia.
Olemassa oleville tulisijoille tällainen päästörajojen asettaminen ei ole
mahdollista. Säädös annetaan todennäköisesti vuonna 2013, jolloin se
tullee voimaan arviolta vuonna 2015.
Lisäksi sisäasiainministeriö valmistelee parhaillaan valtioneuvoston
asetusta tehdasvalmisteisten tulisijojen paloturvallisuudesta. Myös
tämä asetus koskee uusia tulisijoja.
Tulisijan käyttötapa vaikuttaa eniten päästöihin
Tulisijojen päästöt ovat voimakkaasti riippuvaisia tulisijan käyttötavasta,
sääolosuhteista ja käytetyn polttoaineen laadusta. Matalapaineella
päästöt eivät pääse leviämään kauemmas vaan jäävät alailmaan
aiheuttaen savuhaittoja. Märän puun tai jätteen polttaminen ja kitupoltto
aiheuttavat paljon päästöjä. Puhdas ja sopivan kuiva puuaines palaa
tehokkaasti, jolloin palamisesta syntyy vähemmän päästöjä.
Tulisijan vaikutuksista ilmanlaatuun ja oikeista puun polttotavoista on
valmistumassa esite asukkaille syksyyn 2012 mennessä. HSY ja
SYKE vastaavat esitteestä ja rahoittavat sitä. Esitteen valmistelussa
ovat mukana myös kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien
ympäristökeskukset, Nuohousalan keskusliitto, Työtehoseura ja
Valvira. Tavoitteena on vaikuttaa tulisijan käyttäjiin ja opastaa
käyttämään tulisijaansa siten, että päästöt ovat mahdollisimman pienet.
Nuohoojille järjestetään aiheesta koulutustilaisuus ja he jakavat esitettä
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lämmityskaudella 2012–2013 kaikkiin pääkaupunkiseudulla
nuohoamiinsa kiinteistöihin.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Outi Väkevä, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31516
outi.vakeva(a)hel.fi
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§ 281
Ryj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite koirapuistoista
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-002571 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Sanna Hellström ja 14 muuta valtuutettua ovat tehneet
aloitteen, jossa esitetään aitaamattomia ja kevyesti toteutettuja
koirapuistoja sekä koiranomistajien ja asukkaiden kuulemista
koirapuistoja suunniteltaessa.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että
kaupunkimaisella alueella koirapuistojen aitaaminen on tarpeen mm.
turvallisuussyistä. Rakennusvirasto selvittää mahdollisuuksia löytää
paikkaa Östersundomin koirametsän kaltaiselle alueelle
naapurikunnista kaupungin omistamilta alueilta.
Rakennusvirasto pitää yhteyttä asukasyhdistyksiin ja koiranomistajia
edustavaan Helsingin seudun kennelpiiriin.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
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1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 995
HEL 2012-002571 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 245
HEL 2012-002571 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Helsingissä on nykyisin 89 koira-aitausta. Aitauksissa koiria voidaan
ulkoiluttaa vapaina, sillä järjestyslain mukaan koiria voi pitää taajamissa
vapaana vain koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla
piha-alueilla. Aitauksissa koirat myös oppivat tulemaan toimeen
lajitoveriensa kanssa. Samalla ne ovat tärkeitä koiranomistajien
tapaamis- ja tiedonvälityspaikkoja. Koira-aitausten aitaaminen
kaupunkimaisella alueella on tarpeellista koirien ja muun turvallisuuden
takaamiseksi. Myös tällöin koirien on oltava omistajansa tai haltijansa
valvonnassa, ja niiden pääsy liikenteen sekaan on estettävä.
Perustettaessa aitauksia tulee niiden ja asuinkortteleiden, sairaalaalueiden, hautausmaiden ja muiden koirien haukunnasta häiriintyviin
alueiden välillä olla riittävä etäisyys. Myös muu virkistyskäyttö, kuten
leikkipaikat, pelikentät, tärkeät yleiset ulkoilureitit, ladut ja kaikkien
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käytettävissä olevat luontoalueet, kilpailee tilasta koira-aitausten
kanssa. Helsinki tiivistyy, eikä uusille, entistä suuremmille koiraaitauksille ole helppo löytää paikkoja. Suurille koira-aitauksille on tilaa
lähinnä väljemmin rakentuneilla esikaupunkialueilla. Aitaaminen, joka
mahdollistaa aitausten turvallisen käytön, on yleensä koira-aitauksen
perustamisen suurin kuluerä. Varusteiden ja rakentamisen tasolla ei ole
ollut vastaavan suuruista kustannusvaikutusta koira-aitauksen
kokonaishintaan.
Koira-aitausten ja koirametsien sijoittamisessa on huomioitava myös
maiseman- ja luonnonsuojelu. Metsiin perustetuissa tavanomaisissa
koira-aitauksissa metsänpohja saattaa kulua nopeasti paljaaksi.
Östersundomin usean hehtaarin laajuisessa koirametsässä voi
havainnoida koirien vaikutusta metsäluontoon. Alue on ollut vilkkaassa
käytössä, josta johtuen metsäluonto on alkanut muuttua. Koirien virtsa
ja ulosteet muuttavat metsänpohjan ravinnepitoisuuksia. Tallaaminen,
kaivelu ja kaluaminen kuluttavat maapohjaa ja kasvillisuutta. Osa
puustosta, varsinkin taimikot, kärsivät, eikä metsää enää saada
uudistumaan luontaisesti.
Östersundomin koirametsän kaltaisia alueita ei ole Helsingin kaupungin
alueella osoitettavaksi koirien käyttöön, mutta sellainen voi löytyä
naapurikunnista Helsingin kaupungin omistamilta alueilta. Esimerkiksi
Nuuksiosta saattaisi löytyä koirametsiksi soveltuvia kohteita. Suuri osa
näistä alueista on liikuntaviraston hallinnassa rakennusviraston
vastatessa luonnonhoidosta. Sijoitusasioista päättää alueen haltija.
Yhteistyö koiranomistajien ja asukkaiden kanssa
Rakennusvirasto kokee yhteistyön asukkaiden ja koiranomistajien
kanssa tarpeelliseksi ja haluaa edistää sitä. Rakennusvirasto pitää
myös säännöllisesti yhteyttä Helsingin seudun kennelpiirin, joka
edustaa asukas-, käyttäjä- ja asiantuntijanäkemystä. Yksittäisten
henkilöiden toiveet ja näkemykset ovat varsin moninaisia, sillä
koiranomistajien ja muiden alueen asukkaiden mielipiteet saattavat
poiketa toisistaan suuresti. Rakennusvirasto on kuullut
asukasyhdistyksiä aina uusia koira-aitauksia perustettaessa jo siksi,
että aitausten paikanvalinta herättää usein paljon toisistaan poikkeavia
kannanottoja. Uuden koira-aitauksen perustamisen edellytyksenä on
ollut aloite alueen asukasyhdistykseltä tai että se on merkitty
asemakaavaan.
Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt Rakennusviraston laatimat
Helsingin koirapalveluperiaatteet syksyllä 2000. Periaatteet perustuvat
koiranomistajille suunnatusta kyselytutkimuksesta saatuun aineistoon.
Koirapalveluperiaatteita päivitetään käyttäjiltä saadun palautteen sekä
ylläpidon havaintojen pohjalta vuoden 2012 aikana, jonka jälkeen ne
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viedään yleisten töiden lautakunnan hyväksyttäväksi. Mahdollisuuksia
suurempien koira-aitausten perustamiseen ja koirametsän
osoittamiseen Helsingin kaupungin omistamilta mailta naapurikunnissa
tarkastellaan osana linjauksen päivitystä.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638
kaisu.ilonen(a)hel.fi
Ritva Keko, laatuvastaava, puhelin: 310 38403
ritva.keko(a)hel.fi

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

290 (881)

Kj/26
26.09.2012

§ 282
Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lumikasojen
poiskuljetuksesta ajoradoilta ja jalkakäytäviltä
HEL 2012-002556 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 7 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että kaupunki tehostaa lumenpoistoa ja -kuljetusta
kaduilta.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupunki
on tehostanut talvihoitotoimia monin tavoin, mm. runsaslumisten talvien
varautumissuunnitelman käyttöön otolla. Tarkoituksena on laatia
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kadunpitojärjestys, jossa
annetaan määräyksiä mm. lumen poistosta ja kuljetuksesta.
Rakennusvirasto kehittää yhteistyössä palveluntuottajien kanssa lumen
poiskuljetusta edistäviä työmenetelmiä. Tehokas lumenpoisto
edellyttää myös lumenvastaanottopaikkojen lisäämistä eri puolelle
kaupunkia. Vastaanottopaikoiksi soveltuvia paikkoja selvitetään
yhteistyössä asianomaisten hallintokuntien kanssa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet
1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 996
HEL 2012-002556 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 249
HEL 2012-002556 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Aloite on erittäin kannatettava.
Yleisten töiden lautakunta toteaa, että rakennusvirasto on tehnyt
runsaasti talvihoitoon liittyneitä tehostamistoimenpiteitä.
Tehostamistoimenpiteitä ehdotettiin rakennus- ja ympäristötoimen
apulaiskaupunginjohtajan kadunpidon kehittämisryhmässä ja niitä on jo
otettu käyttöön. Muun muassa myös viimetalvena käyttöönotettu
runsaslumisien talvien varautumissuunnitelma, joka sisältää
lisäpysäköintipaikat ja -lumenvastaanottopaikat sekä auton omistajille
suunnatun maksuttoman tekstiviesti- ja Internet-palvelun vähentämään
kaupungin toimesta tehtävää ajoneuvojen siirtojen vähentämiseksi.

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

292 (881)

Kj/26
26.09.2012
Runsaan lumen ongelma on korostunut kantakaupungissa, jossa lumi
täyttää kadunvarret. Kantakaupungin alueella Etu-Töölön aluetta
lukuun ottamatta on talvihoidossa kunnossapitolain mukainen
vastuujako kaupungin ja kiinteistöjen omistajien kesken. Ajoratojen
auraus ja liukkaudentorjunta kuuluu kaupungille, jalkakäytävien auraus
ja liukkaudentorjunta kiinteistön omistajille ja sekä ajoradoilta että
jalkakäytäviltä aurattujen lumien poiskuljetus on kiinteistöjen omistajien
vastuulla.
Aloitteessa on mainittu, että (kantakaupungissa) lumikasat jäävät
osittain jalkakäytävälle ja osittain ajoradalle, mikä vaarantaa jalankulun
ja tukkii autoliikenteen. Ongelman poistaminen kuuluu tällä hetkellä
pääosin tontinomistajille. Rakennusvirastoon siirrettiin vuoden 2012
alussa aiemmin rakennusvalvontaviraston vastuulle kuulunut
tontinomistajien kadunpidollisten velvoitteiden valvonta. Tänä aikana
rakennusvirasto on rakentanut valvontajärjestelyä ja vuoden alusta
lähtien valvojat ovat huomauttaneet ja kehottaneet satoja kiinteistöjä
tekemään heille kuuluneet vastuunsa.
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että talvihoidon tehostaminen
edellyttää katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta annetun lain mahdollistamaan erillisen
kunnossapitojärjestyksen. Kunnossa- ja puhtaanapitoa säätelevä
kunnossapitojärjestys on vastaava kuin kunnan rakennusjärjestys.
Siinä kaupunki voi antaa tarkemmat määräykset kunnossa- ja
puhtaanapitotöiden suoritustavasta ja siinä käytettävistä aineista ja
laitteista, suoritusajasta, lumen käsittelystä, sijoittamista ja
poiskuljetusta sekä alueiden jaottelusta ylläpidon tavoitetason
mukaisiin kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin. Se luo vahvan perustan
ylläpidon valvonnalle myös kiinteistöjen omistajiin nähden.
Rakennusvirasto valmistelee esityksen kunnossapitojärjestyksestä
kuluvan vuoden aikana. Kunnossapitojärjestyksen vahvistaa
rakennusjärjestyksen tapaan Helsingissä kaupunginvaltuusto.
Kokonaisvastuuhoidon mahdollinen laajentaminen kantakaupungin
alueelle, jossa kaupunki ottaa hoidettavakseen kaikki tontinomistajille
kuuluvat tehtävät, myös katujen lumen poisajon, tasaisi ja parantaisi
talvihoidon laatua ja mahdollistaisi tehokkaan ja hallitusti hoidetun
lumen pois kuljetuksen. Kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoidon
selvityksestä on yleisten töiden lautakunta antanut asiaa koskevan
lausunnon kaupunginhallitukselle 13.4.2012. Lausunnossa lautakunta
toteaa, että alueen ottaminen kokonaisvastuuhoidon piiriin on keskeisin
tapa tehostaa lumen poistamista kantakaupungin alueella.
Kolme edellistä talvea ovat olleet muihin talviin verrattuna
poikkeuksellisen runsaslumisia ja erittäin haasteellisia. Helsingissä oli
20 vuotta sitten käytettävissä enemmän kuin 15
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lumenvastaanottopaikkaa. Tällä hetkellä kaupungin merkittävästi
laajennettua 20:ssä vuodessa, on näitä kadun talvihoidon toiminnan
kannalta elintärkeitä perusedellytyksiä vähennetty puoleen. Kolmena
edellisenä talvena on suuren lumimäärän vuoksi jouduttu virallisten
vastaanottopaikkojen lisäksi avaamaan eri puolille Helsinkiä kymmeniä
varapaikkoja, joihin lunta on ollut mahdollista varastoida.
Yleisten töiden lautakunta katsoo, ettei nykyinen toiminta
lumenvastaanoton edellytysten suhteen ole kestävällä pohjalla.
Kaupungin tulee suunnitella ja rakentaa lumenvastaanottoon riittävä
kapasiteetti palvelemaan kaikkia kaupunginosia, mikä tarkoittaa lisää
vastaanottoalueita ja panostamista muihin lumen hallintamenetelmiin.
Jokaisen kaupunginosan tulee voida huolehtia alueensa
lumilogistiikasta itsenäisesti. Näin lunta ei tarvitsisi kuljettaa pitkiä
matkoja toisiin kaupunginosiin ja logistiikka olisi kokonaisuudessaan
toimivaa ja edullista. Tässä määrittelytyössä vaaditaan lähes koko
teknisen sektorin hallintokuntien osallistumista ja tukea.
Katujen talvihoidossa ei ole vielä riittävän laajassa käytössä uutta
lumilogistiikkaa ja etenkin poiskuljetusta nopeuttavia työmenetelmiä.
Rakennusvirasto on ollut mukana kehittämässä tehokkaampia
työmenetelmiä. Operatiivisesta ja teknisestä kehittämistyöstä vastaa
palveluntuottajat, joilla on asiantuntijuus toiminnan parantamiseen.
Tällä hetkellä nopeuttamiseen liittyviä edellytyksiä on heikosti
palveluntuotannossa. Palveluntuottajien paremmalla keskinäisellä
kilpailulla voitaisiin esimerkiksi nopeuttaa kehitystyön jalkauttamista
normaaleihin toimintamenetelmiin. Myös kunnossapitojärjestys
tehostaa lumilogistiikkaa.
Katujen talvihoitoon paremmin varautuminen vaatii suunnitelmallisuutta
ja ennakoimista. Rakennusvirasto on aiempina
taloussuunnitelmakausina esittänyt talvihoitoon lisää määrärahoja, jotta
hankaliin talviin voitaisiin varautua paremmin esimerkiksi lisäämällä
varalla olevia resursseja. Talvihoitoon varatut määrärahat ovat
kehittyneet yleistä kustannustasoa ja alueiden kasvua heikommin. Näin
ollen poikkeuksellisten runsaslumisten talvikatujen hoitotaso on
luonnollisesti heikentynyt. Toimiva kunnossapito ja etenkin talvihoito
turvaa kaupungin toimintaedellytykset ja talveen varautuminen olisi
nähtävä samanlaisena kaupungin toiminnan turvaajana kuin
pelastustoimi. Näin ollen koko teknisen sektorin tulee olla toiminnallaan
mukana kehittämässä turvallisen liikenteen edellytyksiä Helsinkiin.
Käsittely
08.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotuksen kappaleen 7 loppuun
seuraava virke: "Lausunnossa lautakunta toteaa, että alueen ottaminen
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kokonaisvastuuhoidon piiriin on keskeisin tapa tehostaa lumen
poistamista kantakaupungin alueella."
Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen
Lisätiedot
Tarja Myller, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38538
tarja.myller(a)hel.fi
Ville Alatyppö, projektinjohtaja, puhelin: 310 39943
ville.alatyppo(a)hel.fi
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§ 283
Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite kierrätyksen helpottamisesta
HEL 2012-003476 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Mirka Vainikan valtuustoaloite
HSYn lausunto 20.4.2012

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Mirka Vainikka ja 16 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että kierrätyspisteiden sijoittelua parannetaan sekä
Malmille sijoitetaan kierrätyspiste lasille, metallille, pahville ja paperille.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että
pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella kunnalle kuuluvista
jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Myös kierrätyspisteverkosto
kuuluu HSY:n vastuulle. HSY hankkii kierrätyspisteisiin tarvittavat luvat
kaupungeilta ja maanomistajilta, rakentaa pisteet sekä vastaa
paikkojen kunnossapidosta ja siisteydestä. Tuottajayhteisöt ja
vaatekerääjät maksavat näistä aiheutuvista kuluista sopimuksen
mukaisen korvauksen HSY:lle.
Mikäli pisteitä sijoitetaan kaupungin maalle, päättää kaupunki
tarvittavista maanvuokrauksista ja toimenpideluvista. HSY laatii
yhdessä kierrättämisestä vastuussa olevien tuottajayhteisöjen ja
muiden kierrätystä harjoittavien toimijoiden kanssa kaupungille
esitykset pisteiden sijainnista ja niissä kerättävistä jakeista. Pisteet
pyritään sijoittamaan siten, että ne ovat helposti saavutettavissa.
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HSY järjestää Malmin alueelle kierrätyspisteen kauppaliikkeen pihalle
sekä mahdollisesti toisen pisteen Riihenkulman ja Vanhan
Helsingintien kulmaukseen pysäköintialueelle.
Käytöstä poistetun paperin kuljetuksesta ja maksuttomien
vastaanottopisteiden järjestämisestä huolehtivat tuottajat. Tuottajien on
järjestettävä paperin kuljetus kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat muualla kuin
pientalo- tai haja-asutusalueella. Keräysastioiden verkoston tiheydestä
päättävät tuottajat.
Uusien 1.7.2012 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten mukainen
lasin, metallin sekä laajennettu kartongin erilliskeräysvelvoite tulee
voimaan 1.1.2014. HSY aloittaa erilliskerätyn pakkausjätteen
kiinteistökohtaisen kuljettamisen vaiheittain sen mukaan kuin HSY:n
hallitus erikseen päättää. Kiinteistöt siirtyvät HSY:n järjestämään
pakkausjätteen kuljetukseen viimeistään 1.9.2017.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Mirka Vainikan valtuustoaloite
HSYn lausunto 20.4.2012

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 997
HEL 2012-003476 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 364
HEL 2012-003476 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kierrätyspisteiden sijainti kiinnostaa ymmärrettävästi alueen asukkaita,
sekä mahdollisina naapureina että kierrätyspisteen käyttäjinä.
Kierrätyspisteisiin liittyy nk. nimby-ilmiö, niitä toisaalta halutaan mutta
kaikille osallisille sopivan ja jätelain edellytykset täyttävän paikan
löytäminen tiiviistä kaupunkirakenteesta ei ole ongelmatonta.
Rakennusviraston hallinnoimilla yleisillä alueilla sijaitsevia
kierrätyspisteitä koskeva lupamenettely on siirretty kiinteistövirastosta
rakennusviraston vastuulle vuoden 2003 alusta. Kierrätyspisteitä
koskevat voimassa olevat vuokrasopimukset on siirretty samassa
yhteydessä kiinteistövirastosta rakennusvirastoon. Kierrätyspisteitä
sijaitsee myös liikuntaviraston ja tukkutorin hallinnoimilla yleisillä
alueilla sekä kiinteistöviraston hallinnoimilla rakentamattomilla tonteilla.
Lisäksi kierrätyspisteitä on perustettu muiden kuin kaupungin
hallinnoimiin liikekiinteistöihin ja niiden tonteille.
Kaupungin rooli kierrättämisessä
Jätelaki antaa määräyksiä tiettyjen jätelajien tuottajavastuista.
Tämän lisäksi kierrätyspisteiden sijaintiin ja lukumäärään vaikuttaa
myös toiminnan taloudellinen kannattavuus. Verkoston tiheyteen
vaikuttaa kultakin alueelta kertyvän materiaalin suhde toiminnasta
aiheutuviin kustannuksiin.
HSY laatii yhdessä kierrättämisestä vastuussa olevien
tuottajayhteisöjen ja muiden tuottajavastuun ulkopuolisten kierrätystä
harjoittavien toimijoiden kanssa kaupungille esitykset pisteiden
sijainnista ja niissä kerättävistä jakeista. Pisteet pyritään sijoittamaan
asukkaiden luonnollisten kulkureittien varsille, jotta ne ovat helposti
saavutettavissa.
Mikäli kierrätyspistettä esitetään perustettavaksi kaupungin
hallinnoimalle alueelle, kaupunki harkitsee jätelain määräysten,
maankäytönsuunnittelun ja ko. alueen hallinnan näkökulmasta HSY:n
esittämän jätteen kierrätyspisteen sijaintipaikan ja sitä koskevien
järjestelyjen soveltuvuutta. Tämän ja kuulemismenettelyssä saadun
palautteen perusteella kaupunki tekee kierrätyspisteen perustamisen
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edellyttämät maanvuokrausta ja rakentamistoimenpidettä koskevat
päätökset.
Kaupunki ei peri vuokrauksista vastiketta HSY:ltä. HSY vastaa pisteen
perustamisesta, astioiden tyhjentämisestä ja pisteen yleisestä
siisteydestä.
Yhteenveto
Pisteiden perustamisessa HSY yhteistyössä tuottajayhteisöjen ja
muiden kierrättämistä harjoittavien toimijoiden kanssa on aloitteen
tekijä, kaupungin rooli on huolehtia toimenpiteen edellyttämistä
maankäytön suunnitteluun, omistamansa alueen käyttöön ja
hallinnointiin sekä asukkaiden kuulemiseen liittyvistä
viranomaistehtävistä.
Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen
Lisätiedot
Eva-Lisa Karlsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 64387
eva-lisa.karlsson(a)hel.fi
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§ 284
Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite metsäisen suojeluverkoston
perustamisesta
HEL 2012-004352 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
1

HEL 2012-004352 Kari Emma valtuustoaloite Kvsto 14.3.2012 asia 45

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Emma Kari ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että Helsingin ympäristökeskus kartoittaisi olemassa olevan
tietoaineiston perusteella metsäiseen suojeluverkostoon soveltuvat
alueet Helsingissä. Selvityksen pohjalta valmisteltaisiin
kaupunginhallitukselle esitys metsäisen suojeluverkoston
perustamiseksi yhdessä rakennusviraston ja
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Kaupunginhallitus suosittelee
suojeluverkoston perustamista virastojen välisenä yhteistyönä
ympäristökeskuksen ollessa vetovastuussa aloitteessa esitetyllä
tavalla.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että
luonnonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään laajaa,
Helsingin ympäristökeskuksen ylläpitämää paikkatietomuotoista
luontotietojärjestelmää (LTJ). Järjestelmää päivitetään jatkuvasti.
Ympäristökeskuksen kesällä 2011 teettämästä metsäisten
luontoarvojen kartoituksesta (ns. Metso-kartoitus) saadaan tietoa
Helsingin metsäluonnon monimuotoisuusarvoista. Kartoituksen
tavoitteena on ensisijaisesti ollut luontotietojärjestelmän tietosisältöä
kartuttava metsäisten luontoarvojen inventointi, jossa metsän
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rakennetta koskevat biologiset luokittelukriteerit ovat olleet samat kuin
vapaaehtoisen metsiensuojelun METSO-ohjelmassa (Etelä-Suomen
metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008-2016).
Inventointien tuloksista laadittu raportti on viety tiedoksi
ympäristölautakunnalle sen valmistuttua. Metso-kartoituksen raportti
luovutetaan sen valmistuttua ympäristöministeriölle tämän vuoden
syyskuussa. Metso-inventoinnin tulokset ovat saatavilla
luontotietojärjestelmästä loppuvuodesta 2012.
Ympäristökeskus kartoittaa uuden luonnonsuojeluohjelman valmistelun
yhteydessä alueet, jotka Helsingissä olisi syytä rauhoittaa
luonnonsuojelulain nojalla. Kartoitukseen sisällytetään luonnollisesti
myös metsäiset alueet. Uuden luonnonsuojeluohjelman laatiminen
aloitettaneen vuonna 2014. Voimassa olevassa
luonnonsuojeluohjelmassa vuosille 2008–2017 esitetään yhteensä
seitsemää uutta metsäistä suojelukohdetta, joiden kokonaispinta-ala on
113 hehtaaria. Toteutuessaan tämä kaksinkertaistaisi nykyisten
metsäisten suojelukohteiden määrän ja pinta-alan vuoteen 2017
mennessä.
Tavoite tarkastella metsäisiä alueita verkostona sisältyy Helsingin
luonnonhoidon linjaukseen, jossa korostetaan ydinalueiltaan nimetyn
ekologisen verkoston tärkeyttä. Metsien arvokkaimmat ydinalueet ja
luonnon arvokohteet ovat rakennusvirastossa tiedossa, ja ne on otettu
huomioon tehdyissä aluesuunnitelmissa.
Luontoarvojen säilyminen runsaina kaupunkimetsissä johtuu siitä, että
luonnon monimuotoisuusarvoja turvataan hoidon piirissä olevissa
metsissä lukuisin keinoin. Näitä ovat muun muassa suunnitelmallinen
lahopuun jättäminen metsiin, kosteikkojen ja pienvesien suosiminen,
lehtopensaikkojen säästäminen, puuston uudistaminen pienaukoin
sekä puuston eri-ikäisrakenteen vahvistaminen hoidolla.
Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma
2008–2017 (LUMO) ja Helsingin luonnonhoidon linjaus ohjaavat
kaupungin toimintaa hyvin, mikä käy ilmi valtuustoaloitteestakin.
Todisteena tästä ovat runsaat ja näkyvät luontoarvot Helsingin
kaupunkimetsissä. Myös METSO -inventoinnin alustavat tulokset
viittaavat tähän. Tämä on seurausta Helsingin luonnonympäristön
monipuolisuudesta ja rikkaudesta sekä vastuullisesta ja luontoarvot
huomioon ottavasta hoidosta, josta rakennusvirasto vastaa.
Helsingin luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet ovat
aktiivisesti koulujen opetuskäytössä ja ympäristökasvatuksessa.
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja virkistyskäyttö eivät ole
ristiriidassa, kun alueiden hoito kohdennetaan suunnitelmallisesti.
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Helsingin Yleiskaavassa 2002 osoitettu viheraluerakenne turvaa
suuren osan Helsingin metsäisistä alueista.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu useita yleiskaavan laajoja
virkistysalueita koskevia yleissuunnitelmia ja asemakaavoja, joissa
metsien merkitys virkistysalueina ja niiden merkitys luonnon
monimuotoisuuden ja suojelun kannalta on otettu huomioon.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on vuoden 2012 alussa käynnistynyt
yleiskaavatyö. Yleiskaavatyössä tullaan ottamaan metsäverkosto
huomioon. Tehdyt selvitykset ja metsäinen verkosto ovat
yleiskaavatyön lähtöaineistoa, ja suojelutavoite on kannatettava niiltä
osin kuin se on mahdollista metropolialueen ydinkaupungin ja
kasvavan pääkaupungin tiivistämistavoitteet ja urbaani
kaupunkiympäristö huomioon ottaen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
1

HEL 2012-004352 Kari Emma valtuustoaloite Kvsto 14.3.2012 asia 45

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 998
HEL 2012-004352 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Käsittely
17.09.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan jäsen Moision vastaehdotuksen
mukaisesti siten, että esityksen esittelijänosuuden ensimmäiseen
kappaleeseen lisätään seuraava virke:
"Kaupunginhallitus suosittelee suojeluverkoston perustamista virastojen
välisenä yhteistyönä ympäristökeskuksen ollessa vetovastuussa
aloitteessa esitetyllä tavalla."
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10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2012 § 242
HEL 2012-004352 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Tiivistelmä
Helsingin Yleiskaavassa 2002 osoitettu viheraluerakenne turvaa
suuren osan Helsingin metsäisistä alueista.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu useita yleiskaavan laajoja
virkistysalueita koskevia yleissuunnitelmia ja asemakaavoja, joissa
metsien merkitys virkistysalueina ja niiden merkitys luonnon
monimuotoisuuden ja suojelun kannalta on otettu huomioon.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on vuoden 2012 alussa käynnistynyt
yleiskaavatyö. Yleiskaavatyössä tullaan ottamaan metsäverkosto
huomioon. Tehdyt selvitykset ja metsäinen verkosto ovat
yleiskaavatyön lähtöaineistoa, ja suojelutavoite on kannatettava niiltä
osin kuin se on mahdollista metropolialueen ydinkaupungin ja
kasvavan pääkaupungin tiivistämistavoitteet ja urbaani
kaupunkiympäristö huomioon ottaen.
Lausunto
Suuri osa metsäisistä alueista sijaitsee Helsingin Yleiskaavassa 2002
osoitetuilla virkistys- ja luonnonsuojelualueilla. Helsingissä on
sormimainen viheraluerakenne, "vihersormet", joiden alueella voidaan
säilyttää yhtenäisiä kaupunkimetsiä ja tarjota kaupunkilaisille
monipuolinen virkistysympäristö.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut yleiskaavassa osoitetuille
laajoille viheralueille kehittämissuunnitelmia.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Helsinkipuiston
yleissuunnitelman periaatteet 7.2.2012 ja Itä-Helsingin kulttuuripuistoa
koskevan kehittämissuunnitelman 11.10.2011. Viraston
toimintasuunnitelmassa on myös läntistä vihersormea ja Viikki - Kivikon
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vihersormea koskevien yleissuunnitelmien laatiminen. Keskuspuiston
suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa
24.8.2006. Keskuspuiston pohjoisosan asemakaava on tullut voimaan
tänä vuonna ja Keskuspuiston kaavoittamattomien alueiden kaavoitus
on tarkoitus saattaa lautakunnan käsittelyyn tämän vuoden aikana.
Keskuspuiston kaavoituksessa on korostettu erityisesti ulkoilumetsän
merkitystä sekä yhtenäisyyden ja luonnon monimuotoisuuden
säilyttämistä. Viime vuosina on laadittu useita metsäisiä alueita
koskevia virkistysaluekaavoja mm. Vuosaaren ulkoilupuistoon ja
Kallahdenniemelle. Ympäristölautakunnan vuonna 2008 hyväksymässä
luonnonsuojeluohjelmassa esitetyistä metsäisistä suojelualueista (113
ha) noin 70 hehtaaria on osoitettu luonnonsuojelualueiksi
asemakaavoissa. Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelussa
on selvitetty suunnitellun kaupunkirakenteen vaikutuksia
suojeluarvoihin.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on aloitettu myös viheraluestrategian
laatiminen. Kaupunkirakenteen tiivistäminen edellyttää viheralueiden
tavoitteellista kehittämistä. Viheraluestrategiassa muodostetaan
näkemys Helsingin viheraluerakenteen kehittämisestä tulevaisuudessa.
Työssä otetaan tarkasteluun myös metsäinen verkosto ja seudulliset
viheryhteystarpeet.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 17.1.2008 antanut lausunnot
aloitteessa mainituista Helsingin luonnon monimuotoisuuden
turvaamisen toimintaohjelmasta 2008-2017 ja Helsingin
ympäristölautakunnan vuonna 2008 hyväksymästä
luonnonsuojeluohjelmasta 17.1.2008. Lausunnoissa todetaan
maankäytön suunnittelun usein ristiriitaiset tavoitteet ja niiden
yhteensovittamisen tarve, jota voidaan tehdä yleiskaavan
valmistelussa. Lisäksi kaupunkisuunnitteluviraston edustajat ovat olleet
mukana kyseisten ohjelmien valmistelussa.
Aloitteessa mainitulla Meri - Rastilan alueella Vuosaaressa on
käynnissä osayleiskaavatyö. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
8.5.2012 hyväksyä 24.4.2012 päivätyn Meri - Rastilan länsirannan
osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Meri - Rastilan
alueen suunnittelussa on sovitettu yhteen metroaseman läheisyyteen
suunniteltu asuinalue ja metsäluonnon suojelu sekä
virkistysaluetarpeet. Meri - Rastilan alue on ollut yksi
ympäristökeskuksen toimeksiannosta tehdyn Helsingin metsäalueiden
luonnon monimuotoisuutta koskevan selvityksen inventoinnin kohteista.
Suuri osa osayleiskaavan suunnittelualueesta on metsäluonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta. Kaavan vaikutuksia
arvioitaessa on todettu, että merkittävä osa vanhan metsän arvoista
voidaan säilyttää rakentamisalueen ulkopuolella.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ympäristökeskus ovat käyneet yhdessä
läpi metsäluonnon monimuotoisuutta koskevan selvityksen, joka on
laadittu metsien monimuotoisuutta koskevan tietopohjan
vahvistamiseksi muun luontotiedon lisäksi. Selvityksen tiedot luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaista metsäkohteista otetaan
maankäytön suunnittelun lähtötiedoiksi.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on vuoden 2012 alussa käynnistynyt
yleiskaavatyö. Kevään 2012 aikana on kartoitettu kaavatyön
lähtökohtia ja kaavan teemoja työohjelmaa sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa varten. Erityisesti on pohdittu Helsingin
erityispiirteitä ja vetovoimatekijöitä.
Kaupunkimetsät ovat yksi Helsingin vahvuuksista, jotka jatkossakin
tulee ottaa huomioon kilpailukykytekijänä. Toisaalta yleiskaavatyön
haasteena on löytää uusia rakentamisalueita vastaamaan kestävän ja
energiaa säästävän kaupunkirakenteen vaatimuksiin ja reagoimaan
väestönkasvuun seudulla. Tärkeää on pyrkiä yhteensovittamaan nämä
lähtökohdat.
Ekologisesti kestävä ja eheytyvä yhdyskuntarakenne on tärkeä paitsi
seudun mittakaavassa myös Helsingin maantieteellisten rajojen
sisäpuolella riippumatta kuntarajoista. Tiivistyvä rakenne mahdollistaa
kattavan joukkoliikenteen ja parhaimmillaan raiteisiin tukeutuvan
verkostokaupungin, jossa palvelut ovat hyvin saavutettavissa myös
kävellen ja pyöräillen.
Yleiskaavatyössä tullaan ottamaan metsäverkosto huomioon.
Yleiskaavan valmistelu tehdään vuorovaikutuksessa hallintokuntien,
asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Suojelualueet ja
metsäverkosto ovat yleiskaavatyön lähtöaineistoa, ja suojelutavoite on
kannatettava niiltä osin kuin se on mahdollista metropolialueen
ydinkaupungin ja kasvavan pääkaupungin tiivistämistavoitteet ja
urbaani kaupunkiympäristö huomioon ottaen.
Käsittely
12.06.2012 Ehdotuksen mukaan
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.
Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään lausuntoon: "Selvitetään metsäiseen
suojeluverkostoon soveltuvat alueet Helsingissä yhteistyössä
rakennusviraston, ympäristökeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa."
Kannattajat: Sampo Villanen
1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausuntoon: "Selvitetään metsäiseen
suojeluverkostoon soveltuvat alueet Helsingissä yhteistyössä
rakennusviraston, ympäristökeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa."
Jaa-äänet: 6
Laura Finne-Elonen, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Matti Niemi,
Elina Palmroth-Leino, Heli Puura
Ei-äänet: 2
Mari Holopainen, Sampo Villanen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Osmo Soininvaara
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6-2.
Varapuheenjohtaja oli poissa.
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329
marja.piimies(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209
raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
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Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
Helsingissä on lähes 50 luonnonsuojelualuetta, mutta ne ovat pintaalaltaan suhteellisen pieniä. Eniten on suojeltu saaristolintujen
pesimäluotoja. Tärkeimmät metsäalueet Sipoonkorven eteläosassa,
Mustavuoressa ja Haltialassa ovat suojelun piirissä kokonaan tai
osittain. Näiden Helsingin metsien ydinalueiden hoitotapa myös
suojelualueiden ulkopuolella on ollut luontoarvoja korostetusti
huomioon ottava. Toimivaan ekologiseen verkostoon tarvitaan myös
tavallisempia kaupunkimetsiä. Myös virkistysmetsiä hoidetaan
luonnonarvoja vaalien, ja myös suojelumetsiä käytetään
virkistystarkoituksiin.
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Ympäristökeskuksen kesällä 2011 teettämään metsäisten
luontoarvojen kartoitukseen (ns. Metso-kartoitus) on liitetty sellaisia
tavoitteita ja odotuksia, joita selvityksen tilanneella
ympäristökeskuksella ei ole ollut. Kyseessä ei ole ensisijaisesti ollut
rauhoitettavien kohteiden etsintä, vaan luontotietojärjestelmän
tietosisältöä kartuttava metsäisten luontoarvojen inventointi, jossa
metsän rakennetta koskevat biologiset luokittelukriteerit, ennen muuta
metsikön rakenne ja lahopuun määrä, ovat olleet samat kuin
vapaaehtoisen metsiensuojelun Metso-ohjelmassa. Uutta tietoa
lajistollisista arvoista on saatu myös samana vuonna laadituissa kääpäja orvakkainventoinneissa. Vanhastaan luontotietojärjestelmässä on
ollut kohdeluokka ”arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet”, joka on
kasvilajistoon perustuva näkökulma suojeluarvoon. Kääpä- ja Metsoinventoinnit ovat nostaneet esiin myös karujen kangas- ja kalliometsien
luontoarvoja, jotka kasvilajiston pohjalta tarkastellen ovat niukempia.
On ollut odotuksenmukaista, että luonnonarvoja säästäen hoidetuista
ulkoilumetsistä on löydetty enemmän Metso-kriteerit täyttäviä
metsiköitä kuin Etelä-Suomen talousmetsissä. Tulokset kertovat
osaltaan myös rakennusviraston ja Staran taidosta luontoarvojen
tunnistamisessa ja hoitamisessa.
Valtuustoaloitteessa todetaan erheellisesti, että Metso-kartoitusta ei ole
tuotu poliittiseen käsittelyyn. Metso-inventoinnin
luottamushenkilökäsittelyn menettely ei mitenkään poikkea aiemmista
luontotietojärjestelmän kartoituksista. Kartoituksissa aluerajaukset on
tehty luonnontieteellisin perustein, ja kartoituksiin mahdollisesti
sisältyvät suositukset ovat luonteeltaan asiantuntijasuosituksia.
Inventointien tuloksista laadittu raportti on viety tiedoksi
ympäristölautakunnalle sen valmistuttua. Metso-kartoitus sai
rahoituksensa ympäristöministeriöstä, ja raportti luovutetaan sen
valmistuttua ministeriölle tämän vuoden syyskuussa. Tulokset viedään
luontotietojärjestelmään syksyn aikana.
Ekologisen verkoston kannalta merkityksellinen on myös
ympäristökeskuksessa meneillään oleva luontotyyppikartoitus, joka tuo
uutta perustietoa myös metsien luontotyypeistä ja mahdollistaa niiden
yksityiskohtaisemman arvottamisen.
Ympäristökeskuksen keskeinen tehtävä on tiedon tuottaminen
päätöksenteon pohjaksi. Luontoasioissa luontotietojärjestelmän
tietosisällön jatkuva ja suunnitelmallinen kartuttaminen on
välttämätöntä suunnittelun ja hoidon pohjaksi. Laajuutensa vuoksi
kalliin Metso-inventoinnin mahdollisti valtion tuki, mutta sitä ja kaikkia
muitakaan inventointeja ei ole pystytty saamaan koko kaupunkia
kattaviksi, vaan on jouduttu valikoimaan ennakkotiedon mukaan
parhaita alueita. Ympäristökeskus jatkaa tiedon tuottamista luonnosta
resurssiensa puitteissa.
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Ympäristölautakunnan v. 2008 hyväksymässä Helsingin
luonnonsuojeluohjelmassa 2008-2017 todetaan, että seuraava
luonnonsuojeluohjelma laaditaan viimeistään 2017 tai tarpeen mukaan
aikaisemmin. Yleiskaavatyön ja viheraluestrategian valmistelun
ajoittumisen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että uuden
luonnonsuojeluohjelman laatiminen aloitetaan v. 2014.
Luonnonsuojeluohjelman valmistelun yhteydessä ympäristökeskus
kartoittaa alueet, jotka Helsingissä olisi syytä rauhoittaa
luonnonsuojelulain nojalla. Kartoitukseen sisällytetään luonnollisesti
myös metsäiset alueet. Ympäristökeskus toteuttaa
luonnonsuojeluohjelmaa valmistelemalla yhteistyössä
rakennusviraston, kaupunginsuunnitteluviraston kanssa esitykset
luonnonsuojelualueiden perustamiseksi ja suunnitelmat alueiden
hoidosta ja käytöstä.
Ympäristölautakunta painottaa, että luonnonarvoiltaan arvokkaiden
metsäisten alueiden verkoston muodostumista ja ylläpitämistä on syytä
edistää myös kaavoituksen keinoin. Käynnistyneen yleiskaavatyön
suurena kysymyksenä on tiiviimmän yhdyskuntarakenteen
yhdistäminen viihtyisään asumisympäristöön ja luonnon
monimuotoisuuteen. Metsäisten suojelualueiden verkosto palvelisi sekä
lajiston ja luontotyyppien säilyttämistä että hyviä
virkistysmahdollisuuksia viheryhteyksineen. Näillä puolestaan on
merkittäviä terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia.
Täydennysrakentaminen tulisi mitoittaa ja sijoittaa siten, että nämä
arvot tai muut tärkeät ekosysteemipalvelut eivät vaarannu.
Ekosysteemipalveluista erityisesti hulevesien hallinta vaatii riittävän
pinta-alan vettä läpäisevää maaperää, joka pääosassa Helsinkiä on
metsää. Ympäristökeskus osallistuu kaavoitusprosessiin tarjoamalla
tietoa ja asiantuntija-apua luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.
Myös luonnonhoito vaalimisen arvoisilla metsäisillä alueilla on
lautakunnan mielestä keskeinen osatekijä verkoston muodostumisessa
ja ylläpitämisessä. Rakennusvirasto ja Stara vastaavat
luonnonhoidosta kaupungissa. Luontoinventointien tulokset on syytä
ottaa huomioon luonnonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.
Ympäristökeskus osallistuu luonnonhoidon suunnitteluun tarjoamalla
tietoa ja asiantuntija-apua luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.
Käsittely
22.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisäys kpl 1 jälkeen
Ympäristölautakunta pitää aloitetta sinänsä erittäin kannatettavana.
Kannattajat: Kati Vierikko
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1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kpl 1 jälkeen
Ympäristölautakunta pitää aloitetta sinänsä erittäin kannatettavana.
Jaa-äänet: 4
Satu Erra, Timo Korpela, Romeo Pulli, Lea Saukkonen
Ei-äänet: 3
Lauri Alhojärvi, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko
Tyhjä: 0
Poissa: 2
Anne Kettunen, Cata Mansikka-aho
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 4-3.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534
raimo.pakarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.05.2012 § 256
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Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Emma Kari ja 20 muuta allekirjoittanutta tuovat valtuustoaloitteessaan
esiin kannatettavan ajatuksen Helsingin luontoarvojen
kokonaisvaltaisesta tarkastelusta. Luonnonhoidon suunnittelussa ja
toteutuksessa käytetään laajaa, Helsingin ympäristökeskuksen
ylläpitämää paikkatietomuotoista luontotietojärjestelmää (LTJ).
Järjestelmää päivitetään jatkuvasti. Esimerkiksi METSO -inventoinnin,
josta saadaan tietoa Helsingin metsäluonnon monimuotoisuusarvoista,
tulokset ovat ympäristökeskuksen mukaan saatavilla
luontotietojärjestelmästä loppuvuodesta 2012.
Tavoite tarkastella metsäisiä alueita verkostona sisältyy Helsingin
luonnonhoidon linjaukseen, jossa korostetaan ydinalueiltaan nimetyn
ekologisen verkoston tärkeyttä. Metsien arvokkaimmat ydinalueet ja
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luonnon arvokohteet ovat rakennusvirastossa tiedossa, ja ne on otettu
huomioon tehdyissä aluesuunnitelmissa. Näin toimintaan jatkossakin.
Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma
2008–2017 (LUMO) ja Helsingin luonnonhoidon linjaus ohjaavat
kaupungin toimintaa hyvin, mikä käy ilmi valtuustoaloitteestakin.
Todisteena tästä ovat runsaat ja näkyvät luontoarvot Helsingin
kaupunkimetsissä. Myös METSO -inventoinnin alustavat tulokset
viittaavat tähän. Tämä on seurausta Helsingin luonnonympäristön
monipuolisuudesta ja rikkaudesta sekä vastuullisesta ja luontoarvot
huomioon ottavasta hoidosta, josta rakennusvirasto vastaa.
Luontoarvojen säilyminen runsaina kaupunkimetsissä johtuu siitä, että
luonnon monimuotoisuusarvoja turvataan hoidon piirissä olevissa
metsissä lukuisin keinoin. Näitä ovat muun muassa suunnitelmallinen
lahopuun jättäminen metsiin, kosteikkojen ja pienvesien suosiminen,
lehtopensaikkojen säästäminen, puuston uudistaminen pienaukoin
sekä puuston eri-ikäisrakenteen vahvistaminen hoidolla. Helsingin
luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet ovat aktiivisesti
koulujen opetuskäytössä ja ympäristökasvatuksessa. Luonnon
monimuotoisuuden turvaaminen ja virkistyskäyttö eivät ole ristiriidassa,
kun alueiden hoito kohdennetaan suunnitelmallisesti.
Perustettaessa toimivaa, metsäistä suojeluverkostoa pitää tunnistaa ja
säilyttää riittävästi metsäisiä alueita ja ekologisia yhteyksiä
rakentamattomina. Voimassa olevassa luonnonsuojeluohjelmassa
vuosille 2008–2017 esitetään yhteensä seitsemää uutta metsäistä
suojelukohdetta, joiden kokonaispinta-ala on 113 hehtaaria.
Toteutuessaan tämä kaksinkertaistaa nykyisten metsäisten
suojelualueiden määrän ja pinta-alan vuoteen 2017 mennessä.
Metsäisen suojeluverkoston perustaminen lienee mukana laajemmin
seuraavassa luonnonsuojeluohjelmassa, jonka laadinnasta vastaa
Helsingin ympäristökeskus. Tämä tavoite on tärkeää ottaa huomioon
kaupunkisuunnitteluvirastolle kuuluvassa maankäytön suunnittelussa.
Rakennusvirasto osallistui ympäristökeskuksen laatiman Helsingin
luonnonsuojeluohjelman 2008–2017 valmisteluun muiden virastojen
kanssa. Samoin rakennusvirasto osallistuu
kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtävään maankäytön suunnitteluun
tarjoten asiantuntija-apua ja aluetuntemusta luonnonympäristön
turvaamiseksi.
Rakennusvirastolla on valmius osallistua metsäisen suojeluverkoston
perustamisen selvitys- ja suunnittelutyöhön. Rakennusvirasto toivoo
suojeluverkoston perustamisen lähtevän käyntiin ripeästi eri virastojen
välisenä yhteistyönä ympäristökeskuksen ollessa vetovastuussa.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä.
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Käsittely
15.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos: Poistetaan päätösehdotuksen kappale 6.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508
tiina.saukkonen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540
tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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§ 285
Ryj / Valtuutettu Kalle Könkkölän aloite raitiovaunupysäkkien
kunnostamisesta
HEL 2012-004353 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Kalle Könkkölän aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Kalle Könkkölän aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kalle Könkkölän
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Kalle Könkkölä esittää aloitteessaan raitiovaunupysäkkien
kartoittamista ja niiden korjaamista esteettömiksi.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että suurin
osa raitiovaunupysäkeistä on korotettu esteettömiksi. Uudet pysäkit
rakennetaan esteettöminä. Joidenkin vanhojen pysäkkien korottaminen
on mm. pysäkin sijainnin takia vaikeaa. Myös pysäkit, jotka ovat
bussien ja raitiovaunujen yhteiskäytössä, ovat ongelmallisia. Uudet
tekniset ratkaisut linja-autokaluston ja pysäkkirakenteiden osalta
parantavat mahdollisuuksia tulevaisuudessa saada pysäkit toimimaan
esteettömyystavoitteiden mukaisesti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 999
HEL 2012-004353 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kalle Könkkölän
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.05.2012 § 207
HEL 2012-004353 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon
Lausunto
Helsingissä on yhteensä 271 raitiovaunupysäkkiä, joista 145 sijaitsee
erillisellä korokkeella ja 126 jalkakäytävällä.
Nykyisten ohjeiden mukaan esteettömät pysäkit tulee korottaa 27 senttimetrin korkeuteen kiskon yläpinnasta. Tavoitekorkeuteen korotettuja
pysäkkejä on HKL-liikelaitoksen ilmoituksen mukaan noin 230 kappaletta. Viimeisimpinä on rakennettu esteettömät pysäkkikorokkeet
Bulevardille. Kaikki uudet pysäkkikorokkeet rakennetaan esteettöminä
ja nykyisiä korotettuja pysäkkejä korjataan tarpeen mukaan osana
raitioverkon kunnossapitoa. Lähivuosina kunnostetaan mm.
huonokuntoinen Lasipalatsin pohjoissuunnan pysäkkikoroke
Mannerheimintiellä.
Puutteellisesti korotettuja tai täysin korottamattomia pysäkkejä Helsingissä on noin 40 kappaletta. Suurin yksittäinen ryhmä muodostuu linjaautojen kanssa yhteiskäyttöisistä pysäkeistä. Näitä pysäkkejä ei voida
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korottaa enempää kuin 25 cm, jotta linja-autojen alempi kynnyskorkeus
toimisi pysäkkien kanssa. 25 senttimetrin korkuiselta pysäkiltä on
suurimmillaan 11 senttimetrin nousu tyhjään matalalattiaisella väliosalla
varustettuun raitiovaunuun, jossa on vähän kuluneet pyörät.
Jo 25 senttimetrin korkuisilla pysäkeillä on talvisin ongelmia linjaautojen ovien tarttuessa kiinni pysäkillä olevaan lumeen. Useissa
paikoissa on kuitenkin joukkoliikenteen häiriöttömän kulun ja
matkustajapalvelun kannalta välttämätöntä käyttää yhteisiä pysäkkejä.
Esimerkkinä voidaan mainita Itämerenkatu, jossa bussit ja raitiovaunut
käyttävät yhteisiä kaistoja ja pysäkkejä kadun keskellä.
Yhteiskäyttöpysäkkejä käyttäville linjoille tulisi hankkia linja-autoja,
joiden ovet eivät aukea pysäkkilaiturin päälle. On mahdollista, että
lähiaikoina HSL-alueella tulee käyttöön linja-autoja, joissa on liukuovet,
jotka liukuvat auton korin sisäpuolelle eivätkä siis voisi juuttua
pysäkkikorokkeeseen kiinni. Lisäksi on syytä selvittää ohjaavien
reunakivien käyttöä, jotta linja-autot saataisiin tarkasti oikealle
etäisyydelle pysäkin reunasta.
Joissakin paikoissa voidaan tilan salliessa luopua pysäkkien
yhteiskäyttöisyydestä. Näin on tehty Fredrikinkadulla Kampin
metroaseman kohdalla. Eräs mahdollisuus on rakentaa pitkälle
pysäkille erikseen linja-autoille ja raitiovaunuille sopivat osuudet. Tämä
vaatii kuitenkin ohitusmahdollisuutta tai linja-autojen avorahastusta,
jotta linja-autot ja raitiovaunut eivät häiritsisi kohtuut-tomasti toistensa
kulkua.
Yhteiskäyttöpysäkkien lisäksi joitakin pysäkkejä on mahdotonta korottaa riittävästi nykyisillä paikoillaan tai korotus odottaa suurempaa remonttia, jonka yhteydessä rataa voidaan siirtää. Esimerkiksi Tehtaankadulla on pysäkkejä, joiden keskellä on kiinteistöjen ajoluiskia tai ovia.
Näitä pysäkkejä ei voida korottaa estämättä pääsyä kiinteistöihin.
Tiheiden pysäkkivälien takia ainoat vaihtoehdot ovat puutteellinen
korotus tai pysäkin lakkauttaminen.
Suurempaa remonttia odottavat esimerkiksi Kauppatorin pysäkit, joiden
uusiminen kytkeytyy suunniteltuun torikortteleiden saneeraukseen.
Nykyisillä paikoillaan pysäkkejä ei pystytä korottamaan.
Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Lauri Kangas, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37455
lauri.kangas(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.05.2012 § 85
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Päätös
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa
raitiovaunupysäkkien kartoittamista ja esteelliseksi havaittujen
korjaamista koskevasta valtuustoaloitteesta Helsingin
kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupungin alueella on yhteensä 271 kpl
raitiovaunupysäkkejä. Näistä erillisellä korokkeella olevia on 145 kpl ja
jalkakäytäväpysäkkejä on 126 kpl.
Pysäkkien reunakivien korkeudet vaihtelevat 12 cm - 27 cm välillä
mitattuna kiskonpinnasta reunakiven yläpintaan.
Raitiovaunupysäkkien korottamisen mitoitukseksi on muodostunut
HKL:n ja KSV:n selvitysten jälkeen +27cm nimelliskorkeus, jolloin
reunakiven ja matalalattiaisenvaunun kynnyksen väliseksi
nimelliskorkeudeksi jää kesäolosuhteissa n. +6 cm mitattuna
reunakiven yläpinnasta kynnyksen pintaan. Tämä mitta vaihtelee
hieman raitiovaunun pyörien kuluneisuudesta ja matkustajakuormasta
johtuen. Maksimikuormalla ja kuluneilla pyörillä vaunun kynnys on n. 3
cm alempana kuin reunakivi. Matalalattiavaunuissa kynnyksen
nimelliskorkeus on +33 cm, välipala- ja uusissa hankittavissa vaunuissa
kynnyksen nimelliskorkeus on +36 cm.
Helsingin kaupungin liikennelaitos on 1993-luvun alusta alkaen
systemaattisesti pyrkinyt parantamaan raitiovaunupysäkkien
esteettömyyttä sekä turvallisuutta.
Pysäkkien korottamisella varauduttiin aikaisessa vaiheessa uusien
matalalattiaisten raitiovaunujen hankintaan ja pysäkkien
esteettömyyden paranemiseen. Matalalattiaisten raitiovaunujen
aloittaessa liikennöinnin matkustajaliikenteessä vuoden 1999 syksystä
oli raitiovaunupysäkkejä korotettu n. 200 kpl, jolloin pysäkkiolosuhteet
paranivat huomattavasti. Nivelraitiovaunukalustoa on varustettu
matalalla väliosalla, jolloin niidenkin esteettömyyttä on saatu
parannettua.
Raitiovaunupysäkkien parannustyötä on tehty yhdessä
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa tavoitteena
saada raitiovaunupysäkit mahdollisimman esteettömiksi sekä
turvallisiksi uusimalla mm. pysäkkien materiaaleja esim. saamalla
pysäkinreunan havaittavuutta paremmaksi kontrastierolla.
Pysäkkikorottaminen alkoi keskusta-alueen vilkkaimmilta pysäkeiltä
1999 ja siirtyi vähitellen kattamaan nykyisin lähes kaikki
raitiovaunupysäkit. Raitiovaunupysäkeistä on korotettu tähän
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mennessä suunniteltuun +27 cm nimelliskorkeuteen yhteensä n. 230
pysäkkiä ja yli +20 cm korkeita pysäkkejä on yhteensä n. 250 kpl.
Korottamattomien tai muusta syystä matalampien pysäkkien korkeudet
vaihtelevat +12cm - +19cm välillä.
Korottamattomat ja matalat pysäkit ovat lähes kaikki
jalkakäytäväpysäkkejä ja sijaitsevat paikoissa mihin ei ole teknisesti
ollut mahdollista saada parempaa pysäkkiratkaisua. Syynä on ollut joko
tonttiliittymät, liikkeiden ovet tai pysäkki sijaitsee jyrkässä kaarteessa,
jolloin vaunun ylitykset estävät korotuksen.
Erityistapauksena mainittakoon Kauppatori, missä radan kaarteet ovat
vaikeuttaneet nykyisten pysäkkien korottamista ja tällä hetkellä siellä
olevat pysäkit odottavat mahdollista Kaupungintalokortteli-työmaan
toteutusta.
Valittua mitoitusta on helppo käyttää erillisillä raitiovaunupysäkeillä,
joiden osalta suunnitelmien toteutus on yksinkertaisempaa verrattuna
jalkakäytäväpysäkkeihin. Linja-autojen kanssa yhteiskäytössä olevilla
pysäkeillä on suunnitellusta mitoituksesta aiheuttanut ongelmia linjaautojen ovien toimivuudelle. Näitä yhteiskäyttöpysäkkejä on kaikkiaan
n. 40 kpl.
Raitiovaunupysäkkien korottaminen +27 cm korkuisiksi on oikea
ratkaisu. Ongelmallisia paikkoja ovat jalkakäytävä- ja
yhteiskäyttöpysäkit. Korottamatta (mitta alle +27 cm) on n. 40
raitiovaunupysäkkiä, osassa niistä on myös bussipysäkki. Lähtökohta
on, että nämä pysäkit tulisi korottaa raitiovaunupysäkkien suunniteltuun
korkeuteen ja löytää samalla busseille lähialueelta oma pysäkkipaikka.
Todennäköistä on, että viimeksi mainittujen pysäkkien muuttaminen
korotetuiksi on tarpeen tehdä melko raskaita pysäkkimuutoksia ja niihin
liittyviä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäätöksiä
henkilöautopysäköinnin vähentämiseksi ja tilan muuttamista pysäkeiksi.
Raitiovaunupysäkkien kartoitusta on suoritettu samalla kun niitä on
perusparannettu. Tulevia perusparannuskohteita ovat Kolmikulman
raitiovaunupysäkit Erottajankadulla sekä Kauppatorin
raitiovaunupysäkit.
Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski
Lisätiedot
Mikko Metsola, rata- ja pysäkkisuunnittelija, puhelin: 310 78490
mikko.metsola(a)hel.fi

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

316 (881)

Kj/30
26.09.2012

§ 286
Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite katupuiden suojelemisesta
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Sari Näreen aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Sari Näre ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että puisto- ja katualueiden korjaussuunnitelmissa esitellään erikseen
puusuunnitelma.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että katualueille
istutetaan vuosittain 600 – 1000 katupuuta. Katupuut ovat erikseen
katuolosuhteita varten kasvatettuja puita. Ne ovat kooltaan melko
suuria, yleensä ympärysmitaltaan 20 - 22 cm. Katupuita istutetaan
katualueelle niin paljon kuin tila antaa myöten.
Olemassa olevaa ja uutta puustoa koskevat toimenpiteet esitetään
katu- ja puistosuunnitelmissa, jotka yleisten töiden lautakunta
hyväksyy. Kadun rakennussuunnitelmassa määritellään puulajit, niiden
koot ja puiden yhteyteen tulevat varusteet. Samoin menetellään
puistosuunnitelmaa ja puiston rakennussuunnitelmaa tehtäessä.
Yleisin syy katupuun poistoon on huono kunto. Lisäksi
kaupunkirakenteen tiivistyminen ja täydennysrakentaminen edellyttävät
joskus katupuiden poistoa. Jokaisen katualueelta poistettavan puun
kohtalo arvioidaan erikseen, lähtökohtana puun säilyttäminen.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

317 (881)

Kj/30
26.09.2012
Aloitteessa mainitun Baanan rakentamisen yhteydessä ratakuilussa
villisti itänyttä taimistoa on karsittu siinä määrin kuin uusi jalankulku- ja
pyöräilyväylä on vaatinut.
Rakennusvirasto on aloittamassa Helsingin kaupunkipuustrategiatyötä,
joka ohjaa päätöksentekoa mm. puiden poistoon liittyen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Sari Näreen aloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1000
HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.09.2012 § 297
HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
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Kevyen liikenteen reitti Baanan rakentamisen yhteydessä on sen
reuna-alueelta karsittu jonkun verran puustoa. Karsiminen on tehty
ympäristö- ja maisemasuunnitelman mukaisesti huonokuntoisia ja liian
tiheästi kasvaneita puita karsimalla. Puusto on ollut pääosin itsestään
kylväytyneitä yksilöitä, joita on poistettu mm. luiskien kohdalta
toiminnallisista ja turvallisuussyistä. Vanhaa kasvillisuutta on pyritty
säilyttämään niin paljon, kuin se on väylän toiminnan kannalta ollut
mahdollista. Kyseisten puiden kaatamiselle ei ole ollut
asemakaavallista estettä.
Baanan rakentaminen ratakuiluun on tuonut tervetulleen uuden
nopean, turvallisen ja elämyksellisen reitin jalankulkijoille ja pyöräilijöille
kantakaupungin halki. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen kaupungissa
on omiaan lisäämään pyöräilyn suosiota, ja sikäli vaikuttamassa
osaltaan mm. liikenteen aiheuttaman melun vähenemiseen.
Baanan alueelle on suunniteltu runsaasti puu- ja pensasistutuksia,
joista suurin osa tullaan toteuttamaan vasta syksyn 2012 aikana.
Baana on siis istutusten osalta vielä keskeneräinen.
Baana on hankkeena nimenomaan pyrkinyt olemaan kaupunkikuvaa
rikastuttava elementti ja onkin toteuduttuaan saanut lähes yksinomaan
positiivista palautetta kaupunkilaisilta.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37349
pia.kilpinen(a)hel.fi
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37257
jouni.heinanen(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.06.2012 § 342
HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta
seuraavan lausunnon:
Helsingin katualueille istutetaan, rakentamisen vilkkaudesta riippuen,
noin 600 – 1000 katupuuta vuosittain. Katupuut ovat erikseen
katuolosuhteita varten kasvatettuja puita ja ne ovat kooltaan melko
suuria, yleensä ympärysmitaltaan 20 - 22 cm. Puun juurtuminen
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paikalleen kestää 2 - 3 vuotta, jonka jälkeen puu alkaa kasvattaa
latvustaan ja korkeuttaan.
Katualue on puille hankala paikka kasvaa. Lumityöt, autojen kolhaisut,
tilan puute niin maan alla kuin maan päälläkin, koirat jne. aikaansaavat
kasvupaikkaominaisuudet, jotka ovat kokonaan erilaiset kuin
puistoissa. Siksi katupuiden viherrakennustekniikka poikkeaa
oleellisesti puistopuista. Katupuita istutetaan katualueelle kuitenkin
käytännössä niin paljon kuin tila ja määrärahat antavat myöten.
Puuistutusten kokonaisuutta ohjaa kaupunkisuunnittelu ja
rakentamisen yhteydessä tehtävä rakennussuunnittelu. Jos katupuita
joudutaan poistamaan, liittyy se useimmiten laajaan kaupunki-,
liikenne- ja rakennussuunnitteluprosessiin. Olemassa olevaa ja uutta
puustoa koskevat toimenpiteet esitetään katu- ja puistosuunnitelmissa,
jotka yleisten töiden lautakunta hyväksyy.
Yleisin syy katupuun poistoon on huono kunto, joka voi vaarantaa
katualueen toimintoja. Lisäksi kaupungin kasvu, kaupunkirakenteen
tiivistyminen ja täydennysrakentaminen ovat syitä katupuiden poistoon.
Katupuiden kaataminen ei ole keskitetty hankinta, vaan erilaisten
pakkojen sanelema toimenpide. Jokaisen katualueelta poistettavan
puun kohtalo arvioidaan erikseen. Lähtökohtana on aina puun
säilyttäminen. Rakennusvirastossa on kehitetty vanhojen puiden
hoitomenetelmiä.
Baanan rakentamisen yhteydessä ratakuilusta poistettu puusto on ollut
sinne villisti itänyttä taimistoa. Sitä on karsittu siinä määrin kuin uuden
jalankulku- ja pyöräilyväylän toiminta ja turvallisuus on vaatinut.
Kaupungin kasvu ja rakentaminen muuttaa myös vanhoja
puukujanteita. Esimerkiksi Mechelininkadulla juuri nyt suunnitellaan
muutettavaksi raitiotiepysäkkejä. Samanaikaisesti tehdään viemäritöitä
ja sijoitetaan kadulle uusi pyörätie. Edellä mainituista töistä seuraa, että
Mechelininkadun eteläpäässä, kolmen korttelin matkalta joudutaan
vanhat puut poistamaan. Uusia, korvaavia puita istutetaan kasvutilan
sallimissa puitteissa.
Voimassaolevaa, tietoista puustrategiaa Helsingin kaupungilla ei vielä
ole. Helsingin kaupunkipuustrategiatyötä ollaan tällä hetkellä
aloittamassa rakennusvirastossa. Kaupunkipuustrategian olemassaolo
ja eri toimijoiden siihen sitoutuminen on tarpeen, koska se ohjaa
päätöksentekoa, johon esimerkiksi vanhojen puiden poistaminen
perustuu.
Jo nyt voimassa olevan käytännön mukaisesti katusuunnitelmassa
esitetään istutettavat ja myös poistettavat puut. Kadun
rakennussuunnitelmassa määritellään puulajit, niiden koot ja puiden
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yhteyteen tulevat varusteet. Samoin menetellään puistosuunnitelmaa ja
puiston rakennussuunnitelmaa tehtäessä.
Käsittely
14.06.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutokset: Muutetaan kappaleen 3 viimeinen virke
kuulumaan seuraavasti: "Katupuita istutetaan katualueelle kuitenkin
käytännössä niin paljon kuin tila ja määrärahat antavat myöten."
Lisätään kappale 5 loppuun seuraava virke: "Rakennusvirastossa on
kehitetty vanhojen puiden hoitomenetelmiä."
Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen
Lisätiedot
Pentti Peurasuo, projektinjohtaja, puhelin: 310 38548
pentti.peurasuo(a)hel.fi
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§ 287
Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite työkoneista lähtevän
melusaasteen vähentämisestä
HEL 2012-005849 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
1

HEL 2012-005849 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia 5

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Sari Näre ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että siivous-, korjaus- ja rakennustöiden hankintoja kilpailutettaessa
yhdeksi valintakriteeriksi otetaan työkoneiden alhainen melutaso.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että nykyisten
koneturvallisuuden standardien lähtökohtana on EU:n konedirektiivi
2006/42/EY. Direktiivin mukaisesti kone on suunniteltava ja
rakennettava sellaiseksi, että ilmassa etenevästä melupäästöstä
johtuvat riskit on vähennetty alimmalle mahdolliselle tasolle ottaen
huomioon tekniikan kehitys ja käytössä olevat keinot vähentää melua
erityisesti melulähteeseen kohdistuvin toimenpitein.
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran kilpailuttamissa
konehankinnoissa otetaan aina huomioon hankinnan kohteeseen
liittyvä lainsäädäntö (asetukset ja säädökset sekä EU:n konedirektiivi)
ja kriteerinä CE-merkintä. CE -merkintä ottaa huomioon konedirektiivin
2006/42/EY ja sen koneille asettamat ympäristölle aiheuttamat
melupäästöt. CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote
täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä
ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. CE-merkintä on paras
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vakuutus koneturvallisuudesta ja ympäristöpäästöistä ja koneiden
melupäästöjen hallinnasta.
Lainsäädännön asettamat vaateet ovat hankinnan kohteissa aina
vähintään minimivaatimuksia. Tapauskohtaisesti kilpailutuksissa
otetaan huomioon myös lainsäädäntöä tiukemmat kriteerit, kuten mm.
meluarvot, mikäli samalla myös varmistetaan hankintalain mukainen
tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Esimerkiksi Staran
investointihankinnoissa (mm. pyöräkuormaajien hankinnat) on asetettu
jopa EU-normeja tiukemmat melutasokriteerit.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
1

HEL 2012-005849 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia 5

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1001
HEL 2012-005849 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 24.05.2012 § 108
HEL 2012-005849 T 00 00 03

Päätös
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Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Nykyisten koneturvallisuuden standardien lähtökohtana on EU:n
konedirektiivi 2006/42/EY (alun perin 89/392/ETY), joka harmonisoi
EU/ETA-alueella ensimmäistä kertaa markkinoille saatettavia tai
käyttöön otettavia koneita koskevat säädökset. Konedirektiivin liite I
sisältää yleisesti muotoillut ja koneiden suunnittelun yhteydessä
noudatettava olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, joiden
soveltamiseksi tarpeellisia ja hyödyllisiä teknisiä ratkaisuja kuvataan
vapaaehtoisissa koneturvallisuuden standardeissa.
Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisoppaasta lainaus (1.5.8 Melu):
Kone on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että ilmassa
etenevästä melupäästöstä johtuvat riskit on vähennetty alimmalle
mahdolliselle tasolle ottaen huomioon tekniikan kehitys ja käytössä
olevat keinot vähentää melua erityisesti melulähteeseen kohdistuvin
toimenpitein. Melupäästön taso voidaan arvioida käyttäen
samankaltaisten koneiden vertailevia päästötietoja.
CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan
unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja
kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. Jotkin tuotteet voivat saada
CE-merkinnän pelkästään valmistajan vakuutuksen perusteella ilman
erityisiä testejä. Vastaavasti vaarallisten koneiden tai henkilösuojainten
kohdalla, merkinnän käyttö on sallittua vasta ulkopuolisen laitoksen
testien jälkeen. Suomessa tuotetestejä tekevät muiden muassa
Inspecta Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), SGS
Fimko Oy, Sähkötarkastus Fimtekno Oy, Teknillinen tarkastuskeskus,
Työterveyslaitos ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT).
Konedirektiivissä otetaan kantaa melupäästöjen vähentämiseksi ja
siinä erotetaan toisistaan ihmisten altistuminen melulle ja koneen
melupäästöt. Koneen melupäästöt, jotka mitataan määritetyissä
olosuhteissa, ovat koneeseen kuuluva ominaisuus. Ihmisten
altistuminen koneen melulle riippuu eri tekijöistä, kuten mm. koneen
asennuksesta, koneen käyttöolosuhteista, työtilan ominaisuuksista
(melun absorboitumisesta, eri suuntiin etenemisestä ja
heijastumisesta), muiden lähteiden (kuten muiden koneiden)
melupäästöistä, ihmisten sijainnista suhteessa melun lähteisiin,
altistumisen kestosta ja henkilönsuojainten (kuulonsuojainten) käytöstä.
Koneen valmistaja vastaa koneestaan lähtevän melun osuudesta
kokonaismelun aiheuttamaan riskiin. CE -merkintä ottaa huomioon
konedirektiivin 2006/42/EY ja sen koneille asettamat ympäristölle
aiheuttamat melupäästöt.
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Staran kilpailuttamissa hankinnoissa otetaan aina huomioon hankinnan
kohteeseen liittyvä lainsäädäntö (asetukset ja säädökset, sekä
konedirektiivi, mm. CE-hyväksyntä). Lainsäädännön asettamat vaateet
ovat hankinnan kohteissa aina vähintään minimivaatimuksia.
Maanrakentamisessa, kunnossapidossa ja hoidossa käytetään paljon
Staran kilpailuttamien palveluntuottajien konekalustoa, kuten mm.
työkone-, kuljetus ja nosturipalvelut. Esimerkiksi työkonepalvelujen
kilpailutuksessa lainsäädännön mukaisesti sopimustoimittajien
työkonekaluston on oltava CE-merkittyjä.
Kilpailutuksissa otetaan tapauskohtaisesti huomioon myös
lainsäädäntöä tiukemmat kriteerit, kuten mm. meluarvot, mikäli samalla
myös varmistetaan hankintalain mukainen tarjoajien tasapuolinen ja
syrjimätön kohtelu. Esimerkiksi Staran investointihankinnoissa on
asetettu jopa EU-normeja tiukemmat melutasokriteerit, kuten mm.
pyöräkuormaajien hankinnat.
Kuten konedirektiivin erottelusta, koneen melupäästöt ja ihmisten
altistuminen koneen melulle, voidaan ihmisiin kohdistuvaa altistusta
vähentää parhaiten konedirektiivin asetusten mukaisilla koneilla.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisätiedot
Paavo Lehmonen, va. yksikön johtaja, puhelin: +358931039738
paavo.lehmonen(a)hel.fi
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§ 288
Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite eläkeläisten julkisenliikenteen
maksuista
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-005843 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Päivi Lipposen valtuustoaloite
HSLn lausunto 18.6.2012

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Päivi Lipponen ja kolme muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että tutkittaisiin mahdollisuus ilmaiseen
joukkoliikenteeseen eläkeläisille ruuhka-ajan ulkopuolella sekä 25 %.n
alennukseen julkisen liikenteen maksuista kaikille eläkeläisille.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että eräillä
eläkeläisryhmillä on jo nyt oikeus alennettuun joukkoliikenteen lippuun
taikka vapaalippuun. Kaikille eläkeläisille myönnettävää 25 %.n
alennusta ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista toteuttaa, sillä se
kasvattaisi HSL-kuntien joukkoliikennemenoja ja kuntien subventiota
taikka tarvetta lippujen hintojen korotuksiin noin 4 %:lla normaalin
kustannustason nousun lisäksi. Myös ilmaisen matkustusoikeuden
myöntäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella edellyttäisi subvention
lisäämistä taikka yli 2 %:n hinnankorotusta normaalin kustannustason
nousun lisäksi.
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HSL selvittää alennus- ja vapaalippuja koskevia periaatteita 2013
aikana. Kunnilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa asiasta ennen
periaatteista päättämistä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Päivi Lipposen valtuustoaloite
HSLn lausunto 18.6.2012

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1002
HEL 2012-005843 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.08.2012 § 261
HEL 2012-005843 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Lausunto
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Helsingin Kaupungin Liikennelaitos on tehnyt vuonna 2008 selvityksen
maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksista Helsingissä. Työssä
selvitettiin maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksia
liikkumistottumuksiin, yksityisautoiluun, liikenteen päästöihin ja
energiankulutukseen, joukkoliikenteen hoitoon ja sen kilpailukykyyn
sekä kokonaisrahoitustarpeeseen.
Tutkimusten mukaan joukkoliikenteen hinnan merkitys on autoilijalle
kulkutavan valinnassa pieni. Joukkoliikenteen maksuttomuus
Helsingissä lisäisi joukkoliikennematkoja noin kolmanneksella ja tämä
siirtymä olisi pääosin lyhyistä kevyen liikenteen matkoista.
Matkustajamäärien kasvu edellyttäisi vuoromäärien lisäämistä, jolloin
joukkoliikenteen palvelutaso entisestään paranisi. Lyhyiden matkojen
merkittävä lisääntyminen hidastaisi joukkoliikennettä ja heikentäisi sen
täsmällisyyttä.
Maksuton joukkoliikenne lisäisi vuotuista rahoitustarvetta yli 140
miljoonalla eurolla pääasiassa menetettyjen lipputulojen ja kasvavien
liikennöintikustannusten seurauksena. Joukkoliikenteen lipunhinnan
alentamisen on todettu olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa,
mutta maksuton joukkoliikenne ei ole tehokkuusoptimi. Pitkällä
aikavälillä liikkumisen hinnan aleneminen voi johtaa
yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. Joukkoliikennepalvelun
arvostuksen kannalta on tärkeää, että sillä on jokin hinta – maksava
asiakas on motivoitunut valvomaan saamansa palvelun laatua.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsityksen mukaan kaikkien
eläkeläisten joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen ei ole
järkevää. Tukea saisivat myös ne, joilla tarvetta tulon siirtoon ei ole.
Pienituloinen tuen saaja puolestaan ei pääse itse vaikuttamaan siihen,
mihin saamansa tuen käyttää. Joukkoliikenteen osalta lippujen
hinnoissa on jo kaikille käyttäjille alennus, koska lipputuloilla katetaan
vain noin puolet joukkoliikenteen tuotantokustannuksista.
Sen sijaan lippujen hintojen erilaistamista liikkumisen ajankohdan
mukaan kannattaa tutkia uutta tariffijärjestelmää valmisteltaessa. Tällä
voisi olla positiivinen vaikutus joukkoliikenteeseen, jos joukkoliikenteen
käyttö siirtyisi ja mahdollisesti lisääntyisi ruuhka-ajan ulkopuolella.
Esittelijä
vs. liikennesuunnittelupäällikkö
Katariina Baarman
Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121
markku.granholm(a)hel.fi
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§ 289
Ryj / Valtuutettu Matti Enrothin aloite talvikunnossapidon
parantamisesta
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-006676 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Matti Enrothin valtuustoaloite Kvsto 25.4.2012 asia 17

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Matti Enrothin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Matti Enroth ja 14 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että osa Pohjois-Helsingin asuntokaduista aurattaisiin
samaan aikaan kokoojakatujen kanssa ja talvikunnossapitoa
parannettaisiin.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kadut on
jaettu kolmeen ylläpitoluokkaan. joiden porrastetuilla laatuvaatimuksilla
mitoitetaan käytettävät resurssit tavanomaista talvea varten.
Ensimmäisessä luokassa ovat pääkadut, toisessa kokoojakadut, joilla
on joukkoliikennettä. Kolmanteen luokkaan kuuluvat muut kadut, kuten
asuntokadut. Asuntokadut hoidetaan viimeisenä. Runsaiden tai usein
toistuvien sateiden aikana talvihoitokalusto joutuu aloittamaan
auraamisen uudelleen pääkaduista, jolloin asuntokatujen auraus
viivästyy.
Asuntokatujen muuttaminen kokoojakaduiksi aloitteessa esitetyllä
tavalla vaatisi lisää resursseja. Kaupunginhallitus katsoo, ettei katujen
ylläpitoluokitusta ole tarkoituksenmukaista muuttaa aloitteessa
mainitulla tavalla.
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Rakennusvirasto on laatinut varautumissuunnitelman runsaslumisiin
talviin. Suunnitelma päivitetään tulevan talven varalle.
Lisäpysäköintipaikat ja -lumenvastaanottopaikat sekä auton omistajille
suunnattu maksuton tekstiviesti- ja internetpalvelu ovat parantaneet
talvikunnossapidon toimintaedellytyksiä. Kokemukset
kadunvarsipysäköinnin määräaikaisesta rajoittamisesta ovat olleet
hyviä, ja menettelyä tullaan jatkossa laajentamaan.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1003
HEL 2012-006676 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Matti Enrothin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.06.2012 § 341
HEL 2012-006676 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
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Kolme edellistä talvea ovat olleet poikkeuksellisen runsaslumisia ja
näinä talvina rakennusviraston talvihoitoon varatut määrärahat ovat
ylittyneet. Suurimmillaan ylitys on ollut yli 60 % vuonna 2011.
Myöskään viime talvena talvihoitoon varatut resurssit eivät riittäneet
asetettujen laatuvaatimusten saavuttamiseen. Vuoden 2012 alkaneen
talven budjetin ylittävät lisäkustannukset tulevat olemaan noin
kahdeksan milj. euroa (+35 %). Yksi lisäkustannuksia aiheuttanut
seikka on ollut lisäresurssien saanti kesken talven. Resursseja lisättiin
esimerkiksi vuonna 2011 noin 25 %.
Rakennusvirasto on aiempina taloussuunnitelmakausina esittänyt
talvihoitoon lisää määrärahoja, jotta hankaliin talviin voitaisiin varautua
paremmin esimerkiksi lisäämällä varallaolevia resursseja. Talvihoitoon
varatut määrärahat ovat kehittyneet yleistä kustannustasoa ja alueiden
kasvua heikommin. Näin ollen erityisesti runsaslumisten talvien
hoitotaso on luonnollisesti ollut tavanomaisia talvia heikompi.
Vuoden 2012 loppuvuoden talven hoitamiseen varaudutaan
rakennusviraston varautumissuunnitelman päivittämisellä. Tämä ei
sinänsä lisää talvihoidon resursseja, vaan on toimintaa tehostava
apuväline erittäin haastaviin olosuhteisiin. Lisämäärärahaa ja sitä
myöden olennaisesti tehokkaampaa talvihoitoresurssia ei
loppuvuodelle 2012 ole osoitettavissa.
Vuodelle 2013 rakennusvirasto on saamassa määräraharaamin lisäksi
1,3 miljoonaa euroa erityislisämäärärahan katujen ylläpitoon. Tästä
lisämäärärahasta vain osa voidaan osoittaa talvihoitoon. Tämä lisätty
määrärahakaan ei kuitenkaan riitä hankalan ja runsaslumisen talven
hoitamiseen määräraharaamin puitteissa.
Kadut on jaettu kolmeen ylläpitoluokkaan, joiden ajallisesti
porrastetuilla laatuvaatimuksilla mitoitetaan käytettävät resurssit
tavanomaista talvea varten. Ensimmäisessä luokassa ovat pääkadut,
toisessa kokoojakadut, joissa on joukkoliikennettä. Kolmanteen
luokkaan kuuluvat muut kadut, kuten asuntokadut. Talvihoidon
tavoitteena on liikenteen ja eritoten joukkoliikenteen liikkumisen
turvaaminen. Tästä syystä pääkadut hoidetaan ensin ja heti sen
jälkeen kokoojakadut. Asuntokadut hoidetaan näiden katujen jälkeen,
mutta runsaan tai usein toistuvien sateiden aikana talvihoitokalusto
joutuu aloittamaan auraamisen uudelleen pääkaduista ja asuntokatujen
auraus viivästyy.
Runsaslumisen talven hoitaminen laatuvaatimusten mukaisesti ei ole
mahdollista määrärahojen puitteissa varatuilla resursseilla.
Asuntokatujen auraaminen kokoojakatujen aurauksen yhteydessä,
toisin sanoen joidenkin asuntokatujen muuttaminen kokoojakaduiksi,
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vaatii lisää resursseja. Yleisten töiden lautakunta toteaa, ettei katujen
ylläpitoluokitusta ole tarkoituksenmukaista muuttaa.
Parempi talvihoitoon varautuminen vaatii suunnitelmallisuutta ja
riittävien resurssien sitomista. Tällä hetkellä resursseja on voitu
nykyisellä määrärahalla varata vain vähälumisten talvien hoitamiseksi.
Runsaslumisina talvina, joita voidaan olettaa tulevan myös
tulevaisuudessa, tavanomaiset resurssit eivät tästä syystä riitä.
Talveen varautuminen on aloitettava jo hyvissä ajoin ennen talven
alkamista. Toistuva määrärahan ylittäminen ei ole pitkäjänteistä
tehostamista vaan niiden lisäkustannusten hyväksymistä, jotka
aiheutuvat nopeasta reagoinnista erityisen haastavaan tilanteeseen.
Toimiva kunnossapito ja etenkin talvihoito turvaa kaupungin muiden
palveluiden toimintaedellytykset ja talveen varautuminen olisi nähtävä
samanlaisena kaupungin toiminnan turvaajana kuin pelastustoimi. Näin
ollen koko kaupungin teknisen sektorin tulee olla toiminnallaan mukana
kehittämässä turvallisen liikenteen edellytyksiä Helsinkiin.
Joitakin talvihoidon tehostamistöitä on kaupungissa jo tehty.
Tehostamistoimenpiteitä esitettiin rakennus- ja ympäristötoimen
apulaiskaupunginjohtajan kadunpidon kehittämisryhmässä ja niitä on jo
otettu käyttöön. Lisäpysäköintipaikat ja -lumenvastaanottopaikat sekä
auton omistajille suunnattu maksuton tekstiviesti- ja internetpalvelu
vähentämään ajoneuvojen siirtoa ovat parantaneet talvikunnossapidon
toimintaedellytyksiä. Samoin tähänastiset kokemukset
kadunvarsipysäköinnin määräaikaisesta rajoittamisesta ovat olleet
hyviä, ja menettelyä tullaan jatkossa laajentamaan.
Parantamalla talvihoidon tasoa voidaan muun muassa sairaanhoidon
kustannuksia vähentää. Rakennusvirasto tekee yhteistyössä muiden
viranomaistahojen ja vakuutusyhtiöiden kanssa selvityksen talvihoidon
yhteiskunnallisista vaikutuksista, missä tarkastellaan talviaikana
hankaloituneen liikkumisen lisäkustannuksia ja -riskejä muun muassa
joukkoliikenteen, pelastustoiminnan ja yleisesti yhteiskunnan kannalta.
Tämän selvityksen toivotaan tuovan lisäarvoa parempaan talvihoitoon
varautumisessa koko kaupungin toiminnan turvaamisen kannalta.
Kolmena edellisenä talvena on suuren lumimäärän vuoksi jouduttu
virallisten vastaanottopaikkojen lisäksi avaamaan eri puolille Helsinkiä
kymmeniä varapaikkoja, joihin lunta on ollut mahdollista varastoida.
Rakennusvirasto katsoo, ettei nykyinen toiminta lumenvastaanoton
edellytysten suhteen ole kestävällä pohjalla. Kaupungin tulee osoittaa
lumenvastaanottoon riittävä kapasiteetti, mikä tarkoittaa lisää
vastaanottoalueita ja panostamista muihin lumen hallintamenetelmiin.
Tavoitteellisesti jokaisen kaupunginosan tulisi voida huolehtia alueensa
lumilogistiikasta itsenäisesti, jotta lunta ei tarvitsisi kuljettaa pitkiä
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matkoja ja lumenpoisto olisi kokonaisuudessaan nopeampaa ja
haitattomampaa. Tässä kehittämistyössä vaaditaan koko tekniseen
sektoriin liittyvien virastojen osallistumista ja tukea.
Rakennusvirastoon siirrettiin vuoden 2012 alussa aiemmin
rakennusvalvontaviraston vastuulle kuulunut tontinomistajien
kadunpidollisten velvoitteiden valvonta. Tänä aikana rakennusvirasto
on rakentanut valvontajärjestelyä ja vuoden alusta lähtien valvojat ovat
huomauttaneet ja kehottaneet satoja kiinteistöjä tekemään heille
kuuluneet vastuunsa. Valvontatyön tehostaminen ja sitä kautta
saavutettavan laadun parantaminen edellyttää vahvistuksekseen niin
sanotun yleisten alueiden kunnossapitojärjestyksen tekemistä.
Järjestys helpottaa myös kantakaupungin tontinomistajien
kadunpidollisten velvoitteiden tekemistä. Rakennusvirasto tekee
vuoden 2012 aikana luonnoksen tästä järjestyksestä. Tavoitteena on,
että kaupunginvaltuusto vahvistaa järjestyksen vuoden 2013 aikana.
Yleisten töiden lautakunta toteaa, että tulevina vuosina
rakennusvirastolle olisi osoitettava paremmat edellytykset varautua
hankalien talvien hoitamiseksi tehokkaammin. Rakennusviraston tulee
parantaa talvihoidon määrärahan joustavuutta, jos talvi osoittautuu
runsaslumista talvea helpommaksi ja edullisemmaksi. Yleisten töiden
lautakunta myös toteaa, että talvihoidon laadunvalvontaan pitää
kiinnittää enemmän huomiota. Rakennusvirastossa on käynnissä
valvonnan parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Lautakunta toteaa, että
talvihoidon tehostamiseen vaaditaan myös muiden tekniseen sektoriin
liittyvien virastojen ja laitosten toimia.
Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen
Lisätiedot
Ville Alatyppö, va. toimistopäällikkö, puhelin: 310 39943
ville.alatyppo(a)hel.fi
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§ 290
Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Hermannin Rantatien
pyöräily- ja kävelykadun roska-astioista
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-006675 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Tuomo Valokaisen valtuustoaloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 9 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että Hermannin rantatielle välille Arabian kauppakeskus
- Kalasataman metroasema sijoitetaan roska-astioita.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Hermannin
rantatiellä puhtaanapitovastuu, mukaan lukien roskien poisto, kuuluu
kiinteistöille. Aloitteessa mainitun reitin varrella ja läheisyydessä on
roska-astioita mm. Agroksenmäessä, Haukilahdenkadun
pysäkkikatoksessa ja Nylanderin puistossa.
Rakennusvirasto tarkastelee roska-astioiden lisäämistä ja sijoittelua
alueella sitten, kun Nylanderin puiston peruskorjauksen suunnittelu
käynnistyy. Kaupunki voi sijoittaa roska-astioita myös kiinteistöjen
vastuualueille, mikäli kiinteistöt huolehtivat roska-astioiden
tyhjennyksestä. Rakennusvirasto ottaa myös puhtaanapidon
laiminlyönneistä yhteyttä kiinteistöihin.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Tuomo Valokaisen valtuustoaloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1004
HEL 2012-006675 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 362
HEL 2012-006675 T 00 00 03

Kvsto 25.4.2012, asia 19

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Helsingissä noudatetaan kantakaupungin alueella lakia kadun ja
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, mikä
määrittelee mm. velvollisuuden pitää kunnossa ja puhtaana katualueet.
Lain mukaan vastuut puhtaanapidosta jakautuvat kunnan ja tontin tai
muiden alueen omistajien kesken.

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

335 (881)

Kj/34
26.09.2012
Hermannin rantatien yhteydessä olevan yhdistetyn pyörätien ja
jalankulkuväylän varressa puhtaanpitovastuu kuuluu pääosin tonttien
omistajille ja niillä sijaitseville kiinteistöille välillä Arabian kauppakeskus
– Kalasataman metroasema. Kyseisen reitin varrella ja sen
välittömässä läheisyydessä on asukkaita palvelevia roska-astioita,
joihin on mahdollista jättää myös lemmikkien jätöspussit. Roska-astioita
on mm. Agroksenmäessä Sörnäistenkadun ja Hermannin rantatien
kulmassa, Haukilahden tien kohdalla olevan bussikatoksen yhteydessä
ja kadun pohjoispäädyssä olevassa Nylanderin puistossa.
Roska-astioiden lisäämistä ja uudelleen sijoittelua tarkastellaan
alueella, kun Nylanderin puiston peruskorjauksen suunnittelu
käynnistyy. Kaupunki voi myös sijoittaa kiinteistön pyynnöstä roskaastioita kiinteistöjen vastuualueille edellyttäen, että kiinteistöt
huolehtivat niiden tyhjennyksestä.
Rakennusviraston tehtäviin kuuluu valvoa tontinomistajalle kuuluvan
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapitovelvollisuuden täyttämistä. Virasto on yhteydessä
Sörnäisten rantatien kiinteistönomistajiin puhtaanapidon
laiminlyönneistä tarvittavilta osin. Katuosuuden roska-astioiden määrää
lisätään edellyttäen, että tontinomistajat sitoutuvat niiden
tyhjentämiseen.
Käsittely
14.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos 1: Lisätään päätösehdotuksen uudeksi viidenneksi
kappaleeksi seuraava: "Rakennusviraston tehtäviin kuuluu valvoa
tontinomistajalle kuuluvan kadun ja eräiden yleisten alueiden
kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden täyttämistä. Virasto on
yhteydessä Sörnäisten rantatien kiinteistönomistajiin puhtaanapidon
laiminlyönneistä tarvittavilta osin. Katuosuuden roska-astioiden määrää
lisätään edellyttäen, että tontinomistajat sitoutuvat niiden
tyhjentämiseen."
Esittelijän muutos 2: Muutetaan esittelijän esityksen toisen kappaleen
toinen virke muotoon: "Helsingissä tätä mahdollisuutta on käytetty
esikaupunkialueilla ja Etu-Töölön alueella kaupunginhallituksen v. 2001
tekemän päätöksen mukaisesti, mutta kantakaupungin alueelle
käytäntöä ei ole vielä laajennettu."

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen
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Lisätiedot
Ritva Keko, laatuvastaava, puhelin: 310 38403
ritva.keko(a)hel.fi
Niina Kannisto, puistovastaava, puhelin: 09 310 38440
niina.kannisto(a)hel.fi
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§ 291
Ryj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Halmetien kunnostamisesta
HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Antti Vuorelan aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan, että Halmetie
kunnostetaan ja sen turvallisuutta parannetaan.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että
Halmetien parantamiseksi laaditaan uusi katu- ja rakennussuunnitelma.
Rakennusvirasto on esittänyt talousarvioehdotukseen 2013 hankkeelle
rahoitusta vuosille 2014 - 2015. Hankkeen toteuttaminen riippuu
investointirahoituksen riittävyydestä, ja lopullinen rakentamisajankohta
varmistuu rakentamista edeltävänä vuonna investointirahoituksesta
päätettäessä.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan mukaan Halmetielle ei ole perusteita
lisätä ajonopeuksia hillitseviä hidasteita.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

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

Antti Vuorelan aloite
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1005
HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 363
HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta
seuraavan lausunnon:
Halmetien parantamisesta on laadittu katu- ja rakennussuunnitelmat
vuonna 1999. Suunnitelma on vanhentunut ja ennen kadun
rakentamista on tarpeen laatia uusi katu- ja rakennussuunnitelma.
Halmetien perusparantamisen kustannusarvio on rakennusviraston
katu- ja puisto-osaston kevään 2012 talousarvioehdotuksen mukaan
650 000 euroa. Rakennusvirasto on viimeisimmässä
talousarvioehdotuksessaan esittänyt, että katu peruskorjattaisiin
vuosina 2014 – 2015. Suunnittelu on tarkoitus aloittaa viimeistään
keväällä 2013.
Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle vuosittain
liikennejärjestelyihin ja katujen peruskorjaukseen osoitettu määräraha
on erittäin niukka, eikä katujen peruskorjausta ole käytännössä pystytty
toteuttamaan talousarvioehdotuksissa esitetyssä aikataulussa.
Halmetien lopullinen rakentamisajankohta vahvistuu rakentamista
edeltävänä vuonna katujen investointirahoituksesta päätettäessä.
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Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen
Lisätiedot
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360
jarkko.karttunen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.08.2012 § 262
HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Lausunto
Katujen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaa rakennusvirasto.
Yleisten töiden lautakunta antaa lausuntonsa aloitteesta Halmetien
kunnostamisen osalta.
Halmetien itäpuolella on teollisuustontteja, joiden varsinaisen toiminnan
aiheuttama liikenne on Uudenpellonpolun pohjoispuolisten tonttien
osalta asemakaavoituksella ohjattu tonttien itäpuolella kulkevalle
Hiidenportille. Kadun länsipuolella on pientaloasutusta.
Kadun eteläosassa Uudenpellonpolun kohdalla kadun itäpuolen
kortteli-alueen läpi kulkee vähän käytetty jalankulku- ja pyöräily-yhteys.
Yhteys on ollut tarpeen myös kunnallistekniikan sijoittamisesta johtuen.
Kadun ylitystarve on vähäistä ja se keskittyy Halmetien päihin, etelässä
Malmin kauppatien ja pohjoisessa Vanhan Tapanilantien risteyksiin.
Halmetien välittömässä läheisyydessä ei ole koulua, päiväkotia tai
leikki-puistoa. Ajonopeuksia hillitsevien hidasteiden rakentaminen
kadulle ei ole tästä syystä erityistä perustetta. Hidasteet eivät olisi
tarkoituksenmukaisia myöskään rakenteellisista syistä sillä Halmetie
sijaitsee 4 - 5 metriä syvällä savikolla, minkä vuoksi hidasteet
aiheuttaisivat tärinähaittoja ympäristöön.
Esittelijä
vs. liikennesuunnittelupäällikkö
Katariina Baarman
Lisätiedot
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447
taneli.nissinen(a)hel.fi
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§ 292
Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite invalidipysäköinnin
kontrolloimisesta
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-009033 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Seppo Kanervan valtuustoaloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanerva
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Seppo Kanerva ja 6 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että invalidilupien käytössä esiintyneisiin
väärinkäytöksiin pitäisi puuttua.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että vammaisen
pysäköintiluvan myöntää poliisi lääkärintodistuksen perusteella. Myös
asianmukainen ulkomainen pysäköintilupa käy Suomessa.
Pysäköinninvalvonta valvoo myös vammaisten pysäköintilupia, mutta
poliisin sähköisen rekisterin puuttuminen vammaisten pysäköintiluvista
hankaloittaa valvontaa. Pysäköinninvalvonta tekee yhteistyötä myös
Viron viranomaisten kanssa väärinkäytösten estämiseksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
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1

Seppo Kanervan valtuustoaloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1006
HEL 2012-009033 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 21.08.2012 § 377
HEL 2012-009033 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon
kaupunginhallitukselle:
Suomessa vammaisen pysäköintiluvan myöntää poliisi
lääkärintodistusten perusteella. Tieliikennelain mukaan poliisi voi
myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen
henkilön kuljettamista varten erityisen pysäköintiluvan. Vammaisen
pysäköintilupa ei siis ole ajoneuvokohtainen, koska lupa on oltava
siirrettävissä kuljetettavan vammaisen henkilön mukana. Vammaisen
pysäköintiluvan osalta on myös huomioitava, että kaikki kyseiseen
pysäköintilupaan oikeutetut eivät istu pyörätuolissa. Lupaan
oikeuttavan vamman tulee olla sellainen, että se estää henkilön
itsenäisen kävelyn: tällainen syy voi olla esimerkiksi sydänvika. EU:ssa
on määritelty tietyt vähimmäisvaatimukset vammaisen pysäköintiluvan
ulkomuodolle.
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Pysäköinninvalvonta voi valvoa myös vammaisten pysäköintilupia.
Valvonta käsittää sekä lupien oikeellisuuden että niiden oikeanlaisen
käytön. Pysäköinninvalvonta voi ilmoittaa poliisille, jos on herännyt
epäilys luvan oikeellisuudesta tai sen väärinkäytöksestä. Toistuvasti
väärin pysäköivän auto voidaan tarvittaessa myös viedä välittömästi
varastolle. Poliisilla ei valitettavasti ole tällä hetkellä sähköistä rekisteriä
vammaisten pysäköintiluvista, joka jossain määrin hankaloittaa
valvontatyötä. Pysäköinninvalvonta on jo aiemmin hankkinut Virosta
mallit virolaisista vammaisten pysäköintiluvista, ja yhteydenpitoa
virolaisten viranomaisten kanssa tullaan jatkamaan.
Ulkomailla myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat käyvät Suomessa ja
Suomessa myönnettyjä lupia voi käyttää myös ulkomailla.
Käsittely
21.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos 1: Lisätään päätösehdotuksen kolmannen kappaleen
jälkeen uudeksi kappaleeksi seuraava:
”Ulkomailla myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat käyvät Suomessa ja
Suomessa myönnettyjä lupia voi käyttää myös ulkomailla.”
Esittelijän muutos 2: Poistetaan esittelijän esityksen toisen kappaleen
toinen virke sekä kolmas kappale kokonaan.
Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen
Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813
matti.laihonen(a)hel.fi
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§ 293
Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite opasteesta Tapanilan
työväentalolle
HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan, että Tapanilan
työväentalolle tulisi asentaa opaste Seunalantien ja Päivöläntien
risteykseen.
Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että Tapanilan työväentalo täyttää osoiteviitan käytölle asetetut
kriteerit. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston
liikennesuunnittelupäällikkö päättää luvan myöntämisestä osoiteviitan
asentamiseksi hakemuksen perusteella.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1007
HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.05.2012 § 173
HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Lausunto
Tapanilan työväentalo sijaitsee Tapanilan asuinalueella, osoitteessa
Sompiontie 4. Ajoyhteys kohteeseen kulkee Päivöläntieltä
Seunalantien, Seunalankujan ja Sompionpolun kautta. Päivöläntie on
paikallinen kokoojakatu ja muut kadut ovat tonttikatuja. Tapanilan
työväentalolla järjestetään mm. teatteriesityksiä.
Liikennesuunnitteluosaston osoiteviittojen käyttö- ja
myöntämisperiaatteiden mukaisesti osoiteviittaa on mahdollista käyttää
silloin, kun kohde on asuntoalueella ja se on tärkeä alueen asukkaiden
ja vieraiden terveyteen, kulttuuriin tai liikuntaan liittyvä tai julkisin varoin
ylläpidettävä laitos. Lisäksi vaatimuksena on kaikissa tapauksissa, että
kohteeseen on osoitteen perusteella vaikea löytää. Ajo kohteeseen on
mutkikkaan yhteyden takana ja katuosoitteeseen ajo tapahtuu
useamman tonttikadun kautta. Lupa osoiteviitan asentamiseen
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myönnetään hakemuksesta ehdolla, että hakija vastaa aiheutuvista
kustannuksista.
Tapanilan työväentalo täyttää osoiteviitan käytölle asetetut kriteerit.
Liikennesuunnittelupäällikkö päättää luvan myöntämisestä
hakemuksen perusteella. Yleisten viitoitusperiaatteiden mukaan
osoiteviitat tulee asentaa Päivöläntien ja Seunalantien sekä
Seunalantien ja Seunalankujan risteyksiin.
Päätöksen jakelu:
 kaupunginhallitus
Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447
taneli.nissinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 03.05.2012 § 230
HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kattava, toimiva ja tarkoituksenmukainen opastusmerkkiverkosto
kuuluu kaupungin peruspalveluihin ja on kaupungin imagon kannalta
tärkeä asia. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto
vastaa liikennemerkkitarpeiden arvioimisesta ja liikennesuunnitelmista.
Rakennusvirasto toteuttaa merkit vahvistettujen liikennesuunnitelmien
mukaan. Samoin menetellään myös tässä tapauksessa.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteessa esitetyn
opastusmerkkitarpeen arvioimista.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
taru.sihvonen(a)hel.fi
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518
virpi.vertainen(a)hel.fi
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§ 294
Kaj / Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Töölöntorin ympäristön
pysäköintijärjestelyistä
HEL 2012-004355 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Pia Pakarinen ja 6 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että kaupunkisuunnitteluviraston tulisi tehdä suunnitelma
siitä, miten Töölöntorin pysäköintijärjestelyjä voitaisiin kehittää
varaamalla toritoiminnalle oma alueensa vähentämättä
pysäköintipaikkoja torin ympäristössä.
Kaupunginhallitus toteaa Töölöntorin ympäristön pysäköintijärjestelyjä
koskevien päätösten osalta, että kaupunginvaltuuston hyväksymä
Töölönkadun maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muutos
on 20.4.2012 saanut lainvoiman. Lisäksi kaupunginhallitus päätti
6.8.2012 esittää kaupunginvaltuustolle maanalaisen pysäköintilaitoksen
alueen vuokrausperusteiden hyväksymistä.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Töölöntorin
pysäköintijärjestelyjen selkeyttämisestä on keskusteltu toreista
vastaavan ja Töölöntorin aluetta hallinnoivan Helsingin Tukkutorin
kanssa. Tukkutori suhtautuu myönteisesti liikennejärjestelyihin, jotka
helpottaisivat torin toimintaa.
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto tulee
selvittämään yhteistyössä Tukkutorin kanssa mahdollisuuksia
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selkeyttää Töölöntorin pysäköintijärjestelyjä. Samalla selvitetään
mahdollisuuksia lisätä tilapäisesti pysäköintipaikkoja lähikaduille, koska
alueella on puutetta pysäköintipaikoista ennen kuin maanalainen
pysäköintilaitos valmistuu.
Kaupunginhallitus katsoo, ettei torialueen merkittävää uudistamista ole
kuitenkaan tarkoituksenmukaista aloittaa ennen kuin Pisara-radan
sisäänkäynnin rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, sillä silloin
Töölöntorin kunnostus on joka tapauksessa tehtävä uudelleen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1008
HEL 2012-004355 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Lausunto
Töölöntorin torialueella on pysäköinti kielletty maanantaista perjantaihin
kello 5 - 16 ja lauantaisin kello 5 - 16. Torikauppiaille on toriaikoina
varattu pysäköintipaikkoja torialueen itäreunalta. Torin länsireunalla on
taksiasema ja yksi rivi maksullisia pysäköintipaikkoja asioinnin
helpottamiseksi.
Kaupunginvaltuusto päätti 29.2.2012 hyväksyä 14. kaupunginosan
(Taka-Töölö) puistoalueiden sekä korttelin nro 468 osan katu- ja
puistoalueiden maanalaisten tilojen asemakaavan. Asemakaava
mahdollistaa yleisen pysäköintilaitoksen (800 paikkaa) ja
väestönsuojan rakentamisen maanalaiseen tilaan hotellitonttien alle.
Ajoyhteys järjestetään Töölönkadulta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan käsittelyn yhteydessä
toivomusponnen, jossa valtuusto edellyttää, että Töölön parkkihallin
toteuttamisen yhteydessä vähennetään sen vaikutuspiirissä olevia
kadunvarren pysäköintipaikkoja.
Töölöntorin suurin ongelma on se, että autoilijat mieltävät koko
torialueen pysäköintialueeksi, vaikka torin länsireunan
pysäköintipaikkamerkki ja ohjemerkki ajoneuvon sijoittamisesta
pysäköintipaikalla tarkoittaa selkeästi vain yhtä riviä. Sandelsinkadun
pohjoisreunan pysäköintipaikat Töölöntorin kohdalla on suunnitelmissa
merkitty pysäköintikieltomerkein, jotta epäselvää ei olisi, missä
pysäköinti on sallittua ja missä ei. Alueellisia pysäköintikieltomerkkejä
on Töölöntorin ympärillä 6 kappaletta. Johtuen osittain myös siitä, että
torialuetta ei ole rajattu reunakivellä, pysäköinnin ohjaus koetaan
epäselväksi ja pysäköintiongelmista tulee jatkuvasti palautetta.
Torialueen kunnostamisesta ja selkeämmästä rajaamisesta on tehty
asemakaavan muutos ja laadittu kunnostuksen suunnitteluperiaatteet.
Torialueen merkittävää uudistamista ei ole kuitenkaan
tarkoituksenmukaista aloittaa ennen kuin Pisara-radan sisäänkäynnin
rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, sillä silloin Töölöntorin kunnostus
on joka tapauksessa tehtävä uudelleen.
Tällä hetkellä ainoa mahdollisuus selkeän pysäköintiratkaisun
saamiseksi olisi torialueen tolpittaminen siten, että alueelle tulee
selkeät sisäänajokohdat. Tällöin sisäänajokohtiin saadaan
yksiselitteiset liikennemerkit. Ongelmana tässä ratkaisussa on, että
kunnossapito etenkin lumisina talvina vaikeutuu. Torialue voidaan
myös pysäköidä niin täyteen, ettei poistuminen enää onnistu. Tolppia
tarvittaisiin noin 120 kpl ja järjestelyt maksaisivat noin 30 000 euroa.
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Töölöntorin järjestelyjen selkeyttämisestä on keskusteltu toreista
vastaavan Tukkutorin kanssa. Tukkutori hallinnoi myös torialuetta.
Tukkutori suhtautuu myönteisesti liikennejärjestelyihin, jotka
helpottaisivat torin toimintaa. Torialueen mahdollisessa rajauksessa
tulisi ottaa huomioon torikauppiaiden, jätehuollon ja puhtaanapidon
tarvitsema esteetön kulku.
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto tulee
selvittämään Helsingin tukkutorin kanssa yhteistyössä mahdollisuuksia
selkeyttää Töölöntorin pysäköintijärjestelyjä. Samalla selvitetään myös
mahdollisuuksia lisätä tilapäisesti pysäköintipaikkoja lähikaduille, koska
alueella on puutetta pysäköintipaikoista ennen kuin pysäköintilaitos
valmistuu. Pysäköintipaikkojen saatavuuden osalta Töölön alue on
kaupungin vaikeimpiin kuuluvia kohteita.
Päätöksen jakelu:
 kaupunginhallitus
Käsittely
15.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Tuula Palaste-Eerola: Lautakunta pitää tärkeänä, että Töölöntorin torija tapahtumakäyttöä edistetään ennen Pisara-radan valmistumista
yhteistyössä Tukkutorin, yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Keinoina
kannattaisi tarkastella ainakin 1) pysäköinnin rajaamista ja luvattoman
pysäköinnin torjumista esimerkiksi liikennemerkkien, tolpituksen tai
kevyemmän liikenteenohjauksen avulla, 2) vaihtoehtoisia
pysäköintimahdollisuuksia esimerkiksi vinopysäköinnin avulla, 3)
vaihtoehtoisia pysäköintimahdollisuuksia Töölöön rakennettavan
pysäköintihallin avulla, 4) iltapysäköinnin aloitusajan myöhäistämistä
iltapäivä- ja iltatorin mahdollistamiseksi, 5) kokeilua rajatusta
pysäköinnin siirtämisestä esimerkiksi heinäkuun ajaksi.
Ehdotusta ei kannatettu
08.05.2012 Pöydälle
Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089
jari.tikkanen(a)hel.fi
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§ 295
Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite lähipalvelujen turvaamisesta
sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä
HEL 2012-001792 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Yrjö Hakasen valtuustoaloite, Kvsto 1.2.2012 asia 15

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 13 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen
yhteydessä huolehditaan lähipalvelujen turvaamisesta niin, että
lähipalveluja ei vähennetä eikä karsita.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että
kaupunginvaltuustossa 30.11.2011 päätetyn sosiaali- ja terveystoimen
organisaatiouudistuksen linjausten lähtökohtana on ollut palvelujen
järjestäminen toimiviksi asiakkaan ja potilaan näkökulmasta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.6.2012 sosiaali- ja terveystoimen
johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2013. Johtosäännön 13 §:n
mukaan uuden sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö- ja
kehittämispalvelujen osaston tehtävänä on toimia terveydenhuoltolain
mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinoivana
vastuutahona Helsingin kaupungissa sekä ruotsinkielisten palvelujen ja
lähipalvelujen koordinoivana vastuutahona sosiaali- ja
terveysvirastossa.
Organisaatiouudistuksen etenemisestä on tiedotettu kuntalaisille mm.
kaupungin Internet-sivustojen ja henkilöstölle kaupungin intranetsivustojen välityksellä. Asukkaiden kuulemiseksi organisaatiouudistusta
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valmisteleva muutostiimi järjesti 29.2.2012 ja 1.3.2012 sidosryhmien
työpajat, joihin kutsuttiin 41 kolmannen sektorin edustajaa. Kutsua
noudatti 28 järjestöä, jotka edustivat mm. mielenterveys- ja
päihdejärjestöjä, omaishoitoa, veteraaneja, ensi- ja turvakoteja jne.
Näin haluttiin saada palvelujen suunnitteluun niiden asukkaiden
näkemyksiä, joita on vaikea muuten tavoittaa. Lisäksi järjestettiin neljä
asukastilaisuutta eri puolilla kaupunkia yhteistyössä
kaupunginosayhdistys Helka ry:n kanssa 18.4., 26.4., 10.5. ja
24.5.2012. Asukasfoorumeista laadittu yhteenveto on julkaistu
organisaatiouudistuksen verkkosivuilla.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Yrjö Hakasen valtuustoaloite, Kvsto 1.2.2012 asia 15

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1009
HEL 2012-001792 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 25.5.2012
HEL 2012-001792 T 00 00 03
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Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen valmistelu on
edennyt kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemien päätösten
mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 7.12. ja 12.12.2011 valtuuston
päätösten toimeenpanosta ja kehotti sosiaali- ja terveystointa johtavaa
apulaiskaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen
jatkovalmistelun siten, että tarvittavat johtosääntömuutokset käsitellään
kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012. Lisäksi kaupunginhallitus
asetti sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen
seurantaryhmän, jonka tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2012
mennessä.
Organisaatiouudistuksen lähtökohtana ovat sujuvat hoitoketjut. Lisäksi
tarkoituksena on voimistaa toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi
ja kohdentaa voimavaroja asiakaspalveluun.
Suunnittelua ja valmistelua varten on kaupungin keskushallintoon
perustettu vuoden 2012 ajaksi projektiorganisaatio, jota sosiaali- ja
terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja johtaa.
Muutosorganisaatio vastaa myös uudistuksen valmisteluun liittyvästä
asukasyhteistyöstä ja asukkaiden kuulemisesta.
Organisaatiouudistuksen etenemisestä on tiedotettu kuntalaisille mm.
kaupungin internet-sivustojen ja asukasfoorumien kautta ja
henkilöstölle kaupungin intranet-sivustojen kautta. Asukasfoorumeista
laaditaan yhteenvedot, jotka julkaistaan myöhemmin uudistuksesta
kertovilla verkkosivuilla. Seurantaryhmän tehtävänä on pitää yhteyttä
poliittisiin ryhmiin. Organisaatiomuutoksen valmistelussa on keväällä
2012 painottunut uuden viraston johtosäännön ja osastorakenteen
suunnittelu. Kaupunginhallitus on käsitellyt organisaatiomuutosta
21.5.2012 ja asia jätettiin pöydälle. Tarkoitus on, että
kaupunginvaltuusto päättää 6.6.2012 johtosäännöstä ja perustaa
virastopäälliköiden virat.
Uuden viraston osastokohtaisesta toimistojaosta on tarkoitus päättää
elokuussa 2012. Näin valmistelu suuntautuu palvelujen
yksityiskohtaisempaan organisointiin vasta kesäkuun
valtuustopäätösten jälkeen. Jatkovalmistelussa tullaan noudattamaan
kaupunginvaltuuston 30.11.2011 hyväksymiä linjauksia, joiden mukaan
organisaatio rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita
kuullen.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 194
HEL 2012-001792 T 00 00 03
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Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen valmistelu on
edennyt kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemien päätösten
mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 7.12. ja 12.12.2011 valtuuston
päätösten toimeenpanosta ja kehotti sosiaali- ja terveystointa johtavaa
apulaiskaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen
jatkovalmistelun siten, että tarvittavat johtosääntömuutokset käsitellään
kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012. Lisäksi kaupunginhallitus
asetti sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen
seurantaryhmän, jonka tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2012
mennessä.
Suunnittelua ja valmistelua varten on kaupungin keskushallintoon
perustettu vuoden 2012 ajaksi projektiorganisaatio, jota sosiaali- ja
terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja johtaa.
Muutosorganisaatio vastaa myös uudistuksen valmisteluun liittyvästä
asukasyhteistyöstä ja asukkaiden kuulemisesta.
Organisaatiouudistuksen etenemisestä on tiedotettu kuntalaisille mm.
kaupungin internet-sivustojen kautta ja henkilöstölle kaupungin
intranet-sivustojen kautta. Huhti- ja toukokuussa 2012 järjestetään neljä
asukasfoorumia yhteistyössä Helsingin kaupunginosayhdistyksen
(Helka) kanssa. Asukasfoorumeista laaditaan yhteenvedot, jotka
julkaistaan myöhemmin uudistuksesta kertovilla verkkosivuilla.
Organisaatiomuutoksen valmistelussa on keväällä 2012 painottunut
uuden viraston johtosäännön ja osastorakenteen suunnittelu. Tarkoitus
on, että kaupunginvaltuusto päättää 6.6.2012 johtosäännöstä ja
perustaa virastopäälliköiden virat.
Uuden viraston osastokohtaisesta toimistojaosta on tarkoitus päättää
elokuussa 2012. Näin valmistelu suuntautuu palvelujen
yksityiskohtaisempaan organisointiin vasta kesäkuun
valtuustopäätösten jälkeen.
Jatkovalmistelussa tullaan noudattamaan kaupunginvaltuuston
30.11.2011 hyväksymiä linjauksia, joiden mukaan organisaatio
rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita kuullen.
Lähtökohtana ovat sujuvat hoitoketjut, esimerkiksi vanhuspalveluissa
sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Lisäksi tarkoituksena on
voimistaa toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi ja kohdentaa
voimavaroja asiakaspalveluun.
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Sosiaalilautakunta on omissa lausunnoissaan esittänyt strategiset
avainlinjat, joiden tulisi toteutua uudistuksessa. Näistä tärkein on
asiakasläheisyyden vahvistaminen siten, että asiakkaan kokema arvo
ohjaa palvelujen kehittämistä. Tavoitteeksi tulee asettaa asiakkaan
ympärille rakentuvat räätälöidyt palvelukokonaisuudet, jotka ovat
nykyistä helpommin saatavilla, sujuvampia ja vastaavat paremmin
asiakkaan tarpeisiin.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi muodostaa Suomen oloissa
poikkeuksellisen suuren ja moniulotteisen toimijaverkoston, jonka
ytimessä on elinvoimainen oma palvelutuotanto. Sadoista
palvelupisteistä muodostuneen systeemin ydintehtävänä on tuottaa
asiakkaalle arvoa eli vastata joustavasti hänen tarpeisiinsa.
Palveluyksiköiden lisäksi verkostoon kuuluvat sadat
kansalaisjärjestötoimijat, joiden strateginen merkitys liittyy sosiaalisen
pääoman vahvistamiseen.
Valtuuston johtosääntöä ja organisaatiota koskevien päätösten jälkeen
muutoshankkeen piirissä tulisi tarkastella, mitä vaihtoehtoja
lähipalvelujen organisoitumiselle on olemassa. Aloitteessa esille
nostetut näkökulmat, kuten palvelujen saatavuus, ennaltaehkäisevä
toiminta ja tasa-arvo tulisi tällöin ottaa huomioon.
Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan asiakasarvoon perustuva
moderni arvoverkko- tai ekosysteemiajattelu loisi ainutlaatuisen
mahdollisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen kunnianhimoiseen
kehittämiseen sekä sosiaalisen pääoman vahvistamiseen Helsingissä.
Tavoitteeksi tulee asettaa sosiaali- ja terveystoimen pitkäjänteinen
uudistaminen siten, että organisaatio näyttäytyy kaupunkilaiselle
yksilöä kunnioittavana, laadullisesti korkeatasoisena ja luontevasti
saatavilla olevana palveluna, jonka kehittämiseen helsinkiläiset voivat
itse aidosti osallistua.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377
tuula.vesanen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 114
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Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan,
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:
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"Päättäessään 30.11.2011 sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatiouudistuksesta kaupunginvaltuusto linjasi, että organisaatio
rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita kuullen. Valtuuston
organisaatiouudistusta koskeviin linjauksiin ei sisälly suunnitelmia
lähiverkon karsimisesta.
Asukkaiden kuulemiseksi organisaatiouudistusta valmisteleva
muutostiimi järjesti 29.2.2012 ja 1.3.2012 sidosryhmien työpajat, joihin
kutsuttiin 41 kolmannen sektorin edustajaa. Kutsua noudatti 28
järjestöä, jotka edustivat mm. mielenterveys- ja päihdejärjestöjä,
omaishoitoa, veteraaneja, ensi- ja turvakoteja jne. Näin haluttiin saada
palvelujen suunnitteluun niiden asukkaiden näkemyksiä, joita on
vaikea muutoin tavoittaa. Lisäksi järjestetään neljä asukastilaisuutta eri
puolilla kaupunkia yhteistyössä kaupunginosayhdistys Helka ry:n
kanssa 18.4., 26.4., 10.5. ja 24.5.2012. Edelleen muutoksen
etenemisestä tiedotetaan kuntalaisille mm. kaupungin internetsivustojen kautta.
Lähipalvelut ovat muutoksessa erityisen huomion kohteena.
Organisaatiota suunnittelevan muutostiimin organisaatioehdotuksessa
todetaan, että yhteisiä poikkihallinnollisia prosesseja, jotka eivät tule
esiin organisaatiorakenteessa, ovat terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen, lähipalvelut, ruotsinkieliset palvelut, palveluneuvonta- ja
ohjaus sekä sähköiset palvelut ja innovatiiviset palvelut. Näiden
tärkeiden prosessien järjestelmällisen kehittämisen ja mahdollisimman
hyvä toimivuuden varmistamiseksi näille prosesseille on
organisaatioesityksessä osoitettu koordinoiva vastuutaho.
Edellä esitetyn perusteella asukkaita siis on kuultu ja kuullaan ja
lähipalveluiden turvaamisesta huolehditaan.
Terveysvaikutusten arviointi:
Toimivat ja riittävät lähipalvelut ovat laadukkaan perusterveydenhuollon
välttämätön edellytys."
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305
jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 296
Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmän perustamisesta
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

HEL 2012-002566 Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia
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Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Seija Muurinen ja 11 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen yhteydessä
perustetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä
ohjaamaan ja koordinoimaan kaupunkilaisten terveyden edistämistä ja
terveyserojen kaventamista.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että
terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on nimettävä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on
tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi
kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten
tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Laissa edellytetään myös, että kunnan on strategisessa
suunnittelussaan asetettava terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Lisäksi kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on
raportoitava valtuustolle vuosittain. Edelleen valtuustolle on kerran
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.6.2012 sosiaali- ja terveystoimen
johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2013. Uuden sosiaali- ja
terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osasto on Helsingin
kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho.
Kaupunginhallitus katsoo, että uudessa aloittavassa organisaatiossa on
mahdollista suunnitella ja valmistella kaikki terveyden edistämiseksi
tarvittavat toimenpiteet ja rakenteet. Toiminnan käynnistyessä
työryhmän perustaminen voi olla yksi mahdollisista rakenteista.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1010
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 05.06.2012 § 120
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
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Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin kaupungin liikuntaviraston toiminta-ajatuksena on
helsinkiläisten elämisen laadun ja toimintakykyisyyden parantaminen
liikunnan keinoin. Liikuntaviraston palveluiden kautta pyritään
edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi
sekä kaupungin strategian mukaisesti kaventaa kuntalaisten
terveyseroja.
Tavoitteen saavuttamiseksi liikuntatoimi on tehnyt vuosia tiivistä
yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa kuntalaisten liikuntaedellytysten
parantamiseksi. Liikuntapaikkarakentamisessa on tehty yhteistyötä
kaupunkisuunnittelun, nuoriso-, teknisen- ja opetustoimen kanssa.
Erityisesti kaikille avoimien omatoimiseen liikuntaan soveltuvien
lähiliikuntapaikkojen ja erilaisten ulkoilu-, pyöräily- ja hiihtoreittien
kehittäminen, suunnittelu ja ylläpito ovat kuntalaisten kannalta tärkeää.
Ohjatuissa liikuntapalveluissa yhteistyö on ollut tiivistä terveys-,
sosiaali-, opetus- ja nuorisotoimen kanssa. Lisäksi yhteistyö kolmannen
sektorin kanssa on ollut merkittävää.
Kokemukset eri kohderyhmien liikunnan ja terveyden edistämiseksi
tehdyistä poikkihallinnollisista yhteistyömuodoista ovat olleet hyviä.
Moniammatillisella yhteistyöllä on saatu aikaiseksi helposti
saavutettavia matalan kynnyksen liikuntapalveluita, jotka hyödyttävät
konkreettisesti mm. helsinkiläisiä lapsia ja nuoria sekä ikääntynyttä
väestöä. Esimerkkejä hyvin toteutuneista ja edelleen jatkuvista
mittavista poikkihallinnollisista hankkeista ovat olleet mm.
senioriliikunnan kehittämishanke ikääntyvien toimintakyvyn ja
aktiivisuuden edistämiseksi sekä lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan liittyvien palvelujen kehittäminen ja
toteuttaminen.
Aloitteentekijät ovat oikeassa todetessaan, että hyvinvointia ja terveyttä
edistäviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tulee lisätä ja koordinoida.
Liikuntatoimi valmistelee uutta liikuntastrategiaa, jonka toimenpiteiden
toteutukseen tulee saada mukaan mahdollisimman laaja joukko
kaupungin eri toimijoita.
Helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävään
monihallintokuntaiseen yhteistyöhön liikuntalautakunta suhtautuu
myönteisesti ja näkee sen välttämättömäksi yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Liikuntalautakunta kannattaa hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen työryhmän perustamista Helsingin kaupunkiin.
Työryhmän vetäjänä toimisi vuoden alussa 2013 yhdistyvä sosiaali- ja
terveysvirasto.
Esittelijä
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vs. osastopäällikkö
Hannele Haverinen
Lisätiedot
Saila Hänninen, erityisliikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.05.2012 § 181
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Hallintokuntien yhteistyön tiivistäminen etenkin palveluverkon
suunnittelussa on toivottavaa. Osaltaan yhteistyön edellytyksiä
parantanee vuoden 2013 alussa tapahtuva sosiaali- ja terveystoimen
yhdistyminen. Tarvetta valtuustoaloitteen mukaiselle erilliselle
työryhmälle ei kuitenkaan ole nähtävissä.
Kaupunkisuunnittelu on luonteeltaan ennakoivaa ja mahdollistavaa
toimintaa, jolla voidaan nähdä olevan välillinen vaikutus ihmisten
hyvinvointiin ja alueellisten terveyserojen muodostumiseen.
Kaavoitusratkaisuilla mahdollistetaan terveyttä edistävän
elinympäristön toteutuminen mm. riittävien liikuntapalveluiden
muodossa.
Suunnittelussa otetaan lähtökohtaisesti huomioon eri väestöryhmien,
mukaan lukien ikääntyvän väestön tarpeet. Esimerkiksi keskeiset
kulkureitit pyritään suunnittelemaan esteettömiksi. Toisaalta arjen
ympäristöt suunnitellaan liikkumiseen kannustaviksi huomioimalla
julkisten paikkojen houkuttelevuus ja turvallisuus. Lisäksi luodaan
edellytykset palveluiden sijoittumiselle parhaiten saavutettaviin
paikkoihin. Kaavoituksella luodaan osaltaan edellytyksiä myös
asuntopolitiikalle, jolla vaikutetaan väestöryhmien alueelliseen
sijoittumiseen ja tätä kautta pyritään tasaamaan alueellisia
terveyseroja.
Ympäristöterveyteen kiinnitetään kaavoituksessa paljon huomiota.
Melu- ja hiukkaspäästöt, maaperän puhtaus jne. arvioidaan kaikissa
tarvittavissa kaavakohteissa. Vaikutusten arviointi, mukaan lukien
sosiaalisten vaikutusten arviointi, on kiinteä osa kaavasuunnittelua.
Tiivis yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa eri muodoissaan on jo
nyt vakiintunut osa kaupunkisuunnitteluviraston toimintaa.
Esteettömyyden edistäminen, muut kaavasuunnittelun reunaehdot
huomioiden, on tärkeä osa helsinkiläistä kaupunkisuunnittelua.
Kaupunkisuunnitteluviraston jäseniä on osallistunut myös Helsinki
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kaikille -projektiin ohjausryhmätyöskentelyn muodossa. Ko. projektin
tavoitteistossa on huomattavia yhtymäkohtia lausunnossa esitetyn
uuden työryhmän kanssa.
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316
alpo.tani(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 113
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta seuraavan,
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:
”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen
ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa, jolla pyritään muun muassa
vahvistaman terveyden edistämisen rakenteita ja poikkihallinnollista
yhteistyötä Helsingissä. Mikään yksittäinen hallintokunta ei voi yksin
vastata väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja syrjäytymisen
ehkäisyn tarpeisiin.
Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on nimettävä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Lisäksi kunnan on tehtävä
yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen ja yritysten ja
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Laissa edellytetään myös kunnan
laativan suunnitelman terveyttä ja hyvinvointia edistävistä ja
terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista ja niihin
varattavista voimavaroista sekä seurannan järjestämisestä.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus.
Terveyslautakunta kannattaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
työryhmän perustamista Helsingin kaupunkiin. Terveyslautakunta yhtyy
aloitteentekijän näkemykseen siitä, että perustettavan työryhmän tulee
koostua eri hallintokuntien johtavista virkamiehistä, jotta voidaan taata
perustettavan työryhmän kyky määrätietoisesti ohjata ja koordinoida
kaupunkilaisten terveyden edistämistä sekä terveyserojen
kaventamista. Mukana olisivat ne hallintokunnat, jotka ovat keskeisiä
toimijoita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
parantamisessa. Lisäksi mukaan tulee pyytää kansalaisjärjestöjen
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edustus. Koska tehtävä olisi osa virkatyötä, ei työryhmä aiheuttaisi
erillisiä kustannuksia.
Terveyslautakunta toteaa, että perustettavan työryhmän vetäjänä
Helsingissä voisi toimia vuoden 2013 alussa yhdistyvä sosiaali- ja
terveysvirasto, koska se on hyvinvointi- ja terveyspalveluja tuottava
hallintokunta Helsingissä. Organisaatiomuutoksen liittyvässä
johtosääntöehdotuksessa todetaan, että uuden viraston henkilöstö- ja
kehittämispalvelujen osasto toimisi ensi vuoden alusta myös
terveydenhuoltolain mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin vastuutahona
Helsingin kaupungissa.
Kaupunginhallitus päätti lopettaa vuoden 2010 lopussa Terve ja
turvallinen kaupunki - neuvottelukunnan, jossa tietyiltä osin käsiteltiin
koko kaupunkia koskevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
teemoja. Nyt perustettava työryhmä korvaisi tältä osin päättyneen
neuvottelukunnan toimintaa.
Terveysvaikutusten arviointi
Helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään ja tuetaan hyvin
monella tavalla sekä hallintokuntien omana että yhteisenä toimintana.
Väestön positiivisia terveysvaikutuksia saattaa entisestään vahvistaa,
kun kaupunkitasolla toimisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
koordinoinnista vastaava työryhmä."
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348
marketta.kupiainen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 140
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen
ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa, jolla pyritään muun muassa
vahvistaman terveyden edistämisen rakenteita ja poikkihallinnollista
yhteistyötä Helsingissä. Mikään yksittäinen hallintokunta ei voi yksin
vastata väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja syrjäytymisen
ehkäisyn tarpeisiin.
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Sosiaalilautakunta kannattaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
työryhmän perustamista Helsingin kaupunkiin. Kaupunkitasolla
Helsingiltä puuttuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koordinoiva ja
linjaava työryhmä. Sosiaalilautakunta yhtyy aloitteentekijän
näkemykseen siitä, että perustettavan elimen tulee koostua eri
hallintokuntien johtavista virkamiehistä, jotta voidaan taata
perustettavan elimen kyky määrätietoisesti ohjata ja koordinoida
kaupunkilaisten terveyden edistämistä sekä terveyserojen
kaventamista. Mukana olisivat ne hallintokunnat, jotka ovat keskeisiä
toimijoita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
parantamisessa sekä syrjäytymisen vähentämisessä. Lisäksi mukaan
tulee pyytää kansalaisjärjestöjen edustus. Tehtävä olisi osa virkatyötä,
joten työryhmän työskentelystä ei aiheutuisi erillisiä kustannuksia.
Koska väestön terveyden edistäminen tapahtuu hyvin laajasti ja
muidenkin kuin terveys- ja sosiaalipalvelujen vaikutuksesta, on hyvä
miettiä työryhmän roolia nimenomaan laajasta näkökulmasta.
Kun uutta työryhmää perustetaan, on oleellista ottaa huomioon jo nyt
sosiaaliviraston eri vastuualueiden laajasti toimivat työryhmät ja
kehittämistoiminta. Sosiaalivirastossa lapsiperheiden palvelujen
vastuualueella on jo luotu monihallintokuntaisia johtamis- ja
asiantuntijarakenteita lasten ja nuorten palveluiden johtamiseen,
hyvinvointitiedon kokoamiseen ja indikaattoreiden luomiseen.
Mielenterveyspalveluissa on kaupungin ja HUSn yhteinen lasten ja
nuorten hyvinvointiryhmä, jossa on mukana johtavia virkamiehiä.
Vanhusten palvelujen vastuualueella toimii laaja, eri järjestöt kokoava
hyvinvointityöryhmä. Aikuisten palvelujen vastuualueella hyvinvointia ja
terveyttä edistetään monin eri tavoin yhteistyössä muiden
hallintokuntien kanssa. Esimerkiksi aluetyössä hyvinvointia edistetään
alueellisissa verkostoissa ja ryhmissä. Näitä hyviä käytäntöjä pitää
edelleen jatkaa. Uusi työryhmä voisi toisaalta tukea olemassa olevien
ryhmien työtä ja tuottaa esimerkiksi tietoa eri väestöryhmien
hyvinvoinnista. Tietokeskuksen tiivis mukanaolo työryhmässä
kokoamassa ja käsittelemässä tietoja, on tärkeää.
Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa
kunnan nimeämään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot.
Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien
julkisten tahojen, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Laissa edellytetään kunnan laativan suunnitelman terveyttä ja
hyvinvointia edistävistä ja terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja
palveluista ja niihin varattavista voimavaroista sekä seurannan
järjestämisestä. Lain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista
sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain,
minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus.
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Kaupunginhallitus päätti lopettaa vuoden 2010 lopussa Terve ja
turvallinen kaupunki - neuvottelukunnan, jossa tietyiltä osin käsiteltiin
koko kaupunkia koskevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
teemoja. Nyt perustettava työryhmä korvaisi tältä osin päättyneen
neuvottelukunnan toimintaa.
Vuoden 2013 alussa aloittava sosiaali- ja terveysvirasto päättää
osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän
perustamisesta, organisoitumisesta sekä koordinointivastuusta.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Maarit Varis, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 42850
maarit.varis(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 17.04.2012 § 65
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan
lausunnon:
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta näkee, että kulttuurilla ja taiteella on
tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Tätä ajatusta tukevat niin
viimeaikainen tutkimus kuin käytännön kokemus. Taide voi toimia
hyvinvoinnin kannalta niin ennaltaehkäisevästi kuin kuntouttavasti.
Kulttuuri- ja taidetoiminta vahvistavat mm. ihmisten elämänlaatua,
identiteettiä ja yhteisöllisyyden tunnetta.
Kaupungin virastojen välisellä yhteistyöllä on keskeinen merkitys
helsinkiläisten hyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä. Siihen
ohjeistetaankin muun muassa kaupungin valtuustostrategiassa sekä
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeissa.
Tavoitteena on, että toimialat ylittäviä palveluprosesseja parannetaan
ja tehostetaan entisestään. Uudenlaisen yhteistyön tulee tapahtua
ensisijaisesti virastojen omia toimintamalleja ja -sisältöjä kehittämällä
esimerkiksi sopimalla yhteisistä työntekijöistä ja jakamalla yhdessä
kustannuksia.
Helsingin kulttuurikeskuksessa toteutetaan jo nyt kaupunkilaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä taiteen keinoin virastojen
välistä yhteistyötä. Uudenlaisia toimintamalleja on kehitetty mm.
perustamalla vuonna 2011 yhteiset kulttuurisuunnittelijan työnkuvat niin
sosiaali- kuin opetusviraston kanssa. Suunnittelijoiden tehtävänä on
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ennen kaikkea vahvistaa taiteen hyvinvointivaikutuksia lasten ja
ikäihmisten parissa. Työnkuviensa kautta he toimivat jo lähtökohtaisesti
yhteistyössä niin taidekentän kuin koulun tai hoivakentän kanssa. Jo
nyt on selviä todisteita siitä, näin pystytään tehostamaan virastojen
välistä vuorovaikutusta, hyvien käytäntöjen leviämistä ja
moniammatillista työotetta.
Edellä oleva huomioon ottaen kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei katso,
että kaupunkilaisten hyvinvointia ja virastojen välistä yhteystyötä tulisi
ensisijaisesti edistää ehdotetun kaltaisen ohjausryhmän kautta. Sen
sijaan lautakunta näkee tarkoituksenmukaisemmaksi, että tämä
tapahtuu kehittämällä virastojen omia sisäisiä prosesseja.
Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas
Lisätiedot
Jenni Varho, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37842
jenni.varho(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 15.3.2012
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Aloitteessa esitetään, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimen
yhdistymisen yhteydessä perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmä.
Myös terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on nimettävä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Lisäksi kunnan on
tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen ja
yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Laissa edellytetään
myös kunnan laativan suunnitelman terveyttä ja hyvinvointia edistävistä
ja terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista ja niihin
varattavista voimavaroista sekä seurannan järjestämisestä.
Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että lainsäädännön ja aloitteessa
mainittuja lainsäädännön kanssa yhteneviä velvoitteita tullaan
toteuttamaan uudessa sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa.
Organisaation muodostumisen jälkeen tulee uuden johdon harkittavaksi
terveyden ja hyvinvoinnin yhteistyön koordinointitapa.
Samalla talous – ja suunnittelukeskus toteaa, että terveydenhuoltolain
velvoitteet kytkeytyvät myös uuden strategian laadinnan prosessiin.
Strategiaohjelmaa ja hallintokuntien välistä yhteistyötä kaikilla
toimintatasoilla tulee edistää käytännön toimin.
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Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginhallitus päätti
7.2.2011, että Terve ja turvallinen kaupunki – neuvottelukuntaa ei
aseteta uudeksi toimintakaudeksi. Perusteluissa esittelijä toteaa mm.,
että neuvottelukunnan tehtäväkenttää edistetään nykyoloissa parhaiten
hallintokuntien toimintana eikä näin ollen ole tarkoituksen mukaista
asettaa Terve ja turvallinen – kaupunki neuvottelukuntaa uudeksi
toimikaudeksi.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 297
Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite rajatusta
palvelusetelikokeilusta yksityisissä palvelutaloissa
HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
1

Seija Muurisen aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Seija Muurinen ja 12 muuta valtuutettua esittävät, että
meneillään olevan sosiaali- ja terveystoimen palvelusetelipilotin jatkoksi
palveluseteleitä kokeillaan rajatusti hoiva- ja hoitopalvelujen hankintaan
joissakin yksityisissä palvelutaloissa, joissa on tarjolla kaupungin
kotihoidon palveluja vastaavia palveluja.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012
oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan 1.7.2012 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 päätettyjä palvelusetelikokeiluja.
Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja katsoo,
ettei palvelusetelien käytön laajentaminen ole mahdollista ennen
kokeilukauden päättymistä. Tässä vaiheessa on tärkeää keskittyä
kokeilujen hyvään seurantaan ja kokemusten arviointiin, jotta
mahdollinen laajentaminen voitaisiin tehdä parhaalla mahdollisella
tavalla.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
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Liitteet
1

Seija Muurisen aloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1011
HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 241
Pöydälle 15.5.2012
HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon:
Palvelusetelin tarkoituksena sosiaalivirastossa on lisätä asiakkaan
valinnanvapautta antamalla hänelle mahdollisuus itse valita
palveluntuottaja niistä tuottajista, jotka sosiaalivirasto on hyväksynyt.
Sosiaalivirastossa on vakinaisessa käytössä vanhusten
palveluasumisen palveluseteli. Vuonna 2011 noin 10 % vanhusten
palveluasumisen kaikista asiakkaista valitsi palvelusetelin. Asiakkaita
oli vuoden 2011 aikana yhteensä 259. Helmikuussa 2012
palveluseteliä oli käyttänyt 218 asiakasta. Toiminnasta saadut
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kokemukset ovat olleet myönteisiä ja palveluseteli täydentää osaltaan
kaupungin omaa palvelutuotantoa sekä ostopalvelua.
Yleensä asiakkaan palveluasumiseen hakeutumista edeltää vaihe,
jolloin hän tarvitsee kotona selviytyäkseen kuntonsa mukaisesti
mitoitettuja kotiin annettavia hoiva- ja hoitopalveluja.
Asiakkaan mahdollisimman pitkän kotona selviytymisen tukemiseksi
sosiaaliviraston näkökulmasta on tärkeää, että kotiin annettavat hoivaja hoitopalvelut ovat riittäviä ja oikein kohdennettuja.
Ottaen huomioon aikaisemmin mainitut seikat sosiaalilautakunta pitää
lähtökohtaisesti kannatettavana kaikkia toimia, joilla on mahdollista
tukea asiakkaiden selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman
pitkään.
15.05.2012 Pöydälle
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Marjo Lindgren, johtava asiantuntija, puhelin: 310 43526
marjo.lindgren(a)hel.fi

Terveyslautakunta 29.05.2012 § 174
HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan, esittelijän
ehdotuksen mukaisen lausunnon:
"Terveyskeskuksessa on meneillään palvelusetelikokeilu 30.6.2012
saakka suun terveydenhuollossa, paksusuolentähystystutkimuksissa ja
lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapioissa kaupunginvaltuuston
25.8.2010 § 183 ja terveyslautakunnan 9.11.2012 § 300 tekemien
päätösten mukaisina. Kokeilut jatkuvat em. päätöksillä 30.6.2012
saakka. Kokeilujen jatko käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 9.5.2012,
jolloin valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 oikeuttaa terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010, § 183
päätettyjä palvelusetelikokeiluja.
Haluttaessa on mahdollista kaupunginvaltuuston päätöksellä laajentaa
kokeilua muihin tuotteistettuihin ja palvelusetelitoimintaan sopiviin
kohteisiin.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

369 (881)

Kj/41
26.09.2012
Palvelusetelin tarkoituksena on terveyskeskuksessa mm. nopeuttaa
hoitoon pääsyä ja lisätä potilaan valinnanvapautta antamalla hänelle
mahdollisuus itse valita palveluntuottaja niistä tuottajista, jotka
terveyskeskus on hyväksynyt. Potilaiden kokemukset
palvelusetelikokeilusta ovat olleet pääosin myönteisiä
terveyskeskuksen tekemän kyselyn mukaan.
Terveyslautakunta korostaa, että potilaan mahdollisimman hyvän
kotona selviytymisen tukemiseksi on tärkeää, että kotiin annettavat
hoiva- ja hoitopalvelut ovat riittäviä, oikein kohdennettuja ja arvioidun
hoidontarpeen mukaisia. Tällä hetkellä kotihoidon henkilökuntatilanne
on kohtuullisen hyvä eikä terveyskeskuksella ole välitöntä tarvetta
aloittaa aloitteessa esitettyä hoiva- ja hoitopalvelujen rajattua
palvelusetelikokeilua. Myös kotitalousvähennyksen avulla yksityisten
palvelutalojen asukkaat voivat käyttää joustavasti ostopalveluja hoivaja hoitopalveluihin. Tämä onkin usein asiakkaalle halvempi vaihtoehto
kuin kaupungin säännöllisestä kotihoidosta perittävät tuloperusteiset
maksut.
Ottaen huomioon edellä todettu terveyslautakunta ei kannata tässä
vaiheessa palvelusetelikokeilun laajentamista.
Terveysvaikutusten arviointi
Riittävät hoiva- ja hoitopalvelut myös palvelutaloissa asuville ovat
ikäihmisille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta keskeisiä.
Näitä palveluja voidaan tuottaa monilla eri tavoilla ja palveluseteli on
niistä yksi vaihtoehto. Sen käyttöönotto vaatisi Helsingissä täsmällisen
suunnitelman ja päätöksen. Näitä ei vielä ole."
Käsittely
29.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti kokouksessa esitystään siten, että poisti
lausuntoehdotuksen viidennen kappaleen lopusta sanat:
Terveyslautakunta ei.
Jäsen Sami Heistaro ehdotti varapuheenjohtaja Seija Muurisen
kannattamana, että lausunnon loppuun ennen terveysvaikutusten
arviointia lisättäisiin seuraava teksti: ” Terveyslautakunta pitää kuitenkin
lähtökohtaisesti kannatettavana kaikkia toimia, joilla on mahdollista
tukea asiakkaiden selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman
pitkään.”
Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen ja jäsen Sami Heistaron
muutosesityksen välillä todettiin lautakunnan äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli
Kousa, Timo Latikka, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu
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Tuominen) - 3 (Sami Heistaro, Seija Muurinen, Riitta Snäll)
kannattavan esittelijän esitystä.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Annikki Thoden, projektipäällikkö, puhelin: 310 42610
annikki.thoden(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 25.5.2012
HEL 2012-002569 T 00 00 03

Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 merkitä terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. Samalla
kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 § 183
päätettyjä palvelusetelikokeiluja
Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että nyt käynnissä olevista
kokeiluista saatujen kokemusten perusteella päätetään aikanaan
palvelusetelien laajentamisesta mahdollisiin uusiin kohteisiin.
Palvelusetelikokeilun perusteella kehitetään palveluseteliperusteista
palvelutuotantoa. 30.6.2012 mennessä selvitetään sähköinen
maksaminen ja palvelukorttiratkaisut palvelusetelin käytössä.
Tavoitteena on parempi palvelu asukkaille, kustannustehokkuus,
turvallisuus ja helppokäyttöisyys. Osana kehittämistyötä sosiaali- ja
terveystoimi tuottaa kaupunginhallituksen arvioitavaksi konkreettisia
toimenpidesuosituksia palvelumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 298
Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite neuvonta- ja ohjauspisteistä
vanhusten palvelukeskuksiin
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-002564 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Maija Anttilan aloite

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Maija Anttila ja 15 muuta valtuutettua esittävät, että
vanhusten palvelukeskuksiin perustetaan monipuolisia neuvonta- ja
palvelupisteitä, mistä ikäihmiset voisivat saada apua, tukea, neuvoja ja
ohjausta.
Kaupunginhallitus viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon, jossa
todetaan, että neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarpeeseen vastataan
olemassa olevaa toimintaa tehostamalla. Palvelukeskukset tulevat
vahvistamaan neuvontapalveluja ja parantamaan niistä tiedottamista.
Keskuksissa tullaan kokeilemaan, miten vapaaehtoiset ja ammattilaiset
neuvojat voisivat toimia entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Lisäksi
tullaan kehittämään maahanmuuttajataustaisten ikäihmisten neuvontaa
vertaispohjalta.
Kaupunginhallitus yhtyy aloitteessa esitettyyn näkemyksen
palveluohjauksen tärkeydestä. Vuoden 2013 alussa voimaan tulevan
sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen valmistelussa
kiinnitetään erityistä huomiota palveluohjauksen järjestämiseen.
Esittelijä
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Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Maija Anttilan aloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1012
HEL 2012-002564 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen
loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 195
HEL 2012-002564 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2009-2012 todetaan
yhdeksi painopisteeksi ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn
säilymisen edistäminen. Vuosi 2012 on EU:n Aktiivisen ikääntymisen ja
sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Aloitteessa esitetty
asia onkin monella tavalla ajankohtainen.
Palvelukeskustoiminta on avointa kaikille helsinkiläisille eläkeläisille ja
työttömille. Tavoitteena on osana sosiaali- ja terveyspalveluja edistää
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yhteisöllisyyttä, tukea aktiivista ikääntymistä sekä kaventaa
hyvinvointieroja. Kaupungin ikärakenteen voimakkaassa muutoksessa
haasteet kasvavat. Sosiaaliviraston vanhusten palvelujen tavoitteena
on, että 10 % yli 65-vuotiaista helsinkiläisistä käyttäisi
palvelukeskuksia.Tämä tarkoittaa tänä vuonna noin 9400 henkilöä.
Palvelukeskusverkosto onkin suurten haasteiden edessä erityisesti ItäHelsingissä, jossa tarjontaa on suhteellisen vähän.
Kuten aloitteen tekijät toteavat, ihmiset ovat tottuneet käymään
palvelukeskuksissa monista eri syistä. Toiminta on monipuolista. Sitä
järjestävät kaupungin lisäksi järjestöt ja muut yhteisöt. Myös käyttäjien
oma osuus toiminnan järjestäjinä on merkittävä erityisesti Kampin ja
Kinaporin palvelukeskuksissa, joiden toiminnasta noin 30 % on
asiakkaiden ja vapaaehtoisten järjestämää.
Aktiivisten eläkeläisten lisäksi palvelukeskukset pyrkivät tavoittamaan
huonokuntoisempia, kotona asuvia ikäihmisiä. Sosiaali- ja
terveystoimen uudistuminen antaa tähän hyvät mahdollisuudet, kun
kotihoito ja vanhuspalvelut ovat samaa kokonaisuutta myös
hallinnollisesti.
Palvelukeskuksilla on monia keinoja tukea ja palvella myös
syrjäytymisvaarassa olevia tai vaikeassa elämäntilanteessa eläviä
ikäihmisiä. Näitä erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä ovat esimerkiksi
hiljattain leskeksi jääneet, etniset vähemmistöt,
mielenterveysongelmaiset ja päihteiden riskikäyttäjät. Heidän
tavoittamisensa edellyttää aktiivisuutta, koska usein juuri he eivät itse
hakeudu palvelukeskuksiin. Etsivän työn muotoja kehitetäänkin
kaikissa palvelukeskuksissa. Haasteena on löytää tasapaino, jotta
tukea tarvitsevat tavoitetaan ja palvelukeskukset samalla säilyvät
vetovoimaisina tapaamispaikkoina vapaaehtoisille ja muille käyttäjille.
Aloitteen mukaan palvelukeskusten käyttäjäneuvostojen tulisi olla
merkittäviä yhteistyökumppaneita sosiaali- ja terveystoimessa.
Käyttäjäneuvostot ja niiden yhteistoimintaryhmä ovatkin tärkeitä
toimijoita, joiden kanssa yhteistyö on jo nykyisellään tiivistä.
Vuoropuhelu on jatkuvaa ja näkemykset kehittämistarpeista
samansuuntaisia. Vanhuspalvelujen johdon ja käyttäjäneuvostojen
tapaamisissa on yhteisesti todettu sekin, että on tärkeää tavoittaa niitä
apua tarvitsevia ihmisiä, jotka ovat palvelukeskusyhteisön ulkopuolella.
Neuvonta ja ohjaus ikäihmisten arkielämän pulmissa on nykyisin laajaa
palvelukeskuksissa, keskitetyssä sosiaalineuvonnassa S-infossa ja
Seniori-infossa. Palvelukeskusten kaikki työntekijät neuvovat asiakkaita
ammattitaitonsa mukaan ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin. Kaikissa
palvelukeskuksissa on itsehoitopisteet, joihin on koottu monipuolisesti
tietoa. Itsenäistä tiedon hankintaa tuetaan myös mm. atk-taitojen
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opastuksella. Tämä ei vähennä ammattilaisten ja vapaaehtoisten
antaman henkilökohtaisen neuvonnan tärkeyttä. Erityisesti
sosiaaliohjaajat, joita on lähes kaikissa palvelukeskuksissa, osaavat
neuvoa ja auttaa asiakkaita monitahoisissakin ongelmatilanteissa. He
tekevät sekä vastaanottotyötä että etsivää työtä ja ohjaavat erilaisissa
avuntarpeissa olevia ikäihmisiä sopiviin vertaistukiryhmiin.
Sosiaaliohjaajien kokemuksen mukaan kipeimmin apua tarvitsevia
ihmisiä tavoitetaan parhaiten jalkautuvalla työllä, eikä niinkään
vastaanottotyön ja tiedottamisen lisäämisellä.
Vapaaehtoisten osuus palvelukeskusten neuvonnassa on tärkeä.
Vapaaehtoiset toimivat ns. tavallisen ihmisen taidoilla. Monet ikäihmisiä
askarruttavat kysymykset ovatkin vapaaehtoisen avulla ratkaistavissa.
Vertaistuen antajina vapaaehtoiset ovat korvaamattomia.
Kuten aloitteessa todetaan, tiedon saanti yksityisten kotipalvelujen
luotettavuudesta on tärkeää erityisesti ikäihmisille. Kotipalveluyrityksiä,
jotka ovat antaneet ELY-keskukseen tarvittavan ilmoituksen ja saaneet
siihen kotihoito-osastolta puoltavan lausunnon, on Helsingissä paljon.
Kotihoito-osasto käsittelee vuosittain keskimäärin 10 uutta hakemusta.
Kaupungilla on siten tieto toimintansa aloittaneista
kotipalveluyrityksistä. Tasapuolisuussyistä kaupunki ei kuitenkaan voi
suositella tiettyjä yrityksiä, eikä minkään yrityksen anneta mainostaa
toimintaansa palvelukeskusten tiloissa. Muissa kaupungeissa on
erilaisia käytäntöjä, esimerkiksi Kouvolan vanhuspalveluista saa
paperiversiona ja nettisivulta listauksen palveluntuottajista, joilla lupaja veroasiat ovat kunnossa. Aloitteessa mainitun palvelun
kokemusperäisen tiedon välittämiseksi palvelun laadusta tarvitaan
kuitenkin myös muita toimenpiteitä.
Helsingissä on tärkeää löytää tapa välittää ikäihmisille tietoa
kotipalveluyrityksistä, joilla em. asiat on hoidettu. Valtakunnallinen
Elias–nettitori http://www.elias.fi/index.php on monien tahojen (mm.
ELY-keskus, Kuluttajatutkimuskeskus, Omaiset ja Läheiset ry, Tekes,
Työtehoseura ry, Verohallitus, Veronmaksajain Keskusliitto)
yhteispalvelu, jota voidaan käyttää hyväksi. Palvelukeskukset etsivät
sopivan käytännön yhdessä sosiaali- ja lähityön, omaishoidon
toimintakeskusten ja kotihoidon kanssa. Uudistuva virasto-organisaatio
antaa yhteistoiminnalle entistä paremmat mahdollisuudet.
Aloitteessa esitettyä neuvonta- ja palvelupisteiden perustamista ei
tarvita, vaan tarpeeseen vastataan olemassa olevaa toimintaa
tehostamalla. Palvelukeskukset tulevat vahvistamaan
neuvontapalveluja ja parantamaan niistä tiedottamista, koska tieto ei
nykyisin riittävän hyvin tavoita kaupunkilaisia. Monipuolisen
ammattilaisneuvonnan ja vapaaehtoisneuvonnan kehittäminen
kokonaisuutena on välttämätöntä. Palvelukeskuksissa tullaankin
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kokeilemaan, miten vapaaehtoiset ja ammattilaiset neuvojat voisivat
toimia entistä tiiviimmässä yhteistyössä, esimerkiksi työpareina. Lisäksi
tullaan kehittämään maahanmuuttajataustaisten ikäihmisten neuvontaa
vertaispohjalta, mistä on hyviä kokemuksia mm. Hollannissa.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580
outi.paulig(a)hel.fi
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§ 299
Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite 18-22 -vuotiaiden
neuvontapalveluiden lisäämisestä
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-002557 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Tuomo Valokainen ja kahdeksan muuta valtuutettua
esittävät, että kaupunki panostaa voimavaroja pikaisesti 18-22
vuotiaitten nuorten neuvontapalveluihin ja täten laajentaa tukiverkostoa
niin, että syystä tai toisesta taloudellisissa vaikeuksissa oleva nuori voi
hakea taloudellista ja henkistä tukea ongelmiinsa.
Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin, joissa
selostetaan olemassa olevia nuorten neuvonta- ja tukipalveluja.
Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että palveluja kehitetään edelleen
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
1
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1013
HEL 2012-002557 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Opetuslautakunta 28.08.2012 § 142
HEL 2012-002557 T 00 00 03

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Opetusvirasto vastaa opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapalveluista
Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa. Lisäksi Helsingissä
on yksityisiä toisen asteen oppilaitoksia, jotka hoitavat itse ohjaus- ja
neuvontapalvelunsa. Noin puolet kaikista toisen asteen opiskelijoista
opiskelee kaupungin oppilaitoksissa. Opiskelijoista vain osa on 18–22vuotiaita.
Jokaisessa Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksessa on
tarjolla opiskelijahuoltopalveluita. Palvelut koostuvat psykologien,
kuraattorien, opinto-ohjauksen ja terveyspalveluista. Joissakin
oppilaitoksissa on lisäksi saatavilla psykiatrisen sairaanhoitajan,
oppilastukihenkilön ja arkiohjaajan palveluita. Kunkin toimijan
palveluihin pääsy on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi.
Yhteistyötä tehdään muiden hallintokuntien toimijoiden kanssa.
Kuraattorin työ tukee opiskelijoiden sosiaalista, taloudellista ja
psyykkistä hyvinvointia. Psykologit antavat ohjausta, neuvontaa ja
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

378 (881)

Kj/43
26.09.2012
supportiivistä tukea ja hoitoa mielenterveyteen sekä psykososiaaliseen
hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä ohjaavat jatkotutkimuksiin ja
-hoitoon. Opinto-ohjaajat auttavat ja tukevat opiskelijoita opintoihin
liittyvissä kysymyksissä ennen opintoja, niiden aikana sekä päättyessä.
Toisen asteen yhteys -verkkopalvelu on matalan kynnyksen palvelu,
jossa monialainen palvelujatkumo ylittää verkon ja reaalimaailman
rajan
Tsemppari – nuorten aikalisä -hankkeella sekä Armi – arkiohjauksen
malli -hankkeella on kehitetty monihallintokuntaisella yhteistyöllä
ratkaisuja opiskelijoiden mielenterveys- ja arkielämän ongelmiin.
Tsempparin kuusi psykiatrista sairaanhoitajaa on vakinaistettu
kaupungin omiin ja yksityisiin oppilaitoksiin.
Kaupunginhallitus myönsi syksyllä 2011 lisämäärärahan syrjäytymisen
ehkäisyyn ja opiskelijahuollon vahvistamiseen toisella asteella. Tällä
rahalla on palkattu opettajia, kuraattoreita, psykologeja ja laaja-alaisia
erityisopettajia ammatilliseen koulutukseen. Uusina toimijoina
oppilaitoksissa on aloittanut urasuunnitteluohjaajat sekä
opiskelijatoiminnan koordinaattorit. Lukiokoulutukseen palkattiin
kuraattoreita ja vahvistettiin opinto-ohjausta.
Opetusvirastolla on ohjaus- ja neuvontapalveluita myös koulutuksen
ulkopuolella oleville nuorille. Opetusvirasto koordinoi Helsingissä
etsivää nuorisotyötä, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea nuoria
palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyö ei tarjoa vain neuvontaa, vaan
tarvittaessa jalkautuu palveluiden pariin yhdessä nuoren kanssa.
Etsivän nuorisotyön ohjausta voi käyttää kertaluontoisesti tai
ohjaussuhde voi olla pitkäkestoinen.
Nuori voi hakeutua etsivän nuorisotyön ohjaukseen itse. Myös huoltajat
voivat ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään. Nuorisolaki
velvoittaa opetuksen/koulutuksen järjestäjää luovuttamaan nuoren
yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle
perusopetuksen päättistä nuoresta, joka ei ole sijoittunut
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin sekä alle 25-vuotiaasta nuoresta,
joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai
lukiokoulutuksessa. Laki velvoittaa myös puolustusvoimia sekä
siviilipalveluskeskusta luovuttamaan tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta,
joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta
palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää
palveluksen.
Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Helsingissä lähtökohtaisesti yli
hallintokuntarajojen yhteistyössä palveluntuottajayhteisöjen kanssa.
Opetusvirasto hankkii etsivää nuorisotyötä yhteistyösopimuksin
palveluntuottajilta, joiden toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriö
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rahoittaa. Valtuustoaloitteen kohderyhmälle 18–22-vuotiaille vuonna
2012 etsivää nuorisotyötä tarjoaa Helsingissä neljä palveluntuottajaa:
- Vamos/HDL, palvelu on suunnattu 16–28-vuotiaille
- Helsingin seudun erilaiset oppijat, palvelu on suunnattu 17–28vuotiaille
- Valmis Väylä -hanke/Sovinto ry, palvelu on suunnattu 17–28-vuotiaille
- SVEPS, palvelu on suunnattu ruotsinkielisille 16–28-vuotiaille.
Etsivän nuorisotyön työntekijöitä em. palveluntarjoajilla on yhteensä 17
henkilöä. Vuonna 2011 etsivän nuorisotyön asiakkaista 18–25-vuotiaita
oli n. 500 (50 % kaikista asiakkaista). Kaupungin omana matalan
kynnyksen palveluna etsivää nuorisotyötä tuottaa osaltaan
henkilöstökeskuksen Tulevaisuustiski. Tulevaisuustiskin ohjaus- ja
tukipalvelut on kohdennettu nuoremmille eli 15–17-vuotiaille nuorille.
Myös opetusviraston nuorten työpajat tarjoavat ohjausta ja neuvontaa
työharjoittelijoilleen. Työpajat ovat kuitenkin suunnattu ensisijaisesti
15–19-vuotiaille.
Helsingin kaupunki ylläpitää muiden Uudenmaan kuntien kanssa
opiskelijaksi.net -palvelusivustoa. Sivustolle on koottu tietoa erilaisista
Uudellamaalla järjestettävistä nuorten sekä aikuisten
koulutusvaihtoehdoista sekä tietoa koulutuksen valintaan liittyvistä
kysymyksistä. Opiskelijaksi.net -sivuston kautta opiskelijat voivat
lähettää opintoihin liittyviä kysymyksiä tai varata henkilökohtaisen
ohjausajan.
Kaupungin eri hallintokunnat sekä yksityiset toimijat tarjoavat erilaisia
ohjaus- ja neuvontapalveluita nuorille Helsingissä. Opetuslautakunnan
mielestä jatkossa palveluverkoston kehittämisessä tulee keskittyä
erilaisten palveluiden yhteensovittamiseen. Helsingin kaupungissa on
valmisteilla nuorisolain (7 a §) mukaisen monialaisen nuorten ohjaus- ja
palveluverkoston nimittäminen. Verkoston nimeäminen on yhteydessä
seuraavan LASU-kauden, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
2013–2016 valmistelutyöhön.
Nuorisolain mukaan monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston
tehtävänä on
- koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta
nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
- edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja
vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja
saavutettavuus;
- suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin
ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
- edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

380 (881)

Kj/43
26.09.2012
sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten
kesken.
Helsingin monialainen verkosto tulee koostumaan nuorten palveluista
vastaavien hallintokuntien edustajista. Lisäksi verkostoon voidaan
kutsua edustajat työ-, poliisi- ja puolustushallinnosta.
Hajallaan olevat palvelut ovat vaikeasti nuorten tavoitettavissa.
Opetuslautakunnan mielestä palveluja tulisi kehittää yhden luukun
periaatteen mukaiseksi, jota toteutettaisiin monialaisena
hallintokuntayhteistyönä. Nuorille tulisi olla tarjolla jalkautuvaa
henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Tämän lisäksi nuorten ohjaus- ja
palvelupisteet voisivat tarjota nuoren toimintakyvyn edistämiseen
keskittyviä palveluita (esim. starttivalmennus), asumisen ja
toimeentulon palveluita, hoitopolun varmistamista sekä avoperhetyötä.
Kaikissa palvelumuodoissa tulisi huomioida monikulttuurinen
ohjausosaaminen. Nuorten ohjaus- ja palvelupisteiden johtaminen ja
hoitaminen olisi luontevaa keskittää. Tämä edistäisi nuorille
suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja helpottaisi
kokonaisuuden hallintaa.
Nuorten neuvontapalvelujen lisäämisellä on merkittävä vaikutus
nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Käsittely
28.08.2012 Ehdotuksen mukaan
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659
arja.kukkonen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 31.05.2012 § 61
HEL 2012-002557 T 00 00 03

Päätös
Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
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Suomen lain mukaan 18 vuotta täyttänyt henkilö on täysi-ikäinen ja –
valtainen kansalainen ja lain edessä häntä kohdellaan aikuisena. Mikäli
lapsi tai nuori on lastensuojelun asiakas, on hänellä joissakin tilanteissa
oikeus jälkihuoltoon myös täysi-ikäisenä, enintään kuitenkin 21
ikävuoteen asti. Aikuisuuteen kuuluvana asiana on ensisijaisena
vastuun kantaminen itsestä ja omasta toiminnasta. Aina tämä ei
kuitenkaan onnistu ja tämän vuoksi tarvitaan erilaisia tuen muotoja,
joilla voidaan auttaa ja edistää nuoren aikuisen kompetenssia oman
elämän hallintaan. Helsingissä nämä palvelut on hajautettu eri
toimijoille ja esimerkiksi nuorten työllisyydenhoitoon kuuluvista
palveluista vastataan usean eri viraston toimin. Kun toimeentulo ei
onnistu omin voimin, opiskelijalle lain mukaan kuuluvien etuuksien
avulla tai työllisyydenhoidon tuella, on viimeisenä keinona
sosiaaliturvaan kuuluvat aikuisten sosiaalipalvelut. Yhteiskunnan
yksilölle tarjoaman taloudellisen tuen kanavoinnissa lähtökohtana on,
että sosiaalitoimiston lakiin perustuva toimeentulotuki on viimeinen
keino kun muut mahdollisuudet on kokeiltu.
Helsingissä on nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu matalan
kynnyksen tieto- ja neuvontapalvelu, nuorisotiedotuskeskus Kompassi,
joka toimii verkkoympäristön kautta. Neuvontapalvelun keskeisiä
teemoja ovat opiskeluun, työhön, asumiseen, omaan hyvinvointiin,
talouteen ja vapaa-aikaan liittyvät kysymykset. Varsinaisesta fyysisestä
neuvontapisteestä luovuttiin 2010, osin päällekkäisten kaupungin eri
hallintokuntien tiedotus- ja neuvontapalvelujen vuoksi, osin toiminnan
sisäisen kehittämisen paineessa. Nuorisolautakunta päätti
kokouksessaan 27.5.2010 TAE 2011 käsittelyn yhteydessä luopua
Malminkatu 28 tilasta, jossa edellä mainittu nuorten tiedotus- ja
neuvontapalveluihin keskittynyt Kompassi sijaitsi. Tilassa toimi lisäksi
osana nuorten työllisyydenhoitoa oleva Työllistämiskokonaisuus ja
monikulttuurisen nuorisotyön erityisosaaja Asemanseutu. Tilasta
luopumisen yhteydessä todettiin, että toimintojen toteuttaminen
jatkossa tapahtuu Hietaniemenkatu 9B tiloista käsin, Kompassin osalta
toiminnan kehittämisestä oli tehty erillinen selvitys. Käytännössä
muutto tarkoitti erillisen, nuorille avoimen tiedotus- ja neuvontapalvelun
päättymistä ja Kompassin osalta resurssien keskittämistä erityisesti
verkon välityksellä tapahtuvaan neuvonta- ja tiedotustyöhön.
Ikäryhmään 18–22 vuotta kuuluville nuorille on Helsingissä tarjolla
monenlaisia tukimuotoja. Mikäli hän on opiskelija, lähin tuki tulisi löytyä
oman oppilaitoksen oppilashuollon toimijoilta, mutta tietoa, neuvoja ja
tukea opinto- ja urasuunnitteluun tarjotaan myös työllisyydenhoidon
palveluissa. Näistä esimerkiksi Tulevaisuustiskillä on tarjolla tukea
hyvinkin monenlaisia kysymyksiä pohtiville nuorille. Kaupungin itse
tuottamia palveluja täydentävät Opetusviraston koordinaatiossa muut
etsivän nuorisotyön toimijat, joita on mm. Helsingin Diakonissalaitoksen
toteuttama Vamos- palvelukokonaisuus, jonka kohderyhmään
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aloitteessa mainitut nuoret aikuiset myös luontevasti kuuluvat.
Vamoksen kohderyhmä on 16–29-vuotiaille helsinkiläiset nuoret ja
toiminnan tarkoituksena on sitä esittelevien nettisivujen mukaan:
”vahvistaa nuoren omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä tukea nuorta
kiinnittymään yksilöllisesti arvioituun ja suunniteltuun jatkopolkuun.
Päätavoitteena on löytää nuorelle tie koulutukseen tai työelämään.”
http://www.hdl.fi/fi/palvelut/kehittamishankkeet/31-suunnistatulevaisuuteen-vamos
Nuorisolautakunnan näkemyksen mukaan nuorten taloudellisen ja
henkisen tuen piiriin kuuluvia palveluja on tärkeä kehittää ja tarkastella
aktiivisesti niiden tarpeeseen vastaavuutta ja kattavuutta. Nuorten
neuvontatyö, sekä henkisen ja taloudellisen tuen antaminen ovat tällä
hetkellä omilla sektoreillaan, eikä varsinaiselle uudella nuorten
neuvontapalvelun perustamisella voida yksin ratkaista tätä kysymystä.
Se edellyttää oppilashuollon, lastensuojelun, aikuisten sosiaalityön ja
mielenterveyspalvelujen, sekä työllisyydenhoidon nuorten aikuisten
tueksi muodostaman turvaverkon perusteellista pohdintaa. Tällä
hetkellä tätä työtä tehdään osana seuraavan valtuustokauden lasten- ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelua. Olemassa olevien
palvelujen kehittäminen ja voimavarojen panostaminen tähän työhön,
tullee olemaan esityksessä vahvassa roolissa. Tästä johtuen
nuorisolautakunta ei näe tarvetta uuden neuvontapalvelun
perustamiselle.
Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Lauri Siurala
Lisätiedot
Martti Poteri, toimistopäällikkö, puhelin: 310 71687
martti.poteri(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 196
HEL 2012-002557 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Aloitteessa edellytetään, että Helsingin kaupunki panostaa voimavaroja
18-22-vuotiaiden nuorten neuvontapalveluihin ja täten laajentaa
tukiverkostoa niin, että taloudellisissa vaikeuksissa oleva nuori voi
hakea taloudellista ja henkistä tukea ongelmiinsa.
Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa nuoriin asiakkaisiin panostetaan
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kaikissa palveluissa.
Sosiaaliviraston keskitetty neuvonta S-info tarjoaa kaikille
helsinkiläisille neuvontapalveluja niin puhelimitse, sähköpostitse, on
line –neuvontana Internetissä kuin käyntiasiakkaillekin ja ohjaa
asiakkaita tarvittaessa oikeaan palvelupisteeseen.
Helsingin seutukuntaan kuuluvat kunnat ovat yhteisesti avanneet
Internettiin Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut (www.nuoret.info/fi-FI),
joka on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille. Nuoret voivat kysyä
asumiseen, opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan, terveyteen ym. liittyvistä
asioista. Sivuilla voi myös keskustella nimettömästi terveydenhoitajan,
sosiaalityöntekijän tai nuorisotyöntekijän kanssa.
Lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutettuja nuoria tuetaan
itsenäistymisessä 21-vuoden ikään asti. Tuki voi olla mm. koulutuksen
tai asumisten järjestämistä, työpaikan etsimistä tai taloudellista tukea
harrastuksiin.
Aikuisten palvelujen vastuualueen sosiaalisen ja taloudellisen tuen
yksikössä nuorten 18-24-vuotiaiden sosiaalityön ja toimeentulotuen
palvelut on keskitetty 1.1.2012 perustettuun sosiaalityön yksikköön.
Sosiaalityöllä asiakasta autetaan löytämään uusia voimavaroja ja
näkökulmia tilanteeseensa. Asiakasta myös tuetaan muiden
mahdollisten palvelu- ja hoitotahojen löytämisessä ja tarvittavien
verkostojen kokoamisessa.
Ensimmäisillä käyntikerroilla sosiaalityöntekijä tai etuuskäsittelijä
selvittää asiakkaalle toimeentulotuen hakemiseen liittyvät käytännöt.
Sosiaalityön yksikön palvelupisteissä on lisäksi tarjolla joka arkipäivä
neuvontaa, jossa asiakasta opastetaan hakemuksen täyttämisessä ja
tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Useissa palvelupisteissä on
asiakaspäätteitä, joilta voi mm tulostaa tarvittavat pankin tiliotteet.
Toimeentulotukilain 14 §:n 4 momentin mukaan toimeentulotukiasiat on
käsiteltävä viivytyksettä. Kiireellisessä tilanteessa hakemus on
käsiteltävä heti ja muussa kuin kiireellisessä tilanteessa päätös tulisi
pyrkiä tekemään viikon kuluessa hakemuksen tekemisestä.
Helsingissä toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika
on alkuvuonna 2012 noudattanut lakisääteisen palvelutakuun
määräaikaa.
Työvoiman palvelukeskus Duurissa nuoria asiakkaita palvellaan
omassa tiimissä. Duurin nuorten tiimissä asiakkaiden kanssa käydään
läpi elämäntilannetta ja asioita, jotka vaikuttavat työhön tai
koulutukseen hakeutumiseen. Asiakkaat saavat myös opastusta ja
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neuvontaa sosiaalipalvelujen käytössä. Duurissa tehdään tarvittaessa
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (mm. sosiaalityö, päihde- ja
mielenterveyspalvelut sekä velkaneuvonta).
Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan nuorten asiakkaiden
neuvontapalveluihin kohdennetaan voimavaroja kaikissa
sosiaaliviraston palveluissa siten, että nuoret saavat kattavasti ohjausta
ja neuvontaa asioidessaan eri palveluissa.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Leila Palviainen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö, puhelin: 310 58283
leila.palviainen(a)hel.fi
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§ 300
Stj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite leikkipuistojen
valaistuksesta
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-003477 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
1
2

HEL 2012-003477 Korppi-Koskela Anu valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012
asia 33
Kiinteistöviraston lausunto

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Anu Korppi-Koskela ja 52 muuta valtuutettua esittävät, että
päiväkotipihojen ja leikkipuistojen valaistus tarkistetaan ja tehdään
tarvittavat parannukset.
Kaupunginhallitus viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon, jossa
selostetaan päiväkotien ja leikkipuistojen ulkoalueiden
kunnossapitojärjestelmä. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että
valaistuksen kunnossapidosta huolehditaan ja että valaistuksen tasoa
edelleen tarvittaessa parannetaan käytettävissä olevien määrärahojen
puitteissa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
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1
2

HEL 2012-003477 Korppi-Koskela Anu valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012
asia 33
Kiinteistöviraston lausunto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1014
HEL 2012-003477 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 240
HEL 2012-003477 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Lasten päivähoidon tarvitsemat tilat ja pihat vuokrataan
kiinteistöviraston tilakeskukselta. Pääosa päiväkotitoiminnasta tapahtuu
tähän tarkoitukseen suunnitelluissa ja rakennetuissa, kaupungin
suoraan omistamissa päiväkotirakennuksissa, jolloin ulkoilu
järjestetään tontille rakennetussa päiväkodin pihassa. Lisäksi
päiväkotitoimintaa on osake- ja vuokratiloissa mm. kerrostalojen
alakerroissa. Tällöin ulkoillaan joko kiinteistön piha-alueella tai
läheisessä puistossa, yleensä rakennusviraston ylläpitämällä
leikkipaikalla.
Päiväkotirakennusten suunnittelun yhteydessä suunnitellaan myös
turvallinen piha-alue valaistuksineen. Valaistusta suunniteltaessa
huolehditaan siitä, että se ei häiritse esimerkiksi ympäröivää asutusta.
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Päiväkotien pihojen kiinteistönhoitosopimukseen kuuluu valaisimien
huolto, puhdistus ja kunnostus. Tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan
tämä toteutetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi
päiväkotien pihojen turvallisuutta tarkastetaan kiinteistönhoidon
toimesta noin joka toinen kuukausi ja lisäksi kerran vuodessa
suoritetaan isännöitsijän erikseen tilaama pihan turvallisuustarkastus,
joka pääosin keskittyy pihaleikkivälineiden ja aitojen turvallisuuden
tarkastamiseen.
Asunto- ja/tai kiinteistöyhtiöiden pihoissa olevien ulkoilualueiden osalta
valaistuksesta vastaa ko. yhtiö. Kun näissä kohteissa ulkoilualueiden
valaistuksessa on puutteita, on näiden korjaamisesta ja siitä
aiheutuvasta kustannusvastuusta aina neuvoteltava yhtiöiden kanssa
tapauskohtaisesti olemassa olevien vastuujakotaulukoiden pohjalta.
Puistossa olevien kylmien leikkipaikkojen valaistuksen osalta tarkastus,
huolto ja mahdolliset korjausvastuut ovat rakennusvirastolla, ellei ko.
aluetta ole erikseen erotettu vain päiväkodin käyttöön ja ylläpidon
vastuista ole sovittu tilakeskuksen kanssa.
Kun päiväkodissa havaitaan valaistuksen olevan riittämätön tai
epäkunnossa, päiväkodista tehdään asiasta ilmoitus sähköisen
huoltokirjajärjestelmän kautta isännöitsijälle, jolloin isännöitsijä selvittää
valaistuksen riittävyyden. Laajemmat pihojen valaistuksiin tai muuhun
turvallisuuteen tarvittavat parannukset toteutetaan päiväkotien
peruskorjausten yhteydessä tai erillisinä tilakeskuksen kanssa
sovittuina korjauksina, jolla on vaikutusta kohteen vuokraan.
Päivähoidon vastuualue käy säännöllisesti vuosittain läpi kiinteistöjen
tarvitsemia korjauksia. Niitä on voitu toteuttaa kuitenkin vain siinä
määrin kuin määrärahat mahdollistavat.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Marjo Salminen, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 42547
marjo.salminen(a)hel.fi
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§ 301
Stj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin virkistyskeskuksen
tilat korvaavista ryhmätiloista
HEL 2012-003481 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
1

HEL 2012-003481 Vuorela Antti valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012 asia 35

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Antti Vuorela esittää, että kaikille vuonna 2011 Malmin
virkistyskeskuksesta lähtemään joutuneille harrasteryhmille osoitetaan
korvaavat ja toimivat tilat Malmin seudulta.
Kaupunginhallitus viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon, jossa
lautakunta toteaa pitävänsä ikäihmisten monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia tärkeinä ja pyrkivänsä omalta osaltaan
turvaamaan niiden järjestämisen. Korvaavia tiloja Malmin
virkistyskeskuksessa toimineille harrasteryhmille on jo saatu ja niitä
pyritään edelleen hankkimaan.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
1
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1015
HEL 2012-003481 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 243
HEL 2012-003481 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.
Helsingin kaupunki toteaa strategiaohjelmassaan vuosille 2009 – 2012
yhdeksi painopisteeksi ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn
säilymisen edistämisen. Vuosi 2012 on myös EU:n Aktiivisen
ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi, joka
tarjoaa monipuolisesti ohjelmaa ja osallisuuden mahdollisuuksia.
Ikäihmisten harrastusmahdollisuuksiin liittyvä asia on monella tavalla
ajankohtainen.
Palvelukeskustoiminta on avointa kaikille helsinkiläisille eläkeläisille ja
työttömille. Tavoitteena on osana sosiaali- ja terveyspalveluja tukea
aktiivista ikääntymistä ja edistää yhteisöllisyyttä. Kaupungin
ikärakenteen voimakkaassa muutoksessa toiminnan haasteet
kasvavat.
Vanhusten palvelujen kymmenen palvelukeskusta tarjoavat
monipuolisia toiminnan ja osallistumisen mahdollisuuksia. Ihmiset
haluavat harrastaa ja huolehtia hyvinvoinnistaan monella eri tavalla.
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Palvelukeskukset ovatkin aktiivisessa käytössä ja asiakasmäärät
kasvavat. Koska tilojen kysyntä on suuri, on tasapuolisuus tärkeää niitä
jaettaessa. Kaikissa palvelukeskuksissa on vuoden 2012 ajan ollut
käytössä yhteinen tilanvarausjärjestelmä, jonka myötä
palvelukeskustilojen käyttö tehostui ja selkeytyi. Järjestelmä lisää
tilojen hallinnan läpinäkyvyyttä ja auttaa tilojen käytön tasapuolisuuden
seurantaa.
Vanhusten palvelujen vastuualueen linjauksena on sosiaaliviraston
tavoitteiden ja ydintehtävien mukaisesti tavoittaa syrjäytymisvaarassa
olevia, ja tasoittaa terveyden ja hyvinvoinnin eroja. Palvelukeskukset
yrittävätkin tavoittaa toiminnan piiriin erityisesti niitä ikäihmisiä, jotka
ovat tuen tarpeessa, mutta jotka eivät jostakin syystä kykene itse tukea
hakemaan. Heitä ovat esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivät ja
vaikeassa elämäntilanteessa olevat. Uusien palvelukeskusten tilojen
suunnittelussa halutaan myös varmistaa ikäihmisille mahdollisuus
harrastaa edullisesti tai maksutta toimintaa, joka vaatii erityistiloja ja
joista on suuri kysyntä. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja kuntosalit.
Asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin selvitetään palvelukeskuksissa
joka toinen vuosi järjestettävässä asiakaskyselyssä. Viimeksi kysely
tehtiin 2010 ja seuraava tehdään lokakuun 2012 alussa. Kyselyn
tulosten mukaan asiakkaat pitävät tärkeimpinä palveluina
ruokailumahdollisuutta, liikuntaryhmiä ja kuntosalia. Nämä ovat nyt
käytettävissä kaikissa palvelukeskuksissa. Lisäksi vanhusten
palvelujen vastuualueen yhteistyö palvelukeskusten
käyttäjäneuvostojen kanssa on viime vuosina tiivistynyt ja
vuoropuhelua käydään jatkuvasti.
Malmilla, kuten koko Helsingissä, kaupungin järjestämät aikuisten
harrastustilat ovat kaikenikäisten aikuisten käytettävissä. Ikärakenteen
muuttuessa nopeasti on luonnollista, että ikäihmisten osuus palvelujen
käyttäjinä lisääntyy. Malmilla harrastusmahdollisuuksia tarjoavat
esimerkiksi sosiaaliviraston ylläpitämä Malmin toimintakeskus ja
työväenopisto.
Malmin peruspiirin alueella on tänä vuonna noin 1 950
keskimääräisessä eläkkeelle jäämisiässä olevaa eli 60–64-vuotiasta
asukasta. Yli 65-vuotiaita asukkaita Malmilla on yhteensä 3 800, joten
toimintatarpeet ovat laajat ja monipuoliset.
Malmin virkistyskeskuksen toiminnoista pääosa siirtyi Syystielle
avattuun palvelukeskukseen. Virkistyskeskuksen asiakkaiden edustaja
osallistui vanhustenkeskuksen suunnitteluryhmään, jossa olivat
mukana myös asukasjärjestöjen edustajat.
Syystien palvelukeskus avattiin maaliskuussa. Maaliskuun aikana
palvelukeskuksen asiakaskortin hankki 288 henkilöä. Ateriakäyntejä oli
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maaliskuussa 852 ja liikuntakäyntejä 394. Malmin virkistyskeskuksessa
oli viime vuoden aikana asiakkaita 196, liikuntaryhmä- ja tanssikäyntejä
oli 4 233. Kuntosalia ei ollut, eikä myöskään ruokailumahdollisuutta.
Syystien palvelukeskuksen ohjelma on monipuolista. Palvelukeskuksen
syyskauden suunnitelmaa tehdään parhaillaan.
Malmin virkistyskeskuksessa toimineille puutyön harrastajille
sosiaalivirasto on järjestänyt Siltamäen palvelutalosta noin 30 m2 tilan,
jossa he ovat voineet jatkaa harrastustaan. Työvälineet on siirretty
sinne virkistyskeskuksesta marras- joulukuussa 2011. Siltamäen
palvelutaloon on suunnitteilla D-talon korjaus- ja muutostyö, jonka
myötä puutyötila laajenee. Suunnitelman mukaan puutyötila siirtyy
nykyisestä yläkerrasta alakertaan ja laajenee noin 100 m2 kokoiseksi.
Samalla tilan esteettömyys, varustelu ja viihtyisyys paranevat.
Kudontamahdollisuus on Kustaankartanon, Kinaporin, Riistavuoren ja
Kontulan palvelukeskuksissa ja Malmin virkistyskeskuksen kudonnan
harrastajia on ohjattu niihin. Lisäksi Puistolassa on Marttojen ylläpitämä
kudontapaikka. Kinaporissa avautuu kesäkuussa remontin jälkeen
kulttuuri- ja taidepainotteinen palvelukeskus, jonne on hyvät
kulkuyhteydet.
Sosiaalilautakunta pitää ikäihmisten monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia tärkeinä ja pyrkii omalta osaltaan
turvaamaan niiden järjestämisen.
Käsittely
29.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Merkittiin, että kokouksessa jaettiin eräiden Malmin virkistyskeskuksen
käyttäjien 29.5.2012 lähettämä kirjelmä.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440
elise.farlin(a)hel.fi
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580
outi.paulig(a)hel.fi
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§ 302
Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite kaupungin omien palvelutalojen
sijoittamisesta
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-003482 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Kati Peltolan aloite
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Kati Peltolan valtuustoaloitteesta
tasa-arvoista palveluasumista kaupungin tonteille

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Kati Peltola ja 13 muuta valtuutettua esittävät, että
sosiaalivirasto tekee suunnitelman kaupungin omien palvelutalojen
sijoittamisesta eri alueille ja kaupunki luovuttaa jatkossa tontteja
kaupungin omien palvelutalojen rakentamiseen.
Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa,
että uusille asuinalueille on suunniteltu tonttivarauksia kaupungin
asukkaiden tarpeita vastaavaksi palveluverkostoksi. Sosiaalilautakunta
toteaa, että erityisasumisen strategista suunnittelua ja palveluverkon
kokonaisuutta Helsingin kaupungissa tehostetaan ja vanhan
asuntokannan muuntomahdollisuuksia selvitetään systemaattisesti.
Samanaikaisesti arvioidaan palveluasumisen tarvetta koko Helsingin
alueella ja sovitetaan palvelutuotanto mahdollisimman hyvin
asiakkaiden tarpeeseen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Kati Peltolan aloite
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Kati Peltolan valtuustoaloitteesta
tasa-arvoista palveluasumista kaupungin tonteille

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1016
HEL 2012-003482 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen
loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 12.06.2012 § 269
HEL 2012-003482 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon:
Uusille asuinalueille on suunniteltu tonttivarauksia kaupungin
asukkaiden tarpeita vastaavaksi palveluverkostoksi. Erityisasumisen
strategista suunnittelua ja palveluverkon kokonaisuutta Helsingin
kaupungissa tehostetaan ja vanhan asuntokannan
muuntomahdollisuuksia selvitetään systemaattisesti osana
palveluasumisen uustuotannon tarvetarkastelua. Samanaikaisesti
kaupungin aluesuunnittelun kanssa pyritään arvioimaan tulevaa
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palveluasumisen tarvetta koko Helsingin alueella ja sovittamaan
palvelutuotanto mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeeseen.
Todettakoon, että ympäristöministeriö selvittää tällä hetkellä asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämän erityisryhmien
asumisen investointirahoituksen (avustus ja korkotuki) hakumenettelyä
ja myöntämiskäytäntöjä sekä kuntien palveluasumishankintojen
toteuttamista julkisten hankintojen, kilpailuneutraliteetin, asukkaiden
asumisturvan ja kohteiden pitkäaikaisen käytön näkökulmasta.
Ympäristöministeriön uudet ohjeet annetaan kesäkuun loppuun
mennessä.
Vanhusten palvelujen vastuualueella on käynnissä palvelurakenteen
muutos laitospainotteisesta hoivan tuottamisesta kohti
palveluasumismuotoista ympärivuorokautista hoivaa. Tämä on myös
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Ikähoivatyöryhmän suositusten
mukaista.
Vanhusten palveluasumisen peruskorjaushankkeet kaupungin
omistamissa kiinteistöissä eivät ole toteutuneet suunnitelmien
mukaisesti. Keskeisenä syynä hankkeiden viivästymiseen on ollut
tiloille asetettavien laatuvaatimusten toteuttamisen vaikeudet vanhoissa
kiinteistöissä. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamista valmistellaan
vanhusten palvelujen vastuualueella. Pitkäaikaissairaalakiinteistöjen ja
vanhainkotikiinteistöjen muuntamista palveluasumiseksi selvitellään
parhaillaan ja sieltä on tulossa suuri määrä asumispaikkoja kaupungin
omaan palveluasumiseen.
Yksityinen tuotanto on ollut vahvasti mukana tasapainottamassa
palveluasumista tarvitsevien asiakkaiden hoitopaikkojen tarvetta
Helsingissä vuosikymmenien ajan.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Timo Vierelä, suunnittelija, puhelin: 310 42858
timo.vierela(a)hel.fi
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§ 303
Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite selvityksen tekemisestä
työterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön
perustamisesta
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-004356 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

HEL 2012-004356 Anttila Maija valtuustoaloite 14.3.2012 asia 49
Aloitteen liite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Maija Anttila ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan
selvityksen tekemistä työterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen
yhtiön perustamisesta terveyskeskukseen tai uuteen sosiaali- ja
terveysvirastoon. Selvityksessä tulisi ottaa huomioon henkilöstön
työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvien palvelujen tarjonta osana
kokonaisvaltaista työpaikkojen hyvinvointia.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että
kaupunginhallitus hyväksyi 26.4.2011 kaupungin nettobudjetoituja
yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset
linjaukset ja kehotti talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan
yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden yksiköiden kanssa
hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet. Tässä vaiheessa
on päädytty selvittämään työterveyshuollon toimintaympäristöä ja
tarkastelemaan Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen
kehittämismahdollisuuksia ulkopuolisen konsultin markkina-analyysin
perusteella.
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Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen markkina-analyysi käsiteltiin
ja merkittiin tiedoksi konsernijaostossa 12.12.2011. Työterveyshuollon
järjestämiseksi on monta mahdollisuutta: bruttobudjetoitu yksikkö,
nettobudjetoitu yksikkö, liikelaitos, in house osakeyhtiö ja osakeyhtiö.
Helsingissä liikelaitosmuotoon on edetty nettobudjetointiin siirtymisen
kautta ja tätä mahdollisuutta selvitetään työterveyskeskuksen kanssa.
Kaupunginhallitus katsoo, että ryhtyminen muihin työterveyshuollon
järjestämisen selvitystoimiin ei ole ajankohtaista meneillään olevan
sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä.
Aloitteessa esitetty työterveyshuoltoa tuottava kunnallinen liikelaitos on
jo toiminnassa 1.4.2009 alkaen, jolloin Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Kauniaisten yritystyöterveydenhuolto ja Helsingin kaupungin
merimiesterveydenhuolto siirrettiin Vantaan Työterveysliikelaitoksen
hoidettaviksi.
Pyydettyä lausuntoa ei ole saatu henkilöstökeskukselta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

HEL 2012-004356 Anttila Maija valtuustoaloite 14.3.2012 asia 49
Aloitteen liite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1017
HEL 2012-004356 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
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Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Työterveyskeskus 1.6.2012
HEL 2012-004356 T 00 00 03

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maija Anttilan ym. valtuustoaloitteesta
TyöterveysPlus:n perustamiseksi
Nykytilan taustaa
Selvityspyynnössä (aloite Kvsto 14.3.2012 / asia nro 49) aloitteentekijä
viittaa käynnissä olevaan julkiseen keskusteluun työterveyshuollon
palvelujärjestelmästä. Näkökulmana on huoli kasvavan sairaanhoidon
ja varsinaisen työterveyshuollon välisestä suhteesta. On kysytty sitä,
onko lääkäriasemaketjujen tarjoamasta laajenevasta sairaanhoidosta
tullut varsinaisen työterveyshuollon toteutusta ja työterveyshuollolle
asetettuja tavoitteita häiritsevä tekijä? Yksi näistä tavoitteista liittyy
pidempiin työuriin ja parempaan työelämän laatuun. Huoli
työterveyshuollon kehityssuunnasta on aiheellinen.
Helsingin kaupungilla on oma työterveyshuoltoyksikkö,
työterveyskeskus, joka virastona kuuluu sivistys- ja henkilöstötoimen
rooteliin. Tämän viitekehyksen kautta työterveyspalvelut nivoutuvat
laajemmin osaksi kaupungin henkilöstöpalveluita ja –politiikkaa.
Työterveyskeskuksen palvelut kattavat sekä yleislääkäritasoisen
sairaanhoidon että laaja-alaiset ennaltaehkäisevät palvelut. Palvelut
sisältävät mm. esimiesten johtamistyön ja työyhteisöjen toiminnan
tukemisen sekä työkykyriskien hallinnan palvelut.
Työterveyskeskuksen asiakkaana ovat kaikki kaupungin virastot ja
liikelaitokset sekä osa tytäryhteisöistä. Käyttäjäasiakkaana ovat kaikki
kaupungin noin 40 000 työntekijää. Työterveyskeskus toimii
talousarvioraamisidonnaisena bruttobudjettivirastona.
Työterveyskeskus on omassa toiminnassaan edennyt
päämäärätietoisesti kohti tavoitetilaansa eettisen työterveyshuollon
palvelujohtajana. Palvelu- ja hoitolinjaukset perustuvat tarpeeseen ja
toiminnan vaikuttavuuteen. Työterveyskeskus on onnistunut yhdessä
työpaikkojen, esimiesten ja yhteistyökumppaneiden kanssa löytämään
ratkaisuja työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseen.
Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen ja eläköitymisen
myönteinen kehitys osoittaa, että työkykyriskien hyvällä hallinnalla
saadaan tuloksia aikaan. Samalla voidaan vähentää näistä tekijöistä
aiheutuvia merkittäviä kustannuksia. Työterveyskeskus on osaltaan
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onnistunut niissä kaupungin strategisissa tavoitteissa, jolla pyritään
myöhentämään eläkkeelle siirtymisikää ja pidentämään työuria.
Työterveyskeskus on alalla arvostettu ja palkittu työterveyspalveluiden
uudistaja. Työterveyskeskuksessa kehitetyt toimintamallit
työkykyriskien tunnistamisesta ja työhyvinvoinnin johtamisesta ovat
valtakunnallisessa käytössä.
Hallintomallivaihtoehto
Kuntalain muutokseen liittyen Kaupunginhallitus hyväksyi 26.4.2011
(431 §) kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja
konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset kehotuksin
talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan hyväksyttyjen linjausten
mukaiset jatkotoimenpiteet. Tässä vaiheessa päädyttiin selvittämään
myös työterveyshuollon toimintaympäristöä ja tarkastelemaan
Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen kehittämismahdollisuuksia.
KPMG Oy:n laatiman markkina-analyysin tulokset olivat esillä
Kaupunginhallituksen konsernijaoksessa 12.12.2012. Näin olleen tämä
selvitystyöprosessi vastaa myös kyseiseen aloitteeseen.
Selvitys osoitti työterveyskeskuksen organisaatioasiakkaiden olevan
palveluihin tyytyväisiä. Työterveyskeskuksen toimintakonsepti
mahdollistaa omistajan tahtotilan toteuttamisen yhtenäisesti koko
kaupungissa.
Selvityksessä todetaan työterveyskeskuksen ymmärryksen Helsingin
kaupungin toimintaympäristöstä ja asiakastarpeesta olevan hyvä.
Asiakkaat ovat tyytyväisiä työterveyskeskukselta saataviin palveluihin.
Kommunikointi työterveyshuollon kanssa on tiivistä ja yhteistyö
toimivaa. Työterveyskeskus koetaan tärkeäksi kumppaniksi
ja organisaatioiden esimiehet kokevat saavansa työterveyspalveluista
tukea arjen johtamiseen.
Merkittävänä ongelmana todetaan erityisesti lääkäreiden suuri
vaihtuvuus, joka vaikuttaa luottamuksellisen hoito- ja
työterveysyhteistyösuhteen kehittymiseen. Lääkäreiden
rekrytointitilanne on vaikea ja varsinkin pääkaupunkiseudulla kilpailu
kovenee. Palkka on edelleen yksi kilpailutekijä muiden joukossa.
Suurin osa kunnallisista työterveyshuolloista on organisoitunut
liikelaitoksiksi tai osakeyhtiöiksi. Ne ovat kustannuksiltaan jonkin verran
yksityispuolta edullisempia ja asiakastyytyväisyydessä julkiset toimijat
pärjäävät hyvin.
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Johtopäätöksenä voi todeta liikelaitosmallin tai vastaavan soveltuvan
hyvin myös Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen hallintomalliksi.
Lisätiedot
Niemelä Katariina, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi

Terveyslautakunta 29.05.2012 § 175
HEL 2012-004356 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan, esittelijän
ehdotuksen mukaisen lausunnon:
"Aloitteessa esitetään, että kaupungin pitäisi selvittää oman
työterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön perustamista
vaihtoehdoksi kansainvälisten pörssiyhtiöiden tarjoamille
työterveyspalveluille.
Huoltosuhteen heiketessä työurien pidentäminen mm. työkykyä
ylläpitävin toimin on välttämätöntä ja tässä työterveyshuollolla on
keskeinen rooli.
OECD-maiden vertailussa työterveyshuolto on poikkeuksellisen hyvin
toimiva osa suomalaista terveydenhuoltoa; ongelmana on pikemminkin
työelämän ulkopuolella olevien kansalaisten terveydenhuolto.
Lainsäädännön mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen
ehkäisevä työterveyshuolto. Työterveyshuollon tavoitteena on
työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää
 työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri
vaiheissa
 työhän liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
 työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 työyhteisön toimintaa.
Työnantaja voi järjestää työterveyspalvelut itse tai yhdessä toisten
työnantajien kanssa tai ostaa ne yksityiseltä palvelun tuottajalta.
Kunnan on järjestettävä työterveyshuollon palvelut alueellaan oleville
palveluja haluaville työnantajille. Työnantaja voi lisäksi niin halutessaan
järjestää sairaanhoitoa ja muita terveyspalveluja.
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yritystyöterveydenhuolto ja
Helsingin kaupungin merimiesterveydenhuolto siirrettiin Vantaan
Työterveys liikelaitoksen hoidettaviksi 1.4.2009. Näin ollen aloitteessa
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esitetty työterveyshuoltoa tuottava kunnallinen liikelaitos on jo
olemassa, joten sen perustaminen ei enää ole tarpeen.
Yhdistämisen tavoitteena oli saavuttaa suuremmassa yksikössä
toiminnan synergiaetuja. Pääkaupunkiseudun kunnat kattavat
toiminnan tappion 2013 loppuun saakka, minkä jälkeen Vantaa vastaa
toiminnan taloudellisesta tuloksesta. Helsinki on joutunut
subventoimaan toimintaa vuosina 2009-2011.
Yksityisen työterveyshuollon palveluja tuottavan yrityksen omistuspohja
ei ole ratkaisevaa palvelujen sisällölle. Palveluvalikon ratkaisevat
asiakasyritysten ja palvelun tuottajien väliset sopimukset, joilla yritykset
hankkivat työntekijöilleen tarpeellisiksi katsomansa palvelut. Näihin
palveluihin sisältyvät myös edellä mainitut työterveyshuollon
lakisääteiset tehtävät. Lakisääteisten tehtävien lisäksi yritys voi hankkia
sairaanhoitopalveluja haluamassaan määrin.
Työterveyspalveluja tuottavien yksiköiden palvelujen suuntaamiseen
vaikuttaa lainsäädännölliset ja rahoitukseen liittyvät tekijät, ts. se millä
tavoin palveluja korvataan ja jatkossa myös se, miten terveydenhuollon
rahoitusjärjestelmää yleisemminkin halutaan kehittää. Helsingin omien
toimenpiteiden vaikutukset ovat tässä suhteessa vaikutuksiltaan
marginaalisia.
Aloitteessa mainittua työssä jaksamiseen liittyvää tutkimustoimintaa
harjoittaa ensisijaisesti Työterveyslaitos.
Ottaen huomioon edellä todettu sekä lisäksi, että Helsingissä on
meneillään mittava sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudistus,
terveyslautakunta ei pidä työterveyshuollon järjestelyjen muuttamista
ajankohtaisena eikä kannata uusien järjestämisratkaisujen selvittämistä
tässä vaiheessa.
Terveysvaikutusten arviointi
Laadukkaalla, sekä ennalta ehkäiseviä että sairaanhoidollisia
terveyspalveluja tarjoavalla julkisella ja yksityisellä työterveyshuollolla
on merkittävä työssäkäyvän väestönosan terveyttä edistävä vaikutus."
Käsittely
29.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Merkittiin, että kokouksessa esittelijä muutti esitystään siten, että
lausunnon viidennen kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon:
”Työnantaja voi lisäksi niin halutessaan järjestää sairaanhoitoa ja
muita terveyspalveluja.”
Esittelijä
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toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305
jukka.pellinen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 25.5.2012
HEL 2012-004356 T 00 00 03

Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää, miten terveyskeskukseen
tai tulevaan sosiaali- ja terveyskeskukseen voitaisiin perustaa erillinen
työterveydenhuollon liikelaitos tai kunnallinen yhtiö. Selvityksessä tulisi
ottaa huomioon myös henkilöstön työhyvinvointiin ja johtamiseen
liittyvien palvelujen tarjonta osana kokonaisvaltaista työpaikkojen
hyvinvointia.
Talous – ja suunnittelukeskus toteaa, että Helsingin, Espoon, Vantaan
ja Kauniaisten yritystyöterveydenhuollon toiminnot mukaan lukien
Helsingin kaupungin merimiesterveydenhuolto siirrettiin Vantaan
Työterveys liikelaitoksen hoidettaviksi 1.4.2009. Näin ollen
työterveyshuoltoa tuottava kunnallinen liikelaitos on jo olemassa.
Yksityisen työterveyshuollon palveluja tuottavan yrityksen
palveluvalikon ratkaisee asiakasyritysten ja palvelun tuottajien väliset
sopimukset, joilla yritykset hankkivat työntekijöilleen tarpeellisiksi
katsomansa palvelut. Lakisääteisten tehtävien lisäksi yritys voi hankkia
sairaanhoitopalveluja haluamassaan määrin.
Kaupunginhallitus hyväksyi 26.4.2011 (431 §) kaupungin
nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat
omistajapoliittiset linjaukset kehotuksin talous- ja suunnittelukeskusta
valmistelemaan yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden
yksiköiden kanssa hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet.
Tässä vaiheessa on päädytty selvittämään työterveyshuollon
toimintaympäristöä ja tarkastelemaan Helsingin kaupungin
työterveyskeskuksen kehittämismahdollisuuksia ulkopuolisen konsultin
laatimalla markkina-analyysillä.
Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen markkina-analyysi käsiteltiin
konsernijaostossa 12.12.2011. Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin
kaupungin työterveyshuoltoa koskevan markkina-analyysin tiedoksi.
Työterveyshuollon järjestämiseksi on monta mahdollisuutta,
bruttobudjetoitu yksikkö, nettobudjetoitu yksikkö, liikelaitos, in house
osakeyhtiö ja osakeyhtiö. Helsingissä liikelaitosmuotoon on edetty
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nettobudjetointiin siirtymisen kautta ja tätä mahdollisuutta selvitetään
työterveyskeskuksen kanssa.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 304
Stj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite oikeuspsykiatristen potilaiden
hoitamisesta Kellokosken sairaalassa
HEL 2012-005204 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Kvsto 28.3.2012 asia 12, Ilkka Taipaleen vt.aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Ilkka Taipale ja 10 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan helsinkiläisten oikeuspsykiatristen potilaiden hoitamista
Kellokosken sairaalassa ja yhteistyötä palveluasuntojen
rakentamisessa tai saneeraamisessa mm. Kellokosken, Hesperian ja
Auroran sairaalan alueilla.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että
helsinkiläisiä oikeuspsykiatrisia potilaita siirtyy jo nykyisin valtion
sairaaloista Kellokosken sairaalaan. Helsingissä on
mielenterveyskuntoutujille 577 palveluasuntopaikkaa. Palveluasuminen
järjestetään palvelujen ostoina säätiöiden ja yksityisten
palveluntuottajien yksiköistä. Palvelujärjestelmän kehittäminen
edellyttää hyvin resursoitujen ja kunnostettujen palveluasuntojen
saatavuutta. Lähtökohtana on ollut palveluasumisen järjestäminen
ensisijaisesti Helsingissä. Palveluasuminen kilpailutetaan vuoden 2013
aikana. Tässä yhteydessä otetaan huomioon oikeuspsykiatristen
potilaiden palvelutarpeet.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
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Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Kvsto 28.3.2012 asia 12, Ilkka Taipaleen vt.aloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1018
HEL 2012-005204 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 12.06.2012 § 270
HEL 2012-005204 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Suomessa tuomioistuin määrää rikoksesta syytetyn tai epäillyn
mielentilatutkimukseen ja päättää syyntakeisuudesta. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta
päättää mielentilatutkimuksen suorituspaikasta, lausuu rikoksesta
syytetyn mielentilasta, päättää sairaalasta poistamisesta
mielentilatutkimuksen jälkeen, päättää rikoksesta syytetyn hoidosta
mielentilatutkimuksen jälkeen, päättää mielentilansa vuoksi
rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoidosta ja päättää myös
hoitopaikasta. Määrätessään henkilön tahdosta riippumattomaan
psykiatriseen sairaalahoitoon oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta
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päättää siis ensimmäisestä hoitopaikasta, joka pääsääntöisesti on
valtion mielisairaala. Valtionsairaalat ovat hallinnollisesti THL:n
alaisuudessa ja toimivat THL:n tulosohjauksessa. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos määrää rikoksesta syytetyn tahdosta
riippumattoman hoidon aloittamisesta sairaalassa, jossa on potilaan
hoidon edellyttämät valmiudet ja erityisasiantuntemus.
Mielenterveyslain 17 §:n mukaan valtion mielisairaalassa annettavan
hoidon tarve on kuitenkin arvioitava viimeistään kuuden kuukauden
kuluttua hoidon aloittamisesta yhteistyössä sen sairaanhoitopiirin
kanssa, jonka alueeseen potilaan kotikunta kuuluu. Lakisääteisesti on
näin ollen määräajoin arvioitava, onko valtionsairaala potilaan vielä
tarvitsema hoitopaikka.
Suomessa parhaillaan toimiva työryhmä selvittää oikeuspsykiatriaan
liittyviä säädöstarpeita. Lähtökohtana on erillinen oikeuspsykiatriaa
koskeva laki. Työryhmän tulee tehdä linjaukset säännösmuutoksista ja
valmistella hallituksen esitys laiksi oikeuspsykiatristen potilaiden
tutkimuksesta ja hoidosta.
Suomessa on noin 450 oikeuspsykiatrista potilasta. Oikeuspsykiatristen
potilaiden määrän kansanvälinen vertailu on vaikeaa, sillä
oikeuspsykiatriaan sisällytetään eri maissa eri potilasryhmiä. Suomen
työryhmässä on nostettu esiin oikeuspsykiatrisen potilaan määrittely
mm. siltä osin, tulisiko oikeuspsykiatriaan ja siten myös hoitoon
määräämisen perusteisiin sisällyttää vakavat, psykoosia lähellä olevat
mielenterveyshäiriöt. Selvitettäviin asioihin kuuluu myös aloitteessa
mainittu velvotteinen avohoito ja oikeuspsykiatrian palvelujen
järjestämis- ja rahoitusvastuu.
Valtionsairaaloissa (Niuvanniemi, Vanha Vaasan sairaala) hoidettujen
helsinkiläisten määrä on vähentynyt vuodesta 2007 alkaen 20 000
hoitopäivästä nykyiseen 15 000 hoitopäivään. Molemmissa sairaaloissa
noin 40 % potilaista on niin sanottuja vaarallisia ja vaikeahoitoisia
potilaita. Hoidon keskeinen tavoite on riittävän toipumisen jälkeen
tapahtuva palaaminen omalle asuinpaikkakunnalle ja sen
hoitojärjestelmään.
Mielenterveyskuntoutujille on tällä hetkellä 577 palveluasuntopaikkaa.
Palveluasuminen järjestetään palvelujen ostoina säätiöiden ja
yksityisten palveluntuottajien yksiköistä. Palvelujärjestelmän
kehittäminen edellyttää hyvin resursoitujen ja kunnostettujen
palveluasuntojen saatavuutta. Palveluasuminen järjestetään
ensisijaisesti Helsingissä. Mikäli asukas toivoo asumispalvelua toisesta
kunnasta, hänellä on mahdollisuus käyttää palveluseteliä tai vaihtaa
kotikuntaa, jolloin Helsinki maksaa asumisesta aiheutuvat
kustannukset. Palveluasuminen kilpailutetaan vuoden 2013 aikana.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

406 (881)

Kj/48
26.09.2012
Tässä yhteydessä otetaan huomioon oikeuspsykiatristen potilaiden
palvelutarpeet.
Sosiaalilautakunta kannattaa aloitetta mm. kuntoutuksellisista ja
taloudellisista syistä. Sen toteuttaminen edellyttää kiinteää yhteistyötä
HUSin kanssa.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Mari Aalto, sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö, puhelin: 310 44650
mari.aalto(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 5.6.2012
HEL 2012-005204 T 00 00 03

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunginhallitus ja
terveyslautakunta ryhtyvät kaikkiin toimiin, jotta myös helsinkiläisiä
oikeuspsykiatrisia potilaita hoidettaisiin Kellokosken sairaalassa.
Samalla tulisi toteuttaa riittävä palveluasuntojen rakentaminen
yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kuntien ja esim.
Y-säätiön kanssa. Tällöin voidaan käyttää myös olemassa olevien
kiinteistöjen saneerausta tähän käyttöön, esim. Kellokosken, Hesperian
ja Auroran sairaalan alueilla tai rakentaa näiden lähettyville
uudisrakennuksia.
Talous- ja suunnittelukeskus viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että helsinkiläisiä oikeuspsykiatrisia potilaita siirtyy jo nykyisin
valtionsairaaloista Kellokosken sairaalaan. Mielenterveyskuntoutujille
on Helsingissä tällä hetkellä 577 palveluasuntopaikkaa.
Palveluasuminen järjestetään palvelujen ostoina säätiöiden ja
yksityisten palveluntuottajien yksiköistä. Lähtökohtana on ollut
palveluasumisen järjestäminen ensisijaisesti Helsingissä.
Palvelujärjestelmän kehittäminen edellyttää hyvin resursoitujen
palveluasuntojen saatavuutta. Palveluasuminen kilpailutetaan vuoden
2013 aikana. Tässä yhteydessä otetaan tarvittaessa huomioon
oikeuspsykiatristen potilaiden palvelutarpeet.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Terveyslautakunta 29.05.2012 § 177
HEL 2012-005204 T 00 00 03
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Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan, esittelijän
ehdotuksen mukaisen lausunnon.
"Suomessa tuomioistuin määrää rikoksesta syytetyn tai epäillyn
mielentilatutkimukseen ja päättää syyntakeisuudesta. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta
päättää mielentilatutkimuksen suorituspaikasta, lausuu rikoksesta
syytetyn mielentilasta, päättää sairaalasta poistamisesta
mielentilatutkimuksen jälkeen, päättää rikoksesta syytetyn hoidosta
mielentilatutkimuksen jälkeen, päättää mielentilansa vuoksi
rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoidosta ja päättää myös
hoitopaikasta.
Määrätessään henkilön tahdosta riippumattomaan psykiatriseen
sairaalahoitoon oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta päättää myös
ensimmäisestä hoitopaikasta, joka pääsääntöisesti on valtion
mielisairaala. Valtionsairaalat ovat hallinnollisesti THL:n alaisuudessa
ja toimivat THL:n tulosohjauksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
määrää rikoksesta syytetyn tahdosta riippumattoman hoidon
aloittamisesta sairaalassa, jossa on potilaan hoidon edellyttämät
valmiudet ja erityisasiantuntemus. Mielenterveyslain 17 § mukaan
valtion mielisairaalassa annettavan hoidon tarve on kuitenkin arvioitava
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta
yhteistyössä sen sairaanhoitopiirin kanssa, jonka alueeseen potilaan
kotikunta kuuluu. Lakisääteisesti on määräajoin arvioitava, onko
valtionsairaala potilaan edelleen tarvitsema hoitopaikka.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -työryhmässä on
nimetty alatyöryhmä, joka arvioi mielenterveyslain mukaisten
perusoikeuksien rajoittamista koskevien säännösten riittävyyttä ja
muutostarpeita oikeuspsykiatristen potilaiden hoidossa.
Toimeksiantoon kuuluu oikeuspsykiatristen potilaiden palvelujen
saatavuus ja kehittäminen. Alatyöryhmän toimikausi jatkuu 31.10.2012
asti. Mainitun työryhmän työn valmistuminen tulee antamaan
suuntaviivoja oikeuspsykiatristen sairaala- ja avopalvelujen
kehittämiselle.
Kuluvana vuonna julkaistussa ympäristöministeriön
mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishankkeen
loppuraportissa tuetaan toimijoita mm. perustamaan
mielenterveyskuntoutujien pienille ryhmille erityisiin tarpeisiin tarvittavia
asumisyksiköitä. Suurimmissa kaupungeissa katsotaan tarvittavan
päihde-, neuro- ja oikeuspsykiatrisia asumisyksiköitä, joiden
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henkilökunnalla on riittävää erityisosaamista ja konsultaatiotuki
saatavilla.
Suomessa on noin 450 oikeuspsykiatrista potilasta. Valtionsairaaloissa
(Niuvanniemi, Vanha Vaasan sairaala) hoidettujen helsinkiläisten
määrä on vähentynyt vuodesta 2007 alkaen (20.000 hpv) nykyiseen
15.000 hoitopäivään. Molemmissa sairaaloissa noin 40 % potilaista on
ns. vaarallisia ja vaikeahoitoisia potilaita. Vaikka hoidon keskeinen
tavoite on riittävän toipumisen jälkeen tapahtuva palaaminen omalle
asuinpaikkakunnalle ja sen hoitojärjestelmään, on kuitenkin arvioitu,
että osaa potilaista etäisyys hyödyttää. Henkilölle voi näin tarjoutua
mahdollisuus irtautua esim. päihteitä välittävistä tahoista tai rikollisesta
toiminnasta.
Oikeuspsykiatrisessa hoidossa noudatetaan asianomaista
lainsäädäntöä ja seurataan valtakunnallista hoidon ohjeistusta.
Helsinkiläisiä oikeuspsykiatrisia potilaita siirtyy jo nykyisin
valtionsairaaloista Kellokosken sairaalaan. Aloitteen mukaista toimintaa
on siis jo olemassa.
Mielenterveyskuntoutujille on Helsingissä tällä hetkellä 577
palveluasuntopaikkaa. Palveluasuminen järjestetään palvelujen ostoina
säätiöiden ja yksityisten palveluntuottajien yksiköistä. Lähtökohtana on
ollut palveluasumisen järjestäminen ensisijaisesti Helsingissä.
Palvelujärjestelmän kehittäminen edellyttää hyvin resursoitujen
palveluasuntojen saatavuutta.
Palveluasuminen kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Tässä yhteydessä
otetaan tarvittaessa huomioon oikeuspsykiatristen potilaiden
palvelutarpeet.
Terveysvaikutusten arviointi
Oikeuspsykiatrinen hoito kohdentuu pieneen potilasryhmään, jolla on
suuri palvelutarve. Oikeuspsykiatristen potilaiden kulloistakin
hoidontarvetta vastaavien hoito- ja asumispalvelujen turvaaminen on
tärkeää sekä henkilöiden itsensä että muun yhteiskunnan kannalta.
Oikeuspsykiatristen potilaiden sairaalahoidossa tarvittavan monialaisen
asiantuntemuksen turvaaminen ja heidän palvelutarpeidensa
tunnistaminen asumispalveluja järjestettäessä tuo myönteisiä
terveysvaikutuksia ja edistää kuntoutumista."
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Saarela, johtajapsykiatri, puhelin: 310 42690
tuula.saarela(a)hel.fi
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§ 305
Stj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite terveysasemien
ajanvarausjärjestelmän kehittämisestä
HEL 2012-005844 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

HEL 2012-005844 Alanko-Kahiluoto Outi valtuustoaloite Kvsto
11.4.2012 asia 7

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi AlankoKahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto ja 11 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että terveyskeskuksen sähköistä ajanvarausjärjestelmää
kehitetään ja että kuulovammaisten ajanvarausmahdollisuutta
parannetaan kehittämällä takaisinsoittopalvelun vaihtoehtoa.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että
kaupungin linjauksen mukaan eri hallintokuntien sähköisen asioinnin
tulee tapahtua asiointi.fi sivustojen asiointiportaalin kautta.
Terveyskeskuksen sähköinen asiointi on kytketty suoraan
potilastietojärjestelmiin. Ajanvaraustoiminnallisuudet ovat yksi osa
Pegasos-potilastietojärjestelmän ja suun terveydenhuollon Efficapotilastietojärjestelmän sähköisiä asiointipalveluja. Asiointiportaalin
kautta tehty ajanvaraus varaa ajan suoraan potilastietojärjestelmästä
eikä erillisen ajanvarausjärjestelmän käyttäminen ole tarpeen eikä
tarkoituksenmukaista.
Sähköisen asioinnin palvelujen käyttö on maksutonta, mutta palveluun
pääsemisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on käytössä
henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset (VETUMA). Sähköisen
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

410 (881)

Kj/49
26.09.2012
asioinnin esittelyvideo on katsottavissa osoitteessa
http://www.hel.fi/hki/Terke/fi/Terveyspalvelut kohdassa Sähköinen
asiointi.
Terveyskeskus on tarjonnut mahdollisuuden sähköiseen
ajanvaraukseen jo usean vuoden ajan suun terveydenhuollossa Efficapotilastietojärjestelmän avulla. Hammashoidon ensimmäinen
vastaanottoaika tulee kuitenkin aina varata puhelimitse, jolloin tehdään
hoidon tarpeen arviointi. Suun terveydenhuollon sähköisen
ajanvarauspalvelun avulla hammashoidon potilas voi
- katsella ajanvaraustietojaan
- vahvistaa, perua tai siirtää saamansa ennakkovarausajan
- perua tai siirtää ajanvarauksensa
- päivittää yhteystietonsa
- asioida toisen henkilön puolesta, jos toimii nimettynä yhteyshenkilönä
- saada tekstiviestimuistutuksen varatusta ajasta.
Opiskeluterveydenhuollossa sähköinen asiointi Pegasospotilastietojärjestelmän kautta on käytössä kaikissa
ammattikorkeakouluissa. Opiskelija voi varata ajan
- terveystapaamiseen
- rokotukseen
- muulle vastaanottokäynnille.
Opiskeluterveydenhuollossa voi myös
- täyttää ja lähettää sähköisen terveyskyselylomakkeen
terveydenhoitajalle
- saada tekstiviestinä terveydenhoitajalta kehotuksen ajanvarauksen
tekemiseen
- lähettää ja saada suojattuja sähköpostiviestejä terveydenhoitajalta.
Pegasos-potilastietojärjestelmän sähköistä asiointia ja neuvolan
ajanvarausta on pilotoitu muutamilla terveysasemilla ja neuvoloissa.
Terveyskeskuksen kaikissa neuvoloissa on 1.8.2012 alkaen otettu
käyttöön sähköinen ajanvaraus, jossa neuvolan asiakas voi
- varata terveydenhoitajan vastaanottoajan
- siirtää tai perua sähköisesti varatun ajan
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- saada GSM-muistutuksen ajanvarausajastaan
- lähettää kysymyksiä ja saada vastauksia terveydenhoitajalta
suojattuna sähköpostina
- saada terveydenhoitajalta GSM-viestin esim. peruuntuneesta
vastaanottoajasta
- saada GSM-ilmoituksen suojattuun sähköpostiin saapuneesta
viestistä.
Pegasoksen sähköisen asioinnin palvelut, kuten suojattu viestinvälitys,
on otettu käyttöön muutamilla terveysasemilla. Viestinvälitystoiminnon
avulla potilas voi lähettää kysymyksiä ja saada vastauksia omalta
lääkäriltä ja terveydenhoitajalta suojatussa sähköpostissa, jos hän on
tehnyt sopimuksen tällaisen palvelun käyttöönotosta.
Viestinvälityspalvelu mahdollistaa mm. laboratoriotulosten tai hoitoohjeiden lähettämisen potilaalle. Sähköinen ajanvaraus lääkärin
vastaanotolle ei ole vielä terveysasemilla käytössä, koska ensimmäisen
ajan antaminen edellyttää terveydenhuollon ammattilaisen tekemää
hoidon tarpeen arviointia, mikä tapahtuu puhelimitse tai paikan päällä.
Sähköisen asioinnin palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön kaikilla
terveysasemilla. Vastaavien palvelujen soveltuvuutta ja
käyttöönottomahdollisuuksia selvitetään myös mm. sairaaloiden
poliklinikoilla ja psykiatriassa. Sähköistä ajanvarausta voidaan
laajentaa kaikkiin niihin palveluihin, joissa potilaan ajanvarauskäynnit
perustuvat hoitosuunnitelmaan tai muuhun ennalta sovittuun
ohjelmaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. rokotukset tai kohdennetut
terveystarkastukset, jolloin erillistä hoidon tarpeen arviointia ei tarvitse
tehdä. Uusia mahdollisuuksia ajanvarauspalvelun laajentamiseksi
antaa myös sähköinen hoidon tarpeen arviointi, jota jo kehitellään suun
terveydenhuollossa.
Pääkaupunkiseudun kunnilla ja HUSilla on käynnissä yhteinen hanke
uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankkimiseksi. Uuden
järjestelmän on tarkoitus sisältää ja mahdollistaa monenlaisia sähköisiä
palveluja. Nykyiset sähköisen ajanvarauksen ja suojatun
viestinvälityksen palvelut ovat osa terveyskeskuksen käyttämiä
asiakas- ja potilastietojärjestelmiä ja ne toimivat kaupunkiyhteisen
asiointiportaalin kautta. Näiden palvelujen käyttäminen ja nopea
lisääminen on tarkoituksenmukaista, koska uusi potilastietojärjestelmä
saadaan käyttöön vasta useiden vuosien kuluttua.
Terveyskeskus selvittää parhaillaan takaisinsoittojärjestelmään
mahdollisesti liitettävissä olevia lisätoimintoja, joiden avulla järjestelmä
voisi palvella myös kuuroja ja kuulovammaisia. Potilastietojärjestelmiin
liitetyn sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto ja levittäminen
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mahdollisimman moniin terveyskeskuksen palveluihin ja sen
ominaisuuksien kehittäminen on nopein ja tarkoituksenmukaisin tapa
parantaa kaikkien väestöryhmien, myös kuulovammaisten, yhteyden
saamista terveyskeskukseen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

HEL 2012-005844 Alanko-Kahiluoto Outi valtuustoaloite Kvsto
11.4.2012 asia 7

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1019
HEL 2012-005844 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi AlankoKahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 4.6.2012
HEL 2012-005844 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginhallitus päätti
30.1.2012 hyväksyä Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelman
vuosille 2012–2014. Ohjelmassa todetaan, että kaupunki kehittää
sähköisten palvelujensa saatavuutta ja palvelujen tietoteknistä tukea
käyttäjälähtöisesti yli organisaatiorajojen. Sähköisissä palveluissa
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hyödynnetään ensisijaisesti kaupungin omaa jakelukanavaa
(asiointi.hel.fi ), jota täydennetään soveltuvin osin seudullisilla ja
kansallisilla ratkaisuilla.
Samalla talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että terveyskeskuksen
sähköinen asiointi on kytketty suoraan potilastietojärjestelmiin.
Ajanvaraustoiminnallisuudet ovat yksi osa Pegasospotilastietojärjestelmän ja suun terveydenhuollon Effica
potilastietojärjestelmän sähköisiä asiointipalveluja. Täten
asiointiportaalin kautta tehty ajanvaraus varaa ajan suoraan
potilastietojärjestelmästä eikä erillisen ajanvarausjärjestelmän
kehittäminen olisi tarkoituksenmukaista.
Sähköisten asiointipalvelujen, kuten ajanvarauspalvelujen käyttö ja
käytön laajentaminen erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin parantaa
ja monipuolistaa asiakkaiden mahdollisuutta hoitaa terveyttään ja lisää
palvelujen saatavuutta.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 239
Pöydälle 15.5.2012
HEL 2012-005844 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Terveyskeskuksen ajanvarauksen yhteydessä joudutaan käsittelemään
arkaluontoisia henkilötietoja, kuten henkilötunnusta ja terveydentilaan
liittyviä yksityiskohtia. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on
suojattava rekisterissään olevat henkilötiedot mm. riittävin teknisin
toimenpitein sivullisilta. Rekisterinpitäjä ei voi poiketa arkaluontoisten
tietojen suojaamisvelvollisuudestaan edes rekisteröidyn omalla
suostumuksella.
Terveyskeskuksen ajanvaraus toimii tällä hetkellä ainoastaan
puhelimitse. Aikaisemmin ajanvarauksen on voinut tehdä myös
asioimalla terveysasemalla. Kuulo- ja puhevammaisilla on ollut
mahdollisuus asioida terveyskeskuksen kanssa myös tekstipuhelimen
välityksellä.
Sähköisen ajanvarausjärjestelmän tulee olla suojattu ja sen avulla on
voitava luotettavasti tunnistaa ajanvarausta haluavan henkilön
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henkilöllisyys. Samalla järjestelmän on oltava myös helppokäyttöinen
asiakkaan kannalta.
Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että terveydenhuollon
ajanvarausjärjestelmää kehitetään edelleen ja suunnittelussa otetaan
huomioon esteettömyys- ja yhdenvertaisuusperiaatteet.
Ajanvarausjärjestelmää kehitettäessä tulee ottaa huomioon kaikkien
erityisryhmien, kuten kuulo- tai puhevammaisten erityistarpeet.
15.05.2012 Pöydälle
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Timo Hakala, johtava kehittämiskonsultti, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Terveyslautakunta 29.05.2012 § 176
HEL 2012-005844 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle aloitteesta
seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:
"Terveyskeskuksen puhelinpalvelut ovat ajoittain ruuhkautuneet.
Terveyskeskus on saanut valvovilta viranomaisilta huomautuksen, että
potilaiden lakisääteinen oikeus saada yhteys terveysasemalle ei
toteudu kaikkina aikoina. Välittömän puhelinyhteyden varmistamiseksi
terveyskeskus on ottanut käyttöön takaisinsoittopalvelun. Asiakkaan
soitto ajanvarausnumeroon tallentuu tietojärjestelmään ja hoitaja
soittaa vapauduttuaan asiakkaalle, selvittää asian, tekee hoidontarpeen
arvioinnin ja antaa vastaanottoajan terveysasemalle tai
hammashoitoon tai ohjaa henkilön päivystykseen tai muiden palvelujen
piiriin.
Aloitteen mukaan kuulovammaisten henkilöiden on vaikea hoitaa
ajanvarausasioita puhelimitse ja vaikka takaisinsoittopalvelu muutoin
on joustava ja toimiva palvelu, se ei sovi huonokuuloisille henkilöille.
Tavallista sähköpostia ei myöskään saa käyttää yhteydenottotapana
terveyskeskukseen, koska tietoliikenne ei ole suojattua ja salattua eikä
postin lähettäjän henkilöllisyyttä myöskään voida varmentaa.
Aloitteentekijät ehdottavat, että ajanvarausjärjestelmää kehitetään
mahdollisimman pikaisella aikataululla ja että kuulovammaisten
mahdollisuutta ajanvaraukseen terveyskeskuksissa parannetaan
kehittämällä takaisinsoittopalvelulle vaihtoehtoinen palvelumuoto.
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Terveyskeskus tarjoaa jo tällä hetkellä monia sähköisiä
terveyspalveluja kaupunkilaisille ja ne sopivat hyvin kuuroille,
viittomakielisille sekä kuulo- ja puhevammaisille. Sähköinen
ajanvaraus on yksi osa sähköisiä asiointipalveluja ja sen edelleen
kehittäminen on nopein ja tarkoituksenmukaisin tapa parantaa
kuulovammaisten yhteydensaantia terveyskeskukseen.
Sähköiset ajanvarauspalvelut eivät kuitenkaan ole ratkaisu kaikkien
potilaiden ajanvarauksen tekemiselle. Perusterveydenhuollon julkisissa
terveyspalveluissa sairaanhoito perustuu lakisääteiseen,
potilaskohtaisesti tehtävään hoidon tarpeen arviointiin.
Terveydenhuollon ammattihenkilö, terveyden-, sairaan-, perus-/lähi- tai
hammashoitaja, arvioi potilaan hoidon tarpeen ja sen kiireellisyyden
potilaan puhelimitse, kirjeitse tai sähköisen asioinnin avulla tekemän
yhteydenoton perusteella. Vasta tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin
jälkeen henkilölle voidaan varata aika tarpeen mukaiseen
sairaanhoitoon, kuten esim. lääkärin tai hoitajan vastaanotolle tai
laboratorioon.
Potilaan ottaessa yhteyttä esim. terveysasemalle, tulee hänelle siis
tehdä hoidon tarpeen arviointi, jolla selvitetään yhteydenoton syy,
sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys
yhteydenottajan kertomien esitietojen tai lähetteen perusteella. Hoidon
tarpeen arviointi edellyttää, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on
asianmukainen koulutus, työkokemus ja yhteys hoitoa antavaan
toimintayksikköön sekä käytettävissään potilasasiakirjat. Siksi esim.
terveysasemien lääkärien vastaanotolle pääsy edellyttää hyvää ja
terveydenhuollon ammattihenkilöstön tekemää hoidontarpeen
arviointia. Sähköistä ajanvarausta voidaan hyödyntää vain
toiminnoissa, joissa hoidon tarpeen arviointi on tehty asianmukaisesti
tai esim. neuvolatoiminnoissa, joissa raskauteen liittyvät ajanvaraukset
voi asiakas tehdä myös itse sähköisesti. Tästä syystä mm.
hammashoidossa potilaan ensimmäinen käynti varataan
ammattihenkilön tekemän hoidon tarpeen arvioinnin perusteella, vaikka
jo olemassa olevan vastaanottoajan potilas voi siirtää tai peruuttaa
käyttäen sähköistä ajanvarausjärjestelmää.
Kaupunki on tehnyt linjauksen, että eri hallintokuntien sähköisen
asioinnin tulee tapahtua asiointi.hel.fi sivustojen asiointiportaalin kautta.
Terveyskeskuksen sähköinen asiointi on kytketty suoraan potilastietojärjestelmiin. Ajanvaraustoiminnallisuudet ovat yksi osa Pegasospotilastietojärjestelmän ja suun terveydenhuollon Efficapotilastietojärjestelmän sähköisiä asiointipalveluja. Täten
asiointiportaalin kautta tehty ajanvaraus varaa ajan suoraan
potilastietojärjestelmästä eikä erillisen ajanvarausjärjestelmän
käyttäminen ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista.
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Sähköisen asioinnin palvelujen käyttö on maksutonta, mutta palveluun
pääsemisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on käytössä
henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset (VETUMA). Järjestelmän
käyttäminen mahdollistaa henkilön identifioinnin sekä tietoturvallisen
yhteydensaannin.
Sähköisen asioinnin esittelyvideo on katsottavissa osoitteessa
http://www.hel.fi/hki/Terke/fi/Terveyspalvelut kohdassa Sähköinen
asiointi
Terveysasemilla on pilotoitu sähköisiä palveluja laajasti vuodesta 2009
alkaen. Terveydenhuollon sähköinen asiointi on otettu käyttöön
kaikissa Helsingin ammattikorkeakouluissa. Mahdollisia käyttäjiä siellä
on tällä hetkellä yli 20 000 opiskelijaa. Opiskelijat voivat mm. varata,
siirtää tai perua aikoja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajalle.
Ajanvarauksesta voi myös halutessaan saada tekstiviestimuistutuksen.
Sähköistä asiointia, mukaan lukien sen ajanvaraustoiminnon käyttö,
laajennetaan kaikkiin Helsingin äitiys- ja lastenneuvoloiden yksikköihin
ja myöhemmin suunnitellusti myös muihin terveyskeskuksen
toimipisteisiin.
Suun terveydenhuollossa sähköinen asiointi sisältää jo tällä hetkellä
ajanvarauspalveluja. Kuntalainen voi muuttaa ajanvaraustietojaan,
katsoa tai poistaa jonotietojaan tai muuttaa sähköisiä yhteystietojaan.
Lisäksi asiakas saa tekstiviestimuistutuksen ajanvarauksistaan ellei
hän kiellä tekstiviestin lähettämistä. Ajanvarauspalvelujen
ominaisuuksia laajennetaan vuonna 2012. Suun terveydenhuollossa
myös kehitetään sähköiseen ajanvaraukseen liitettävää hoidon tarpeen
arviointijärjestelmää.
Ajanvarauspuhelujen takaisinsoittojärjestelmä on toimiva, mutta varsin
kallis ratkaisu terveyskeskuksen puhelinpalvelujen parantamiseksi.
Erillisen, puhelintekniikkaan perustuvan rinnakkaisen järjestelmän
luominen kuulovammaisia varten ei ole toiminnallisesti eikä
taloudellisesti kannattavaa. Takaisinsoittojärjestelmään on
mahdollisesti liitettävissä lisätoimintoja, joiden avulla järjestelmä voisi
palvella myös kuuroja ja kuulovammaisia. Terveyskeskus on
parhaillaan selvittämässä tällaisten ratkaisujen toiminnallisuutta ja
mahdollisuuksia niiden käyttöönottamiseen. Potilastietojärjestelmiin
liitetyn sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto ja levittäminen
mahdollisimman moniin terveyskeskuksen palveluihin ja sen
ominaisuuksien kehittäminen on nopein ja tarkoituksenmukaisin tapa
parantaa kaikkien väestöryhmien, myös kuulovammaisten, yhteyden
saamista ajanvaraukseen.
Terveysvaikutusten arviointi
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Ajanvarauksen takaisinsoittopalvelu on parantanut asiakkaiden
yhteydensaantia terveyskeskuksen eri yksiköihin sekä heidän
mahdollisuuttaan saada vastaanottoaika ammattihenkilön tekemän
hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin perusteella.
Takaisinsoittojärjestelmä soveltuu kuitenkin huonosti kuurojen ja
kuulovammaisten asiointiin terveyskeskuksessa, mutta terveyskeskus
selvittää parhaillaan keinoja järjestelmän tämän puutteen
korjaamiseen. Erilaisten sähköisten asiointipalvelujen, kuten
ajanvarauspalvelun, käyttö ja käytön laajentaminen parantaa ja
monipuolistaa asiakkaiden mahdollisuuksia hoitaa terveyttään ja lisää
palveluiden saavutettavuutta. Sähköiset palvelut helpottavat erityisesti
kuulo- ja puhevammaisten asiointia. Terveyskeskus lisää ja
monipuolistaa sähköisten palvelujen tarjontaa, millä on myönteisiä
terveysvaikutuksia."
Käsittely
29.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Merkittiin, että kokouksessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että
lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen kolmannen virkkeen alku
muutetaan kuulumaan: Terveydenhuollon ammattihenkilö, terveyden-,
sairaan-, lähi-/perus- tai hammashoitaja, arvioi potilaan...

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Helena Calonius, kehittämisjohtaja vs., puhelin: 310 42213
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§ 306
Stj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite rintamaveteraanien
kuntoutuksesta
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-005845 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

HEL 2012-005845 Lipponen Päivi valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia
8

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Päivi Lipponen ja 2 muuta valtuutettua tiedustelevat
aloitteessaan Helsingin käyttöönsä saaman eduskunnan myöntämän
rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitetun määrärahan käyttöä ja
vuosittaista kuntoutusmahdollisuutta.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin
valtiolta saamat vuosittaiset rintamaveteraanien kuntoutuksen
määrärahat ovat vuodesta 2005 alkaen säännönmukaisesti
vähentyneet. Vuoden 2012 määräraha on 2 378 066 euroa eli 11 %
pienempi kuin vuonna 2011. Valtion osoittamien määrärahojen
väheneminen perustuu veteraanien lukumäärän pienenemiseen.
Valtiokonttorin arvio veteraanien vuosittaisesta poistumasta on 10 - 12
%. Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaan tavoitteena on, että
rintamaveteraanit saavat kuntoutusta säännöllisesti vuosittain.
Ohjeistuksen mukaan yksittäisen rintamaveteraanin kohdalla voidaan
käyttää avo- ja laitoskuntoutusta vuorovuosin, jotta voidaan turvata
kaikkien halukkaiden pääsy kuntoutukseen. Helsinkiläiset veteraanit
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hakevat enemmän laitoskuntoutusta kuin avo- ja päiväkuntoutusta.
Laitoskuntoutus on huomattavasti kalliimpaa kuin avokuntoutus.
Helsingin kaupungin omassa budjetissa on määräraha
rintamaveteraanien kuntoutusta varten. Määrärahalla on täydennetty
valtion varoilla tapahtuvaa kuntoutusta. Vuonna 2012
kaupunginsairaalan kuntoutusyksikön budjetissa on varattu 70 000
euroa rintamaveteraanien varsinaisiin kuntoutuspalveluihin.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1020
HEL 2012-005845 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päätäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 19.06.2012 § 188
HEL 2012-005845 T 00 00 03

Päätös
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Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
valtuustoaloitteesta seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen
lausunnon:
"Rintamaveteraanien kuntoutus järjestetään rintamaveteraanien
kuntoutuksesta säädetyn lain nojalla Valtiokonttorin vuosittain kunnille
ja kuntayhtymille osoittamilla määrärahoilla. Valtiokonttorin ilmoituksen
mukaan rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitettu määräraha
jaetaan kunnissa asuvien rintamaveteraanien määrän suhteessa.
Helsingissä vähäinen määrä veteraanikuntoutuksesta toteutetaan
kaupungin omassa talousarviossaan tähän tarkoitukseen osoittamalla
määrärahalla.
Helsingin kaupungin vuosittain valtiolta saama määräraha on vuodesta
2005 alkaen säännönmukaisesti vähentynyt. Tänä vuonna valtion
määräraha on 2 378 066 euroa eli 11 % pienempi kuin vuonna 2011.
Helsingissä on viime vuosina toistunut tilanne, että alkusyksyyn
mennessä saapuneiden hakemusten ja tehtyjen päätösten määrä
ylittää käytettävissä olevan määrärahan ja kuntoutukseen lähettäminen
joudutaan keskeyttämään. On ilmeistä, että Helsingissä veteraanit
hakeutuvat kuntoutukseen aktiivisemmin kuin joissain muissa kunnissa,
jolloin määräraha ei riitä kaikille halukkaille.
Helsinkiläiset veteraanit hakevat enemmän laitoskuntoutusta kuin avoja päiväkuntoutusta. Laitoskuntoutus on huomattavasti kalliimpaa kuin
avokuntoutus. Vuonna 2011 Helsingissä laitoskuntoutusta saaneiden
veteraanien osuus oli 60 % kaikista päätöksistä, mutta
laitoskuntoutusten osuus käytetyistä määrärahoista oli 78 %.
Laitoskuntoutukset lisäävät määrärahojen käyttöä myös siitä syystä,
että laitoskuntoutukseen veteraani voi ottaa mukaan puolison, mutta
avo- tai päiväkuntoutuksessa tätä mahdollisuutta ei ole.
Valtion osoittamien määrärahojen väheneminen perustuu veteraanien
lukumäärän pienenemiseen. Valtiokonttorin arvio veteraanien
vuosittaisesta poistumasta on 10 -12 %. Helsingin kokemusten mukaan
kuntoutuksen kysyntä ja tarve ei kuitenkaan vähene samassa
suhteessa. Veteraanit ovat yhä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia,
jolloin kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi laitosjaksoja
joudutaan pidentämään ja avokuntoutusta toteuttamaan enenevästi
kotona annettavana palveluna, joka on kalliimpaa kuin terapeutin luona
annettava kuntoutus.
Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaan tavoitteena on, että
rintamaveteraanit saavat kuntoutusta säännöllisesti vuosittain.
Valtiokonttorin mukaan tavoitteen toteuttamiseksi on tärkeää, että
vähintään puolet kuntoutusjaksoista toteutetaan avo- ja
päiväkuntoutuksena. Ohjeistuksen mukaan yksittäisen
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rintamaveteraanin kohdalla käytetään avo- ja laitoskuntoutusta
vuorovuosin, jotta voidaan turvata kaikkien halukkaiden pääsy
kuntoutukseen. Helsingissä on noudatettava tarkasti tätä
vuorotteluperiaatetta, jotta mahdollisimman moni kuntoutusta hakeva
rintamaveteraani pääsisi vuosittaiseen kuntoutukseen.
Helsingin kaupungin omassa budjetissa rintamaveteraanien
kuntoutukseen osoitetulla määrähalla on täydennetty valtion varoilla
tapahtuvaa kuntoutusta. Ns. ulkomaan kuntoutuksen päätyttyä tämä
määräraha on kuitenkin merkittävästi pienentynyt. Vuonna 2012
kaupunginsairaalan kuntoutusyksikön budjetissa on varattu 70 000
euroa rintamaveteraanien kuntoutuspalveluihin.
Terveysvaikutusten arviointi
Veteraanit ovat korkean ikänsä ja sotakokemustensa vuoksi
toimintakykynsä kannalta erityisen haavoittuva väestöryhmä.
Kohdentamalla kuntoutus kattamaan mahdollisimman laajasti koko
veteraaniväestö, myös kuntoutuksen toimintakyvyn säilymistä edistävät
myönteiset terveysvaikutukset saadaan koskemaan mahdollisimman
laajasti koko veteraanikuntaa."
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Pertti Heikkilä, ylilääkäri, puhelin: 310 50474
pertti.heikkila(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 6.6.2012
HEL 2012-005845 T 00 00 03

Aloitteessa kysytään, kuinka Helsinki on saanut käyttöönsä
eduskunnan myöntämää määrärahaa ja kuinka Helsinki huomioi
rintamaveteraanien toiveen saada kuntoutusta vuosittain?
Helsingin kaupungin valtiolta saamat vuosittaiset määrärahat
rintamaveteraanien kuntoutukseen ovat vuodesta 2005 alkaen
säännönmukaisesti vähentyneet. Tämän vuoden määräraha on
2 378 066 euroa eli 11 % pienempi kuin vuonna 2011. Valtion
osoittamien määrärahojen väheneminen perustuu veteraanien
lukumäärän pienenemiseen. Valtiokonttorin arvio veteraanien
vuosittaisesta poistumasta on 10 - 12 %. Valtiokonttorin ohjekirjeen
mukaan tavoitteena on, että rintamaveteraanit saavat kuntoutusta
säännöllisesti vuosittain. Ohjeistuksen mukaan yksittäisen
rintamaveteraanin kohdalla voidaan käyttää avo- ja laitoskuntoutusta
vuorovuosin, jotta voidaan turvata kaikkien halukkaiden pääsy
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kuntoutukseen. Helsinkiläiset veteraanit hakevat enemmän
laitoskuntoutusta kuin avo- ja päiväkuntoutusta. Laitoskuntoutus on
huomattavasti kalliimpaa kuin avokuntoutus.
Helsingin kaupungin budjetissa on myös määräraha
rintamaveteraanien kuntoutusta varten. Määrärahalla on täydennetty
valtion varoilla tapahtuvaa kuntoutusta. Vuonna 2012
kaupunginsairaalan kuntoutusyksikön budjetissa on varattu 70 000
euroa rintamaveteraanien varsinaisiin kuntoutuspalveluihin.
Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Helsingissäkin tulee siirtyä
noudattamaan avo- ja laitoskuntoutuksen vuorotteluperiaatetta, jolloin
kuntoutusta pystytään tarjoamaan useammalle henkilölle.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 307
Sj /Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite adoptiolasten vanhempien
oikeudesta vanhempainvapaaseen
HEL 2011-007798 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Sanna Hellström ja 19 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että kaupunki myöntäisi adoptiovanhemmille vastaavat
vanhempainvapaat kuin biologisille vanhemmille. Kyse on
työntekijöiden ja heidän lastensa tasa-arvoisesta kohtelusta.
Aloite oli käsiteltävänä kaupunginhallituksessa 6.2.2012.
Vastausesityksessä todettiin tuolloin mm. että aloitteessa mainitut
päivät, 48 ja 72 arkipäivää, kertovat siitä ajasta, jolloin äidillä on oikeus
saada varsinaisen palkkansa äitiysloman ajalta (72 arkipäivää) tai
adoptiovanhemmalla vanhempainvapaan ajalta (48 arkipäivää).
Adoptiovanhemmilla ei ole virka- ja työehtosopimusten nojalla oikeutta
saada palkkaetuja vanhempainvapaan ajalta. Helsingin kaupunki on
kuitenkin 1.4.2005 allekirjoittanut paikallisen sopimuksen, jonka
perusteella kaupunki maksaa adoptiovanhemmalle tietyin edellytyksin
palkkaa vanhempainvapaan 48 ensimmäiseltä arkipäivältä. Sitä, että
palkallinen jakso on lyhyempi kuin biologisen äidin, johtuu siitä, että
biologisen äidin on katsottava olevan raskauden ja synnytyksen vuoksi
työkyvytön noin kuukauden ajan. Tuona aikana myönnettävä palkkaetu
rinnastuu sairausajan palkkaan, mikä perustelee eroa palkallisten
kausien pituudessa.
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Kaupunginhallitus päätti 6.2.2012 palauttaa aloitteen uudelleen
valmisteltavaksi niin, että adoptiovanhemmille myönnetään vastaavat
vanhempainvapaaetuudet kuin biologisille vanhemmille. Palautuksesta
äänestettiin päätöshistoriasta ilmenevällä tavalla.
Henkilöstökeskuksen asiasta 22.8.2012 antamasta lausunnosta
ilmenee, että Helsingin lisäksi Espoon, Turun ja Tampereen kaupungit
myöntävät vastaavanlaiset palkkaedut adoptiovanhemmille
vanhempainvapaan ajalta kuin Helsinki. Vantaan ja Oulun kaupungit
eivät myönnä adoptiovanhemmille lainkaan palkallista
vanhempainvapaata.
Henkilöstökeskus ilmoittaa lausunnossaan tulevansa esittämään
Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, että kunnallisiin virka- ja
työehtosopimuksiin otetaan määräys adoptiovanhemman oikeudesta
saada palkkansa vanhempainvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä.
Kuten lausunnosta ilmenee, tällainen määräys vastaisi myös valtion
virka- ja työehtosopimusten sisältöä. Kaupunginhallitus pitää
henkilöstökeskuksen esittämää etenemistapaa tarkoituksenmukaisena.
Sitä kautta on mahdollista saavuttaa yhdenmukainen käytäntö koko
kuntakentällä.
Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1021
HEL 2011-007798 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
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06.02.2012 Palautettiin
30.01.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Henkilöstökeskus 22.8.2012
HEL 2011-007798 T 00 00 03

Henkilöstökeskus on antanut 30.11.2011 kirjallisen lausunnon koskien
aloitetta adoptiolasten vanhempien oikeudesta samanpituiseen
palkalliseen vanhempainvapaaseen kuin mikä biologisen äidin
palkallisen äitiysvapaan pituus on. Kaupunginhallitus päätti 6.2.2012
palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että
adoptiovanhemmille myönnetään vastaavat etuudet kuin biologisille
äideille.
Helsingin kaupunki on sopinut kunnallisista virka- ja
työehtosopimuksista poikkeavan määräyksen adoptiovanhemman
oikeudesta palkkaetuihin. Määräyksen mukaan Helsingin kaupungin
palveluksessa olevalla adoptiovanhemmalla on oikeus saada
varsinainen palkkansa adoptiolapsen hoitamiseksi myönnettävän
vanhempainvapaan 48 ensimmäiseltä arkipäivältä.
Helsingin lisäksi Espoon, Turun ja Tampereen kaupungit myöntävät
vastaavanlaiset palkkaedut adoptiovanhemmalle vanhempainvapaan
ajalta kuin Helsinki. Vantaan ja Oulun kaupungit eivät myönnä
adoptiovanhemmalle lainkaan palkallista vanhempainvapaata.
Henkilöstökeskus katsoo, että adoptiovanhemman palkallisen
vanhempainvapaan laajentamiseksi tarkoituksenmukaisinta olisi, että
asiasta määrättäisiin kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa.
Henkilöstökeskuksen tarkoituksena onkin esittää Kunnalliselle
työmarkkinalaitokselle, että kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin
otetaan määräys adoptiovanhemman oikeudesta saada varsinainen
palkkansa vanhempainvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Tällöin
kunnallisissa sopimuksissa olisi vastaava määräys kuin valtion virka- ja
työehtosopimuksessa.
3.5.2012 Lausunto annettu
29.2.2012 Lausunto annettu
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Lisätiedot
Kare Anna, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37957
anna.kare(a)hel.fi
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§ 308
Sj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite nettipalvelupisteiden
saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin
Pöydälle 26.09.2012
HEL 2012-002563 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian
pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1

Maija Anttilan valtuustoaloite

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Maija Anttila ja 17 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että Kinaporin palvelukeskukseen perustettaisiin pilottina
yhdessä Vallilan kirjaston tai Kirjasto 10:n kanssa ikäihmisille suunnattu
nettipalvelupiste, jossa voitaisiin hoitaa myös henkilökohtaisia
palveluita kuten laskujen maksamista. Nettipalvelua voitaisiin
kokemusten myötä laajentaa esimerkiksi vapaaehtoisvoimin.
Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä
sosiaalilautakunnan lausuntoihin. Niistä ilmenee, että ikäihmisten atktaitojen tärkeys on tunnustettu, ja tälle ryhmälle on pyritty järjestämään
sekä tietotekniikan käyttömahdollisuuksia että tarvittavaa neuvontaa ja
opetusta. Erityistä huomiota on kiinnitetty pankkipalvelujen käytön
opettamiseen. Sosiaalilautakunnan lausunnossa mainitaan vielä,
opetuksen ja neuvonnan tärkeyttä korostaen, että veroilmoitukset voisi
antaa vuoden 2013 jälkeen ainoastaan sähköisesti. Tältä osin kyse on
kuitenkin väärinkäsityksestä.
Khs katsoo myös omasta puolestaan, että tietotekniikan perustaitojen
opettaminen ja tietotekniikan käytön mahdollistaminen ikäihmisille ovat
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tärkeitä toiminnan muotoja, joita on jatkuvasti kehitettävä. Khs pitää
hyvänä sitä, että virastot ovat tehneet yhteistyötä tällä alueella.
Kinaporin vanhustenkeskuksen avaaminen viivästyi jonkin verran, joten
yhteistyö nettipalvelupisteen tiimoilta on kaupunginhallituksen saaman
tiedon mukaan käynnistynyt vasta kesälomakauden jälkeen.
Kinaporissa on kuitenkin jo nyt toiminnassa neljä asiakaskäyttöön
tarkoitettua nettipistettä, joissa vapaaehtoiset ohjaavat käyttäjiä.
Tietosuojasyistä vapaaehtoisia ei ole kuitenkaan käytetty opastajina
pankkiasioiden hoidossa.
Kaupunginhallitus pitää asiassa saatua selvitystä riittävänä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1

Maija Anttilan valtuustoaloite

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1022
HEL 2012-002563 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 139
HEL 2012-002563 T 00 00 03
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Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Aloitteessa esitetty asia on tärkeä. Ikäihmisten puuttuvat tietotekniikan
perustaidot ja välineet ovat merkittävä syrjäytymistä luova tekijä.
Syrjäytymisuhka pahenee, kun entistä useammat peruspalvelut
siirtyvät verkkoon.
Palvelukeskusten tehtävänä on torjua ikäihmisten syrjäytymistä sekä
luoda edellytyksiä osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
Sosiaalivirasto on edistänyt ikäihmisten tietotekniikkaosaamista ja mahdollisuuksia hankkimalla asiakastietokoneita ja järjestämällä
opastusta projektimuotoisesti. Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan –
hanke on toiminut kaupungin innovaatiorahaston rahoituksella
vuodesta 2008 alkaen. Palvelukeskuksiin ja omaishoidon
toimintakeskuksiin on hankittu asiakastietokoneet. Atk-opastusta
antavat kaupungin palkkaamina 1-2 kiertävää opastajaa ja
vapaaehtoiset atk-tutorit. Vapaaehtoisten osuus opastuksen
antamisessa on merkittävä ja se järjestetään yhteistyössä Enter ry:n,
Helsinki Missio ry:n ym. järjestöjen kanssa.
Kussakin palvelukeskuksessa on atk-opastusta 3-10 tuntia viikossa.
Muun ajan tietokoneet ovat asiakkaiden käytettävissä. Opastuksessa
keskitytään perusasioihin, kuten verkkopalvelujen ja sähköpostin
käyttöön. Opastuksen kysyntä on suurta ja ajat on varattu noin
kuukaudeksi eteenpäin, minkä vuoksi palvelusta ei ole nykyistä
laajemmin tiedotettu. Toiminnan haasteena on nykyjärjestelyjen
haavoittuvuus. Varajärjestelyjä vapaaehtoisopastajien peruutuksia ja
palkattujen opastajien sairauslomia varten ei ole, vaan opastus
joudutaan perumaan. Hankemäärärahoista päätetään vuosittain jouluhelmikuussa, mikä haittaa toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.
Pankkien verkkopalvelujen käyttö on atk-opastuksessa ajankohtainen
asia ja niitä esitellään pankkien demo-ohjelmilla. Palvelukeskusten
henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan opastamaan asiakkaita
pankkipalveluiden hoidossa. Varsinaista pankkiasioiden hoitoa varten
asiakkaat ohjataan pankkien omien neuvontapalvelujen piiriin. Myös
sähköisen veroilmoituksen tekemistä varten voidaan tarvittaessa
järjestää tiedotustilaisuuksia, koska vuoden 2013 jälkeen
veroilmoituksen voi antaa ainoastaan sähköisesti.
Yhteistyömahdollisuudesta on alustavasti sovittu Suomen Lions-liitto
ry:n ja Verohallinnon yhteishankkeen kanssa.
Kaupunginkirjaston, kuten myös työväenopistojen panos helsinkiläisten
ikäihmisten tietotekniikkataitojen edistämisessä on merkittävä. Kuten
kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa aloitteesta 17.4.2012
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antamassaan lausunnossa: ”Kirjasto tarjoaa sekä peruskäytön
opastusta että monipuolisempaa käyttöä vaativaa neuvontaa ja
tietokoneen käytön ja sähköisten palvelujen kursseja. Osa kursseista
on tarkoitettu erityisesti ikäihmisille. Lähikirjastot auttavat aina
perustaidoissa, lisäksi kirjasto kouluttaa parhaillaan Finanssialan
keskusliiton kanssa henkilökuntaa opastamaan asiakkaita
pankkipalveluiden hoidossa.”
Sosiaalivirasto ja kirjastotoimi ovat tiivistämässä yhteistyötään
ikäihmisten atk-mahdollisuuksien edistämisessä. Sosiaaliviraston
tietohallintoyksikkö ja kirjastotoimi ovat yhteistyössä kehittäneet
palvelutalojen asiakastietokoneisiin ohjelmaa, johon kirjaudutaan
kirjastokortin tunnuksilla. Pilotointi on meneillään Itäkeskuksen ja
Rudolfin palvelutaloissa. Kaupungin virastoilla on myös yhteinen itopastuksen koordinointiryhmä, jossa ovat mukana kaupungin
keskushallinnon tietotekniikkaosasto, kulttuuritoimi, Kohtaamispaikka
Lasipalatsi, sosiaalivirasto, kirjastotoimi, työväenopisto ja nuorisotoimi.
Kuten aloitteessa todetaan, ikäihmisten nettipalvelujen käytön avuksi
tarvitaan pysyviä järjestelyjä. Vanhusten palvelujen vastuualue
selvittää, miten atk-opastustoimintaa palvelukeskuksissa voidaan
vahvistaa ja miten toiminta järjestetään tulevaisuudessa vakinaisesti.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta totesi antamassaan lausunnossa, että
kaupunginkirjasto on halukas yhteistyöhön sosiaaliviraston kanssa
suunnittelemaan esimerkiksi pankkipalvelujen neuvontaa. Myös
sosiaalilautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä yhteistyötä.
Vanhusten palvelujen vastuualue käynnistää 30.6.2012 mennessä
yhteistyön kaupunginkirjaston kanssa nettipalvelupisteen
perustamiseksi Kinaporin palvelukeskukseen.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580
outi.paulig(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 17.04.2012 § 56
HEL 2012-002563 T 00 00 03

Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon
valtuutettu Maija Anttilan aloitteeseen nettipalveluista vanhusten
palvelukeskuksiin:
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Kaupunginkirjastossa on noin 400 asiakastietokonetta, joiden käytössä
opastetaan kaikissa kaupunginkirjaston 37 kirjastossa sekä niissä
laitoskirjaston palvelupisteissä, joissa asiakaspäätteitä on.
Kirjasto tarjoaa sekä peruskäytön opastusta että monipuolisempaa
käyttöä vaativaa neuvontaa ja tietokoneen käytön ja sähköisten
palvelujen kursseja. Osa kursseista on tarkoitettu erityisesti ikäihmisille.
Lähikirjastot auttavat aina perustaidoissa, lisäksi kirjasto kouluttaa
parhaillaan Finanssialan keskusliiton kanssa henkilökuntaa
opastamaan asiakkaita pankkipalveluiden hoidossa. Kaupunginkirjasto
tekee myös yhteistyötä Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry:n
kanssa, joka antaa ikäihmisille vertaistukea ja neuvontaa.
Sosiaalivirastolla on kaupungin innovaatiorahaston rahoittama
”Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan” (Satka)-projekti, joka tarjoaa
asiakkaille tietokoneen käyttömahdollisuuden ja atk-opastusta
palvelukeskuksissa. Opastus alkoi vuonna 2009. Opastuskertoja oli
vuonna 2011 yli 2500, joista noin 1 100 Kinaporin palvelukeskuksessa.
Sosiaaliviraston tietohallintoyksikkö ja kirjastotoimi ovat kehittäneet
yhteistyössä palvelutaloihin asiakaskonetta, jossa koneelle
kirjautuminen tapahtuu kirjastokortin tunnuksilla. Pilotointi on
meneillään kevään 2012 aikana.
Kaupungin virastoilla on yhteinen it-opastajien ohjausryhmä, jossa eri
virastot koordinoivat tietotekniikkaopastuksia. Kaupunginkirjasto ja
sosiaalivirasto ovat mukana ohjausryhmässä.
Kinaporin palvelukeskuksessa kirjastolla ei ole toimintaa, mutta
sosiaalivirastolla on Satka-hankkeessa atk-opastuksia myös siellä.
Kaupunginkirjasto on halukas yhteistyöhön sosiaaliviraston kanssa
suunnittelemaan esimerkiksi pankkipalvelujen neuvontaa.
Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson
Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400
anna-maria.soininvaara(a)hel.fi
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§ 309
Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 14 aloitetta
2012-013132, 2012-013133, 2012-013134, 2012-013135, 2012-013137, 2012-013140, 2012-013148, 2012013149, 2012-013150, 2012-013151, 2012-013136, 2012-013152, 2012-013138, 2012-013139

Päätös
1.

Valtuutettu Antti Vuorelan talousarvioaloite määrärahasta hissien
rakentamiseen

2.

Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite virkamiesten ja
asukkaiden välisen tiedonkulun parantamisesta

3.

Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite valotolpan asentamisesta
Violanpuiston pohjoiskulmaan

4.

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin lentokentän ja Paloheinän
kuntoradan valaistuksesta

5.

Valtuutettu Eija Loukoilan ym. aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä
tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä

6.

Valtuutettu Kimmo Helistön ym. aloite kaupungin omistamien
tyhjien tilojen käytöstä

7.

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren ym. aloite tilojen
väliaikaiskäytöstä

8.

Valtuutettu Maija Anttilan ym. aloite Senaatintorin käytön
suunnittelusta

9.

Valtuutettu Eija Loukoilan ym. aloite Vuosaaren sillan
ajonopeuden laskemisesta ja mopoliikenteen ohjaamisesta
ajokaistoille

10.
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Valtuutettu Sari Näreen ym. aloite aistiherkkien lasten perheiden
omasta tukimallista
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11.

Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen ym. aloite paperittomien
siirtolaisten terveyspalveluiden turvaamisesta

12.

Valtuutettu Sari Näreen ym. aloite virtuaalinuorisotyön
kehittämisestä nettipelaajille

13.

Valtuutettu Sanna Vesikansan ym. aloite muuhun kuin kaupungin
osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä

14.

Valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin ym. aloite taidekorkeakoulujen
yhteistyön lisäämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
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§ 257
Namnupprop, laglighet och beslutförhet
Behandling
Namnupprop och förhinder
Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde hade
anmälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på
närvarolistan och att de ersättare som framgår av listan hade kallats i
deras ställe.
Laglighet och beslutförhet
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i
den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning
förutsätter. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden
att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.
Bilagor
1
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§ 258
Val av protokolljusterare
På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Tuomo Valokainen och
Jaana Pelkonen till protokolljusterare med ledamöterna Jan D. OkerBlom och Tuija Brax som ersättare.
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§ 259
Strategi för globalt ansvar
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
godkänna strategin för globalt ansvar i enlighet med bilaga 1.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande sex
hemställningsklämmar:
1.

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att i
Helsingfors genomföra ett försök med hälsovård för papperslösa
invandrare. (Emma Kari)

2.

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att
inom stadens upphandlingsförvaltning beakta den totala
vattenförbrukningen under upphandlingarnas hela livscykel i
syfte att minska upphandlingarnas vattenfotavtryck. (Emma Kari)

3.

Stadsfullmäktige efterlyser att undervisningsväsendet gör upp
konkreta planer för hur människorättsfostran genomförs. (Astrid
Thors)

4.

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur budskapet i strategin
för globalt ansvar i tillämpliga delar kan förankras i skolor och
andra läroinrättningar. (Laura Kolbe)

5.

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att
översätta strategin för globalt ansvar till olika språk, åtminstone
till engelska, så att dokumentet kan visas upp i stadens
internationella samarbete. (Tarja Kantola)

6.

Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors utreder möjligheterna
att öka det interna samarbetet i Finland kring skyddet av
Östersjön. (Jarmo Nieminen)

Behandling
Ordföranden konstaterade att i enlighet med den 12.9.2012 godkända
handläggningsordningen fortsätter behandlingen av strategin för globalt
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ansvar och att diskussionen i ärendet i enlighet med
handläggningsordningen har förklarats avslutad.
Ordföranden konstaterade att en sammanställning över förslagen har
delats ut till ledamöterna och att förslagen kan läsas på panelerna i
mötessystemet på finska och svenska.
Ordföranden föreslog att förslagen, utan uppläsning, antecknas i
protokollet såsom en redogörelse.
I stadsfullmäktige 12.9.2012 framställda motförslag:
Motförslag:
Yrjö Hakanen: Andra och tredje meningen i första stycket på sida 4 ges
följande lydelse: Kaupunki vähentää kasvihuonepäästöjä keskimäärin
kuudella prosentilla vuosittain vuoteen 2020 mennessä. Pitkän
aikavälin tavoitteena on toteuttaa EU:n tavoite 80 - 95 %
vähennyksestä vuoteen 2050.
Motförslag:
Jussi Halla-aho understödd av Olli Sademies: Bilaga 1 sida 5, följande
stycke stryks:
"Helsinki siirtyy käyttämään reilun kaupan periaatteiden mukaisesti
tuotettua kahvi ja teetä ja pyrkii aktiivisesti lisäämään muiden reilun
kaupan tuotteiden käyttöä. Kaupunki hakee Reilun kaupan kaupungin
arvonimeä."
Motförslag:
Jussi Halla-aho understödd av Olli Sademies: Bilaga 1 sida 5, följande
stycke:
"Maahanmuutto Helsinkiin on pysyvä ja vahvistuva kaupunki-ilmiö.
Maahanmuuttajien merkitys kaupungin elinvoimaisuuden ja
kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisessä tunnustetaan."
ersätts med:
"Maahanmuuttajien onnistuneen integroitumisen merkitys kaupungin
elinvoimaisuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiselle
tiedostetaan."
Motförslag:
Jussi Halla-aho understödd av Olli Sademies: Bilaga 1 sida 6, följande
stycke stryks:
"Yhteinen helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman
kielen ja kulttuurin säilyttämistä sekä kaikkien asukkaiden kulttuurisia
oikeuksia."
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Motförslag:
Jussi Halla-aho understödd av Olli Sademies: Bilaga 1 sida 6, följande
mening stryks:
"Kaupunki varmistaa, että palvelujen suunnittelussa ymmärretään
muunkielisten tarpeet."
Motförslag:
Jussi Halla-aho understödd av Olli Sademies: Bilaga 1 sida 6, följande
meningar:
"Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin
yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla tarpeen mukaista suomen ja ruotsin
kielen opetusta sekä tarjoamalla työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja.
Erityistä huomiota kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden
neuvontaan ja aseman parantamiseen työmarkkinoilla."
omformuleras enligt följande:
"Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin
yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla tarpeen mukaista suomen kielen
opetusta."
Motförslag:
Jussi Halla-aho understödd av Olli Sademies: Bilaga 1 sida 6, följande
mening stryks:
"Varmistetaan vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja
turvapaikanhakijalasten ja -nuorten nopea pääsy arviointi- ja
kuntoutuspalveluiden piiriin."
Motförslag:
Jussi Halla-aho understödd av Olli Sademies: Bilaga 1 sida 6, följande
stryks i sista stycket:
"... ja hakee UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities
Against Racism -verkoston jäsenyyttä."
Motförslag:
Jussi Halla-aho understödd av Olli Sademies: Bilaga 1 sida 8:
Avsnittet "Henkilöstö" stryks i sin helhet.
Förslag om förkastande:
Jussi Halla-aho understödd av Olli Sademies: Stadsfullmäktige beslutar
förkasta strategin för globalt ansvar som finns som bilaga 1.
I stadsfullmäktige 12.9.2012 föreslagna hemställningsklämmar:
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Emma Kari understödd av Thomas Wallgren: Stadsfullmäktige
förutsätter att det utreds om det är möjligt att i Helsingfors genomföra
ett försök med hälsovård för papperslösa invandrare.
Emma Kari understödd av Silvia Modig: Stadsfullmäktige förutsätter att
det utreds om det är möjligt att inom stadens upphandlingsförvaltning
beakta den totala vattenförbrukningen under upphandlingarnas hela
livscykel i syfte att minska upphandlingarnas vattenfotavtryck.
Thomas Wallgren understödd av Silvia Modig: Stadsfullmäktige
förutsätter att det utreds vilka möjligheter det finns till egen produktion i
fall då det annars är svårt att undvika användningen av
skatteparadisbolag.
Astrid Thors understödd av Laura Kolbe: Stadsfullmäktige efterlyser att
undervisningsväsendet gör upp konkreta planer för hur
människorättsfostran genomförs.
Laura Kolbe understödd av Ulla-Marja Urho: Stadsfullmäktige
förutsätter att det utreds hur budskapet i strategin för globalt ansvar i
tillämpliga delar kan förankras i skolor och andra läroinrättningar.
Yrjö Hakanen understödd av Tuomo Valokainen: Stadsfullmäktige
förutsätter att det utreds om det är möjligt att inleda arbetet på ett lokalt
handlingsprogram för hållbar utveckling i samråd med
invånarorganisationer och andra lokala aktörer.
Yrjö Hakanen understödd av Tuomo Valokainen: Stadsfullmäktige
förutsätter att staden aktivt utvecklar samarbetet för bekämpning av
den grå ekonomin också med fackföreningsrörelsen.
Yrjö Hakanen understödd av Tuomo Valokainen: Stadsfullmäktige
förutsätter att det vid genomförandet av strategin för globalt ansvar
ägnas uppmärksamhet åt fredsfostran i skolorna i enlighet med
Unescos rekommendationer.
Yrjö Hakanen understödd av Tuomo Valokainen: Stadsfullmäktige
förutsätter att läget med vänstadsrelationerna kartläggs och att
möjligheterna att knyta sådana särskilt med städer i utvecklingsländer
utreds.
Tarja Kantola understödd av Ilkka Taipale: Stadsfullmäktige förutsätter
att det utreds om det är möjligt att översätta strategin för globalt ansvar
till olika språk, åtminstone till engelska, så att dokumentet kan visas
upp i stadens internationella samarbete.
Jarmo Nieminen understödd av Hannele Luukkainen: Stadsfullmäktige
förutsätter att Helsingfors utreder möjligheterna att öka det interna
samarbetet i Finland kring skyddet av Östersjön.
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Redogörelsen befanns vara riktig.
Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens motförslag
inte hade understötts, varvid det förföll.
Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande
omröstningsförfarande: Motförslagen tas vart och ett särskilt upp till
omröstning.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos motförslag
godkänts.
1 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Bilaga 1 sida 5, följande stycke stryks: "Helsinki siirtyy
käyttämään reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvi ja
teetä ja pyrkii aktiivisesti lisäämään muiden reilun kaupan tuotteiden
käyttöä. Kaupunki hakee Reilun kaupan kaupungin arvonimeä."
Ja-röster: 75
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu,
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi
Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki,
Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander,
Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura,
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen,
Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 4
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Blanka: 2
Mika Ebeling, Tuulikki Vuorinen
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Frånvarande: 4
Sanna Hellström, Laura Kolbe, Wille Rydman, Antti Vuorela
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos motförslag
godkänts.
2 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Bilaga 1 sida 5, följande stycke: "Maahanmuutto Helsinkiin
on pysyvä ja vahvistuva kaupunki-ilmiö.
Maahanmuuttajien merkitys kaupungin elinvoimaisuuden ja
kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisessä tunnustetaan." ersätts
med: "Maahanmuuttajien onnistuneen integroitumisen merkitys
kaupungin elinvoimaisuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn
kehittämiselle tiedostetaan."
Ja-röster: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva
Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho,
Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi
Mäki, Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole
Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D OkerBlom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari
Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, HannaKaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori,
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils
Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Frånvarande: 4
Laura Kolbe, Jere Lahti, Wille Rydman, Antti Vuorela

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

442 (881)

Kj/3
26.09.2012
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos motförslag
godkänts.
3 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Bilaga 1 sida 6, följande stycke stryks: "Yhteinen
helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman
kielen ja kulttuurin säilyttämistä sekä kaikkien asukkaiden kulttuurisia
oikeuksia."
Ja-röster: 75
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider,
Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola,
Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka
Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu,
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jere
Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen,
Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse
Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander, Seija
Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura,
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen,
Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 4
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Blanka: 2
Maija Anttila, Tuulikki Vuorinen
Frånvarande: 4
Laura Kolbe, Minerva Krohn, Wille Rydman, Antti Vuorela
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos motförslag
godkänts.
4 omröstningen
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JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Bilaga 1 sida 6, följande mening stryks: "Kaupunki
varmistaa, että palvelujen suunnittelussa ymmärretään
muunkielisten tarpeet."
Ja-röster: 78
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö
Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti,
Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki
Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö,
Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen,
Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen,
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman,
Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 4
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Blanka: 1
Tuulikki Vuorinen
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos motförslag
godkänts.
5 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Bilaga 1 sida 6, följande meningar: "Maahanmuuttajien
kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin yhteiskuntaan tuetaan
tarjoamalla tarpeen mukaista suomen ja ruotsin kielen opetusta sekä
tarjoamalla työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja. Erityistä huomiota
kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden neuvontaan ja
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aseman parantamiseen työmarkkinoilla." omformuleras enligt följande:
"Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin
yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla tarpeen mukaista suomen kielen
opetusta."
Ja-röster: 75
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi
Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki,
Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander,
Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen,
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman,
Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Frånvarande: 5
Laura Kolbe, Minerva Krohn, Sara Paavolainen, Antti Vuorela, Tuulikki
Vuorinen
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos motförslag
godkänts.
6 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Bilaga 1 sida 6, följande mening stryks: "Varmistetaan
vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja nuorten nopea pääsy arviointi- ja kuntoutuspalveluiden piiriin."
Ja-röster: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö
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Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto
Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila,
Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Alina MänttäriButtler, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari
Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, HannaKaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori,
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils
Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 4
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Blanka: 1
Wille Rydman
Frånvarande: 4
Laura Kolbe, Minerva Krohn, Sara Paavolainen, Antti Vuorela
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos motförslag
godkänts.
7 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Bilaga 1 sida 6, följande stryks i sista stycket: "... ja hakee
UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities Against Racism verkoston jäsenyyttä."
Ja-röster: 74
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi
Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki,
Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander,
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Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen,
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Lea
Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll,
Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula,
Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Blanka: 1
Wille Rydman
Frånvarande: 5
Laura Kolbe, Minerva Krohn, Sara Paavolainen, Ulla-Marja Urho, Antti
Vuorela
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos motförslag
godkänts.
8 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Bilaga 1 sida 8: Avsnittet "Henkilöstö" stryks i sin helhet.
Ja-röster: 77
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö
Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti,
Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki
Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö,
Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen,
Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa
Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Lea
Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll,
Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula,
Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli
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Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 4
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Frånvarande: 4
Laura Kolbe, Sara Paavolainen, Wille Rydman, Antti Vuorela
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos motförslag
godkänts.
9 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar förkasta strategin för globalt
ansvar som finns som bilaga 1.
Ja-röster: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen,
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva
Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli
Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Elina
Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen,
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen,
Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli
Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho,
Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa,
Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren,
Ville Ylikahri
Nej-röster: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas
Blanka: 1
Wille Rydman
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Frånvarande: 3
Laura Kolbe, Sara Paavolainen, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Jussi Halla-ahos
motförslag.
Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadstyrelsens förslag.
Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande
omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en
särskilt upp till omröstning.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Emma Karis
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen
röstar nej.
10 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt
att i Helsingfors genomföra ett försök med hälsovård för papperslösa
invandrare.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Jorma Bergholm,
Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto
Bryggare, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Emma
Kari, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska
Laine, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi
Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre,
Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi,
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka
Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori,
Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli
Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen,
Jarmo Nieminen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki,
Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Ulla-Marja
Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori
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Blanka: 7
Mika Ebeling, Nina Huru, Seppo Kanerva, Pia Pakarinen, Laura
Rissanen, Johanna Sydänmaa, Antti Valpas
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Emma Karis förslag till
hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Emma Karis
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen
röstar nej.
11 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt
att inom stadens upphandlingsförvaltning beakta den totala
vattenförbrukningen under upphandlingarnas hela livscykel i syfte att
minska upphandlingarnas vattenfotavtryck.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Jorma Bergholm, Tuija Brax,
Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Emma Kari, Tuuli Kousa,
Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto Lehtipuu,
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Laura Rissanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils
Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Pauli Leppä-aho
Blanka: 30
Maija Anttila, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo
Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Jyrki Lohi, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Pia Pakarinen,
Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille
Rydman, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna
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Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Emma Karis förslag till
hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas
Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
12 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter
det finns till egen produktion i fall då det annars är svårt att undvika
användningen av skatteparadisbolag.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 38
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Jorma Bergholm,
Arto Bryggare, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rakel Hiltunen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Emma Kari, Tuuli Kousa, Essi
Kuikka, Reiska Laine, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa
Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa
Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja
Tenkula, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 24
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha
Hakola, Heikki Karu, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli
Leppä-aho, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll,
Johanna Sydänmaa, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori
Blanka: 21
Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö,
Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko
Koskinen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Elina
Moisio, Sole Molander, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Mari
Puoskari, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri
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Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens
förslag till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Astrid Thors
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen
röstar nej.
13 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige efterlyser att undervisningsväsendet gör
upp konkreta planer för hur människorättsfostran genomförs.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 59
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm,
Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto
Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Rakel Hiltunen,
Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Emma Kari, Heikki Karu, Kauko
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jere Lahti,
Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija
Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole
Molander, Sari Näre, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa
Puhakka, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Thomas Wallgren
Nej-röster: 2
Jussi Halla-aho, Wille Rydman
Blanka: 22
Outi Alanko-Kahiluoto, Mika Ebeling, Kimmo Helistö, Nina Huru, Sirkku
Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Essi Kuikka,
Otto Lehtipuu, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo
Nieminen, Pia Pakarinen, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Riitta
Snäll, Antti Valpas, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
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Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Astrid Thors förslag till
hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Laura Kolbes
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen
röstar nej.
14 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur budskapet i
strategin för globalt ansvar i tillämpliga delar kan förankras i skolor och
andra läroinrättningar.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 62
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm,
Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto
Bryggare, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Rakel Hiltunen,
Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Heikki
Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka,
Jere Lahti, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi,
Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler,
Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Pekka Saarnio, Lea
Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Johanna Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds,
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori,
Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 3
Jussi Halla-aho, Minerva Krohn, Wille Rydman
Blanka: 18
Outi Alanko-Kahiluoto, Mika Ebeling, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo
Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otto Lehtipuu, Lasse Männistö,
Elina Moisio, Seija Muurinen, Mari Puoskari, Laura Rissanen, Anni
Sinnemäki, Riitta Snäll, Antti Valpas, Julia Virkkunen, Ville Ylikahri
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Laura Kolbes förslag till
hemställningskläm.
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Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö
Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
15 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt
att inleda arbetet på ett lokalt handlingsprogram för hållbar utveckling i
samråd med invånarorganisationer och andra lokala aktörer.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 27
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen,
Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Reiska Laine, Eija Loukoila,
Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Osku Pajamäki, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka
Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Tarja Tenkula, Nils
Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 24
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Arja Karhuvaara,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere
Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jan D OkerBlom, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna
Sydänmaa, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori
Blanka: 32
Maija Anttila, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho,
Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo
Kanerva, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Jyrki
Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Elina Moisio, Jarmo Nieminen,
Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Mari Puoskari, Johanna Sumuvuori,
Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Julia
Virkkunen, Ville Ylikahri
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag
till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö
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Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
16 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden aktivt utvecklar
samarbetet för bekämpning av den grå ekonomin också med
fackföreningsrörelsen.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto
Bryggare, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö,
Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Minerva Krohn, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler,
Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa
Siimes, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds,
Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 21
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Seppo Kanerva,
Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere
Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Laura
Rissanen, Wille Rydman, Riitta Snäll, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen
Blanka: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor
Brettschneider, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Emma
Kari, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Hannele
Luukkainen, Elina Moisio, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Mari
Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Lea Saukkonen, Johanna
Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Antti Valpas, Jan
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Ville Ylikahri
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag
till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö
Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
17 omröstningen
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid genomförandet av
strategin för globalt ansvar ägnas uppmärksamhet åt fredsfostran i
skolorna i enlighet med Unescos rekommendationer.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 34
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Jorma Bergholm, Gunvor Brettschneider,
Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Jukka
Järvinen, Emma Kari, Minerva Krohn, Reiska Laine, Päivi Lipponen,
Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole
Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa
Siimes, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas
Wallgren
Nej-röster: 20
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Heikki Karu,
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse
Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Jaana
Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille
Rydman, Riitta Snäll, Astrid Thors, Olli Valtonen
Blanka: 29
Outi Alanko-Kahiluoto, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Kimmo Helistö, Nina Huru, Sirkku Ingervo,
Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Tuuli Kousa, Essi
Kuikka, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Pia
Pakarinen, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Lea
Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, UllaMarja Urho, Antti Valpas, Jan Vapaavuori, Tuulikki Vuorinen, Ville
Ylikahri
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag
till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö
Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
18 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att läget med
vänstadsrelationerna kartläggs och att möjligheterna att knyta sådana
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särskilt med städer i utvecklingsländer utreds.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 25
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Yrjö
Hakanen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Essi Kuikka, Reiska Laine,
Eija Loukoila, Alina Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sara Paavolainen,
Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa
Siimes, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors,
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen,
Thomas Wallgren
Nej-röster: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Heikki Karu, Kauko
Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppäaho, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman,
Riitta Snäll, Olli Valtonen
Blanka: 43
Maija Anttila, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax,
Arto Bryggare, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel
Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica Karhu,
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö,
Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D
Oker-Blom, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Mari
Puoskari, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Lea
Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, UllaMarja Urho, Antti Valpas, Jan Vapaavuori, Tuulikki Vuorinen, Ville
Ylikahri
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag
till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tarja Kantolas
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen
röstar nej.
19 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt
att översätta strategin för globalt ansvar till olika språk, åtminstone till
engelska, så att dokumentet kan visas upp i stadens internationella
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samarbete.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 46
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Jorma Bergholm,
Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto
Bryggare, Yrjö Hakanen, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari,
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler,
Elina Moisio, Sari Näre, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Johanna Sumuvuori,
Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas
Wallgren
Nej-röster: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Jere Lahti, Pia Pakarinen,
Wille Rydman
Blanka: 32
Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru,
Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto
Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Sole
Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tarja Kantolas förslag till
hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jarmo
Nieminens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
20 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors utreder
möjligheterna att öka det interna samarbetet i Finland kring skyddet av
Östersjön.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 65
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja
Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Otto
Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Lasse
Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari
Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka
Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds,
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori,
Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Blanka: 18
Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Kimmo Helistö, Rakel
Hiltunen, Nina Huru, Jessica Karhu, Emma Kari, Päivi Lipponen, Jyrki
Lohi, Terhi Mäki, Elina Moisio, Mari Puoskari, Anni Sinnemäki, Johanna
Sumuvuori, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri
Frånvarande: 2
Laura Kolbe, Antti Vuorela
Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Jarmo Nieminens förslag till
hemställningskläm.
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Stadsfullmäktige beslutar godkänna strategin för globalt ansvar i
enlighet med bilaga 1.
Föredraganden
Bakgrund
I strategiprogrammet för åren 2009–2012, godkänt av stadsfullmäktige
29.4.2009, tas det upp att en strategi för globalt ansvar ska beredas för
fullmäktige. Stadsstyrelsen har i aftonskolan 2.11.2009 antecknat en
preliminär utredning om beredningen av en strategi för globalt ansvar.
Stadsdirektören tillsatte 22.9.2010 vid behandlingen av ärendet i
direktörskollegiet en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag till strategi
för globalt ansvar. Arbetsgruppen bestod av representanter för
ekonomi- och planeringscentralen, förvaltningscentralen,
personalcentralen, miljöcentralen och anskaffningscentralen.
Arbetsgruppens utmaning var att definiera innehållsområdena för
strategin för globalt ansvar i växelverkan med kommunorganisationen i
Finland, med fokus på lokal verksamhet, och den ökade globala
växelverkan. Arbetsgruppen koncentrerade sig i sitt arbete på att
identifiera de centrala temana för det globala ansvaret i syfte att innan
åtgärderna bestäms kunna föra diskussion om kommunens roll i att
bära det globala ansvaret.
Arbetsgruppens förslag till strategi för globalt ansvar med
bakgrundspromemoria blev färdigt 2.3.2012. Ekonomi- och
planeringscentralen har begärt att nämnderna och direktionerna senast
30.4.2012 ska tillställa stadsstyrelsen sina utlåtanden om
strategiförslaget och om bakgrundspromemorian.
Definition av globalt ansvar
I Finland finns det hittills inte exempel på kommunala strategier för
globalt ansvar. Inom företagsvärlden dras motsvarande riktlinjer upp
under namnet samhällsansvar.
Inom den kommunala verksamheten finns ingen entydig klassificering
för vad det globala ansvaret innebär. Dimensionerna för ansvaret beror
på karaktären hos organisationens verksamhet. Å andra sidan
genomför många värden och principer för de offentliga tjänsterna i
Finland internationella avtal och baserar sig på idén om att bära
samhällsansvaret.
Definitionen av det globala ansvaret utgår från stadens strategiprogram
för åren 2009–2012, landets regeringsprogram och statsrådets
principbeslut om att utveckla samhälls- och företagsansvaret inom olika
sektorer.
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På basis av strategiprogrammet och de nationella temana för globalt
ansvar kan följande områden anses angå kommunen:
 de lokala åtgärderna i syfte att lösa klimatförändringen och
gränsöverskridande miljöskyddsfrågor
 upphandlingarna med globala miljökonsekvenser och sociala
konsekvenser
 de lokala åtgärderna med anknytning till invandring och
mångformighet
 riktlinjerna för den internationella verksamheten
 de gränsöverskridande åtgärderna med anknytning till ekonomin
och finansmarknaden
 åtgärderna med anknytning till arbetet och personalen.
De mänskliga rättigheterna, jämlikheten och högaktningen av
mångformigheten ingår i alla de granskade områdena.
Följande dimensioner för globalt ansvar hör klart till statens
befogenhetsområde:
 den ekonomiska hanteringen och regleringen av globaliseringen
 de internationella avtal och den lagstiftning som hänför sig till
ekonomi och beskattning
 de världsomfattande utvecklingsfrågorna och
utvecklingssamarbetet
 den internationella säkerheten
 de mänskliga rättigheterna
 den internationella mobiliteten
I stadens strategier och åtgärdsprogram ingår färdiga definierade
principiella riktlinjer, mål och detaljerade åtgärder som hänför sig till det
globala ansvaret. De globala frågorna utgör en utmaning för stadens
alla verksamhetssektorer. Att bära det globala ansvaret innebär att
stadens verksamhet ska vara helhetsbetonad och att den ska
utvecklas.
Innehållet i strategin för globalt ansvar indelas i följande teman:
klimatförändring, miljöskydd, upphandlingar, invandring och
mångformighet, internationellt samarbete, ansvarsfull ekonomi och
förebyggande av grå ekonomi samt personalfrågor. Dessutom har de
dimensioner för globalt ansvar definierats som hör till statens
befogenhetsområde.
Strategin för globalt ansvar finns som bilaga 1 till detta ärende på
föredragningslistan.
I bakgrundspromemorian sammanställs de befintliga riktlinjerna och de
riktlinjer som är under beredning. Riktlinjerna för strategin för globalt
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ansvar är en sammanfattning av dessa. Alla riktlinjer har inte tagits upp
på nytt i detalj eller på åtgärdsnivå i strategin för globalt ansvar.
Speciellt i upphandlingsstrategin och miljöpolitiken ingår åtgärder som
främjar det globala ansvaret.
Förslaget från arbetsgruppen som beredde justeringen av miljöpolitiken
ingår i strategin för globalt ansvar i den form i vilken den var ute på
remiss tills 30.4.2012.
Bakgrundspromemorian för strategin för globalt ansvar finns som
bilaga 2 till detta ärende på föredragningslistan.
Utlåtanden
Om strategin för globalt ansvar och bakgrundspromemorian gavs
sammanlagt 24 utlåtanden, dvs. utlåtanden från 12 nämnder, 6
direktioner och 6 förvaltningar.
De utlåtanden som inte ingår i beslutshistorien finns som bilaga 3 till
detta ärende på föredragningslistan.
Arbetsgruppens förslag till strategi för globalt ansvar, som var ute på
remiss, finns som bilaga 4 och bakgrundspromemorian som bilaga 5 till
detta ärende på föredragningslistan.
Det kan sammanfattningsvis konstateras om utlåtandena att
strategiförslaget i regel anses som en fungerande helhet och
riktlinjerna som lyckade. I utlåtandena konstateras i huvudsak att
förvaltningarna redan följer riktlinjerna för det globala ansvaret. Det
viktigaste konkreta tilläggsförslaget är förslaget från kultur- och
biblioteksnämnden och direktionen för stadsmuseet som går ut på att
riktlinjerna för kulturstrategin ska tilläggas i bakgrundspromemorian och
kortfattade i själva strategin.
Hälsovårdsnämnden anser det väsentligt att Helsingfors uppenbarligen
som den första kommunen i Finland utarbetar sin egen strategi för
globalt eller världsomfattande ansvar. Hälsovårdsnämnden konstaterar
att förslaget till strategi för globalt ansvar med bakgrundspromemoria är
ett viktigt ställningstagande för planering av framtiden för ett hälsosamt
och tryggt samhälle. Hälsovårdsnämnden föreslår att staden som en
del av strategin för globalt ansvar i sina upphandlingar ska undvika
samarbete med aktörer som använder s.k. skatteparadis för
skattesmitning.
Socialnämnden anser att förslagets avgränsning är lyckad och
tillstyrker och understöder riktlinjerna. Socialnämnden lyfter fram frågan
om ifall en särskild strategi är nödvändig.
Personalcentralen tillstyrker de synpunkter som framställts.
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Ungdomsnämnden anser att de mål som föreslås är värda understöd
men nämnden vill samtidigt utvidga granskningen till konsumtion av
naturresurser och konstaterar att strategin ska dessutom utvidgas till
de möjligheter som den digitala världen erbjuder.
Direktionen för stadsmuseet anser att det globala ansvaret bra har
identifierats men konstaterar att kulturen inte behandlas i tillräcklig
mån. Direktionen föreslår att riktlinjerna för kulturstrategin ska beaktas
och tar upp den byggda kulturmiljöns betydelse.
Affärsverket Helsingfors Hamn lyfter fram de åtgärder som redan har
inletts inom alla strategiområden.
Direktionen för Helsingfors Energi tar också upp sådana åtgärder som
Helsingfors Energi redan vidtagit inom de olika strategiområdena. Till
exempel vid sin bränsleupphandling förutsätter Helsingfors Energi att
försäljaren minst ska förbinda sig till principerna för FN:s Global
Compact.
Direktionen för affärsverket Helsingfors stads
personalutvecklingstjänster tillstyrker riktlinjerna och betonar
personalens och chefernas kunskaper i att förstå och beakta frågor
beträffande mångformighet, likställighet och jämlikhet.
Bostadsproduktionskommittén anser att strategin är bra.
Kultur- och biblioteksnämnden anser att de valda innehållsområdena är
motiverade och föreslår att riktlinjerna för kulturstrategin för Helsingfors
2012–2017 ska beaktas.
Nämnden för allmänna arbeten anser det som viktigt att staden har
identifierat och definierat temana för det globala ansvaret och stadens
roll i att bära ansvaret. Strategin utnyttjas internt inom staden men den
sänder också ett viktigt offentligt budskap till invånarna och
intressentgrupperna. Nämnden föreslår att framställningsformen för
strategins innehåll ska omarbetas med tanke på den externa
kommunikationen. Nämnden anser att innehållsområdenas
strukturering är lyckad och att de är värda understöd.
Utbildningsnämnden anser att de strategiska dimensionerna är
motiverade men eftersom ett entydigt globalt ansvar saknas ska
strategin vid behov uppdateras. Utbildningsnämnden har ingenting att
påpeka om åtgärdsförslagen i strategin.
Stadsplaneringsnämnden anser det som positivt att stadens riktlinjer
för det globala ansvaret anges i form av en strategi. För
stadsplaneringen är förebyggandet av klimatförändringen den
viktigaste dimensionen för det globala ansvaret. Nämnden konstaterar
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att det globala ansvaret innebär avsevärda osäkerheter, såsom
eventuell ökad flyttning till de nordliga områdena på jordklotet till följd
av att levnadsförhållandena försämras. Nämnden konstaterar
dessutom att de miljöpolitiska riktlinjerna för strategin för globalt ansvar
delvis (buller, luftkvalitet, naturskydd) är motstridiga med strävandena
att förtäta stadsstrukturen. Detta orsakar att det alltid är nödvändigt att
bedöma hur de miljöpolitiska målen ska tillämpas i den aktuella
situationen och enligt de lokala gränsvillkoren. I praktiken minskar de
strängare riktlinjerna för bullret och luftkvaliteten och områdena
reserverade för naturskydd möjligheterna att bygga och förtäta den
befintliga stadsstrukturen.
Miljönämnden anser att strategin för globalt ansvar är en viktig
vägvisare som bra kompletterar stadens miljöpolitiska riktlinjer.
Nämnden anser att de strategiska målen är motiverade.
Direktionen för finska arbetarinstitutet föreslår inga ändringar i strategin
och beskriver de åtgärder med vilka arbetarinstitutet redan genomför
riktlinjerna i strategin.
Direktionen för stadsmuseet konstaterar att ansvarsområdena och
åtgärdsförslagen bra har motiverats.
Bostadsnämnden anser att de för staden och invånarna viktigaste
temana och åtgärderna har beaktats i förslaget. Dessutom anser
nämnden att det ska fästas uppmärksamhet vid att stadens olika
områden bevaras som trivsamma och trygga bostadsområden för alla
invånare.
Räddningsnämnden anser att det är viktigt att staden deltar i att bära
det globala ansvaret. Nämnden konstaterar beträffande vattenskyddet
och skyddet av Östersjön att förslaget inte tar ställning till
förebyggandet av oljeolyckor.
Byggnadsnämnden beskriver i sitt utlåtande de aktuella åtgärderna i
frågor som berör bl.a. energieffektivitet, jordvärme, cykelåkning och
dagvatten.
Fastighetskontoret konstaterar att förebyggandet av
klimatförändringen, utvecklingen av invånarstrukturen, de aktuella
åtgärderna inom personalen och upphandlingen är sådana åtgärder
med vilka riktlinjerna för det globala ansvaret genomförs inom
fastighetsnämndens verksamhetssektor.
Faktacentralen konstaterar att förslaget är tydligt.
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Affärsverket Palmia konstaterar att de globala temana i strategin
presenteras genomgripande och anser att det är värt understöd att
främja användningen av rättvisemärkta produkter.
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten berättar om de åtgärder med
vilka förvaltningen inom sektorerna för upphandling, miljö, ansvarsfull
ekonomi och förebyggande av grå ekonomi samt personal och
mångformighet redan strävar efter att främja de frågor som betonas i
strategin för globalt ansvar.
Högholmens djurgård har ingenting att yttra sig om.
Ändringar i strategin och bakgrundspromemorian med anledning av utlåtandena
I enlighet med kultur- och biblioteksnämndens förslag har ett
omnämnande om alla invånarnas kulturella rättigheter tillagts på
strategins sida 5 där det konstateras att det gemensamma Helsingfors
uppskattar bevarandet av det egna språket och den egna kulturen för
människor i de olika befolkningsgrupperna.
I enlighet med utlåtandet från kultur- och biblioteksnämnden och
direktionen för stadsmuseet har ett avsnitt om kulturstrategin för
2012–2017 tillagts i bakgrundspromemorian.
I enlighet med ungdomsnämndens utlåtande har ett avsnitt om stadens
verksamhet med att utse ekostödpersoner lagts till
bakgrundspromemorian.
Strategin för globalt ansvar innehåller inte det förslag om stadens eget
system för kompensation av koldioxidutsläppen från förtroendevaldas
och de anställdas flygresor som ingick i arbetsgruppens förslag. Bara
miljönämnden ansåg att förslaget var nödvändigt. Frågan har tagits upp
i ett förslag av miljönämnden år 2009. I den nuvarande ekonomiska
situationen kan det inte anses motiverat att instifta en ny funktion som
kräver administration inom staden.
Vissa nämnders detaljerade tilläggsförslag, till exempel förslaget från
direktionen för stadsmuseet om den byggda kulturmiljön och
ungdomsnämndens förslag om att öka andelen vegetarisk mat, har inte
lagts till strategin för globalt ansvar eftersom den grundläggande idén
bakom strategin är att vara en gemensam principhandbok av allmän
karaktär för hela stadskoncernen. Räddningsnämndens förslag om
bekämpning av oljeolyckor är en åtgärd som anknyter sig till skyddet av
Östersjön, som tas upp i strategin för globalt ansvar, men alla åtgärder
lyfts inte fram i strategin på nytt. Hälsovårdsnämndens förslag om att
vid upphandlingar undvika samarbete med sådana aktörer som
använder skatteparadis för skattesmitning kan inom ramen för statens
riktlinjer tolkas ingå i riktlinjerna för upphandling, ansvarsfull ekonomi
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och förebyggande av grå ekonomi i strategin för globalt ansvar. I
strategins avsnitt om upphandlingar har det tillagts att staden
samarbetar med näringslivet i syfte att främja samhällsansvaret.
Strategin har dessutom kompletterats med att staden anser det som
viktigt att aktivt främja bekämpningen av skatteparadis. Staden stöder
de nationella och internationella åtgärderna med vilka utnyttjandet av
skatteparadis för skattesmitning kan hindras. Staden strävar efter att
undvika att anlita aktörer som har kopplingar till skatteparadis.
I bakgrundspromemorian för strategin för globalt ansvar, som finns som
bilaga till förslaget, har en ny rubrik och ett textstycke tillagts på sidan
43 före kapitlet om personalen. De lyder enligt följande:
Skatteparadis
Att skattepengar hamnar i skatteparadis kan åtminstone delvis
bekämpas genom att tillämpa reglerna i upphandlingslagen och lagen
om beställarens ansvar samt stadens anvisningar för bekämpning av
grå ekonomi och strategin för globalt ansvar. De utredningar som fås
genom dessa åtgärder bevisar att anbudsgivaren och leverantören är
registrerade och att de betalar sina skatter och övriga lagstadgade
avgifter. Utredningarna görs i dessa fall upp skilt för varje anbudsgivare
och avtalspart. Därför faller till exempel överföring av tillgångar genom
företagsarrangemang utanför utredningarna. Dylika arrangemang kan
dock med stöd av upphandlingslagen inte utredas. Anbudsgivarnas och
leverantörernas förpliktelse till att inte utnyttja skatteparadis för
skattesmitning hör till bolagens samhällsansvar. Staden kan i
samarbete med staten och näringslivet främja företagens
samhällsansvar och öka de nödvändiga uppgifternas genomskinlighet.
Uppföljning och samarbete
Inom uppföljningen av hur stadens mål utfaller och inom styrningen av
verksamheten utnyttjas uppföljningsmätarna för den sociala, ekologiska
och ekonomiska hållbarheten, såsom miljörapporten, undersökningar
och statistik som utarbetas för fullmäktige om stadens sociala
utveckling och rapporter över grå ekonomi.
Helsingfors stad kommer i fortsättningen aktivt att delta i det samarbete
mellan städerna som hänför sig till strategin för globalt ansvar.
Verkställighet
Om stadsfullmäktige godkänner strategin för globalt ansvar har
stadsstyrelsen för avsikt att uppmana nämnderna och direktionerna
samt förvaltningarna och affärsverken att inom ramen för budgeten och
ekonomiplanen följa riktlinjerna för strategin för globalt ansvar.
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Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 12.09.2012 § 252
Bordlades 12.09.2012
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.
Behandling
Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande
handläggningsordning:
Först medges diskussion i ärendet. Eventuella ändringsförslag och
förslag till hemställningsklämmar ska framställas och understödjas
under diskussionen. När diskussionen har förklarats avslutad,
bordläggs ärendet till stadsfullmäktiges följande sammanträde, då
omröstningarna förrättas.
Handläggningsordningen godkändes.
Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom
redogörelse att ledamoten Mika Ebeling under diskussionen hade
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till
stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att det i strategin ska
anges hur Helsingfors kan hjälpa de tiotals miljoner barn som årligen
hotas av en våldsam död redan innan de är födda. Dessutom bör det i
programmet anges hur Helsingfors stad genom att bära globalt ansvar
kan verka för att de kringresande romer som kommer till Helsingfors
ska ha det bättre att leva i sitt hemland.
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Ordföranden konstaterade att ledamoten Mika Ebelings förslag om
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.
Ordföranden förklarade diskussionen i ärendet avslutad och
meddelade att behandlingen av ärendet fortsätter 26.9.2012 i enlighet
med handläggningsordningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 03.09.2012 § 900
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä globaalin vastuun strategian
liitteen 1 mukaisena.
Käsittely
03.09.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus 1:
Laura Rissanen: Lisätään johdantoluvun loppuun kappale:
"Kuntalain 1. pykälän mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa
hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Globaalit
vuorovaikutussuhteet vaikuttavat nykyään merkittävästi ja kasvavasti
kuntien toimintaan kaikilla toimialoilla ja myös kuntalaisten arkeen.
Toisaalta kuntien omalla toiminnalla on vaikutuksia kaikkialla
maailmassa. Kuntien onnistuminen kuntalain asettamissa tavoitteissa
edellyttää siten etenevässä määrin kuntien oman toiminnan globaalin
toimintaympäristön ymmärtämistä sekä kuntien aktiivista pyrkimystä
omalta osaltaan vaikuttamaan globaaliin kehitykseen. Tilanne on
maailmanlaajuisesti paikallishallinnolle vielä uusi ja haastava. Helsinki
pyrkii olemaan kansainvälisesti aloitteellinen, kehittyvä ja osaava
toimija globaalin vastuun kantamisessa paikallisesti."
Kannattajat: Outi Ojala
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Vastaehdotus 2:
Laura Rissanen: Lisätään luvun ”Taloudenhoidon vastuullisuus ja
harmaan talouden torjunta” toisen kappaleen loppuun lause: ”Harmaan
talouden toimintaohjelman toteutuksesta raportoidaan säännöllisesti
kaupunginhallitukselle.”
Kannattajat: Outi Ojala
Kaupunginhallitus hyväksyi Rissasen vastaehdotuksen (nro 2)
yksimielisesti.

Vastaehdotus 3:
Osku Pajamäki: Muutosesitys 1:
Poistetaan luvusta ”sosiaaliset hankinnat” viimeinen, veroparatiiseja
koskeva kappale ja korvataan se kappaleella:
"Kaupunki pitää tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja välttää yhteistyötä
sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin.
Kaupunginhallitukselle valmistellaan helmikuun 2013 loppuun
mennessä mm. muiden EU-maiden kokemuksia ja aiempia selvityksiä
hyödyntäen selvityskuntien ja muiden pakallishallinnon toimijoiden
nykyisten oikeusnormien mukaisista mahdollisuuksista välttää
yhteistyötä tällaisten yritysten kanssa, sekä keinoista hankkia tietoa
yritysten kytkennöistä veroparatiiseihin esim. tilintarkastusten ja
maakohtaisten raporttien avulla."
Muutosesitys 2:
Lisätään luvun ”Taloudenhoidon vastuullisuus ja harmaan talouden
torjunta” loppuun kappale: ”Sosiaalisen kestävyyden, kaupunkilaisten
omaehtoisen elämän ja talouden vakauden edistämiseksi kaupunki
selvittää miten se voi tukea aikapankkien toimintaa.”
Muutosesitys 3:
Lisätään loppuun luku ”Strategian täytäntöönpanoa ja seuranta” ja
siihen teksti: "Globaalin vastuun strategian tavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan kaupunginhallitukselle vähintään kahden vuoden välein."
Kannattajat: Outi Ojala
Kaupunginhallitus hyväksyi Pajamäen vastaehdotukset (nro 3, sis.
muutosesitykset 1 - 3) yksimielisesti.

Vastaehdotus 4:
Outi Ojala: Poistetaan luvusta "sosiaaliset hankinnat" kappale:
"Kaupunki edistää hankinnoillaan eettisesti tuotettujen tuotteiden
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käyttöä. Lisätään eettisesti tuotettujen tuotteiden valikoimaa. Kaupunki
pyrkii lisäämään reilun kaupan tuotteiden käyttöä."
Tilalle laitetaan lisäys: "Helsinki siirtyy käyttämään reilun kaupan
periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvi ja teetä ja pyrkii aktiivisesti
lisäämään muiden reilun kaupan tuotteiden käyttöä. Kaupunki hakee
Reilun kaupan kaupungin -arvonimeä."
Kannattajat: Johanna Sumuvuori

Vastaehdotus 5:
Johanna Sumuvuori: Yhdistetään kappaleet ilmastonmuutos ja
ympäristönsuojelu yhdeksi kappaleeksi ”Ilmastonmuutos ja
ympäristönsuojelu”
Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun: ”Pitkän aikavälin
tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen tätäkin suurempi
leikkaaminen Suomen ja EU:n linjausten mukaisesti.”
Muutetaan kappale ”Helsinki on eturivin toimija ympäristönsuojelussa.”
muotoon: ”Helsinki on eturivin toimija ympäristönsuojelussa ja luonnon
monimuotoisuuden turvaamisessa. Kaupungin ympäristöpoliittiset
tavoitteet pidetään jatkuvalla päivittämisellä ajan tasalla.
Kaupunginvaltuusto käsittelee ympäristöraportin vuosittain.”
Kannattajat: Laura Rissanen
Kaupunginhallitus hyväksyi Sumuvuoren vastaehdotuksen (nro 5)
yksimielisesti.

Vastaehdotus 6:
Johanna Sumuvuori: Lisätään kappaleen ”Ruokakulttuurin
kehittämisessä…” loppuun lause: "Siksi erityisesti kasvisruuan
määrään ja laatuun panostetaan Palmian Catering-tarjonnassa."
Kannattajat: Laura Rissanen

Vastaehdotus 7:
Johanna Sumuvuori: Lisätään luvun ”Maahanmuutto ja
monimuotoisuus” kolmanneksi kappaleeksi: "Pakolaisille,
turvapaikanhakijoille ja muille maahanmuuttajille mahdollistetaan pääsy
kieliopetukseen vähintään kolmen kuukauden sisällä Helsinkiin
saapumisesta sekä kieliopetuksen jatkuvuuteen.”
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Ja lisätään kappaleen ”Maahanmuuttajien kiinnittymistä…” loppuun
lauseet: ”Erityistä huomiota kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien
työntekijöiden neuvontaan ja aseman parantamiseen työmarkkinoilla.
Varmistetaan vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja
turvapaikanhakijalasten ja -nuorten nopea pääsy arviointi- ja
kuntoutuspalveluiden piiriin.”
Kannattajat: Laura Rissanen

Vastaehdotus 8:
Johanna Sumuvuori: Lisätään luvun ”Kansainvälinen yhteistyö”
loppuun kappale:
”Helsinki vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä syrjinnän vähentämiseksi
ja hakee UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities Against
Racism -verkoston jäsenyyttä.”
Kannattajat: Laura Rissanen

Vastaehdotus 9:
Jussi Halla-aho: Liitteen 1 sivu 5:
Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava lause: "Kaupunki
vie kaikki harmaan talouden esiintymistä koskevat epäilyt poliisin
tutkittavaksi."
Jussi Halla-ahon vastaehdotusta (nro 9) ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus 10:
Jussi Halla-aho: Liitteen 1 sivu 5:
Muutetaan "Maahanmuutto ja monimuotoisuus" -osion ensimmäinen
kappale ("Maahanmuutto Helsinkiin [...] kehittämisessä tunnustetaan.")
seuraavasti: "Maahanmuuttajien onnistuneen integroinnin merkitys
kaupungin elinvoimaisuudelle ja kansainväliselle kilpailukyvylle
tiedostetaan."
Perustelut: Kaupungin johto on useissa yhteyksissä tuonut esille, että
maahanmuuttajien syrjäytyminen, segregaatio ja ghettoutuminen, usein
toisessa polvessa, on Helsingin suurimpia lähivuosien ja vuosikymmenien taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Tätä taustaa
vasten väite, jonka mukaan maahanmuutolla sinänsä olisi myönteinen
merkitys Helsingin elinvoimaisuudelle tai kansainväliselle
kilpailukyvylle, ei vastaa todellisuutta.
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Jussi Halla-ahon vastaehdotusta (nro 10) ei kannatettu, joten se
raukesi.

Vastaehdotus 11:
Jussi Halla-aho: Liitteen 1 sivu 6:
Muotoillaan sivun ensimmäinen kappale seuraavasti:
"Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin
yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla tarpeen mukaista suomen ja ruotsin
kielen opetusta sekä tietoa työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen
hakemisesta."
Perustelut: Työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen tulee olla kaikkien
haettavissa yhtäläisin ehdoin ilman, että ketään suositaan tai syrjitään
taustansa perusteella. Sen sijaan tulee kiinnittää huomiota siihen, että
tieto tällaisista paikoista saavuttaa myös maahanmuuttajat.
Jussi Halla-ahon vastaehdotusta (nro 11) ei kannatettu, joten se
raukesi.

1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: (Vastaehdotus 1 - Rissanen) Lisätään johdantoluvun
loppuun kappale:
"Kuntalain 1. pykälän mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa
hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Globaalit
vuorovaikutussuhteet vaikuttavat nykyään merkittävästi ja kasvavasti
kuntien toimintaan kaikilla toimialoilla ja myös kuntalaisten arkeen.
Toisaalta kuntien omalla toiminnalla on vaikutuksia kaikkialla
maailmassa. Kuntien onnistuminen kuntalain asettamissa tavoitteissa
edellyttää siten etenevässä määrin kuntien oman toiminnan globaalin
toimintaympäristön ymmärtämistä sekä kuntien aktiivista pyrkimystä
omalta osaltaan vaikuttamaan globaaliin kehitykseen. Tilanne on
maailmanlaajuisesti paikallishallinnolle vielä uusi ja haastava. Helsinki
pyrkii olemaan kansainvälisesti aloitteellinen, kehittyvä ja osaava
toimija globaalin vastuun kantamisessa paikallisesti."
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 14
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Osku
Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna
Sumuvuori, Hannu Tuominen
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Tyhjä: 0
Poissa: 1
Tarja Kantola

2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: (Vastaehdotus 6 - Sumuvuori) Lisätään kappaleen
”Ruokakulttuurin kehittämisessä…” loppuun lause: "Siksi erityisesti
kasvisruuan määrään ja laatuun panostetaan Palmian Cateringtarjonnassa."
Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava
Ei-äänet: 7
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Laura
Rissanen, Johanna Sumuvuori, Hannu Tuominen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Tarja Kantola
Puheenjohtajan äänen ratkaistessa, esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: (Vastehdotus 7 - Sumuvuori) Lisätään luvun
”Maahanmuutto ja monimuotoisuus” kolmanneksi kappaleeksi:
"Pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja muille maahanmuuttajille
mahdollistetaan pääsy kieliopetukseen vähintään kolmen kuukauden
sisällä Helsinkiin saapumisesta sekä kieliopetuksen jatkuvuuteen.”
Ja lisätään kappaleen ”Maahanmuuttajien kiinnittymistä…” loppuun
lauseet: ”Erityistä huomiota kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien
työntekijöiden neuvontaan ja aseman parantamiseen työmarkkinoilla.
Varmistetaan vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja
turvapaikanhakijalasten ja -nuorten nopea pääsy arviointi- ja
kuntoutuspalveluiden piiriin.”
Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho
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Ei-äänet: 13
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Kimmo Helistö,
Mari Holopainen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sumuvuori,
Hannu Tuominen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Tarja Kantola

4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: (Vastaehdotus 8 - Sumuvuori) Lisätään luvun
”Kansainvälinen yhteistyö” loppuun kappale:
”Helsinki vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä syrjinnän vähentämiseksi
ja hakee UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities Against
Racism -verkoston jäsenyyttä.”
Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho
Ei-äänet: 13
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Kimmo Helistö,
Mari Holopainen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sumuvuori,
Hannu Tuominen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Tarja Kantola

5 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: (Vastaehdotus 4 - Ojala) Poistetaan luvusta "sosiaaliset
hankinnat" kappale: "Kaupunki edistää hankinnoillaan eettisesti
tuotettujen tuotteiden käyttöä. Lisätään eettisesti tuotettujen tuotteiden
valikoimaa. Kaupunki pyrkii lisäämään reilun kaupan tuotteiden
käyttöä." Tilalle laitetaan lisäys: "Helsinki siirtyy käyttämään reilun
kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvi ja teetä ja pyrkii
aktiivisesti lisäämään muiden reilun kaupan tuotteiden käyttöä.
Kaupunki hakee Reilun kaupan kaupungin -arvonimeä."
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Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho
Ei-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Kimmo Helistö,
Mari Holopainen, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sumuvuori, Hannu Tuominen
Tyhjä: 1
Jan D Oker-Blom
Poissa: 1
Tarja Kantola
27.08.2012 Pöydälle
28.05.2012 Pöydälle
21.05.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Kaupunginorkesterin johtokunta 24.05.2012 § 19
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:
Johtokunnalla ei ole lisättävää Globaalin vastuun strategiaa
valmistelevan työryhmän ehdotukseen. Orkesterin kansainvälinen
yhteistyötoiminta on ehdotuksen peruslinjausten mukaista.
Esittelijä
Hallintopäällikkö
Hannu Linna
Lisätiedot
Virpi Tahvanainen, Viestintäassistentti, puhelin: 310 22710
virpi.tahvanainen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 112
HEL 2012-004576 T 00 01 01
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Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa Globaalin vastuun
strategiaehdotuksesta ja sen taustamuistiosta seuraavan lausunnon:
"Terveyslautakunta pitää merkittävänä, että Helsinki ilmeisesti Suomen
ensimmäisenä kuntana on laatimassa oman globaalin eli
maailmanlaajuisen vastuun strategian. Työryhmän kokoama
taustamuistio on monipuolinen kuvaus siitä, miten useilla eri tavoilla
maailmanlaajuinen vastuu pyritään valtion ja kaupungin eri linjauksissa
ja toiminnoissa ottamaan huomioon. Valtion ja kunnan roolien
tarkentamiseen on tarvetta varmasti jatkossakin.
Terveyslautakunta toteaa, että ehdotus Helsingin kaupungin globaalin
vastuun strategiaksi ja sen sisältämä taustamuistio ovat tärkeä
kannanotto terveellisen ja turvallisen yhteiskunnan tulevaisuuden
suunnitteluun. Hallintokuntarajat ylittävä yhteinen strategia voi
toteutuessaan parantaa ihmisten ja elinympäristön tilaa monilla eri
tavoilla. On tarkoituksenmukaista, että kaikkiin tarkasteltaviin alueisiin
liittyvät ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden
kunnioittaminen.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympäristönsuojelun edistämiseen
liittyen terveyslautakunta toteaa antaneensa 17.2.2010 lausunnon
Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian
luonnoksesta sekä 1.11.2010 lausunnon Helsingin kaupungin
ympäristöpolitiikan luonnoksesta. Terveyslautakunta pitää globaalin
vastuun strategiassa mainittuja ilmastomuutoksen ja ympäristösuojelun
tavoitteita kannatettavina ja esittää, että toimenpide-ehdotusten
toteuttamismahdollisuuksia selvitettäisiin.
Hankintoihin liittyen terveyslautakunta toteaa, että kaupungin
hankintakeskus toimii kaupungin yhteishankintayksikkönä, joka
kilpailuttaa ensisijaisesti yhteishankittavat tuotteet ja palvelut ja vastaa
niiden osalta globaalin vastuun periaatteiden toteutumisesta.
Terveyskeskus pyrkii huomioimaan globaalin vastuun periaatteet
omissa kilpailutuksissaan siinä määrin kuin se on mahdollista.
Hankintalain mukaan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten ja
kriteerien, kuten esimerkiksi ympäristökriteerien, tulee liittyä hankinnan
kohteeseen. Suuri osa terveyskeskuksen kilpailuttamista
palveluhankinnoista koskee lääkäri- ja hoitajapalveluita, joiden
tarjouspyynnöissä asetettaviin vaatimuksiin ympäristökriteerien
liittäminen on hyvin vaikeaa. Terveyslautakunta esittää, että globaalin
vastuun strategian osana kaupunki päättää hankinnoissaan välttää
yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka käyttävät ns. veroparatiiseja
verojen kiertämiseen
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Terveyslautakunta kannattaa maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen
liittyviä linjauksia todeten, että niissä korostuvat hyvä ihmisarvoinen
elämä turvallisessa ympäristössä sekä kielen oppiminen, työllistyminen
ja vaikutusmahdollisuudet. Nämä kaikki ovat ihmisen terveyden ja
toimintakyvyn kannalta keskeisiä edellytyksiä.
Henkilöstöön liittyviä linjauksia terveyslautakunta kannattaa todeten,
että ne ovat keskeisiä myös terveyskeskuksen toiminnan kannalta ja
niiden mukaisesti toimitaan jo.
Vielä terveyslautakunta toteaa, että taloudenhoidon osalta
terveyskeskus noudattaa kaupungin ohjeita ja näin pyrkii edistämään
esitettyjä tavoitteita. Osin nämä tavoitteet liittyvät myös kansainväliseen
yhteistyöhön.
Terveysvaikutusten arviointi
Kaupungin globaalin eli maailmanlaajuisen vastuun strategian
tarkoituksena on edistää osaltaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia
kaikkialla maailmassa. Strategian linjausten toteutumisella voi olla
merkittäviä ja erittäin laajoja myönteisiä terveysvaikutuksia."
Käsittely
08.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Edellä oleva päätös lausunnoksi syntyi äänestyksen jälkeen
puheenjohtaja Malisen ehdotettua jäsen Leppäsen kannattamana, että
lausunnon neljännen kappaleen loppuun lisätään seuraava esitys:
"Terveyslautakunta esittää, että globaalin vastuun strategian osana
kaupunki päättää
hankinnoissaan välttää yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka käyttävät
ns. veroparatiiseja verojen kiertämiseen."
Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen ja puheenjohtaja Malisen
vastaehdotuksen välillä todettiin lautakunnan äänin 6 (Tuuli Kousa,
Eeva Kuuskoski, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Karita Toijonen,
Hannu Tuominen) - 3 (Sami Heistaro, Laila Inborr, Riitta Snäll)
kannattavan puheenjohtaja Malisen vastaehdotusta.
17.04.2012 Pöydälle
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle globaalin
vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta seuraavan lausunnon.
Sosiaalilautakunta pitää merkittävänä, että Helsinki on tarttunut
globaalin vastuun teemaan ja lähtenyt määrittelemään, millaisen
strategian avulla sitä voitaisiin toteuttaa. Työryhmän mukaan
haasteena on ollut strategian sisältöalueiden määrittely suomalaisen
kuntaorganisaation ja lisääntyvien globaalien vuorovaikutussuhteiden
kentässä. Valmistelussa on keskitytty globaalin vastuun keskeisten
teemojen tunnistamiseen, jotta voitaisiin käydä keskustelua kunnan
roolista globaalin vastuun kantamisessa ennen toimenpiteiden
määrittelyä.
Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan työryhmä on onnistunut
hyvin rajaamaan kunnan globaalin vastuun piirin kuuluvat teemat, joita
ovat ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstöön liittyvät
kysymykset. Lisäksi on määritelty ne globaalin vastuun ulottuvuudet,
jotka kuuluvat valtion toimivaltaan.
Työryhmän kokoama taustamuistio on monipuolinen kuvaus siitä, miten
globaali vastuu otetaan huomioon valtion ja kaupungin eri linjauksissa
ja toiminnoissa. Valtion ja kunnan välinen työnjako ja strateginen
kumppanuus ovat tärkeitä myös jatkossa, esimerkiksi pakolaisten
vastaanottamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Sosiaalilautakunta pitää oikeansuuntaisena työryhmän ajatusta siitä,
että ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden
kunnioittaminen liittyvät kaikkiin globaalin vastuun tarkasteltaviin
alueisiin.
Sosiaalilautakunta pitää globaalin vastuun strategiassa mainittuja
ilmastomuutoksen ja ympäristösuojelun tavoitteita kannatettavina.
Esitetyt linjaukset ovat yhdenmukaiset valmisteilla olevan Helsingin
kaupungin ympäristöpolitiikan kanssa. Kaupungin luottamushenkilöiden
ja työntekijöiden lentomatkojen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen
kompensointijärjestelmän käyttöönotto on kannatettava ehdotus ja
osoitus kaupungin ilmastovastuusta.
Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että ruokapalvelun ja helsinkiläisten
ruokaketjun ekologisen jalanjäljen pienentäminen on nostettu esiin.
Vuonna 2010 hyväksytyn Ruokakulttuurin kehittämisvalinnat
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toimenpideohjelman mukaisesti lasten päivähoidossa on käynnistetty
lastenruokailun luomuohjelman edellyttämät toimenpiteet yhteistyössä
Palmian ja hankintakeskuksen kanssa. Tavoitteena on luomuruoan
osuuden kasvattamisen päiväkotiruokailussa 50 %:iin vuoteen 2015
mennessä sekä muutoksen kytkemisen päiväkotien pedagogisiin
sisältöihin.
Varhaiskasvatusta kaupunkitasolla ohjaaviin asiakirjoihin on lisätty
ruokaan ja ruokakulttuuriin liittyviä pedagogisia sisältöjä ja päiväkotien
toiminnassa ruokailutilanteilla, erilaisilla tutustumiskäynneillä ja
tapahtumilla sekä muilla ruokaan liittyvillä sisällöillä tulee jatkossa
olemaan entistä suurempi merkitys. Palmian kanssa yhteistyössä
toteutetaan erilaisia teemaviikkoja ja –päiviä, joista esimerkkinä kevään
2012 lähiruokaviikko ja syksyn 2012 sadonkorjuuviikko. Pedagogisten
sisältöjen ytimenä on lapsen kokonaisvaltaisen ruokakokemuksen
nostaminen keskiöön vuorovaikutteisessa prosessissa kasvattajien,
vanhempien ja lasten kanssa.
Sosiaalilautakunta yhtyy taustamuistiossa esitettyyn käsitykseen, jonka
mukaan Helsingin kaupungilla merkittävänä julkisten hankintojen
tekijänä on mahdollisuus vaikuttaa kestävän kehityksen periaatteiden
edistämiseen. Sosiaaliviraston tavoitteena on huomioida globaalin
vastuun periaatteet omissa hankinnoissaan ja kilpailutuksissaan siinä
määrin kuin se on mahdollista. Kaupungin hankintakeskus toimii
kaupungin yhteishankintayksikkönä, joka kilpailuttaa ensisijaisesti
yhteishankittavat tuotteet ja palvelut ja vastaa niiden osalta globaalin
vastuun periaatteiden toteutumisesta.
Sosiaalilautakunta pitää myönteisenä sitä, että strategiassa mainitaan
erikseen maahanmuutto ja monimuotoisuus ja että maahanmuutto
ilmiönä otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä tavoitteena
kaupunkilaisten hyvinvointi. Myös oman kielen ja kulttuurin tukeminen
on kannatettavaa, samoin kuin se, että muunkielisten tarpeet
ymmärretään ja palveluihin luodaan yhdenvertainen pääsy.
Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä muunkielisen henkilöstön määrän
lisäämistä siten, että se vastaa muunkielisten osuutta kaupungin
väestöstä. Sosiaaliviraston muunkielisen henkilöstön osuus on
kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2011 lopussa muun kuin
suomen- tai ruotsinkielisen henkilöstön osuus sosiaaliviraston
henkilöstöstä oli 6.53 %. Muunkielisen henkilöstön osuus oli suurin
vanhusten palveluissa, jossa muunkielistä henkilöstöä oli 15.74 %.
Muunkielisen henkilöstön osuuden kasvattaminen sekä
monimuotoisuuden kehittäminen liitetään sosiaalitoimen vuoden 2013
henkilöstötavoitteisiin. Henkilöstöraportointia kehitetään siten, että
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muunkielisen henkilöstön määrän kehittyminen raportoidaan vuoden
2012 henkilöstöraportoinnin yhteydessä.
Oppisopimuskoulutus on muunkielisille jatkossakin tärkeä väylä
työllistyä sosiaalitoimen tehtäviin. Sosiaalivirastossa käynnistetään
vuosittain yksi muunkielisille tarkoitettu oppisopimusryhmä lähihoitajan
tutkinnon suorittamista varten, muunkielisiä on myös muissa
oppisopimusryhmissä.
Monimuotoisuutta kehitetään esimiesten ja työyhteisöjen
monimuotoisuusvalmennuksilla. Muunkielisille turvataan mahdollisuus
osallistua suomen kielen opetukseen. Sosiaalivirastossa on hyviä
kokemuksia muunkielisille työntekijöille, heidän esimiehilleen sekä
muunkielisille opiskelijoilleen järjestetyistä verkostotilaisuuksista.
Virastossa on otettu käyttöön myös erityisesti muunkielisille
tarkoitettuja perehdytyskäytäntöjä. Jatkossa on tarvetta panostaa
lisäksi muun muassa muunkielisten opiskelijoiden harjoittelujaksojen
kehittämiseen.
Sosiaalilautakunta haluaa lopuksi nostaa esille kysymyksen
erillisstrategian tarpeellisuudesta. Parhaillaan on käynnistymässä
vuosien 2013- 2016 strategiaohjelman sisältöjen ja rakenteen
hahmottelu. Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan globaalin
vastuun strategiset linjaukset ja toimenpiteet olisi mahdollista sisällyttää
uuteen strategiaohjelmaan, jolloin erillistä strategiaa ei tarvittaisi.
Hallintokunnat voisivat laatia omat linjauksensa ja
talousarviotavoitteensa strategiaohjelman pohjalta.
Terveysvaikutusten arviointi
Kaupungin globaalin strategian tarkoituksena on edistää sosiaalisesti
kestävää kehitystä Helsingissä sekä lisätä tietoisuutta kaupungin
toimenpiteiden vaikutuksista muualla maailmassa. Näin linjausten ja
toimenpiteiden toteutumisella voi olla merkittäviä ja myönteisiä
terveysvaikutuksia.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377
tuula.vesanen(a)hel.fi
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Henkilöstökeskus kannattaa esitettyjä näkemyksiä ja toimenpiteitä.
Henkilöstökeskus varautuu omalta osaltaan toteuttamaan sovittavat
toimenpiteet.
Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965
marju.pohjaniemi(a)hel.fi
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Päätös
Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Yleisesti voi sanoa, että Helsingissä kynnys saattaa kansainväliseen
tietoisuuteen omaa osaamistaan on kovin korkea. Kansainvälisesti
tunnetuksi tullaan vasta kun on olemassa valmis tuote tai todistetusti
kreditoitu palvelu (kuten koulutusjärjestelmän PISA –arvio).
Kansainvälistä mediaa ja yhteistyökumppaneita tulisi lähestyä jo kun on
riittävän hyvä idea, konsepti tai suunnitelma. Kaupungille ominainen
kansainvälinen ujous näkyy myös siinä, että lähdetään globaaleille
kentille vain suurien hankkeiden ja ’highlight’ien kautta – kuitenkin
kaupungin peruspalvelutuotanto on täynnä innovaatioita ja hyviä
käytäntöjä, jotka ovat täysin ’vientikelpoisia’.
Strategiassa on huomioitu riittämättömästi kansainvälisiin verkostoihin,
tietoverkkoihin ja Internetiin liittyvät linjaukset ja tavoitteet. Globaalin
vastuun strategiaa tulisi laajentaa digitaalisen maailman antamiin
mahdollisuuksiin, kuten tiedottamiseen, verkostoitumiseen,
liikkumiseen ja saavutettavuuteen liittyviin asioihin.
Kansainväliset, merkittävästi tietoverkoissa toimivat, verkostot tulevat
yhä tärkeämmiksi osaamisen jakamisen ja kehittämisen välineiksi.
Helsinki voisi hyötyä aktiivisesta kansainvälisestä verkottumisesta
toisaalta omaa osaamistaan tehokkaammin vieden sekä toisaalta sitä
yhteistyössä rakentamalla. Nuorisoasiainkeskuksen kohdalla tällaista
yhteistyötä rakennetaan verkkonuorisotyössä, digitaalisten pelien
pelaamisessa, nuorten vaikuttamistoiminnassa ja monikulttuurisessa
nuorisotyössä. Verkostoutumista rahoitetaan kansainvälisten tuki- ja
rahoitusohjelmien kautta.
Tietoverkot ylittävät myös maanosien ja niiden perinteisten
hallinnollisten alueiden rajat. Globaalin vastuun tarkastelu antaa
tässäkin suhteessa mahdollisuuden arvioida eurosentrismiä:
Pääkaupunkiseutu ja Helsinki ovat jo nyt tunnettuja kansainvälisistä
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yrityksistään, maailmanluokan urheilu- ja kulttuuritapahtumista,
WDC:stä, Guggenheimista jne. – Mitä olisivat kaupungin muun
toiminnan globaalit mahdollisuudet?
Mainittakoon, että nuorisoasiainkeskus on omassa
kansainvälisyysohjelmassaan vuosille 2011-2013 määritellyt ”globaalin
kansalaisuuden” kasvatustehtäväkseen. Nuorille luodaan
mahdollisuuksia kokea kansainvälisyyttä sekä kotikaupungissaan
Helsingissä että muualla maailmassa niin reaali- kuin
verkkomaailmassa. Nuorten matkaryhmät suunnittelevat, valmistelevat
ja toteuttavat nuorisovaihtoja. Nuorten vapaaehtoisvaihtoja toteutetaan
toimimalla vastaanottavana tahona sekä lähettävänä tahona.
Molemmat kuuluvat EU:n nuoriso-ohjelman tukemiin toimintoihin.
Helsinkiläiset nuorisojärjestöt toteuttavat monikulttuurista toimintaa
sekä kotikaupungissaan että osallistuvat itse maailmanlaajuisten
järjestöjen ja tapahtumien ketjuihin.
Globaalin vastuun strategia on moniaineksinen ja konkreettinen
kiteytys Helsingin kaupungin keskeisistä mahdollisuuksista osallistua
maailmanlaajuisten kysymysten ratkaisemiseen. Taustamuistio
syventää varsin informatiivisesti strategiaan tiivistettyjä esityksiä.
Nuorisoasiainkeskus pitää esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä
kannatettavina, mutta haluaa esittää niihin seuraavia näkökohtia.
On tärkeää, että globaalia vastuuta erityisesti ilmastonmuutosta
käsitellään kaupungin strategiatasolla, koska vastuun kantaminen
ulottuu lopulta kaikkiin kaupunkilaisiin ja koko kaupungin hallintoon.
Tästä näkökulmasta katsottuna on huolehdittava siitä, että strategiassa
esitetyt toimenpiteet ovat riittävän vaikuttavia ja laaja-alaisia
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomen, pääkaupunkiseudun ja
Helsingin erityisenä haasteena on, että kuulumme siihen pieneen
joukkoon maapallon ihmisistä, jotka kuluttavat suurimman osan
käytettävissä olevista luonnonvaroista. Meillä on vain yksi maapallo,
mutta me suomalaiset elämme, kuin niitä olisi useampia. Tarvittaisiin
noin kolme ja puoli maapalloa, jos kaikkien ekologinen jalanjälki olisi
samansuuruinen kuin suomalaisten. (Ecological Footprint Atlas 2010).
Ilmastonmuutosta pidetään tällä hetkellä kaikkein pahimpana
ympäristöuhkana. On kuitenkin muistettava, ettei omasta toiminnasta
syntyneiden päästöjen leikkaaminen pelkästään riitä, vaan on
vaikutettava myös elämäntavastamme johtuvan kulutuksen
ilmastovaikutuksiin. Aina ottaessamme luonnonvaroja käyttöömme
esimerkiksi uusien laitteiden muodossa, aiheutamme
hiilidioksidipäästöjä jossain päin maailmaa. Globaalin vastuun
kantaminen edellyttäisi siis kaupungin osalta laajempaa
luonnonvarojen kuluttamisen tarkastelua. Hankintojen ekologisuus ja
eettisyys ovat tärkeitä asioita, mutta vielä tärkeämpää olisi pohtia sitä
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voidaanko hankinta joskus jättää tekemättä. Voidaanko ostaa palvelua
tuotteen sijaan? Mitä voisimme lainata, kierrättää tai yhteiskäyttää?
Strategiassa voisi painottaa enemmän sitä, miten kaupunkina
voisimme tuottaa samat palvelut kuntalaisille ekotehokkaammin
vähemmillä luonnonvaroilla. Maailmanlaajuiset vaikutuksemme ovat
jääneet meiltä ohuesti ymmärretyiksi, jos esimerkiksi
ilmastonmuutoksen hidastamiseksi keskitymme vain oman
kaupunkimme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.
Kulutuksestamme syntyy paljon jätettä sekä tuotteiden
valmistusmaissa että täällä Helsingissä. Sähköisten laitteiden
lisääntyminen toiminnassamme ja niiden nopea uusimistahti tuottaa
paljon sähkö- ja elektroniikkaromua. Globaalia vastuuta kantavana
Helsingin kaupungilla tulisi olla järjestelmä, joka takaa sen, ettei serromua kulkeudu kehitysmaihin alkeellisiin oloihin purettavaksi.
Greenpeacen arvion mukaan EU:n alueella kerätystä SER:stä vain 25
% käsitellään asianmukaisesti – loput katoavat jäljettömiin (Honkonen,
J., Tuurala, A. 2009. Vihreä IT; elektroniikan elämänkaari. Tietokone
5/2009).
Ruokanäkökulmaa käsitellään muistiossa paljon ja onkin tärkeää, että
ruokaa Suomessa tuotetaan ympäristöystävällisesti ja suositaan
lähiruokaa sekä luomua. Kaupunki voisi kuitenkin toimia
äänekkäämmin kasvispainotteisen ruokavalion puolesta, koska lihan
syönnin vähentäminen on merkittävin globaali ruokaan liittyvä
ympäristöteko. Kasvisruoan määrää tulisikin huomattavasti lisätä
Palmian tarjonnassa ja sen laatuun ja ravitsevuuteen tulisi kiinnittää
huomiota. Reilun kaupan järjestelmä on sinänsä hyvä ja kannatettava,
mutta kaupungin isona toimijana on syytä selvittää myös muiden
eettiseen kuluttamiseen liittyvien sertifikaattien käyttökelpoisuus,
esimerkiksi kelpuutetaanko UTZ – merkitty kahvi Reilun kaupan
kaupungin käyttöön. Myös banaaneilla on Reilun kaupan merkille
kilpaileva järjestelmä. Kaupunkiviljely tulee jatkossa varmaan
lisäämään tervettä suhtautumista ruoka-asioihin.
Lopuksi nuorisoasiainkeskus toivoo, että Globaalin vastuun strategiaan
tai muistioon lisättäisiin kappale kaupungin ekotukihenkilöistä, joita
toimii jo miltei kaikissa kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Tämä on
merkittävä kaupungin globaalin vastuun resurssi, jotka tarvitsisivat
tuekseen hyvin toimivan ympäristöjohtamisen ja kaikkien esimiestensä
tuen. Hyvin toimiessaan ekotukijärjestelmä voisi viedä ymmärrystä
globaalista vastuusta ruohonjuuritasolle kaikkiin virastoihin ja laitoksiin.
Käsittely
26.04.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitystään siten, että
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kohdassa 4 korvataan "Strategiassa voisi painottaa.." alkavassa
virkkeessä sana "hyvät" sanalla "samat" ja kohdasta 6 poistetaan virke
" Miksei työpaikkaruokaloissakin voisi olla koulujen tapaan yksi
kasvisruokapäivä viikossa ja sen lisäksi kaikkina muina päivinä
kasvisvaihtoehto?"
Vastaehdotus:
Tuomas Tiihonen: Lautakunta päättää antaa esityksen mukaisen
lausunnon muokattuna siten, että
lausunto järjestetään uudelleen siten, että kohdat 2-6 siirretään kohdan
11 jälkeen ja kohtien 7 ja 8 järjestys vaihdetaan.
Kannattajat: Malina Valtonen
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää antaa esityksen mukaisen lausunnon
muokattuna siten, että lausunto järjestetään lausunnon uudelleen siten,
että kohdat 2-6 siirretään kohdan 11 jälkeen ja kohtien 7 ja 8 järjestys
vaihdetaan.
Jaa-äänet: 4
Riku Ahola, Verna Castren, Erkki Perälä, Johanna Sandberg
Ei-äänet: 5
Anita Kuitunen, Tuomas Tiihonen, Petra Toivonen, Tuomo Valokainen,
Malina Valtonen
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Lauri Siurala
Lisätiedot
Lauri Siurala, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045
lasse.siurala(a)hel.fi
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Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
globaalin vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta seuraavan
lausunnon:
Kaupunginmuseon johtokunta pitää hyvänä, että Helsingin kaupunki on
tunnistanut kaupungin roolin globaalin vastuun kantamisessa ja
kirjannut siihen kuuluvat teemat ja linjaukset strategiamuotoon
hyödyntäen jo olemassa olevia tai valmisteilla olevia aiheeseen liittyviä
kaupungin ohjelmia ja linjauksia. Poimintoja on tehty kaupungin
strategiaohjelmasta, hankintastrategiasta, elinkeinopolitiikasta,
tapahtumajärjestämisen linjauksista, ruokakulttuuristrategiasta ja
harmaan talouden torjunnan toimintaohjeista. Itse globaalin vastuun
strategiaan on sisällytetty vain uudet toimenpide-ehdotukset
Työryhmän ehdotuksen sisältämät globaalin vastuun sisältöalueet
(ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta, henkilöstö) liittyvät
vähintäänkin välillisesti kaikkien virastojen toimintaan.
Taustamuistiossa onkin ansiokkaasti pohdittu globaalin vastuun
määrittelyn haasteita palvelujen tuottamisen ja hankintojen ympäristöja ilmastovaikutuksista aina ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.
Yhdellä alueella strategia jää osin ohueksi: kulttuurin rooli ja merkitys
globaalin vastuun näkökulmasta on jäänyt vähäiselle käsittelylle.
Johtokunta pitää tärkeänä, että muistiossa huomioitaisiin myös
valtuuston 2011 hyväksymän Helsingin kulttuuristrategian 2012-2017
linjauksia. Globaalin vastuun kannalta siihen sisältyy joitakin olennaisia
periaatteita. Kulttuuri on osa kansalaisyhteiskuntaa, se on kestävää
kehitystä ja se vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää terveyttä. Näillä
kaikilla on yhtymäkohtansa globaalin vastuun strategiaan, mm. siihen
jo sisältyvään maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyviin
kysymyksiin. Kestävän kansalaisyhteiskunnan lähtökohtia ovat
kulttuurienvälisyys, vuoropuhelu ja eri kulttuurien rinnakkaiselo.
Kulttuurilla on roolinsa ja mahdollisuutensa eriarvoistumisen hillinnässä
ja yhteisöllisyyden lisäämisessä. Kulttuurin trendit ja muutokset ovat
globaaleja.
Johtokunta esittää, että myös kulttuuristrategiaa hyödynnettäisiin
globaalin vastuun strategiassa muiden linjausten ohessa. Strategiaan
olisi hyvä lisätä kulttuuristen oikeuksien kunnioittaminen ja kulttuurin
saavutettavuuden periaatteet, joihin liittyy mm. oikeus kulttuuriperintöön
ja sen suojeluun.
Johtokunta pitää tärkeänä, että myös rakennettu kulttuuriympäristö ja
sen vaaliminen näkyisi kaupungin globaalin vastuun strategiassa.
Kulttuuriympäristön vaaliminen on kestävää kehitystä. Siihen
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nivoutuvat myös energiansäästön haasteet vanhassa
rakennusperinnössä sen ominaislaatua kadottamatta ja
korjausrakentaminen ylikorjaamista tai turhaa uusimista välttäen,
perinteisiä ja ekologisia menetelmiä sekä materiaaleja suosien.
Kulttuuriympäristöä ja -perintöä ei voi unohtaa globaalin vastuun
strategiasta myöskään siksi, että Suomi on sitoutunut noudattamaan
lukuisia kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia, joista voi mainita
esim. Unescon maailmanperintösopimuksen. Sen sisältämistä
maailmanperintökohteista yksi, Suomenlinna, sijaitsee Helsingissä.
Toinen maininnan arvoinen sopimus on Haagin yleissopimus, jonka
tavoitteena on kulttuuriomaisuuden suojelu aseellisen selkkauksen
sattuessa. Muita tärkeitä kansainvälisiä sitoumuksia ovat esimerkiksi
maisemaa koskeva eurooppalainen yleissopimus, jonka lähtökohtia
ovat kestävän kehityksen tavoitteet sekä maiseman merkitykset
kulttuurin, ekologian, ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kannalta.
Erityisenä näkökulmana on maiseman merkitys eurooppalaisen
identiteetin, paikallisen kulttuurin ja yksilön elämänlaadun
turvaamisessa.
Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo
Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485
tiina.merisalo(a)hel.fi
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Päätös
Johtokunta päätti antaa seuraavansisältöisen lausunnon globaalin
vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta:
"Työryhmä on strategiassaan määritellyt globaalin vastuun ja esittänyt
eräitä toimenpide-ehdotuksia. Globaalin vastuun strategian
taustamuistiossa on monipuolisesti käsitelty asiaa. Helsingin Satama ja
satamatoiminnat ovat osa kansainvälistä kuljetusketjua, joten globaalit
asiat ovat olennaisia sen toiminnassa.
Helsingin Satamalla on jo perustehtävänsä perusteella merkittävä rooli
Helsingin liike-elämän ja elinkeinopolitiikan sekä kansainvälisen
toiminnan tukemisessa. Helsingin Sataman toiminta-ajatus on
määritelty seuraavasti:
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Helsingin satama on Suomen ulkomaankaupan sekä
matkustajaliikenteen pääsatama edistäen monipuolisesti Helsingin
seudun elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Liiketoiminnan aktiivisena
kehittäjänä Helsingin Satama luo puitteet ja koordinoi toimintoja
satamassa.
Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu
Yksi keskeinen asia globaalissa vastuussa on ilmastonmuutos ja sen
hillintä. Kaupunki on asettanut konkreettisia tavoitteita
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Kaupunki vähentää
kasvihuonepäästöjä vähintään 20% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020
mennessä. Satamatoiminnassa laivaliikenteen päästöt riippuvat
olennaisesti kansainvälisen lainsäädännön ja määräysten
kehittymisestä. Niihin ei Helsingin Satama suoraan voi kovinkaan
paljon vaikuttaa.
Eräs keino ilmastonmuutoksen hillintään on oman toiminnan
energiatehokkuuden lisääminen. Helsingin Satama on asettanut
tavoitteekseen oman energiankulutuksen vähentämisen 2% vuosittain
kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Tavoite onkin saavutettu vuosina
2009 -2011.
Laivaliikenteen päästöjen vähentämiseksi on Katajanokalla rakenteilla
maasähköliityntämahdollisuus Tukholmaan liikennöiville aluksille.
Helsingin Satama on mukana Itämeriohjelman hankkeissa, joissa
tutkitaan laivaliikenteen päästöjen vähentämismahdollisuuksia ja myös
mahdollisuuksia ottaa satamamaksuissa huomioon laivojen
ympäristövaikutukset.
Itämeren suojelu on Helsingin Satamalle tärkeä asia. Helsingin Satama
on ollut eturivin toimija mm. laivajätevesien vastaanotossa. Se on
investoinut jo 1990- luvun puolivälistä lähtien laivajätevesien
vastaanottojärjestelmiin. Helsingin Satama toimii yhteistyössä
varustamoiden ja Itämeren satamien kanssa tavoitteenaan kehittää
järjestelmien toimivuutta.
Hankinnat
Helsingin Sataman tavara- ja materiaaliostot tehdään pääsääntöisesti
kaupungin yhteishankintaelinten kilpailuttamilta tavarantoimittajilta.
Kilpailutuksissa ja hankinnoissa on syytä huomioida kestävän
kehityksen periaatteet. Hankinnoissa tavoitellaan energia- ja
materiaalitehokkaita ratkaisuja ja ympäristökriteerit ovat tärkeä
hankintojen valintakriteeri. Hankinnoissa pyritään suosimaan eettisyyttä
ja toteuttamaan yhteiskunnallista vastuuta. Kilpailutuksen vertailu- ja
valintaperusteiden käytöstä tarvitaan lisää ohjeistusta ja osaamisen
varmistamista esimerkiksi koulutuksen avulla.
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Harmaa talous
Helsingin Satama noudattaa tilaajavastuulakia ja kaupungin omaa
harmaan talouden torjuntaohjetta. Ohjeeseen perustuen hankinnoissa
käytettävien toimittajien pitää rekisteröityä yritys- ja yhteisötietolain
mukaisesti ja huolehtia verojen, sosiaaliturva- ja muiden lakisääteisten
maksujen maksamisesta. Päätöksenteko on mahdollisimman avointa ja
julkista. Näillä toimenpiteillä ehkäistään väärinkäytöksiä kaikissa
muodoissaan.
Kansainvälinen yhteistyö
Satamatoiminta on osa kansainvälistä kuljetusketjua ja erityisesti
yhteistyö Itämeren alueella on tärkeää Helsingin Satamalle.
Yhteydenpito merkittävimpiin vastasatamiin on keskeisessä asemassa.
Helsingin Satama osallistuu aktiivisesti alan eri kansainvälisten
järjestöjen toimintaan ja edistää siten yhteisiä tavoitteita.
Henkilöstö
Helsingin Satama noudattaa kaupungin henkilöstöstrategiaa ja eettisiä
periaatteita, jotka on tiedotettu henkilökunnalle. Henkilökunnalle
taataan turvallinen, terveellinen ja tasa-arvoinen työympäristö.
Henkilöstöä koulutetaan ympäristövastuullisuuteen.
Työmatkapyöräilyä edistetään. Helsingin Satama on
työsuhdepolkupyöräilyn pilotti Helsingin kaupungilla ja yli 10 %:lla
henkilöstöstä on työsuhdepolkupyörä.
Rekrytoinnissa edistetään muunkielisten työntekijöiden sijoittumista
työpaikkoihin."
Esittelijä
talousjohtaja
Tauno Sieranoja
Lisätiedot
Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: 310 33560
tauno.sieranoja(a)hel.fi
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Päätös
Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle ehdotuksen
mukaisen lausunnon:
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Strategialuonnoksessa globaalin vastuun sisältöalueiksi on määritelty
ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstö.
Ilmastonmuutos
Strategiaehdotuksessa todetaan ilmastonmuutoksen osalta, että
kaupunki vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 % vuoden
1990 tasosta vuoden 2020 mennessä ja että uusiutuvien
energianlähteiden osuus energiantuotannossa nostetaan 20 %:iin
vuoteen 2020 mennessä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin
Energian kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jossa
esitetään konkreettinen toimenpideohjelma näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi Helsingin Energian osalta. Kaupunginvaltuusto
vahvisti päivitetyn kehitysohjelman kokouksessaan 18.1.2012.
Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa kuvataan Helsingin
kaupungin strategiaohjelman linjauksia: Helsinki toimii aktiivisesti
ilmastonmuutoksen torjuntatyössä, edistää päästöjen vähentämistä
synnyttäviä energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä innovaatioita
sekä profiloituu ilmastoystävälliseksi kaupungiksi ja
energiatehokkuuden (energian tuotannon, siirron ja käytön
tehokkuuden) edelläkävijäksi. Helsingin Energian visiona on olla
edelläkävijä energiatehokkuudessa. Helsingin Energia on mukana
Elinkeinoelämän Keskusliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön välisessä
energiatehokkuussopimuksessa ja on sopimuksen myötä sitoutunut
tehostamaan energiankäyttöään 9 % vuosina 2008–2016 vuoteen 2005
verrattuna.
Ympäristönsuojelu
Strategiaehdotuksessa korostetaan Itämeren suojelua tavoitteena
vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren alueella. Helsingin
Energia tukee omalla toiminnallaan tätä tavoitetta mm. Helsingin
yliopiston yhteyteen perustetun Helsingin Energian 100-vuotisrahaston
kautta. Rahaston tarkoituksena on erityisesti Suomenlahtea koskevan
Itämeri-tutkimuksen edistäminen.
Hankinnat, harmaan talouden torjunta
Helsingin Energia noudattaa tilaajavastuulakia ja kaupungin ohjetta
harmaan talouden torjumiseksi.
Kansainvälisessä kaupassa globaali vastuu kansainvälisessä kaupassa
edellyttää yritysmäisempää sitoutumista (Corporate Social
Responsibility). Polttoainehankinnassaan Helsingin Energia edellyttää
myyjältä sitoutumista vastuullisen liiketoiminnan käytäntöihin,
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

489 (881)

Kj/3
26.09.2012
käytännössä sitoutumista vähintään YK:n Global Compact –
periaatteisiin, joihin työryhmän taustamuistiossakin viitataan
yritysmaailman käytäntönä.. Lisäksi Helsingin Energia edellyttää
toimittajilta myös selvitystä toimintapolitiikoista, joilla he täyttävät em.
periaatteet sekä kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Sopimuksiin
sisällytetään myös oikeus auditoida näiden periaatteiden toteuttamista.
Maahanmuutto ja monimuotoisuus sekä henkilöstö
Helsingin Energian omissa kaupungin eettisiä periaatteita
täydentävissä periaatteissa todetaan mm. ” kohtelemme toisiamme,
liikekumppaneita ja muita sidosryhmiä oikeudenmukaisesti ja
tasapuolisesti riippumatta heidän kansallisuudestaan, etnisestä
alkuperästään, sukupuolestaan, iästään, poliittisesta kannastaan tai
uskonnollisesta vakaumuksestaan”. Henkilöstö palkataan pysyvään
työsuhteeseen aina kun mahdollista ja monimuotoisuutta tuetaan
kokonaisvaltaisesti johtamiskäytännöissä huomioiden erityisesti
toimialan haasteet, jolloin energia-alan osaaminen korostuu
rekrytoinneissa ja osaamisen johtamisessa. Asiakaspalvelua tarjotaan
kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.
Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälisen yhteistyön osalta strategiaehdotuksessa todetaan, että
globaalisti Helsinki edistää ilmastopoliittisia tavoitteita kohti
hiilineutraalia tulevaisuutta ja vie maailmalle yksittäishankkeissa opittua
osaamista, esim. energia- ja vesiasioihin liittyvissä kysymyksissä.
Helsingin Energia on esitellyt mm. yhteistuotantoa, kaukojäähdytystä ja
konesalien hukkalämmön hyödyntämistä lukuisissa kansainvälisissä
yhteyksissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Taustamuistiossa on globaalin strategian sateenvarjon alle sisällytetty
myös kaupungin elinkeinopolitiikka. Helsingin Energia vahvistaa
toiminnallaan koko kaupungin liiketoiminnan ja asumisen edellytyksiä
synnyttämällä kaupunkilaisten käyttöön toimivan energiamarkkinan,
joka takaa energian kilpailukykyisen hinnan ja saatavuuden.
Toimintavarma energiahuolto ja luotettavat energiapalvelut ovat
keskeinen osa toimivaa infrastruktuuria, joka on Helsingille merkittävä
kilpailutekijä.
Käsittely
24.04.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Seppo Ruohonen: Poistetaan kappale numero 5.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Seppo Ruohonen
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Lisätiedot
Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100
kauno.kaija(a)helen.fi

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk 19.04.2012 § 10
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Päätös
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut - liikelaitoksen
johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:
Oiva Akatemian johtokunta toteaa, että globaalin vastuun linjaukset
Helsingin kaupungin toiminnassa ovat tärkeä osa koko Helsingin
kaupungin strategisia linjauksia ja ne tulee sisällyttää kaikille
toimialoille.
Oiva Akatemian johtokunta kannattaa tehtyjä linjauksia ja painottaa
henkilöstön ja esimiesten osaamista ymmärtää ja ottaa huomioon
monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä
kysymyksiä. Muistiossa olevat toimenpiteet voidaan liittää osaksi
Helsingin kaupungin omia henkilöstön kehittämistoimenpiteitä sekä
johtamis- ja esimiesvalmennuksia. Oiva Akatemia edistää kehittämis-,
koulutus- ja valmennustoimenpiteillään edelleen Monikulttuurinen
johtaminen -hankkeen (2008-2012) tulosten käytäntöön viemistä ja
hyvien käytäntöjen levittämistä.
Johtokunta painottaa myös, että kestävä kehitys tulee ottaa huomioon
järjestelmällisesti kaupungin hankinnoissa. Kestävän kehityksen
vertailu- ja valintaperusteiden käyttöä kilpailutuksessa voidaan tukea
koulutuksellisilla toimenpiteillä.
Työryhmän ehdotuksesta ei ole muuta lausuttavaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Asuntotuotantotoimikunta 18.04.2012 § 58
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Päätös
Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Lausunto
Yleistä
Asuntotuotantotoimikunta pitää hyvänä nyt esitettyä globaalin vastuun
strategiaa. Se kokoaa kaupungin toimintaa koskevat
yhteiskuntavastuulliset päämäärät selkeäksi ja napakaksi
kokonaisuudeksi ja toimii kaupungin tahdonilmauksena.
Asuntotuotantotoimikunnan toimialaan liittyy keskeisimmin esitetyistä
teemoista ilmastonmuutoksen torjuminen, ympäristönsuojelu sekä
hankinnat ja henkilöstö. Hankinnoissa korostuvat ympäristöasiat sekä
harmaan talouden torjuntatoimet.
Keskeinen merkitys asuntotuotantotoimiston toiminnassa on siinä,
miten rakennuttamisen hankinnat toteutetaan ja minkälaisin ehdoin ne
tehdään. Yhteiskuntavastuullinen toiminta edellyttää eri hallintokuntien
tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyön tavoitteiden,
toimintatapojen ja vastuiden kehittämistä.
Ilmastonmuutos ja ympäristöasiat rakennuttamisessa
Asuntotuotantotoimikunta on sitoutunut edistämään toiminnassaan
kaupungin päästötavoitteiden saavuttamista. Toimikunnan ohjauksessa
toimiva asuntotuotantotoimisto (ATT) panostaa rakentamisessaan eri
tavoin kestävän kehityksen vaatimusten huomioon ottamiseen.
Kaupunkirakenteen eheyttämiseksi ATT selvitti kaupungin
kiinteistöyhtiöiden kanssa yhteistyössä kiinteistöyhtiöiden tonteilla
sijaitsevat mahdolliset täydennysrakennuskohteet. Vuosina 2010 ja
2011 valmistuivat myös ATT:n ensimmäiset lisäkerroskohteet
Laajasaloon, joita voidaan myös pitää tärkeinä avauksina
kaupunkirakenteen eheyttämiseksi ja tiivistämiseksi.
Täydennysrakentamiskohteiden toteuttaminen on kuitenkin hidasta ja
erityisesti autopaikkojen toteuttaminen jo olemassa olevaan
ympäristöön on vaikeaa. Täydennysrakentamiskohteiden
käynnistymistä hidastavat mm. kaavamuutosten vaatima aika ja
täydennysrakennustonteilta siirrettäviä toimintoja korvaavien tilojen
puute. Kaupungin eri hallintokuntien välinen yhteistyö onkin
avainasemassa täydennysrakentamisen edistämisessä. Talous- ja
suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle vuonna 2011 perustettuun
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täydennysrakentamisprojektiin kohdistuukin suuria toiveita toiminnan
koordinoimisen osalta.
Matalaenergiarakentamista kehitettiin keväällä 2011 valmistuneessa
kehityshankkeessa Viikinmäessä Pihlajiston Kiinteistöt Oy
Hernepellontie 26:ssa, jossa rakennusten lämmitysjärjestelmien
valinnassa otettiin käyttöön ympäristövaikutukset huomioiva
primäärienergialaskenta. Kehityshankkeen myötä otettiin ATT:n koko
uudistuotannon energiatehokkuustavoitteeksi Aenergiatehokkuusluokka jo ennen kuin se tuli tontinvarausten
edellytyksenä pakolliseksi. Myös peruskorjausten toteutuksessa
pyritään tavoitteellisesti parantamaan korjattavat rakennukset
energiatehokkuusluokkaan C silloin, kun korjaustoimenpiteet
kohdistuvat energiatehokkuuden kannalta olennaisiin rakennusosiin ja
kun se muuten on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Kestävän
kehityksen mukaista on myös asuntotuotantotoimiston jo pitkään
edellyttämät rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98) pidemmät
takuuajat, jotka ovat esimerkki ympäristöasioiden huomioimisesta
hankinta-asiakirjoissa.
Teknistyvien rakennusten suunnittelussa yhä tärkeämmäksi muodostuu
toteutettujen ratkaisujen helppokäyttöisyys niin huoltotoimien kuin
asumisenkin osalta. Vasta tilojen oikealla käytöllä ja ammattitaitoisella
ylläpidolla varmistetaan energiatehokas ja ympäristöä mahdollisimman
vähän rasittava lopputulos.
Harmaan talouden torjuminen
Asuntotuotantotoimisto on ollut aloitteellinen edelläkävijä rakennusalan
harmaan talouden kitkemisessä. Toimisto otti käyttöön uusia keinoja
mm. sanktioimalla urakoiden ketjuttamiskiellon vuonna 2010.
Urakoiden ketjuttamisen rajoittamisessa ATT on ollut edelläkävijänä
koko rakennusalalla. Asuntotuotantotoimiston esityksestä toimiston
luomat käytännöt ovat levinneet yleisiksi suosituksiksi Asunto-,
toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kautta ja osaksi myös
kaupungin omia ohjeita. Asuntotuotantotoimisto noudattaa Helsingin
kaupungin ohjetta harmaan talouden toimimiseksi.
Asuntopolitiikka
Toimisto noudattaa MA-ohjelman linjauksia tuotannon laadullisessa
suunnittelussa ja kohderyhmien huomioon ottamisessa. Muunkielisen
väestön sijoittuminen tutkimusten mukaan erityisesti kaupungin omaan
vuokra-asuntokantaan otetaan huomioon myös asuntotarjonnan
monipuolisuudella. Yhtä lailla asuntotarjonnan monipuolisuuden
kehittäminen tarjoaa yksilöllistyvälle kantaväestölle heidän tarpeitaan
vastaavia kiinnostavia asumismahdollisuuksia.
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Elinkeinopolitiikka
Sekoittunut kaupunkirakenne edellyttää toiminnoiltaan monipuolisia
asuinrakennusratkaisuja. Tämä näkyy esimerkiksi lisääntyneinä
liiketiloina asuinkiinteistöissä. Liiketilojen omistajiksi ja käyttäjien
hankkimiseksi tarvitaan hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä ja
toimivia ennalta sovittuja toimintatapoja. Elinkeinotoiminnan ja
kiinteistötoimen yhteistyön tiivistäminen on tältä osin tarpeen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisätiedot
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293
ifa.kytosaho(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 17.04.2012 § 66
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan
lausunnon:
Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymään strategiaohjelmaan
2009–2012 sisältyy globaalin vastuun strategian valmistelu.
Kaupunginjohtaja asetti 22.9.2010 johtajistokäsittelyssä työryhmän
valmistelemaan ehdotuksen globaalin vastuun strategiaksi.
Strategiaehdotus ja sen taustamuistio valmistuivat 2.3.2012.
Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa esitellään globaalin
vastuun määritelmä kunnan toiminnassa, globaalin vastuun määrittelyn
taustaa ja siihen liittyviä haasteita sekä tuodaan esiin globaalin vastuun
strategian malleja. Helsingin globaalin vastuun strategian
sisältöalueiksi määritellään ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu,
hankinnat, maahanmuutto ja monimuotoisuus, kansainvälinen
yhteistyö, taloudenhoidon vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta
sekä henkilöstö. Ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja
monimuotoisuuden kunnioittaminen liittyvät kaikkiin tarkasteltaviin
alueisiin.
Muistioon on koottu olemassa olevia tai valmisteilla olevia globaalin
vastuuseen liittyviä kaupungin linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia.
Poimintoja on tehty kaupungin strategiaohjelmasta,
hankintastrategiasta, elinkeinopolitiikan kehittämisvalinnoista,
tapahtumajärjestämisen toimintalinjoista, ruokakulttuurin
kehittämisvalinnoista ja harmaan talouden torjuntaa hankintojen
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yhteydessä koskevasta toimintaohjeesta. Itse strategiaan on sisällytetty
vain ne yllä mainittuihin sisältöalueisiin liittyvät toimenpide-ehdotukset,
joita ei ole muualla esitetty.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää strategian sisältöalueiden valintoja
perusteltuina. Samalla se ehdottaa, että muistiossa huomioitaisiin myös
Helsingin kulttuuristrategian 2012 –2017 linjaukset. Globaalin vastuun
strategian kannalta olennaisia ovat ainakin seuraavat
kulttuuristrategiaan kirjatut Helsingin kulttuuripoliittiset periaatteet:
 kulttuuri on osa kansalaisyhteiskuntaa,
 kulttuuri on kestävää kehitystä ja
 kulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää terveyttä.
Näillä kaikilla on yhtymäkohtia globaalin vastuun strategiaan, erityisesti
maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin.
Kansalaisyhteiskunnan lähtökohtia ovat vuoropuhelu, eri kulttuurien
yhteiselo ja kulttuurienvälisyys. Kestävä kehitys ja ekologinen ajattelu
uudistavat toiminta- ja ajattelutapoja. Yhteisöllisyyteen liittyvät
kulttuuriin saavutettavuus sekä (moni)kulttuuristen projektien
mahdollisuus hillitä eriarvoistumiskehitystä.
Kulttuuristrategia jakaantuu neljään kokonaisuuteen, joista erityisesti
kaksi, monien kulttuurien Helsinki sekä ympäristö ja kaupunkirakenne,
ovat olennaisia globaalin vastuun strategian kannalta. Monien
kulttuurien Helsinki -teeman keskeisiin toimenpide-ehdotuksiin kuuluu,
että vahvistetaan kulttuuristen vähemmistöjen mahdollisuuksia
harjoittaa omaa kulttuuriaan. Ympäristö ja kaupunkirakenne -teeman
alla tarkastellaan mm. vanhojen tilojen kulttuurikäyttöä ja
rakennusperinnön vaalimista sekä tuodaan esiin ympäristötaide osana
kaupunkikuvan elävöittämistä. Ympäristötaide herättelee usein myös
katsomaan elinympäristön ja luonnon tilaa.
Edelliseen liittyen kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että globaalin
vastuun strategiaan kirjattaisiin kulttuuristen oikeuksien
kunnioittaminen. Strategian sivulla viisi todetaan, että ”Yhteinen
helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman kielen ja
kulttuurin säilyttämistä”, johon voisi lisätä ”ja kaikkien asukkaiden
kulttuurisia oikeuksia”. Kulttuurisiin oikeuksiin voidaan katsoa
kuuluvaksi ihmis-, perus- ja kansalaisoikeuksien lisäksi:
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 yhtäläinen kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus
 oikeus osallistua kulttuuripolitiikan suunnitteluun ja
toteuttamiseen
 oikeus suojella kulttuurisia tuotteita, ilmauksia, kulttuuriperintöä,
tuottajia ja kulttuurista identiteettiä sekä
 osallisuus kulttuuriseen merkityksenantoon.
Kulttuuriperintöön kuuluvan rakennusperinnön vaaliminen olisi myös
syytä erikseen lisätä globaalin vastuun strategiaan, mahdollisesti
ympäristönsuojelu-otsakkeen alle.
Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas
Lisätiedot
Satu Silvanto, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32988
satu.silvanto(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.04.2012 § 196
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin kaupunki on
tunnistanut ja määritellyt globaalin vastuun teemat ja kaupungin roolin
globaalin vastuun kantamisessa. Työryhmän ehdotuksessa on koottu
selkeästi kaupungin toimintaan liittyvät globaalin vastuun sisältöalueet
ja linjaukset hyödyntäen jo olemassa olevia ja valmisteilla olevia
aiheeseen liittyviä kaupungin eri ohjelmia ja linjauksia.
Globaalin vastuun strategian tulee sisältää myös globaalin vastuun
varsinainen määritelmä vaikka määrittely onkin haasteellista.
Strategiaan kirjattu selkeä määritelmä edistäisi sitä, että globaalin
vastuun käsite ja kaupungin rooli siinä ymmärretään samalla tavalla.
Globaalin vastuun taustalla olevan arvopohjan avaaminen edistäisi
myös asiaan sitoutumista. Yhteiskuntavastuu sisältää myös globaalin
vastuun. Globaalin vastuun kantamisessa on kyse mm. halusta
tavoitella maailmanlaajuisesti oikeudenmukaisuutta, edistää
demokratiaa ja rauhanpyrkimyksiä, lisätä suvaitsevaisuutta ja
vähemmistöjen oikeuksia, poistaa köyhyyttä sekä suojella luontoa ja
ympäristöä.
Globaalin vastuun strategia on kaupungin organisaation sisäisen
käytön ja ohjauksen lisäksi tärkeä julkinen viesti myös asukkaille ja
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kaupungin sidosryhmille. Jos kohderyhmänä ovat myös asukkaat ja
sidosryhmät, strategian sisällön esittämismuotoa on tarpeen työstää
ulkoisen viestinnän näkökulmasta. Asukasnäkökulmaa on syytä
korostaa muutoinkin globaalin vastuun strategian eri osa-alueilla.
Työryhmän ehdotuksen sisältämät globaalin vastuun sisältöalueet
(ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta, henkilöstö) ovat
onnistuneesti jäsennelty ja kannatettavia. Ilmastonmuutoksen
hillinnässä on kaupungin energiatehokkuuteen ja energiansäästöön
tähtäävä työ merkittävässä roolissa kasvihuonepäästöjen
vähentämisen lisäksi. Ympäristönsuojelun teemaan liittyvät myös
ympäristökatastrofit, kuten öljyonnettomuudet, joilla voi olla laaja-alaisia
vaikutuksia mutta vaativat paikallisia toimenpiteitä kaupungin toimesta.
Globaalin vastuun kantaminen liittyy kaikkien hallintokuntien
toimintaan. Rakennusviraston toimintaan eniten liittyviä globaalin
vastuun sisältöalueita ovat ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu,
hankinnat ja harmaan talouden torjunta. Globaalin vastuun strategian
linjaukset ovat yhdenmukaiset valmisteilla olevan Helsingin kaupungin
ympäristöpolitiikan sekä kaupunginhallituksen hyväksymän
hankintastrategian ja harmaan talouden torjuntaohjeen kanssa.
Globaalin vastuun strategian sisältöä tulee tarvittaessa päivittää
ympäristöpolitiikkaan liittyvien osa-alueiden osalta sen jälkeen, kun
kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin ympäristöpolitiikan.
Rakennusvirasto edistää omalta osaltaan globaalin vastuun strategian
toteuttamista. Rakennusvirasto on sitoutunut noudattamaan
hankintastrategiaa ja harmaan talouden torjuntaohjetta sekä
edistämään ympäristöpolitiikan tavoitteita määrärahojen puitteissa.
Käsittely
17.04.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos: Merkittiin, että esittelijä lisäsi päätösehdotuksen
kappaleen neljä loppuun seuraavan virkkeen: "Asukasnäkökulmaa on
syytä korostaa muutoinkin globaalin vastuun strategian eri osa-alueilla."
Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen
Lisätiedot
Silja Hyvärinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 38619
silja.hyvarinen(a)hel.fi

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

497 (881)

Kj/3
26.09.2012
Opetuslautakunta 17.04.2012 § 54
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin
kaupungin globaalin vastuun strategiasta sen taustamuistiosta
seuraavan lausunnon:
Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa on käsitelty globaalin
vastuun määritelmää ja kaupungin strategioissa ja toimintaohjelmissa
olevia globaaliin vastuuseen liittyviä, olemassa olevia tai valmisteilla
olevia linjauksia. Tällaisina linjauksina muistiossa on esitetty Helsingin
kaupungin strategiaohjelma, ilmastopoliittiset linjaukset,
ympäristöpolitiikka, hankinnat ja hankintastrategia, maahanmuuttoon,
maahanmuuttajiin ja etniseen monimuotoisuuteen liittyvät
strategiaohjelman linjaukset, elinkeinopolitiikan kehittämisvalinnat,
tapahtumajärjestämisen toimintalinjat, Helsingin kaupungin
ruokakulttuuriin kehittämisvalinnat, Helsingin kansainvälinen toiminta,
taloushallinto ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstöä koskevat
linjaukset.
Ehdotukseen globaalin vastuun strategiaksi on tiivistetty
taustamuistioon kootut linjaukset eikä näihin linjauksiin sisältyviä
yksityiskohtaisia toimenpiteitä ole tuotu strategiaan. Työryhmän
ehdotuksessa globaalin vastuun strategiaksi on keskitytty globaalin
vastuun määritelmään ja ehdotus sisältää eräitä toimenpideehdotuksia. Työryhmän strategiaehdotuksessa todetaan, että globaalin
vastuun strategiaan on sisällytetty vain uudet ehdotukset.
Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa todetaan, että globaalin
vastuun sisällölle ei ole kunnan toiminnassa löydettävissä yksiselitteistä
luokittelua. Tästä syystä opetuslautakunnan näkemyksen mukaan
strategiaehdotuksessa oikeana lähtökohtana voidaan pitää sitä, että
työryhmä on pyrkinyt määrittelemään ne teemat, joita kunnan
toiminnassa pidetään globaalin vastuun piiriin kuuluvina alueina sekä
toisaalta ne globaalin vastuun ulottuvuudet, jotka kuuluvat valtion
toimivaltaan.
Strategiaehdotus muotoutuu työryhmän kunnan vastuulle
määrittelemille teemoille seuraavasti: ilmastonmuutos,
ympäristönsuojelu, hankinnat ympäristön ja sosiaalisen ulottuvuuden
näkökulmasta, maahanmuutto ja monimuotoisuus, kansainvälinen
yhteistyö, taloudellinen vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä
henkilöstö. Opetuslautakunta katsoo, että nämä ulottuvuudet ovat
perusteltuja mutta että koska globaalin vastuun määrittelyssä ei ole
yksiselitteistä linjausta, tulee strategiaa tarpeen mukaan päivittää
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vastaamaan mm. yhteiskunnallista näkemystä globaalista vastuusta.
Opetuslautakunta pitää oikeansuuntaisena työryhmän ajatusta siitä,
että ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden
kunnioittaminen liittyvät kaikkiin globaalin vastuun tarkasteltaviin
alueisiin.
Opetuslautakunnalla ei ole lähtökohtaisesti huomauttamista työryhmän
esittämistä globaalin vastuun strategian toimenpide-ehdotuksista
ottaen huomioon, että strategia pohjautuu Helsingin kaupungin
olemassa oleviin tai valmisteilla oleviin strategioihin,
toimenpideohjelmiin ja linjauksiin. Opetuslautakunta pitää erityisen
myönteisenä sitä, että strategiassa mainitaan erikseen maahanmuutto
ja monimuotoisuus ja että maahanmuutto ilmiönä otetaan huomioon
kaupungin kehittämisessä tavoitteena kaupunkilaisten hyvinvointi.
Myös oman kielen ja kulttuurin tukeminen on kannatettavaa, samoin
kuin se, että muunkielisten tarpeet ymmärretään ja palveluihin luodaan
yhdenvertainen pääsy.
Opetuslautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että suomen ja
ruotsin kielen koulutustarjonta on ensiarvoisen tärkeää
maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta kuten myös
maahanmuuttajien pääsy työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoihin.
Helsingin kaupungin tulee kyetä laajaan ja tehokkaaseen yhteistyöhön
muun muassa hallinnon sisällä kielikoulutuksen ja muiden
toimenpiteiden järjestämiseksi maahanmuuttoa ja monimuotoisuutta
koskevan globaalin vastuun toteuttamiseksi.
Lopuksi opetuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että jo olemassa
olevien ja tulevien globaalia vastuuta koskevien linjausten
toteuttaminen Helsingin kaupungissa varmistetaan.
Terveysvaikutusten arviointi
Globaalin vastuun strategiaesitykseen sekä sen taustamuistioon
sisältyy useita toimenpiteitä, joilla edistetään kaupungin asukkaiden ja
kaupungin henkilökunnan terveyttä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Käsittely
17.04.2012 Ehdotuksen mukaan
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
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Susanna Sarvanto, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
susanna.sarvanto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.04.2012 § 150
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää hyvänä, että kaupungin globaaliin
vastuuseen liittyvät linjaukset on koottu strategiamuotoon. Kaupungit ja
metropolit toimivat entistä vahvempina toimijoina globalisoituvassa
toimintakentässä, jolloin kaupunkien rooli myös globaalien kriisien
ratkaisemisessa korostuu.
Globaalin vastuun näkökulmasta kaupunkisuunnittelun merkitys
näyttäytyy selvimmin ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä toimissa,
yleisesti ympäristönsuojelussa sekä kansainvälisessä yhteistyössä.
Tässä lausunnossa keskitytään näihin globaalin vastuun teemoihin,
muiden hallintokuntien ollessa toimialansa puolesta sopivampia
lausumaan muista teemoista.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on tunnistanut tarpeen ilmastonmuutoksen
hillintään toiminnassaan. Strategian taustamuistiossa esitetyt
toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastotavoitteisiin
pääsemiseksi ovat pitkälti yhteneväiset kaupunkisuunnittelun
tavoitteiden kanssa.
Kaupunkisuunnittelun keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä voidaan
jakaa suoraan ja välillisesti vaikuttaviin keinoihin. Suorimpana ja
todennäköisesti merkittävimpänä keinona voidaan pitää
yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, jolla on suora vaikutus
liikkumistarpeeseen ja sen kautta yhdyskunnan aiheuttamiin liikenteen
kasvihuonekaasupäästöihin.
Välillisesti kaavoitus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintätoimiin
mahdollistavasti. Kaavoituksen kautta voidaan vaikuttaa alueellisen
energiatehokkuuden ja ilmastovaikutusten määräytymiseen. Kaavoitus
joko mahdollistaa, vaikeuttaa tai estää tiettyjen ilmastonmuutoksen
hillintätoimien toteuttamisen. Mahdollistavat ratkaisut liittyvät
esimerkiksi energiahuoltojärjestelmän muutokseen vähähiilisemmäksi
(tuulivoima ym.) ja vanhan rakennuskannan energiasaneeraukseen
(riittävän väljät suojelumääräykset ym.).
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Helsingissä on viime vuosina kehitetty ilmastotietoista
kaavoituskäytäntöä. Asemakaavatasoista energiakaavoitusta on tehty
mm. Honkasuon alueella ja laajemmalla strategisella tasolla
kaupunkirakenteen ekotehokkuuden arviointi- ja seurantatyökalujen
kehittämisessä (HEKO ja KARVI). Vuoden 2012 alussa alkaneessa
yleiskaavatyössä ilmastotavoitteet ovat läsnä.
Globaaliin vastuuseen liittyy edelleen huomattavia epävarmuuksia sen
suhteen, miten vastuullinen toiminta globaalissa mittakaavassa tulevina
vuosikymmeninä ilmenee. Yhtenä mahdollisena skenaariona on
esitetty maahanmuuton huomattavaa lisääntymistä maapallon
pohjoisille alueille, esimerkiksi Etelä-Euroopan elinolosuhteiden
radikaalin heikentymisen myötä. Kaupunkisuunnittelussa on syytä
varautua muuttopaineen kasvuun tulevaisuudessa.
Globaalin vastuun työryhmän muistiossa on viitattu Helsingin
kaupungin ympäristöpolitiikkaan. Tämä sisältää hyviä tavoitteita, mutta
ne ovat osin (melu, ilmanlaatu, luonnonsuojelu) ristiriidassa
kaupunkirakenteen tiivistämispyrkimysten kanssa. Tämä aiheuttaa
tarpeen arvioida keskeisimpien ympäristöpoliittisten tavoitteiden
sovellukset aina vallitsevan tilanteen ja alueellisten reunaehtojen
mukaan.
Kansainvälinen yhteistyö on jo pitkään kuulunut kaupunkisuunnittelun
käytäntöihin. Yleiskaavassa teemaan keskitytään tarkemmin ja tullaan
selvittämään, mitä kansainvälisen näkökulman laaja-alainen huomiointi
tarkoittaa yleiskaavatasoisen maankäytön suunnittelun kannalta.
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316
alpo.tani(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 135
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Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
Ympäristölautakunta pitää globaalin vastuun strategiaa tärkeänä
linjauksena, joka täydentää hyvin kaupungin ympäristöpoliittisia
linjauksia, jotka sisältyvät kaupungin strategiaohjelmaan.
Helsinki oli ensimmäinen eurooppalainen pääkaupunki, joka laati
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kattavan kestävän kehityksen toimintaohjelman. Ohjelma valmistui
kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien laajamittaisen osallistamisen
ja lausuntokierrosten jälkeen, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi sen
vuonna 2002. Kestävän kehityksen ohjelmassa linjattiin laajasti
ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden asioita
kaupunkiorganisaatiossa, mutta sen ohjelmakausi loppui vuoteen 2010.
Ekologisesti kestävän kehityksen linjauksia on sen jälkeen valmisteltu
osana kaupungin ympäristöpolitiikan päivittämistä. Lisäksi ekologisen
kestävyyden saralla on valmisteltu viime vuosina useita
ympäristönsuojelun ns. osa-alueiden ohjelmia, kuten energiapoliittiset
linjaukset, tulvastrategia, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen
ohjelma jne. Nämä ekologisesti kestävän kehityksen linjaukset kattavat
usein myös globaalisen vastuun näkökulman.
Sen sijaan sosiaalisesti kestävän kehityksen osalla vastaava
ohjelmatyö ei ole jatkunut globaaliin vastuuseen liittyvissä
kysymyksissä kestävän kehityksen ohjelman päätyttyä. Tästä syystä
ympäristölautakunta pitää globaalin vastuun strategiaa tervetulleena ja
myös sen painotuksia sosiaalisen vastuun kysymyksiin
oikeansuuntaisina.
Luonnos globaalin vastuun strategiaksi listaa ekologisen vastuun
keskeisiä lähinnä ilmastoasioihin, hankintojen ympäristöasioihin sekä
Itämeren suojeluun liittyviä kaupungin aiempia tavoitteita, joilla on
globaali ulottuvuus. Tämä onkin järkevää, jotta vältytään tekemästä
sisällöllisesti keskenään päällekkäisiä linjauksia suhteessa kaupungin
muihin ohjelmiin ja strategioihin.
Ympäristöasioihin liittyvä uusi ehdotus luonnoksessa on kaupungin
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden lentomatkojen aiheuttamien
hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmän käyttöönotto.
Ympäristölautakunta pitää ehdotusta konkreettisena ja tarpeellisena
keinona osoittaa kaupungin ilmastovastuuta. Ympäristölautakunta
ehdottikin jo 24.11.2009 kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin
maksamille lentomatkoille päästömaksua.
Ympäristölautakunta pitää globaalivastuustrategian tavoitteita
perusteltuina ja myös taustamuistiota hyvin laadittuna.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: +358 9 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi
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Suomenkielisen työväenopiston jk 17.04.2012 § 35
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Päätös
Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kaupungin globaalin vastuun strategia liittyy kaupungin
strategiaohjelmaan 2009-2012. Työryhmä pohtii tehtävän
haasteellisuutta kunnan paikallisten tehtävien ja koko ajan lisääntyvien
globaalien vuorovaikutussuhteiden moninaisessa kentässä. Työryhmä
keskittyi tunnistamaan globaalin vastuun keskeisiä teemoja, jotta niiden
kautta voidaan puolestaan keskustella kunnan roolista globaalin
vastuun kantamisessa.
Työväenopiston perustehtävänä on tarjota kuntalaisille yleissivistävää
vapaan sivistystyön opetusta. Yli 30 000 aikuista opiskelee
työväenopiston kursseilla ja lisäksi tuhannet osallistuvat yksittäisiin
tapahtumiin opistossa. Opiston kurssit tarjoavat tietoa ja taitoa elämän
eri aloilta, joista käytännössä jokaisessa on myös globaali näkökulma
mukana. Esimerkiksi suurin opetusalue, kielet, on suoraan avain
globaaliin tietoon ja osaamiseen. Kieli kantaa aina mukanaan myös
kulttuuria ja yhteiskuntatietoa. Käden taidot ja muu itsetekeminen ovat
myös kestävän kehityksen tietouden herättäjiä, koska itsetekeminen
luo tuotteeseen toisenlaisen suhteen kuin valmiina hankittuun
tuotteeseen.
Työväenopiston toiminnalle on luonteenomaista strategian mukaisen
kunnan globaalin vastuun piiriin kuuluvien asioiden toteuttaminen:
Työväenopisto pyrkii ja pystyy toiminnallaan strategian mukaisesti
lisäämään kuntalaisten ympäristötietoutta, globalisaatiotietoutta,
osallistumista ja yhdenvertaisuutta sekä maahanmuuttajien
kouluttautumis- ja osallistumismahdollisuuksia. Työväenopisto on
aktiivinen alueellinen toimija, jonka toimipisteet sijaitsevat asukkaita
lähellä jalan tai julkisilla liikennevälineillä helposti saavutettavissa, ja
sillä on hyvät edellytykset lisätä eri asuinalueiden asukkaiden
aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä esimerkiksi tarjoamalla yhteisiä tiloja ja
välineitä toimintaan.
Työväenopiston perustehtävän, opetuksen, tuote on oppiminen.
Elinikäinen oppiminen on globaalin vastuun näkökulmasta tärkeää,
koska moniin asioihin on luotava uudenlainen suhde; on opittava
jostakin omasta aiemmasta käsityksestään pois ja opittava uutta
näkemystä tilalle.
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Työväenopiston toimintasuunnitelma tukee kaupungin strategian
hyvinvointi ja palvelut –tavoitetta, erityisesti tasa-arvoisten
oppimismahdollisuuksien järjestämisestä.
Ilmastonmuutoksen ehkäisyä tukee opiston palvelujen tarjonta
mahdollisimman lähellä kuntalaisia eri puolilla kaupunkia hyvien
liikenneyhteyksien varrella. Pienenä esimerkkinä on myös opiston
henkilöstön osallistuminen kilometrikisaan vuonna 2011 ja tavoitteena
on osallistua myös vuonna 2012 tähän polkupyöräilyn markkinointiin
henkilökunnalle.
Opiston uusittu ympäristöohjelma hyväksyttiin vuonna 2011. Opiston
eri toimipisteissä on koulutetut ekotukihenkilöt. Lisäksi opiston
talousarviovalmistelussa otetaan huomioon kaupungin
energiansäästötavoitteet. Opetusohjelmassaan työväenopisto lisää
jatkossakin ympäristötietoutta järjestäen kursseja ja ilmaisia
yleisluentoja ympäristön tilasta ja ekologisen jalanjäljen hillitsemisestä.
Kulutuksen ja ennen kaikkea kertakäyttökulutuksen hillintä on
näkökulma, johon globaalin vastuun strategia ei ota selvästi kantaa.
Vähemmän energiaa ja luonnonvaroja vaativien palveluiden
kuluttamiseen kannustaminen sopisi yhteen strategian kanssa.
Opiston hankintastrategia on käyty läpi hankintakeskuksen kanssa
alkuvuonna 2012 ja hankinnat tehdään kaupungin ohjeiden mukaisesti.
Lisäksi opisto haluaa tuoda esille, että reilun kaupan järjestelmä on
saanut osakseen kritiikkiä muun muassa sellaisen tutkimustiedon
puutteesta, joka osoittaisi järjestelmän tehokkuuden köyhyyden
vähentäjänä. Mikäli tutkimustietoa on, näihin lähteisiin voisi ohjata
työryhmän selvityksessä, perusteluna kaupungin sitoutumiselle Reilun
kaupan järjestelmään vaihtoehtona muille kehitysyhteistyön muodoille.
Myös työväenopisto voi omassa opetusohjelmassaan tarjota
taustatietoa eri kehitysyhteistyömuodoista.
Opiston maahanmuuttajaohjelma linjaa opiston toiminnan
maahanmuuttajien suomen kielen kouluttajana sekä maahanmuuttajien
ja kantaväestön keskinäisenä integroijana. Opisto on merkittävä
suomen kielen kouluttaja Helsingissä. Lisäksi opisto on mukana kotona
lapsiaan hoitavien maahanmuuttajataustaisten vanhempien suomen
kielen koulutushankkeessa. Opetushallituksen opintoseteleitä on haettu
ja saatu myös maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun. Opistossa
opiskelevat puhuvat äidinkielenään yli 50 eri kieltä. Myös
henkilökunnassa ovat maahanmuuttajat kohtalaisen hyvin edustettuina.
Työväenopisto osallistuu kaupungin ruokakulttuuristrategian
toteuttamiseen aikuisten kotitalouden opetuksen kautta. Opetuksessa
näkyvät strategian aihepiireistä vahvimmin ruoan hankkimisen
ekologisten ja eettisten vaikutusten arviointi, kestävän kehityksen
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mukainen ruoan kuluttaminen sekä suomalaisen ja kansainvälisten
ruokakulttuurien ylläpitäminen ja uudistaminen. Opiston
kotitalousopetuksen oman opetussuunnitelman mukaisesti opetusta
järjestetään monipuolisista aiheista ja eri puolilla kaupunkia erilaiset
opiskelijat huomioon ottaen. Ympäristöystävällinen toiminta näkyy
myös jätteiden lajittelussa niin opetuskeittiöissä opetuksen yhteydessä
kuin myös opiston muussa toiminnassa. Työväenopisto ehdottaa
lisäksi, että kaupungin ruokalat ja koulut siirtyisivät kestävästi
kalastetun MSC-sertifioidun kalan käyttöön. Opiston opetuksessa
suositaan kotimaisen kalan käyttöä, mutta MSC-merkintä ei ole
toistaiseksi ollut tärkeä kriteeri.
Myös Opistolaisyhdistyksen ylläpitämän Oppiskahvion tietoisuutta
ruokatarvikevalinnoissa kohti globaalia vastuuta pyritään kehittämään.
Lisäksi opisto kannattaa työryhmän ehdotusta luomuruuan
käyttöönotosta kaupungin ruokaloissa.
Opiston kansainvälisyysohjelma hyväksyttiin vuonna 2011. Se pitää
sisällään sekä kurssitarjonnan näkökulman että kehittämishankkeet.
Esimerkkinä globaalin vastuun teemoista ovat Itämeri-teema
opetuksessa työvuonna 2010-2011.
Kaupungin henkilöstön globaalin tietoisuuden lisäämiseksi kaupungin
nettisivuille voisi lisätä kiva.org –haasteen, jossa henkilöstö voisi
osallistua mikrolainoin kehitysmaiden avustamiseen ja esimerkiksi
verrata virastojen välisten lainojen määriä. Hanke lisäisi tietoa keinoista
avustaa kehitysmaiden pienyrittäjiä suoraan ja voisi toimia kaupungin
oppilaitoksissa osana opetusta, esimerkiksi yhteiskuntaopissa. Kiva.org
–on internetsivusto, joka ohjaa mikrolainoja kehitysmaiden
pienyrittäjien hyväksi.

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä
Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501
taina.torma(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 17.04.2012 § 30
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Päätös
Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:
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Kaupungin virastona taidemuseo pystyy omalla sektorillaan
vaikuttamaan globaalin vastuun strategian kohdista erityisesti
kansainväliseen toimintaan. Taidemuseon yhteistyöverkosto on
maailmanlaajuinen. Kansainvälisellä toiminnallaan taidemuseo
vahvistaa Helsingin kehittymistä suvaitsevana, kilpailukykyisenä,
vetovoimaisena ja palvelevana kaupunkina sekä tieteen ja taiteen
innovaatiokeskuksena. Näin se myös edistää Itämeren alueen
näkyvyyttä globaalilla tasolla.
Kaupungin strategioihin on sisällytetty globaalin vastuun linjauksia,
tavoitteita ja yksityiskohtaisia toimenpiteitä, joita taidemuseo noudattaa
omassa toiminnassaan. Taidemuseo on täsmentänyt omaan
toimintaansa kaupungin strategioista johdettuja linjauksia, jotka
osaltaan toteuttavat globaalin vastuun strategiaa. Linjausten mukaisia
omia toimintaohjeita on kirjattu taidemuseon ympäristöohjelmaan,
hankintastrategiaan sekä tasa-arvo-ohjelmaan. Monikulttuurisuus on
näkyvä osa taidemuseon toimintaa.
Globaalin vastuun strategian sisältämät vastuualueet ja toimenpideehdotukset on työryhmän ehdotuksessa ja muistiossa perusteltu hyvin.
Taidemuseo pitää tärkeänä, että Helsingin kaupungille on laadittu
globaalin vastuun linjaukset.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén
Lisätiedot
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006
erja.pusa(a)hel.fi

Asuntolautakunta 12.04.2012 § 40
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Päätös
Asuntolautakunta päätti antaa työryhmän ehdotuksesta seuraavan
lausunnon:
Maailma on globalisoitunut, ja sen myötä on syntynyt haasteita, joihin
vastaaminen edellyttää vastuun ottamista myös paikallisella tasolla.
Kaupungin strategioissa ja toimintaohjelmissa on linjauksia, joista on
tunnistettu globaalin vastuun keskeisiä teemoja. Työryhmä on käsitellyt
laajasti näitä ilmiöitä, joista hyvänä esimerkkinä on ilmastonmuutos.
Asuntolautakunnan toimialaan olennaisimmin liittyvät aiheet ovat
ilmastonmuutoksen torjuminen, maahanmuutto ja monimuotoisuus
sekä työ- ja elinkeinopolitiikka.
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

506 (881)

Kj/3
26.09.2012
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä ympäristöön liittyvät tekijät ovat
olennaisia tuotettaessa ja järjestettäessä palveluita kuntalaisille.
Ilmastonmuutosta torjutaan lisäämällä talojen energiatehokkuutta
Strategiaohjelman tavoitteena on, että Helsinki kantaa vastuunsa
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen
torjuntatyössä sekä edistää päästöjen vähentämistä synnyttäviä
energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä innovaatioita.
Tavoitteeseen tähtääviä käytännön toimenpiteitä on kirjattu mm.
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa 2008 – 2017 ja sen
seurantaraportissa 2011. Helsingin kaupunki osallistuu
ilmastonmuutoksen torjuntaan eheyttämällä yhdyskuntarakennetta
sekä huolehtimalla asuntorakentamisen ja perusparantamisen
energiatehokkuudesta. Kaupungin tontinluovutusehtoihin on kirjattu
vaatimus rakentaa A-energialuokan asuinkiinteistöjä.
Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää myös olemassa olevan
asuntokannan energiatehokkuuden huomattavaa parantamista.
Kaupungin omistamassa asuntokannassa tavoitteeksi on asetettu
energian ominaiskulutuksen vähentyminen 20 %:lla vuoteen 2020
mennessä.
Asunto-osasto valmistelee asuntolautakunnalle esitykset valtion
korjaus- ja energia-avustusten välittämisestä kuntaan. Näillä
tukimuodoilla edistetään asuinkiinteistöjen energiatehokkuutta.
Maahanmuutto ja asukasrakenteen kehittyminen
Muunkielisten eli muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien
helsinkiläisten määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina.
Väestön kasvu perustuu valtaosin maahanmuuttajien kasvavaan
määrään. Kaupungin strategiaohjelmassa 2009 - 2012 on kiinnitetty
huomiota muunkielisen väestön integroitumiseen Helsingin
asuntomarkkinoille ja keskittymiseen tietyille alueille ja tietyntyyppisiin
asuntoihin.
Kaupunginosittain tarkasteltuna muunkielinen väestö keskittyy
vuokratalovaltaisille alueille, erityisesti itäisiin ja koillisiin
kaupunginosiin. Keskittymistä sinänsä ei ole pidetty ongelmana.
Segregaatiosta on puhuttu silloin kun muunkielinen väestö on
keskittynyt sosioekonomisesti heikolle alueelle, jota leimaa muita
alueita korkeampi työttömyys ja alhaisempi tulo- ja koulutustaso.
Tällaista ghettoutumista pyritään torjumaan.
Monipuolisen ja tasapainoisen asukasrakenteen turvaamiseen
kaupungin eri alueilla on kiinnitetty huomiota kaupungin
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asuntopolitiikassa jo vuosia. Tavoitteeseen on pyritty mm. sekoittamalla
asumisen eri hallintamuotoja uustuotantoalueilla ja vanhoilla
asuinalueilla täydennysrakentamisen keinoin. Muunkielisen väestön
tasaisempi sijoittuminen eri alueille ja eri hallintamuotoa oleviin
asuntoihin edellyttää asumisen hallintamuotojen sekoittamisen
jatkamista. Sen lisäksi riittävä kohtuuhintainen asuntotarjonta eri
puolilla kaupunkia on edellytys tasapainoiselle kehitykselle.
Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä on kiinnitetty jatkuvasti
huomiota kaupungin vuokratalojen ja asuinalueiden asukasrakenteen
monipuolisuuteen. Toimintaohjelma on perustunut mm.
maahanmuuttajien hajasijoittamiseen ja syntyneiden keskittymien
purkamiseen. Mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen ovat kuitenkin
rajalliset, koska maahanmuuttajien osuus kaupungin ja muiden
omistajien aravavuokra-asuntokannassa on jatkuvasti kasvanut. Suuri
osa maahanmuuttajista ei pysty järjestämään asumistaan muulla
tavalla.
Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta on aivan liian vähäistä
kysyntään nähden. Maahanmuuttajakeskittymistä voidaan ehkäistä
tarjonnan kasvulla, koska se mahdollistaa tehokkaamman
hajasijoittumisen. Tavanomaisten aravavuokra-asuntojen tuotantoa
pitäisi siis kasvattaa. Maahanmuuttajien tasaisempi sijoittuminen
muihin hallintamuotoihin, esimerkiksi asumisoikeus- ja
omistusasuntoihin, on tavoite, jota ei voida ratkaista pelkästään
asuntopoliittisin keinoin. Tässä on kysymys enemminkin integraation
tavoitteesta, joka tähtää tämän väestönosan sosioekonomisen
statuksen ja toiminnallisten resurssien kohottamiseen kantaväestön
tasolle.
Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta tukee työ- ja elinkeinopolitiikkaa
Työvoiman saatavuuden kannalta keskeinen tekijä on kohtuuhintaisten
asuntojen tarjonta Helsingissä ja lähialueilla. Uusien työpaikkojen
syntyminen ja seudun voimakas väestönkasvu ovat lisänneet asuntojen
kysyntää, mikä pahentaa entisestään vaikeata asuntomarkkinatilannetta. Pitkään jatkunut kysynnän ja tarjonnan epätasapaino
Helsingin asuntomarkkinoilla on johtanut sekä asuntojen hintojen että
vuokrien nousuun. Riittävän asuntotarjonnan syntyminen edellyttää,
että asuntomarkkinoille saadaan lisää toimijoita, rakentajia,
rakennuttajia sekä vuokra-asuntojen omistajia.
Kaupungin tulee pyrkiä kaikilla toimillaan luomaan edellytykset
kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteiden toteutumiselle.
Yhteenveto
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Asuntolautakunnan näkemyksen mukaan työryhmän ehdotuksessa
globaalin vastuun strategiaksi on otettu huomioon kaupungin ja
kaupunkilaisten kannalta keskeiset teemat ja toimenpiteet.
Lautakunnan mielestä tulee näiden lisäksi kiinnittää huomiota
kaupungin eri alueiden säilymiseen viihtyisinä ja turvallisina
asuinalueina kaikille kaupunkilaisille. Tämä edellyttää alueiden
asuntokannan hallintamuotojen monipuolisuutta sekä monipuolista ja
tasapainoista asukasrakennetta.
Kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaaminen ja tuotannon määrän
lisääminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä alueen talouden ja
työvoiman saatavuuden ja liikkuvuuden kannalta. Kaupungin tulee
luoda sille edellytykset.
Asuntolautakunta pyrkii omilla lausunnoillaan ja päätöksillään
edesauttamaan yllä mainittujen tavoitteiden toteutumista.
Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo
Lisätiedot
Merja Liski, tutkija, puhelin: 310 34184
merja.liski(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159
markku.leijo(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.04.2012 § 48
HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös
Pelastuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:
Pelastuslautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin kaupunki ottaa osaa
globaaliin vastuunkantoon osana omaa strategiaansa. Yksi osa
työryhmän ehdotuksesta koskee vesiensuojelua ja Itämeren suojelua.
Kaupunginhallituksen vahvistamien suunnitelmien mukaisesti
pelastuslaitos vastaa Helsingin rannikkoalueen öljyntorjunnasta.
Pelastuslautakunta toteaa, että öljykuljetusten määrä ja samalla riskit
mittavasta merellisestä öljyonnettomuudesta ovat viime vuosina
kasvaneet. Työryhmän ehdotuksessa ei lainkaan oteta kantaa
öljyonnettomuuden kaltaisen äkillisen tapahtuman ennaltaehkäisyyn.
Itämerellä tapahtuvan öljyonnettomuuden vaikutukset voivat tuulen
suunnasta ja muista olosuhteista riippuen kohdistua Helsingin alueelle
tai muualle pääkaupungin lähialueille Viro mukaan lukien. Kyse on rajat
ylittävästä uhkakuvasta. Pelastuslautakunta pitää tärkeänä, että
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merellisen öljyonnettomuuden ennaltaehkäisy on osa kaupunkitason
strategiaa ja että öljyntorjunnan resurssitarpeet ratkaistaan erillään
pelastustoimen muusta toiminnasta ja sen mitoituksesta.
Työryhmän ehdotuksesta ei ole muuta lausuttavaa.
Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 260
Förslag till medlemmar i skatterättelsenämnden för mandatperioden
1.1.2013 - 31.12.2017
HEL 2012-011120 T 00 01 06

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
föreslå Skatteförvaltningen att Kalle Waltari väljs till medlem och Karri
Nieminen till dennes personliga ersättare i skatterättelsenämnden för
mandatperioden 1.1.2013–31.12.2017.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor
1

Verohallinnon kirje

Utdrag
Utdrag
Verohallinto
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar föreslå Skatteförvaltningen att Kalle Waltari
väljs till medlem och Karri Nieminen till dennes personliga ersättare i
skatterättelsenämnden för mandatperioden 1.1.2013–31.12.2017.
Föredraganden
Skatteförvaltningen meddelar att den nya skatterättelsenämnden
inleder sin verksamhet 1.1.2013. Skatterättelsenämnden är ett
riksomfattande organ som fungerar i samband med Skatteförvaltningen
och har till uppgift att behandla rättelseyrkanden som hänför sig till
inkomstbeskattningen, arvs- och gåvobeskattningen och
fastighetsbeskattningen. Skatterättelsenämnden har sammanlagt 18
sektioner som verkar på 10 orter.
I en sektion ingår förutom ordföranden fyra medlemmar som var och en
har en personlig ersättare. Skatteförvaltningen utnämner
medlemmarna, varav en föreslås av Skatteförvaltningen, en av
kommunerna och två av olika organisationer som företräder
skattebetalarna.
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Skatterättelsenämndens medlem ska vara väl insatt i beskattningen.
Med detta avses särskild sakkunskap gällande beskattning. Innan
förslag ges ska vederbörande på ett lämpligt sätt se till att personen
som föreslås kan betraktas på ett sådant sätt förtrogen med
beskattningen att han eller hon anses ha särskild sakkunskap i
beskattningsfrågor. Jävsgrunderna som ingår i 28 § i förvaltningslagen
ska tillämpas på medlemmarna i skatterättelsenämnden. Till
skatterättelsenämndens medlemmar erläggs mötesarvoden och
ersättningar för resekostnader i enlighet med Skatteförvaltningens
beslut om arvoden.
Eftersom antalet sektioner i skatterättelsenämnden är litet i förhållande
till antalet kommuner rekommenderas det att två eller fler kommuner
ger ett gemensamt förslag. Till förslaget ska bifogas en nödvändig
utredning om den föreslagna personens och ersättarens förtrogenhet
med beskattningen samt båda personernas skriftliga samtycke till
uppdraget.
Skatteförvaltningen ber kommunerna att senast 14.9.2012 ge sitt förlag
till medlemmar och deras personliga ersättare för de sektioner som
befinner sig närmast. Samtycken och utredningar om förtrogenhet med
beskattningen ska skickas med förslaget.
På förslag av Helsingfors stad har Hannele Luukkainen fungerat som
medlem och först Seija Lumme och Risto Pieviläinen efter henne som
ersättare i skatterättelsenämnden under perioden
1.1.2008–31.12.2012.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor
1

Verohallinnon kirje

Utdrag
Utdrag
Verohallinto

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 960
HEL 2012-011120 T 00 01 06
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee ehdottaa Verohallinnolle, että
verotuksen oikaisulautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 1.1.2013 31.12.2017 Kalle Waltari jäseneksi ja Karri Nieminen hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.
Käsittely
10.09.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki: Kalle Waltari
Vastaehdotus:
Elina Moisio: Varajäseneksi Karri Nieminen
Kaupunginhallitus hyväksyi Rauhamäen ja Moision vastaehdotukset
yksimielisesti.
03.09.2012 Pöydälle
27.08.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 261
Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden
HEL 2011-009269 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade
1.
2.

bevilja Laura Simik befrielse från förtroendeuppdraget som
ersättare i stadsplaneringsnämnden
välja Tiia Sirviö till ny personlig ersättare för Arja Karhuvaara i
stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år
2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar
1.
2.

bevilja Laura Simik befrielse från förtroendeuppdraget som
ersättare i stadsplaneringsnämnden
välja ______________ till ny personlig ersättare för Arja
Karhuvaara i stadsplaneringsnämnden för den mandattid som
utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.
Föredraganden
Laura Simik (Saml.) anhåller 14.6.2012 om befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i stadsplaneringsnämnden.
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Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Laura Simik till personlig
ersättare för Risto Rautava i stadsplaneringsnämnden för mandattiden
2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den
återstående mandattiden.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 983
HEL 2011-009269 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

myöntää Laura Simikille vapautuksen
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta
valita ______________ Arja Karhuvaaran uudeksi
henkilökohtaiseksi varajäseneksi
kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
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Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 262
Val av ersättare i fastighetsnämnden
HEL 2012-003298 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
1.
2.

bevilja Seppo Järvinen befrielse från förtroendeuppdraget som
ersättare i fastighetsnämnden
välja Miikka Merikanto till ny personlig ersättare för Kirsi Pihlaja i
fastighetsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar
1.
2.

bevilja Seppo Järvinen befrielse från förtroendeuppdraget som
ersättare i fastighetsnämnden
välja Miikka Merikanto till ny personlig ersättare för Kirsi Pihlaja i
fastighetsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.
Föredraganden
Seppo Järvinen (Vänst.) anhåller 7.9.2012 om befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i fastighetsnämnden på grund av
flyttning från orten.
Stadsfullmäktige valde 16.11.2011 (ärende 8) Seppo Järvinen till
ersättare i fastighetsnämnden för den mandattid som utgår med år
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2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående
mandattiden.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom
Kiinteistölautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 986
HEL 2012-003298 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

myöntää Seppo Järviselle vapautuksen kiinteistölautakunnan
varajäsenen luottamustoimesta
valita Miikka Merikanto Kirsi Pihlajan uudeksi varajäseneksi
kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 263
Val av ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion
HEL 2012-001821 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
1.
2.

bevilja Harri Pirhonen befrielse från förtroendeuppdraget som
ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion
välja
1.
den nuvarande ersättaren Jari Kinnunen till ny ledamot
2.
Jouni Uusikivi till personlig ersättare för Jari Kinnunen

i socialnämndens barn- och familjesektion för den mandattid som utgår
med år 2012.
Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar
1.
2.

bevilja Harri Pirhonen befrielse från förtroendeuppdraget som
ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion
välja
1.
den nuvarande ersättaren Jari Kinnunen till ny ledamot
2.
Jouni Uusikivi till personlig ersättare för Jari Kinnunen

i socialnämndens barn- och familjesektion för den mandattid som utgår
med år 2012.
Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.
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Föredraganden
Harri Pirhonen (SDP) anhåller 11.6.2012 om befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämndens barn- och
familjesektion.
Stadsfullmäktige valde 14.9.2011 (ärende 14) Harri Pirhonen till
ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion för den mandattid
som utgår med år 2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot
för den återstående mandattiden.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom
Sosiaalilautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 984
HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.
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myöntää Harri Pirhoselle vapautuksen sosiaalilautakunnan lapsija perhejaoston jäsenen luottamustoimesta,
valita
1.
nykyisen varajäsenen Jari Kinnusen uudeksi jäseneksi ja
2.
Jouni Uusikiven Jari Kinnusen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi
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sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 264
Val av ersättare i direktionen för djurgården
HEL 2012-004549 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
1.
2.

bevilja Jaakko Vasankari befrielse från förtroendeuppdraget som
ersättare i direktionen för djurgården
välja Jukka Liukkonen till ny personlig ersättare för Marjatta
Vasara i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår
med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor
1

Jaakko Vasankarin ero eläintarhan johtokunnan varajäsenyydestä

Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar
1.
2.

bevilja Jaakko Vasankari befrielse från förtroendeuppdraget som
ersättare i direktionen för djurgården
välja Jukka Liukkonen till ny personlig ersättare för Marjatta
Vasara i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår
med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.
Föredraganden
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Jaakko Vasankari (Vänst.) anhåller 7.9.2012 om befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för djurgården på
grund av flyttning från orten.
Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Jaakko Vasankari till
ersättare i direktionen för djurgården för mandattiden 2009–2012.
Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående
mandattiden.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor
1

Jaakko Vasankarin ero eläintarhan johtokunnan varajäsenyydestä

Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom
Eläintarhan johtokunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 985
HEL 2012-004549 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

myöntää Jaakko Vasankarille vapautuksen eläintarhan
johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta
valita Jukka Liukkonen Marjatta Vasaran uudeksi varajäseneksi
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 265
Miljörapport för Helsingfors stad 2011
HEL 2012-001274 T 11 00 01

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
anteckna den bifogade miljörapporten för Helsingfors stad 2011.
Behandling
Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom
redogörelse att ledamoten Sari Näre understödd av ledamoten Sirkku
Ingervo under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter för att invånarnas efternattsro ska tryggas
att det utreds om det vid städningen av gatorna från skräp och löv i
stadens egna och externaliserade arbeten går att låta bli att använda
maskiner som orsakar buller före klockan åtta på morgonen.
Redogörelsen befanns vara riktig
På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först
stadsstyrelsens förslag enhälligt.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sari Näres
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen
röstar nej.
21 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter för att invånarnas efternattsro
ska tryggas att det utreds om det vid städningen av gatorna från skräp
och löv i stadens egna och externaliserade arbeten går att låta bli att
använda maskiner som orsakar buller före klockan åtta på morgonen.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 28
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen,
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Minerva Krohn, Essi
Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Päivi Lipponen, Alina Mänttäri-Buttler,
Elina Moisio, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Johanna Sumuvuori,
Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa,
Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
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Nej-röster: 7
Kauko Koskinen, Otto Lehtipuu, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Jan
D Oker-Blom, Wille Rydman, Nils Torvalds
Blanka: 45
Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell,
Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti
Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö,
Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Heikki Karu, Terhi
Koulumies, Tuuli Kousa, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija Loukoila,
Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Sole Molander, Seija Muurinen,
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Lea
Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Ilkka
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen,
Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Tuulikki Vuorinen
Frånvarande: 5
Maija Anttila, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Pia Pakarinen, Johanna
Sydänmaa
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sari Näres förslag till
hemställningskläm.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, telefon: 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2011
Äänestyslista

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anteckna den bifogade miljörapporten för
Helsingfors stad 2011.
Föredraganden
Miljörapporten för Helsingfors stad är gemensam för förvaltningarna
inom stadens organisation. I rapporten redovisas hur stadens miljömål
uppnåtts och hur stadens verksamhet påverkar miljön.
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Miljörapporteringen hör till den årliga rapporteringen av stadens
verksamhet. Den första miljörapporten och det första miljöbokslutet
sammanställdes för år 2000.
Miljörapporteringen inom staden samordnas av en arbetsgrupp som
stadsdirektören tillsatt. De med tanke på hanteringen av
miljökonsekvenser viktigaste förvaltningarna är företrädda i
arbetsgruppen.
Miljöcentralen har sammanställt och gett ut miljörapporten för 2011
med bidrag från de 29 förvaltningarna och 6 affärsverken inom staden.
Stadskoncernen omfattar dessutom 94 dottersammanslutningar och 12
stiftelser. Sammanlagt 65 dottersammanslutningar kom med uppgifter
för årets miljörapport. Stiftelsernas miljöuppgifter ingår inte i rapporten.
Miljörapporten för Helsingfors stad 2011 utgör bilaga till detta ärende.
Den kan dessutom läsas på webben på adressen
http://www.hel2.fi/ymk/raportti11/.
Helsingfors stads miljöstyrning
Styrmedel på lång sikt
Strategiprogrammet och stadens miljöpolitik godkända av
stadsfullmäktige och de gemensamma utgångspunkterna för
planeringen och budgetanvisningarna godkända av stadsstyrelsen styr
hur miljöfrågor beaktas på stadens nivå. Inom delsektorerna för
miljöskyddet har staden dessutom flera program för genomförande av
stadens miljöstyrning. Sådana är bl.a. Helsingfors Energis
utvecklingsprogram, handlingsplanen för bullerbekämpning,
åtgärdsprogrammet för luftskydd och programmet för tryggande av
biodiversiteten i Helsingfors natur.
I strategiprogrammet för 2009−2012 har miljöfrågorna beaktats i flera
avsnitt. Enligt de etiska principerna för Helsingfors är staden en av de
främsta aktörerna när det gäller att ta ett globalt ansvar, vilket kommer
fram bl.a. i kampen mot klimatförändringen, i miljövården och i
upphandlingspolicyn. Dessutom är ekologin en av stadens sex
värderingar. Riktlinjerna för miljöfrågorna i strategiprogrammet hänför
sig till att skydda Östersjön, bekämpa klimatförändringen, spara energi
och nå energieffektivitet, främja kollektivtrafiken, upphandla miljövänligt
och skydda naturen.
Utkastet till stadens uppdaterade miljöpolicy skickades i början av 2012
ut på remiss till de viktigaste nämnderna. I utkastet sattes det upp mål
både på lång sikt fram till år 2050 och på medellång sikt till ca år 2020.
Målen gäller följande teman: klimatskydd, luftvård, bullerbekämpning,
vattenskydd, skydd av natur och mark, anskaffningar, avfall och
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materialeffektivitet, miljömedvetenhet och -ansvarighet, miljöledning
och samverkan.
Miljöledning på årsnivå
I budgeten för 2011 angavs 11 mål beträffande miljöfrågor varav sex
genomfördes till fullo och ett mål delvis (tabell 2 i miljörapporten). De
uppnådda målen gällde gatudammhalter, metrotrafikens tillförlitlighet,
kollektivtrafikens andel av morgontrafiken mot centrum och
verkställandet av avtalet om energieffektivitet. De mål som inte blev
uppnådda gällde utarbetandet av detaljplaner i enlighet med MBprogrammet, kollektivtrafikens andel av tvärtrafiken, den sammanlagda
andelen resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik av alla resor i
Helsingfors och målet att spara energi.
Miljöledningen vid stadens förvaltningar och i synnerhet
miljöprogramarbetet fortskred bra år 2011. Miljösystem certifierade
enligt standarden ISO 14001 tillämpas i Helsingfors Hamn, vid Palmia
och vid Helsingfors Energis kraftverk, värmecentraler och
fjärrvärmeverksamhet. Dessutom tillämpar fem förvaltningar andra
miljösystem. Miljöprogram eller program för hållbar utveckling tillämpas
vid sammanlagt 14 förvaltningar i och med att tre nya program blev
färdiga år 2011. Vid fyra förvaltningar är ett miljöprogram under arbete.
Ekologiska stödverksamheten upplevs i många förvaltningar som ett
naturligt sätt att förverkliga miljösystem och miljöprogram. I slutet av
2011 hade sammanlagt 882 personer fått utbildning och utsetts till
ekostödpersoner i stadens arbetsgemenskap. Ekologiska
stödverksamheten har som syfte att lägga grunden för en miljöansvarig
verksamhetskultur och att tillämpa stadens miljöstrategier och miljömål
i praktiken.
Miljöarbetet och -rapporteringen vid dottersammanslutningarna har
betydligt ökat under de senaste åren. Flera av sammanslutningarna
tillämpar eller planerar ett miljösystem eller åtminstone ett miljöprogram
eller miljömål. Fyra dottersammanslutningar tillämpar ett ISOstandardiserat miljösystem och tre planerar att införa ett miljösystem.
Fyra dottersammanslutningar utnyttjar andra miljösystem. De flesta av
dottersammanslutningarna följer upp sin förbrukning och utbildar
personalen i miljöfrågor.
CENTRALA MILJÖÅTGÄRDER OCH MILJÖKONSEKVENSER
Klimat och energi
Helsingfors stads strategiprogram och Helsingfors Energis
utvecklingsprogram styrde stadens klimatarbete år 2011. Dessutom har
staden förbundit sig vid flera avtal och deklarationer såsom
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energieffektivitetsavtalet (KETS) mellan staden och staten och
stadsdirektörernas klimatavtal (Covenant of Mayors). Stadens
miljöpolicy samlar de viktigaste miljö- och klimatmålen till en tydlig
helhet.
Mindre drivhusutsläpp
Helsingfors stads klimatpolitiska huvudmål är att minska utsläppen med
20 % från 1990 års nivå fram till 2020. År 2011 var den totala
utsläppsmängden 15 % mindre än år 1990. På basis av de preliminära
uppgifterna minskade utsläppen med fyra procent från året innan. Den
positiva utvecklingen på längre sikt kan främst förklaras genom att
användningen av naturgas i stället för stenkol har ökat.
År 2011 var de konsumtionsbaserade drivhusutsläppen i
Helsingforsregionen mindre än året innan. Året var bra med tanke på
vattenkraften, vilket syns i att utsläppen från elproduktionen var mindre.
Drivhusgasutsläppen från trafiken i Helsingfors påverkades av att
trafikmängden blev mindre och att energieffektiviteten hos fordon
förbättras hela tiden.
Koldioxidutsläppen från energiproduktionen minskade år 2011 med ca
11 % från året innan. Helsingfors Energi underskred år 2011 de årliga
utsläppsrätterna beviljade för utsläppshandelsperioden 2008−2012
med nästan 200 000 ton koldioxid.
År 2011 ökade andelen förnybar energi inom anskaffningen av el,
fjärrvärme och fjärrkyla vid Helsingfors Energi till 5 % med anledning av
det goda vattenåret. År 2011 baserade 3 % av fjärrvärmeproduktionen
och 8 % av elproduktionen sig på förnybara energikällor.
Den relativa energiförbrukningen minskar
Den totala energiförbrukningen i Helsingfors stadsområde sjönk med
0,7 % från 2010 till följd av att i synnerhet användningen av bränslen
inom trafiken och elförbrukningen minskade. Jämfört med 1990 har den
totala energikonsumtionen ökat med 17 % men den invånarspecifika
energiförbrukningen har minskat med 3 %. Fjärrvärme såldes ca 12 %
mindre än år 2010 på grund av en exceptionellt varm period i slutet av
året.
Värmeförbrukningen i byggnadsbeståndet med fjärrvärme i Helsingfors
fortsätter sjunka snabbt. Sammanlagt 44 % av våningsytan i alla
bygglov beviljade av byggnadstillsynsverket år 2011 uppfyllde kraven
för den högsta energieffektivitetsklassen A. År 2009 var motsvarande
andel bara ca 5 %. Under 2000-talet har värmeförbrukningen klart
minskat på grund av de landsomfattande byggbestämmelserna, som
har stramats åt, och Helsingfors egna villkor för tomtöverlåtelse.
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År 2011 ökade den specifika väderkorrigerade värmekonsumtionen i
fastigheterna i stadens ägo med 2 % från året innan. Den specifika
elkonsumtionen i stadens fastigheter sjönk med 7 % från 2010.
Ett år för klimatåtgärder
År 2011 vidtogs flera betydande klimatåtgärder. Utarbetandet av
programmet för ekologiskt hållbart byggande i Helsingfors för
2012–2018 fortsatte med att målen och åtgärderna för programmet
fastställdes. Också planeringen och genomförandet av lågenergiprojekt
fortsatte. Dessutom färdigställdes allmänna anvisningar för
passivenergibyggande och arbetet med att utreda möjligheterna till att
bygga nästan nollenergihus inleddes.
En arbetsgrupp tillsatt av stadsdirektören utarbetade en utredning om
bästa praxis för energieffektivitet (PEK) i syfte att kartlägga olika
metoder för att uppnå energieffektivitetsmålen inom både den
kommunala och den privata sektorn. Enligt resultaten kommer
energiförbrukningen i Helsingfors att trots den ökade befolkningen och
de ekonomiska variationerna stanna på den nuvarande nivån fram till
2020, om det inte vidtas nya åtgärder.
År 2011 tog staden i bruk sina egna villkor för tomtöverlåtelse i vilka
staden förutsätter att hus som uppförs på bostadstomter i stadens ägo i
fortsättningen ska uppfylla kraven för den högsta
energieffektivitetsklassen A.
Stadsdirektörerna för Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Åbo och
Uleåborg samt Sitra grundade stadsdirektörernas klimatnätverk
15.2.2011. Året 2011 var dessutom det första fullständiga
verksamhetsåret för Klimatinfo för invånare och för små och
medelstora företag. Klimatinfo är ett samarbetsprojekt mellan
Helsingfors, Esbo och Vanda stad, Helsingforsregionens miljötjänster
HRM, Helsingforsregionens trafik HRT och Helsingfors Energi. År 2011
inleddes också beredningen av Helsingfors stads och näringslivets
klimatpartnernätverk.
Markanvändning och hållbart byggande
Stadsplaneringen har som mål att organisera markanvändningen och
byggandet i områdena utgående från att det skapas förutsättningar för
en god livsmiljö och att både ekologiskt, ekonomiskt, socialt och
kulturellt hållbar utveckling främjas. Genomförandeprogrammet för
markanvändning och boende 2008–2017 (MB-programmet) är ett
viktigt styrmedel för utvecklingen av bostadsbyggandet. I naturvården
följs de av stadsstyrelsen år 2010 godkända målen för naturvård och
målen för LUMO-programmet (programmet för tryggande av
biodiversiteten i Helsingfors natur 2008–2017) samt den av nämnden
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för allmänna arbeten år 2011 godkända riktlinjen för Helsingfors
naturvård. Målen för naturvården och för LUMO-programmet styr
områdesplaneringen.
Grön stadsplanering
Ur miljöperspektivet var den viktigaste åtgärden inom stadsplaneringen
år 2011 att utkastet till detaljplan för Kungseken blev färdigt. I
detaljplanen anges flera bestämmelser som hänför sig till miljömålen.
Kungseken är också ett pilotobjekt för stadens dagvattenstrategi.
Dessutom blev detaljplanerna för Lappviken och Domarby gård färdiga.
Utlåtandefasen för detaljplanen för Utterkajen bereddes så att det bl.a.
med bestämmelsen om gröntak säkerställdes att miljömålen uppnås i
detaljplanen.
År 2011 vidtogs även andra åtgärder som främjar hållbart byggande,
bl.a. inleddes samarbete mellan stadsplaneringskontoret och
Helsingfors universitet i projektet Viides ulottuvuus viherkatto.
Förutsättningarna för kollektivtrafiken förbättrades till exempel genom
att kollektivtrafiksystemen utvecklades tillsammans med HRT och i
projekt som främjar gång- och cykeltrafiken.
Naturens mångfald tryggas
Programmet för tryggande av biodiversiteten i Helsingfors natur har
framgångsrikt genomförts under de tre första åren av programperioden.
Nästan 90 % av åtgärderna på stadsplaneringskontorets ansvar är på
gång, likaså ca 80 % av åtgärderna på byggnadskontorets ansvar och
ca 60 % av miljöcentralens åtgärder. Vissa åtgärder ligger dock efter i
den planerade tidtabellen.
År 2011 gjordes en naturinventering av Helsingfors stads skogar i
enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i
skogarna i södra Finland (METSO). Den justerade
inventeringsrapporten överlämnas till miljöministeriet år 2012. Objekt
på sammanlagt ca 1 150 hektar uppfyller de naturvetenskapliga
kriterierna för METSO-programmet.
Sanering av förorenade markområden
År 2011 sanerades förorenade jordmassor främst i områden som ska
ändras för bostadsbruk. De mest betydande saneringsobjekten var
området för den nedlagda skjutbanan i Viksbacka, det gamla
gasverksområdet i Södervik och de områden på Busholmen och i
Fiskehamnen som blev lediga efter hamnen. Även saneringen av
soptippen i Kvarnbäcken var under efteruppföljning. År 2011
transporterades sammanlagt över 265 110 ton förorenade jordmassor
för behandling eller slutdeponering.
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Vattenförbrukning, avloppsrening och vattenvård
Vattenförbrukning och avloppsrening
År 2011 användes i Helsingfors 199 liter vatten per invånare och dygn,
vilket är fyra liter mer än året innan.
Avloppsreningsverket i Viksbacka renar avloppsvattnet som uppstår i
hushållen i Helsingfors och även bl.a. i mellersta och östra delarna av
Vanda och i Kervo, Tusby, Träskända och Sibbo. År 2011 uppfyllde
reningsverket alla tillståndsvillkor i fråga om kraven för både halter och
reningseffekt under alla räkningsperioder. Näringsutsläppen i havet
minskade från året innan. Fosforutsläppsmängden från Viksbacka
avloppsreningsverk i havsområdena utanför Helsingfors uppgick till 20
000 kg/a och kvävebelastningen till 473 000 kg/a.
Vattenskydd och ytvattenstatus
Sommaren 2011 var algmängden normal i Helsingfors yttre och inre
skärgård. I havsområdena i Helsingfors förekom bara sporadiska ytliga
fynd av blågrönalger. Kvaliteten på simvatten var god under
simsäsongen 2011 på de officiella badstränderna i Helsingfors.
Enligt den ekologiska klassificeringen har Vanda å för tillfället nöjaktig
status. För Vanda ås del kommer EU:s mål om god ekologisk status i
vattenområdena fram till 2015 sannolikt inte att uppnås. Vanda å
eutrofieras av fosfor och kväve från främst jordbruket, av det renade
avloppsvattnet som leds till Vanda å och av översvämningsvattnet från
avloppspumpstationerna. Även dagvattenproblemet som uppstått till
följd av att bosättningen blir tätare medför svårigheter. Man har lyckats
med att betydligt sänka fosformängden. Också kvävehalterna har
minskat något.
Helsingfors och Esbo uppföljde konsekvenserna av
avloppsvattenbelastningen i vattendragen genom en gemensam
granskning av vilka effekter avloppsvattnet har på vattendragen.
Dessutom granskades hurdana konsekvenserna för vattendragen och
fiskerinäringen är till exempel i närheten av
havsdeponeringsområdena. År 2011 började staden söka ett nytt
havsdeponeringsområde och inledde förfarandet för bedömning av
miljökonsekvenserna av området.
En av de centrala punkterna i stadens miljöstrategi är att skydda
Östersjön. I Åbo och Helsingfors stads stadsdirektörers kampanj
Östersjöutmaningen strävar städerna efter att minska belastningen i
vattendragen av sina egna funktioner och att utmana även andra
aktörer att delta i skyddsarbetet. Redan 183 organisationer har antagit
Östersjöutmaningen.
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Avfall
HRM:s avfallshantering ordnar avfallshanteringen för
bostadsfastigheterna och den offentliga förvaltningen i
huvudstadsregionen, sköter insamlingen av retur- och problemavfall
samt ger ut bestämmelser om bl.a. avfallssortering. Sopor samlas in
genom fastighetsvis insamling, på Sortti-återvinningsstationer och
områdesvisa insamlingsplatser samt i insamlingsbilar som kör runt
Helsingfors på våren.
Käringmossens avfallshanteringscentral är den enda verksamma
soptippen för samhällsavfall i huvudstadsregionen. Centralen tog år
2011 emot lika mycket avfall och jordmassor som året innan.
Avfallssorteringen fortsätter att bli populärare, vilket syns bl.a. i att
antalet besök på Sortti-stationer som tar emot små mängder
hushållsavfall fortsatte att öka. Besöken ökade med 13 % jämfört med
föregående år.
HRM fortsatte projektet med att förnya insamlingsstationerna. Avsikten
är att projektet ska pågå till 2013. Dessutom ordnade HRM
sammanlagt 12 komposteringskurser i Helsingfors och finansierade ett
projekt med en fadderskola redan för femte året.
Projektet för utveckling av avfallshanteringen i stadens
servicefastigheter fortsatte år 2011. Målet var att minska
avfallsmängderna och -kostnaderna och att utvidga samarbetet mellan
stadens förvaltningar, HRM och andra producenter av
avfallshanteringstjänster. Därutöver fortsatte uppföljningen av
avfallsmängderna i skolfastigheter. Enligt resultaten uppnåddes målet
att minska basavfallsmängden med 10 % från 2010 till 2011 i upp till en
tredjedel av skolfastigheterna.
Trafik och dess inverkan
I Helsingfors strategiprogram för 2009–2012 sätts det upp som mål att
trafiksystemet ska byggas upp i syfte att främja hållbara trafikformer
genom att utveckla spårtrafiken, höja servicenivån i kollektivtrafiken
och öka möjligheterna att gå och åka cykel. Därtill ska stadsstrukturen
göras enhetligare genom att bygga ut spårvägsnätet.
Helsingfors stad har ett handlingsprogram för luftvård för 2008–2016
med åtgärder för att på lång sikt uppnå gränsvärdena för luftkvaliteten
och bättre luftkvalitet. Städerna i huvudstadsregionen har en
gemensam beredskapsplan för plötslig försämring av luftkvaliteten som
godkändes år 2010. Dessutom färdigställdes år 2011 slutrapporten från
den av stadsdirektören tillsatta arbetsgruppen för utveckling av
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gatuunderhåll. Rapporten innehåller 50 utvecklingsförslag och många
av dem stöder även målen för bättre luftkvalitet.
Trafikutveckling
År 2011 gjordes 237,9 miljoner resor inom staden med kollektivtrafik,
vilket är över 5,7 miljoner fler än föregående år. Spårtrafikens andel av
alla resor inom staden med kollektivtrafik uppgick till 57 %.
Passagerarantalet ökade mest (ca 9 %) i fråga om resor på
regionlinjerna i Helsingfors. Passagerarantalet inom metrotrafiken
ökade med nästan 8 %, men antalet passagerare inom
spårvagnstrafiken och VR:s närtrafik minskade i jämförelse med året
innan.
År 2010 inleddes Helsingfors cykelprojekt som syftar till att förbättra
förhållandena för cykelåkning och att öka cykeltrafikens vikt i allt
beslutsfattande. De viktigaste planerings- och byggobjekten för
cykeltrafik år 2011 var Mannerheimvägen, Banan till Busholmen,
Västra länken, Aurorabron och cykelboxar som målades i 15
korsningar.
Trafikens inverkan på luftkvaliteten
År 2011 började gatudammperioden i livligt trafikerade miljöer i slutet
av mars. Perioden varade ungefär en månad och var som svårast
andra veckan i april. Gränsvärdet för antalet partiklar per dygn
överskreds på den flyttbara mätningsstationen vid Backasgatan och på
den permanenta mätningsstationen vid Mannerheimvägen men de
lagstadgade gränsvärdena överskreds inte.
Det årliga gränsvärdet för kvävedioxid (40 µg/m³), som trädde i kraft år
2010, överskreds klart på den flyttbara mätningsstationen vid
Backasgatan år 2011. Detta berodde på trafikavgaser. I Helsingfors
överskrids det årliga gränsvärdet för kvävedioxid fortfarande på de
livligt trafikerade gatuschakten i stadens centrum. Staden har sökt om
förlängning av tidsfristen för uppnåendet av gränsvärdena hos
Europeiska kommissionen som avser att ge sitt svar senast 30.6.2012.
En åtgärd för bättre luftkvalitet är parkeringsförmånen för bilar med
små utsläpp som togs i bruk i april. I slutet av 2011 hade sammanlagt
236 fordon sökt om parkeringsförmånen.
Cirka 25 000 av Helsingfors stads anställda utnyttjade förmånen med
arbetsresebiljett år 2011, vilket var ca 5 000 personer flera än året
innan.
Buller och vibration
Flera bullerkällor
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I Helsingfors är trafiken den största orsaken till buller. Cirka 34 % av
invånarna drabbas av buller på över 55 dB från vägtrafiken. Dessutom
medför i synnerhet evenemang, industrianläggningar, kraftverk och
byggarbeten buller.
År 2011 blev de slutliga arbetena på bullerskydden vid Lahtisleden på
avsnittet Borgåleden–Storskogsvägen färdiga i samarbete med
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Också
höjningen av bullervallen vid Staffansbyvägen på avsnittet
Bindegränden–Frontsoldatsvägen blev färdig.
Helsingfors stads handlingsplan för bullerbekämpning fortsatte
genomföras. På Drumsövägen på avsnittet Drumsö bro–Drumsövägen
användes år 2011 en tystare och finkornigare beläggning än den
vanliga gatubeläggningen. Dessutom söktes det lösningar till
bullerolägenheterna från trafiken genom att sätta in dubbelisolering i
fyra korsningsområden för att minska spårbullret.
År 2011 inleddes dessutom en trafikbullerutredning enligt
miljöbullerdirektivet (2002/49/EG) i samråd med kommunerna i
huvudstadsregionen och NTM-centralen i Nyland. Utredningen blir
färdig i juni 2012.
Med tillstånds- och anmälningsförfarandet strävar staden efter att
redan i förväg säkerställa att bullret bekämpas i tillräckligt stor
utsträckning. År 2011 fattades 204 lagstadgade beslut om funktioner
som orsakar tillfälligt, särskilt störande buller, vilket var 38 beslut färre
än år 2010. Cirka 66 % av besluten gällde byggarbeten och resten
gällde evenemang. Speciellt utmanande av stadens alla byggobjekt var
objekten med byggarbeten vid bostadshus som av tvingande skäl
gjordes nattetid. Stora övervakningsobjekt var till exempel
schaktningsarbetena för underjordiska lokaler i Fiskehamnen och vid
riksdagshuset och för västmetron.
I likhet med året innan ordnades år 2011 många evenemang. Stora
konserter ordnades i Byholmen, på Olympiastadion, i
Kajsaniemiparken, på Sandudds badstrand och i det gamla
kraftverksområdet i Södervik. Bullerolägenheterna från konserterna
minskades i samarbete med arrangörerna, men invånarna klagade
över bullret speciellt under den flera dagar långa Flow-festivalen,
midsommarens friluftskonsert och en konsert på Sandudds badstrand
som varade längre än vad som hade meddelats.
Vibrationer från trafiken
Den tätare samhällsstrukturen har ökat problem som beror på
vibrationer från trafiken. I besvärliga lägen ska konsekvenserna av
trafikvibrationen utvärderas i de olika planeringsfaserna för
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markanvändningen. Vibrationsutredningarna är dock dyra och därför
ibland bristfälliga.
Lösningar till vibrationsproblem från trafiken söktes genom att delta i
VTT:s tvååriga undersöknings- och utvecklingsprojekt Liikennetärinän
langaton mittaus- ja analysointiympäristö (VibPlat).
Upphandling
Handlingsprogrammet för hållbar utveckling vid upphandling gick
framåt, likaså genomförandet av upphandlingsstrategin.
Handlingsprogrammet innehåller bl.a. förvaltningsspecifik analys av
upphandlingar och utbildning i hållbar upphandling.
Helsingfors stads anskaffningscentral tar hand om upphandling,
upplagring och distribution av de gemensamt upphandlade produkterna
till stadens verksamhetsställen. År 2011 konkurrensutsattes
gemensamma upphandlingar genom 19 anbudsförfaranden.
Sammanlagt 87 % av anbudsförfarandena uppfyllde kriterierna för
hållbar utveckling. Upp till 42 % av de 19 anbudsförfarandena var
förknippade med miljökriterier.
Helsingfors stads byggtjänst Stara ansvarar för gemensam
upphandling av stadens fordon och arbetsmaskiner. Dessutom
konkurrensutsätter Stara bl.a. bränslena, transporttjänsterna och
byggmaterialen. År 2011 konkurrensutsatte Stara produkter och
tjänster till ett sammanlagt värde av 27 miljoner euro. Det
sammanlagda värdet på de anbudsförfaranden som var förknippade
med miljökriterier uppgick till 17 miljoner euro, vilket motsvarar 63 % av
anbudsförfarandenas sammanlagda värde. Fyra av de 16
anbudsförfarandena, dvs. 25 %, var förknippade med miljökriterier.
Inom ramen för projektet Julia 2030 som får EU Life+-finansiering och
drivs av HRM sattes det upp bl.a. CO2-räknare för upphandling av
kontorspapper, bärbara datorer och motsvarande produktgrupper.
Dessutom har det utarbetats heltäckande anvisningar för hur den
hållbara utvecklingen ska beaktas vid offentlig upphandling.
Sammanlagt nästan 100 stadsanställda inom HRM-området fick
utbildning i att använda räknarna.
Pappersförbrukningen vid Helsingfors stads organisation har jämnt
minskat. Förbrukningen per anställd var nästan 8 % mindre år 2011 än
året innan. De största orsakerna anses vara övergången till
elektroniska datasystem, speciellt ärendehanteringssystemet Ahjo år
2011, och det faktum att den elektroniska mötespraxisen togs i allmänt
bruk vid förvaltningarna. Med den ekologiska stödverksamheten har
det varit möjligt att bl.a. förbättra den allmänna medvetenheten om
miljöfrågor och öka dubbelsidig utskrift och kopiering.
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Miljöfostran och miljömedvetenhet
Miljöfostran
År 2011 deltog 9 % av alla helsingforsare i miljöfostrande evenemang
som ordnades av staden. Antalet var klart större än året innan.
Ökningen förklaras i synnerhet genom att Klimatinfo inledde sin
verksamhet och att nya funktioner beaktades i fråga om naturskolan
Arkki och ön Stora Räntan.
Klimatinfo erbjuder invånarna och andra aktörer praktiska råd och
handledning i en livsstil med låga utsläpp. År 2011 nådde Klimatinfo ca
750 helsingforsare i sitt evenemang Energifabriken och utställningen
Elämäsi ostoskori besöktes av nästan 2 900 helsingforsare. Klimatinfo
är också en aktiv aktör i de sociala medierna.
Vårstädtalkon fortsatte som populära och år 2011 var deltagarantalet
nästan 31 000. Också verksamheten med parkfaddrar utvecklades
vidare. År 2011 omfattade det elektroniska parkfadderregistret
sammanlagt 355 parkfaddrar.
Evenemanget Påskön på Högholmen hade ca 15 000 besökare. I
Arkkis naturskolor för skolelever i Helsingfors deltog sammanlagt 800
elever och 65 lärare.
Stora Räntans naturcentrum erbjuder miljöfostran både för den stora
allmänheten och målinriktat för daghem och läroinrättningar.
Sammanlagt 97 klasser deltog i naturskolorna på Stora Räntan. På ön
ordnades även öäventyr och kurser i miljöfostran för lärare och
dagvårdspersonal.
År 2011 ordnade Gardenia naturskolverksamhet och flera fritidsdagar,
kurser och evenemang med naturtema. Gardenia organiserade
naturutflykter till olika delar av Helsingfors som hade 36 deltagare per
utflykt i genomsnitt. Gardenia gav också ut en naturutflyktskalender.
Energi- och miljörådgivning
Med miljö- och energirådgivningen nåddes år 2011 sammanlagt 22 %
av alla helsingforsare. Antalet var klart större än året innan.
Helsingfors Energi gav råd i energiförbrukning till över 40 000 kunder
per telefon, över 30 000 kunder på webben och över 10 000 kunder på
plats i Elhuset. Helsingfors Energi var aktivt även i de sociala
medierna. Massinstallation av fjärravläsbara elmätare inleddes i
ytterstadsområdena i september 2011.
Byggnadskontoret ordnade mångsidig energi- och miljörådgivning år
2011 bl.a. för skolelever. Helsingfors stads interna energi- och
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miljörådgivning genomfördes på flera olika sätt bl.a. genom att utbilda
stadens ekostödpersoner.
Miljörisker
Anpassning till klimatförändringen
Huvudstadsregionens gemensamma strategi för anpassning till
klimatförändringen bereddes år 2011 och godkändes av HRM:s
styrelse våren 2012. Strategin utarbetades inom ramen för projektet
BaltCICA som får EU-finansiering. Projektet slutfördes år 2011.
I projektet identifierades de anpassningsbehov som är gemensamma
för verksamhetsområdena. Sådana var att integrera anpassningen till
klimatförändringen i hela organisationens verksamhet och att öka den
allmänna informationen om temat. De största kostnaderna för staden
orsakas av att anlägga de grönområden som dagvattensystemen
kräver, att underhålla grönområdena i takt med att klimatet och arterna
förändras och att planera och underhålla vägnätet.
Som anpassningsåtgärder för klimatförändringen bereddes åtgärder i
enlighet med bl.a. Helsingfors stads dagvattenstrategi och
översvämningsstrategi. Till exempel konstruktionerna för
översvämningsskydd i Marudd och i norra delen av Fladan blev färdiga
år 2011.
År 2011 utredde Helsingfors stad vilka områden i staden som har
betydande risk för dagvattenöversvämning. I utredningen lokaliserades
sammanlagt ca 290 riskobjekt för dagvattenöversvämning men inget av
dessa överskrider den i lagen angivna tröskeln för betydande risk.
Frågan om hur betydande översvämningsrisken i vattendrag i
områdena är utvärderades av NTM-centralen i Nyland. På basis av
utredningen definierade jord- och skogsbruksministeriet Helsingfors
och Esbo kustområde i sin helhet som ett område med betydande
översvämningsrisk. En åtgärdsplan för hantering av
översvämningsrisker har redan börjat utarbetas under samordning av
landskapsförbundet.
Oljebekämpning
I Helsingfors inträffade år 2011 sammanlagt 432 oljeolyckor. Antalet
olyckor i vattendragen och i de viktiga grundvattenområdena var något
mindre än år 2010, men i andra områden var olyckorna fler än år 2010
(sammanlagt 367 olyckor).
År 2011 fick räddningsverket bättre färdigheter för oljebekämpning i
och med att det skaffades oljebekämpningslänsor av olika höjder och
längder. Dessutom inleddes arbetet på att utveckla utrustningen för
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förankring av högsjölänsor. Den utbildning som inleddes år 2011
omfattade bl.a. operativ utbildning i att använda utrustningen med
Expandi-begränsningslänsor och i materielunderhåll.
Räddningsverket tog i bruk två nya oljebekämpningsfartyg av klass B. I
december 2011 blev en bil för bekämpning av oljeolyckor färdig.
Dessutom skaffades en multifunktionell oljeuppsamlare (MABS), en
OBS-borstuppsamlare med skopa och för idrottsverkets dagliga bruk
en 12 meters arbetsflotte med oljebekämpningsfärdighet. För
bekämpning av översvämningsskador skaffades 24 motorsprutor.
Miljöekonomi
Helsingfors stads sammanlagda miljökostnader år 2011, inklusive
avskrivningar, uppgick till 143,4 miljoner euro, vilket motsvarar 3 % av
stadens alla omkostnader. De största kostnaderna utgjordes av
miljöbaserade el- och bränsleskatter, kostnaderna för rengöringen av
områdena och sophanteringen i områdena samt kostnaderna för
klimatskyddet. Miljökostnaderna ökade med 49 % från året innan, vilket
kan förklaras med att skatterna har höjts och utgifterna för
klimatskyddet ökat.
Helsingfors stads miljöintäkter år 2011 uppgick till sammanlagt 7,5
miljoner euro, vilket utgjorde 0,4 % av stadens alla rörelseintäkter.
Miljöintäkterna ökade med över 13 % jämfört med året innan. Stadens
största miljöintäkter kom från försäljning av inträdesbiljetter till
djurparken Högholmen.
Helsingfors stads miljöinvesteringar år 2011 uppgick till sammanlagt
33,3 miljoner euro, vilket motsvarar ca 5 % av stadens alla
investeringar i anläggningstillgångar. Investeringarna var ca 2,8
miljoner euro mindre än år 2010. De största investeringarna gällde
sanering av förorenad mark och klimatskydd.
Det sammanlagda värdet på miljöansvaren 1.1.2011 uppgick till 42,6
miljoner euro i bokslutet. Ansvaren gällde vattenskadan i metrotunneln,
rivningen av kraftverket A och förberedelserna på att sanera den
förorenade marken på Hanaholmen och efterbehandlingen av
soptippar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, telefon: 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi
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Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2011

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 961
HEL 2012-001274 T 11 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi liitteenä olevan
Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2011.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi
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§ 266
Justering av Helsingfors stads miljöpolicy
HEL 2011-009764 T 11 00 00

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
godkänna målen för Helsingfors stads uppdaterade miljöpolicy i
enlighet med förslaget från den miljöpolitiska arbetsgruppen, vilket
utgör bilaga 1.
I miljöpolicyn ställs stadens miljömål på medellång och lång sikt inom
följande delområden: klimatskydd, luftvård, bullerbekämpning,
vattenskydd, skydd av natur och mark, anskaffningar, avfall och
materialeffektivitet, miljömedvetenhet och -ansvarighet samt
miljöledning och samverkan.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige anser att det är viktigt att verkställandet av strategin
för främmande arter påskyndas. (Essi Kuikka)
Behandling
Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts.
Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.
Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas
under denna diskussion.
Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde
ordföranden såsom redogörelse att följande förslag om återremiss
hade framställts under diskussionen.
Ledamoten Mari Puoskari understödd av ledamoten Anni Sinnemäki
hade föreslagit att ärendet återremitteras för ny beredning utgående
från att
- målet för minskning av växthusgasutsläppen ska bli 30 % före år 2020
- införande av trängselavgifter läggs till som en luftvårdsåtgärd
- skogiga naturskyddsområden läggs till åtminstone i enlighet med
naturskyddsprogrammet
- förvaltningarna får ett bindande årligt verksamhetsmål för minskning
av växthusgasutsläppen, och målutfallet följs regelbundet som en del
av uppföljningen av ekonomin och verksamheten kvartalsvis.
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Redogörelsen befanns vara riktig.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Mari Puoskaris förslag om
återremiss godkänts.
22 omröstningen
JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att
- målet för minskning av växthusgasutsläppen ska bli 30 % före år 2020
- införande av trängselavgifter läggs till som en luftvårdsåtgärd
- skogiga naturskyddsområden läggs till åtminstone i enlighet med
naturskyddsprogrammet
- förvaltningarna får ett bindande årligt verksamhetsmål för minskning
av växthusgasutsläppen, och målutfallet följs regelbundet som en del
av uppföljningen av ekonomin och verksamheten kvartalsvis.
Ja-röster: 55
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria
Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen,
Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki
Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli
Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse
Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Wille Rydman, Harri Saksala, Lea Saukkonen, Riitta
Snäll, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja
Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 29
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Yrjö Hakanen,
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma
Kari, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto
Lehtipuu, Eija Loukoila, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sari Näre,
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio,
Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Sanna
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Ville Ylikahri
Frånvarande: 1
Pia Pakarinen
Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.
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Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde
ordföranden såsom redogörelse att följande två motförslag hade
framställts under diskussionen.
Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Julia Virkkunen:
Under "Luftvård" på sidan 4 ges första punkten i målen på medellång
sikt följande lydelse: Växthusgasutsläppen (förbrukningsrelaterade) har
sjunkit med minst 30 % till år 2020, som en följd av förbättrad
energieffektivitet och övergång till energiproduktion med låga
emissioner i livscykeln (jämförelseår 1990).
Ledamoten Sari Näre understödd av ledamoten Julia Virkkunen: Tillägg
under punkten "Skydd av natur och mark, undermomentet: medellång
sikt, natur".
I gatu-, trafikleds- och parkplanerna tas det till utgångspunkt att gamla
friska träd och buskar ska skyddas.
Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande
omröstningsförfarande: Vartdera motförslaget tas särskilt upp till
omröstning.
23 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Under "Luftvård" på sidan 4 ges första punkten i målen på
medellång sikt följande lydelse: Växthusgasutsläppen
(förbrukningsrelaterade) har sjunkit med minst 30 % till år 2020, som
en följd av förbättrad energieffektivitet och övergång till
energiproduktion med låga emissioner i livscykeln (jämförelseår 1990).
Ja-röster: 59
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria
Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen,
Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica
Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen,
Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen,
Wille Rydman, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Lea Saukkonen, Riitta
Snäll, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja
Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren
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Nej-röster: 26
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Yrjö Hakanen,
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Minerva
Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Alina
Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sari Näre, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari,
Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna
Sumuvuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Ville
Ylikahri
24 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Tillägg under punkten "Skydd av natur och mark,
undermomentet: medellång sikt, natur". I gatu-, trafikleds- och
parkplanerna tas det till utgångspunkt att gamla friska träd och buskar
ska skyddas.
Ja-röster: 59
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria
Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Mika
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen,
Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki
Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn,
Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa
Puhakka, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Lea
Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho,
Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea
Vikstedt, Tuulikki Vuorinen
Nej-röster: 23
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Yrjö Hakanen,
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma
Kari, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Alina Mänttäri-Buttler,
Elina Moisio, Sari Näre, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, HannaKaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Sanna Vesikansa,
Julia Virkkunen, Ville Ylikahri
Blanka: 3
Otto Lehtipuu, Sara Paavolainen, Thomas Wallgren
Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.
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Ordföranden anförde såsom redogörelse att följande tre förslag till
hemställningsklämmar hade framförts under diskussionen:
Yrjö Hakanen understödd av Tea Vikstedt: Stadsfullmäktige förutsätter
att det utreds hur det vid detaljplaneläggningen går att se till att det inte
byggs nya bostadshus i bullerområden.
Yrjö Hakanen understödd av Tea Vikstedt: Stadsfullmäktige förutsätter
att stadsstyrelsen utreder hur det för behandling i fullmäktige kan
beredas principiella riktlinjer för högt byggande och för den framtida
användningen av obebyggda stränder.
Essi Kuikka understödd av Julia Virkkunen: Stadsfullmäktige anser att
det är viktigt att verkställandet av strategin för främmande arter
påskyndas.
Redogörelsen befanns vara riktig.
Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande
omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en
särskilt upp till omröstning.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö
Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
25 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur det vid
detaljplaneläggningen går att se till att det inte byggs nya bostadshus i
bullerområden.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 18
Yrjö Hakanen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Emma Kari, Reiska Laine,
Eija Loukoila, Alina Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Terhi Peltokorpi, Sirpa
Puhakka, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Ulla-Marja Urho, Tuomo
Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Thomas
Wallgren
Nej-röster: 36
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria
Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Juha Hakola, Sirkku
Ingervo, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva
Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Elina Moisio,
Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen,
Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki,
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen,
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Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Nils Torvalds, Olli Valtonen, Ville Ylikahri
Blanka: 31
Maija Anttila, Jorma Bergholm, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling,
Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura
Kolbe, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Jyrki Lohi, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Sole Molander, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Mari Puoskari, Heli Puura, Anni Sinnemäki, Kaarin Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Jan Vapaavuori, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen
Ledamoten Sirkku Ingervo meddelade att hennes avsikt hade varit att
rösta ja.
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag
till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö
Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
26 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur
det för behandling i fullmäktige kan beredas principiella riktlinjer för
högt byggande och för den framtida användningen av obebyggda
stränder.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 23
Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Yrjö Hakanen, Sirkku Ingervo,
Jessica Karhu, Tuuli Kousa, Reiska Laine, Eija Loukoila, Alina
Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas
Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Astrid
Thors, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor
Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Heikki
Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti,
Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen,
Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta
Snäll, Johanna Sydänmaa, Olli Valtonen, Ville Ylikahri
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Blanka: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Jorma Bergholm, Arto Bryggare, Mika
Ebeling, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari,
Laura Kolbe, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Jyrki Lohi, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Elina Moisio, Sole Molander, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Heli Puura, Laura
Rissanen, Harri Saksala, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin
Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Jan Vapaavuori,
Tuulikki Vuorinen
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag
till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Essi Kuikkas
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen
röstar nej.
27 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige anser att det är viktigt att verkställandet av
strategin för främmande arter påskyndas.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 45
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Tuija Brax, Arto
Bryggare, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu,
Emma Kari, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti,
Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara
Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas
Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils
Torvalds, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Julia
Virkkunen, Ville Ylikahri
Blanka: 40
Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell,
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi
Halla-aho, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe,
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Hannele
Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Jan D
Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen,
Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Ilkka
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Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Tea Vikstedt, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Essi Kuikkas förslag till
hemställningskläm.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

HEL 2011-009764 Kaupungin ympäristöpolitiikan
tarkistaminen_Ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotus_4.6.2012.pdf
HEL 2011-009764 Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan
päivittämisen taustamuistio_28.6.2012.pdf
Äänestyslista

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar godkänna målen för Helsingfors stads
uppdaterade miljöpolicy i enlighet med förslaget från den miljöpolitiska
arbetsgruppen, vilket utgör bilaga 1.
I miljöpolicyn ställs stadens miljömål på medellång och lång sikt inom
följande delområden: klimatskydd, luftvård, bullerbekämpning,
vattenskydd, skydd av natur och mark, anskaffningar, avfall och
materialeffektivitet, miljömedvetenhet och -ansvarighet samt
miljöledning och samverkan.
Föredraganden
Bakgrund
Stadens miljöpolitiska styrning har långa anor i Helsingfors. Stadens
första miljöpolicy godkändes i stadsfullmäktige år 1999 och den
uppdaterades senast 30.3.2005.
Miljöprogrammet har varit ett centralt verktyg för miljöledarskap. I
Helsingfors har man utarbetat och genomfört fyra miljöprogram.
Dessutom godkände stadsfullmäktige år 2002 ett omfattande
verksamhetsprogram för hållbar utveckling, som innehöll ett stort antal
miljöpolitiska beslut. I Helsingfors har man även utarbetat program för
olika delområden inom miljöskydd, såsom de lagstadgade dokumenten
verksamhetsprogram för luftvård (Stn 19.5.2008) samt
verksamhetsplan för bullerbekämpning (Stn 17.11.2008). Stadens
energipolitiska riktlinjer godkändes i stadsfullmäktige i januari 2008.
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Stadsfullmäktige godkände 29.4.2009 stadsstyrelsens förslag till
strategiprogram för åren 2009–2012, i vilket det även dras upp riktlinjer
för många miljöfrågor. I strategiprogrammet definieras stadens riktlinjer
i frågor som gäller klimatskydd, trafik och energianvändning, miljöskydd
och skydd av Östersjön samt i upphandlingsrelaterade miljöfrågor.
Den ovannämnda sektoriseringen av miljöprogrammen i kombination
med miljöriktlinjerna i strategin har lett till en situation där det inte
längre finns ett behov för ett omfattande miljöprogram. Allmänna mål
för miljöpolitiken har dock alltjämt ansetts behövliga. Stadsfullmäktige
beslutade därför i samband med godkännandet av förslaget till
strategiprogram att stadens miljöpolicy ska uppdateras.
Behandling av ärendet
Den miljöpolitiska arbetsgruppen
I strategiprogrammet 2009-2012, som stadsfullmäktige godkände
29.4.2009, konstateras att miljöpolicyn bör uppdateras och tas upp till
behandling i fullmäktige. Stadsdirektören beslutade 20.1.2010 (§ 13)
vid behandlingen i direktörskollegiet tillsätta en arbetsgrupp, vars
uppgift är att justera Helsingfors stads miljöpolicy så att den kan tas
upp till behandling i fullmäktige före utgången av år 2010. Justeringen
av stadens miljöpolicy skulle ta ställning särskilt till de miljöpolitiska
delområden som inte har granskats i strategiprogrammet eller
Helsingfors Energis utvecklingsprogram.
Till ordförande för arbetsgruppen utsågs biträdande stadsdirektör
Pekka Sauri och till medlemmar representanter från miljöcentralen,
stadsplaneringskontoret, ekonomi- och planeringscentralen,
Helsingfors Energi, fastighetskontoret, byggnadstillsynsverket,
anskaffningscentralen, socialverket, hälsovårdscentralen,
utbildningsverket, byggnadskontoret och HST.
Arbetsgruppen godkände vid sitt möte 15.12.2010 förslaget till
Helsingfors stads miljöpolicy samt bakgrundspromemorian. Under den
tid arbetsgruppen var verksam framgick dessutom ett behov av att
bedöma de ekonomiska och sociala konsekvenserna samt
miljökonsekvenserna av miljöpolitiken. Konsekvensbedömningen blev
färdig i januari 2011.
Stadsfullmäktige beslutade 18.1.2012 (§ 10) tillstyrka den uppdaterade
versionen av Helsingfors Energis utvecklingsprogram med sikte på en
kolneutral framtid. Arbetsgruppen bedömde att Helsingfors Energis
utvecklingsprogram inte orsakar behov av ändring av arbetsgruppens
förslag till miljöpolicy.
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Arbetsgruppens förslag föredrogs för stadsstyrelsen 20.2.2012.
Stadsstyrelsen beslutade 20.2.2012 (§ 180) återremittera ärendet för
ny beredning, varvid det begärs utlåtanden av
stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, miljönämnden,
nämnden för allmänna arbeten, direktionen för HST, direktionen för
Helsingfors Energi och direktionen för Helsingfors Hamn om
Helsingfors stads uppdaterade mål för miljöpolicyn.
Remissförfarande
Utlåtande om förslaget till stadens miljöpolicy gavs av miljönämnden,
direktionen för Helsingfors Energi, direktionen för affärsverket
trafikverket (HST), direktionen för affärsverket Helsingfors Hamn,
stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden och nämnden för
allmänna arbeten.
Utlåtandena i saken kan i sin helhet läsas i detta ärendes
beslutshistoria.
Räddningsverket, i egenskap av central aktör i oljebekämpningen,
deltog dessutom i arbetet på målet "Vattenskydd".
Den miljöpolitiska arbetsgruppen granskade utlåtandena och gjorde
med anledning av dessa de ändringar som den ansåg vara behövliga i
sitt förslag till stadens miljöpolicy.
Ändringar i målen för stadens miljöpolicy efter remissförfarandet
KLIMATSKYDD
Målet (medellång sikt) har kompletterats med det beslut om höjning av
andelen förnybar energi till 20 % fram till år 2020 som ingår i de av
stadsfullmäktige godkända strategiprogrammet.
Med anledning av miljönämndens utlåtande har det efter meningen
"Växthusgasutsläppen (förbrukningsrelaterade) har sjunkit, som en följd
av förbättrad energieffektivitet och övergång till energiproduktion med
låga emissioner i livscykeln, med minst 20 % till år 2020 (jämförelseår
1990)" tillagts "Förutsättningarna att höja utsläppsmålet till 30 %
utreds".
Med anledning av utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten har
formuleringen för energieffektivitetsmålet preciserats till
"Energieffektiviteten har förbättrats med 20 % till år 2020 (mätare
förbrukningen per invånare, jämförelseår 2005). Dessutom har målet
ändrats så att det fått följande lydelse: "Anpassning till
klimatförändringen integreras i alla förvaltningars verksamhet i syfte att
minimera riskerna. Kommuninvånarna och företag ges information om
effekterna av klimatförändringen och sätten att bereda sig på denna."
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LUFTVÅRD
Med anledning av utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten har
målet "Antalet dygn som överskrider gränsvärdesnivån för
inandningsbara partiklar (PM10) per dygn har minst halverats från den
nuvarande tillåtna nivån (35 dygn/år) och är alltså under 18 dygn per
år" kompletterats med texten "Överskridningar som entydigt beror på
långväga spridning beaktas inte".
VATTENSKYDD
Målet "Stigningshindren för fiskar har avlägsnats till år 2020", som
ingick i arbetsgruppens tidigare förslag, har strukits med anledning av
utlåtandet för nämnden för allmänna arbeten, eftersom det är fråga om
en åtgärd och inte ett mål.
Nämnden för allmänna arbeten, direktionen för Helsingfors Hamn och
räddningsverket ansåg det vara behövligt att införa riktlinjer för
oljebekämpning i miljöpolicyn. Med anledning av utlåtandena infördes
det i målet en passus om beredskap för större oljeolycksrisker på
Östersjön. Målet har formulerats i samråd av den miljöpolitiska
arbetsgruppen och räddningsverket enligt följande:
(Lång sikt) Oljebekämpningen hindrar olja från att nå bebyggda
stränder i de flesta förhållanden.
(Medellång sikt, skydd av Östersjön) Effekten av Helsingfors egen
oljebekämpning på mängden och utbredningen av den olja som når
bebyggda stränder är betydande i de flesta naturförhållanden.
Helsingfors oljebekämpningshjälp till Östersjöns skärgård är
anmärkningsvärt effektiv.
(Medellång sikt, skydd av ytvattnen i Helsingfors) Oljebekämpningen
hindrar att skadan sprids, och olja samlas upp på vattenytan och
stränderna skyddas effektivt. Staden har tillräckligt med egna utbildade
grupper för rengöring av stränderna.
SKYDD AV NATUR OCH MARK
Med anledning av stadsplaneringsnämndens utlåtande har målet
omformulerats så att texten "kala berg, strandklippor och åsar" har
strukits, så att målet inte kan tolkas som ett kategoriskt och ovillkorligt
mål.
ANSKAFFNINGAR, AVFALL OCH MATERIALEFFEKTIVITET
Med anledning av fastighetsnämndens och miljönämndens utlåtanden
har jämförelseåret i målet "Anskaffningar, avfall och materialeffektivitet"
ändras från 2011 till 2013.
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Målet om bättre logistik för jordmassor, överskottsmassor och
förorenad mark har med anledning av utlåtandet från nämnden för
allmänna arbeten flyttats från "Skydd av natur och mark" till
"Anskaffningar, avfall och materialeffektivitet".
Helsingfors stads miljöpolicy - arbetsgruppens förslag 4.6.2012
Miljöpolicyn preciserar de miljöpolitiska målen i stadens
strategiprogram 2009–2012 och ställer mål för de miljöskyddsområden
som inte omfattas av strategiprogrammet.
Målen i Helsingfors stads miljöpolicy är klimatskydd, luftvård,
bullerbekämpning, vattenskydd, skydd av natur och mark,
anskaffningar, avfall och materialeffektivitet, miljömedvetenhet och ansvarighet samt miljöledning och samverkan.
Målen i utkastet till miljöpolicy har ställts både på lång sikt till år 2050
och på medellång sikt till ca år 2020. Miljöpolicyn är inte ett
åtgärdsprogram, eftersom det finns olika alternativ och sätt att fullfölja
merparten av målen. Åtgärderna som genomförs bereds separat i
samband med förvaltningarnas normala verksamhetsplanering och
beslutsfattande samt beredning och genomförande av program för
olika delområden inom miljöskydd.
Utöver det egentliga utkastet till miljöpolicy har man utarbetat en
bakgrundspromemoria (bilaga 2), vars första del ger en bakgrund till
miljöpolicyn efter de ämnesområden som nämns ovan. I den andra
delen av bakgrundspromemorian behandlas konsekvensbedömningen i
utkastet till miljöpolicy efter ämnesområde. Bedömningen delas in i
bedömningar av ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser
samt miljökonsekvenser. Som en del av beredningen av varje enskilt
ämnesområde inom miljöpolicyn har man även granskat internationella
och nationella mål och förbindelser i anslutning till de olika temana.
KLIMATSKYDD
Lång sikt
 Helsingfors eftersträvar en kolneutral framtid till år 2050.
Uppfyllelsen av målet följs upp med regelbunden rapportering,
varvid nödvändiga korrigeringar kan utföras i
åtgärdsprogrammet.
 Helsingfors är en av de främsta aktörerna i fråga om
energieffektivitet, kampen mot klimatförändringen och
anpassningen till den, såväl nationellt som internationellt.
Medellång sikt
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 Växthusgasutsläppen (förbrukningsrelaterade) har sjunkit, som
en följd av förbättrad energieffektivitet och övergång till
energiproduktion med låga emissioner i livscykeln, med minst 20
% till år 2020 (jämförelseår 1990). Förutsättningarna att höja
utsläppsmålet till 30 % utreds.
 Andelen förnybar energi är minst 20 % år 2020.
 Energieffektiviteten har förbättrats med 20 % till år 2020
(mätare förbrukningen per invånare, jämförelseår 2005).
 Anpassning till klimatförändringen integreras i alla förvaltningars
verksamhet i syfte att minimera riskerna. Kommuninvånarna och
företag ges information om effekterna av klimatförändringen och
sätten att bereda sig på denna.
LUFTVÅRD
Lång sikt
 Avgaserna från trafiken försämrar inte luftkvaliteten (nästan inga
utsläpp från vägtrafiken).
 Antalet dygn som överskrider gränsvärdesnivån
för inandningsbara partiklar (PM10) per dygn har minst halverats
från den nuvarande tillåtna nivån (35 dygn/år) och är alltså
under 18 dygn per år. Överskridningar som entydigt beror på
långväga spridning beaktas inte.
 Transporten och användningen av förnybar energi försämrar inte
luftkvaliteten (biobränslen, biomassa och småskalig vedeldning).
Medellång sikt
 Gränsvärdena för luftkvalitet har inte överskridits efter år 2015.
Luftens föroreningshalt (inkl. finpartiklar) har efter detta fortsatt
att minska.
 Målvärdena och de nationella riktvärdena för luftkvalitet
överskrids inte.
BULLERBEKÄMPNING
Lång sikt
 Riktvärdena för miljöbuller överskrids inte. Människorna
exponeras inte för långvarigt, särskilt av trafiken orsakat kraftigt
buller som har en skadlig effekt på hälsan.
Medellång sikt
 Exponeringen för buller har minskat så att invånarantalet i
områden där bullernivån dagtid överstiger ekvivalentnivån 55 dB
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är minst 20 % mindre än år 2003 (gamla bostadsområden; inga
nya invånare som exponeras för buller).
 Exponeringen särskilt för starkt buller har minskat så att det år
2020 inte finns invånare som exponeras för buller
som överstiger ekvivalentnivån 70 dB dagstid och 65 dB nattetid
(gamla bostadsområden).
 Vid de känsligaste befolkningsgruppernas verksamhetsställen,
bl.a. i daghemmens, lekparkernas, skolornas och
äldreboendenas lek- och vistelseområden underskrider
ekvivalentnivån dagtid 60 dB (gamla verksamhetsställen).
VATTENSKYDD
Lång sikt
 Helsingfors egen näringsbelastning på vattendrag har fortsatt att
minska och nyttoanvändningen av näringsämnen har
effektiviserats.
 Antalet överströmningar i det kombinerade avloppsnätverket har
halverats från den nuvarande nivån.
 Oljebekämpningen hindrar olja från att nå bebyggda stränder i
de flesta förhållanden.
Medellång sikt, SKYDD AV ÖSTERSJÖN
 Havsmiljön utanför Helsingfors är till år 2020 i gott skick i
enlighet med EU:s havsstrategidirektiv.
 En god nivå för kustvattenformationerna utanför Helsingfors
uppnås till år 2027 genom extra åtgärder som är i enlighet med
vattenförvaltningsplanen.
 Effekten av Helsingfors egen oljebekämpning på mängden och
utbredningen av den olja som når bebyggda stränder är
betydande i de flesta naturförhållanden. Helsingfors
oljebekämpningshjälp till Östersjöns skärgård är
anmärkningsvärt effektiv.
Medellång sikt, SKYDD AV HELSINGFORS YTVATTEN
 Centraliserad vattenförsörjning har byggts på de centrala
rekreationsholmarna i Helsingfors.
 Antalet överströmningar i det kombinerade avloppsnätverket har
minskat med 20 % från den nuvarande nivån.
 Oljebekämpningen hindrar att skadan sprids och olja samlas
upp på vattenytan och stränderna skyddas effektivt. Staden har
tillräckligt med egna utbildade grupper för rengöring av
stränderna.
SKYDD AV NATUR OCH MARK
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Lång sikt, NATUR
 Helsingfors mångformiga stadsnatur med sina särdrag har
bevarats som en del av den integrerade stadsstrukturen.
Medellång sikt, NATUR
 Den ekologiska funktionsdugligheten av ett omfattande grönt
nätverk säkras som en del av en regional helhet.
 Etablerade naturtyper och organismarter bevaras genom att
vårda och återställa dem vid behov.
 Skogarnas och kärrens naturliga strukturdrag bevaras.
 Naturens mångfald i kulturmiljöer bevaras genom långsiktig
upprustning och vård.
 Byggande i områden som planlagts som grönområden
kompenseras i samband med planläggning och planering av
grönområden till exempel genom att förbättra funktionaliteten
och den ekologiska kvaliteten i grönområden, återställa
naturobjekt eller skapa nya närliggande grönmiljöer.
Lång sikt, MARK
 Förorenad mark inom stadens område har sanerats senast i
samband med byggande så att den inte heller i fortsättningen är
till skada för hälsan eller miljön.
Medellång sikt, MARK
 Gamla soptippar på stadens område saneras.
 Markens naturliga egenskaper och funktioner (biologiska,
kemikaliska och fysikaliska) bevaras i grönområden.
 Bevarandet av betydande geologiska objekt har säkrats.
ANSKAFFNINGAR, AVFALL OCH MATERIALEFFEKTIVITET
Lång sikt
 Material- och ekoeffektiviteten i stadens funktioner har blivit
betydligt bättre och beaktas i alla investeringar, anskaffningar
och betydande projekt.
Medellång sikt, ANSKAFFNINGAR
 Miljökriterier ingår i 50 % av stadens upphandlingsprocesser till
år 2015.
 Miljökriterier ingår i 100 % av stadens upphandlingsprocesser till
år 2020 (miljökriterierna kan vara antingen ovillkorliga krav eller
jämförelsegrunder).
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 Alla förvaltningar och dottersammanslutningar utbildas för att
göra hållbara anskaffningar.
Medellång sikt, AVFALL
 Mängden kommunalt avfall som stadsorganisationen producerar
stabiliseras på 2013 års nivå och mängden avfall per anställd
har sjunkit med 10 % till år 2020.
 Materialåtervinningsgraden för kommunalt avfall som
stadsorganisationen producerar har stigit med 10
procentenheter till år 2020.
 Mängden kommunalt avfall som produceras inom stadens
område stabiliseras på 2013 års nivå och mängden avfall per
invånare har sjunkit med 10 % till år 2020.
 Logistiken för jordmassor som behövs i byggande,
överskottsmassor och förorenad mark har organiserats
ekonomiskt och ekoeffektivt.
MILJÖMEDVETENHET OCH -ANSVARIGHET
Lång sikt
 Miljömedvetenheten hos Helsingfors stads anställda och
invånare är bland de tre bästa bland huvudstäderna i Europa.
 Stadsborna och stadens anställda har förbundit sig till de
miljöpolitiska målen.
Medellång sikt
 Helsingfors är en föregångare inom miljöfostran.
 Varje arbetsgemenskap har en utbildad ekoansvarig.
 Ett serviceutbud som stöder helsingforsarnas hållbara livsstil gör
miljövalen enkla.
 Stadens anställda är medvetna om hur de kan bära ansvar för
miljön i sitt handlande och beaktar miljöansvaret i sitt arbete.
 Beslutsfattarnas goda miljömedvetenhet gör det möjligt att fatta
beslut i vilka ansvaret för miljön tas i beaktande.
MILJÖLEDNING OCH SAMVERKAN
Medellång sikt, MILJÖLEDNING
 Affärsverken använder ett verifierat miljöledningssystem.
 Förvaltningarna och dottersammanslutningarna innesluter
miljöledning i sin verksamhet i överensstämmelse med
principerna för lättare miljöledningssystem.
 Miljöledning tas upp som en del av förvaltningarnas och
affärsverkens resultatpremiesystem och övriga belöningsformer.
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Medellång sikt, SAMVERKAN
 Staden söker aktivt partnerskap och bildar nätverk med företag
och andra intressegrupper för att uppnå målen för
stadens miljöpolicy och samtidigt stödja genomförandet av
stadens näringsstrategi.
 Ekokompassen är ett känt system för förbättrande av
miljöledning inom små och medelstora företag och det är
tillgängligt för alla små och medelstora företag i
huvudstadsregionen.
 Östersjöutmaningen har antagits av 300 aktörer som staden
stöder i genomförandet av högklassiga åtgärdsprogram för att
effektivisera skyddet av Östersjön.
 Ett miljöprogram eller en miljöplan utarbetas för samtliga stora
evenemang som arrangeras i staden.
Uppföljning
Stadens årliga miljörapportering är ett centralt verktyg vid uppföljning
av miljöpolicyn. Rapporten som presenteras för stadsfullmäktige
kommer att innehålla en kort redogörelse för de åtgärder som staden
under verksamhetsåret har vidtagit för att genomföra de miljöpolitiska
målen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

HEL 2011-009764 Kaupungin ympäristöpolitiikan
tarkistaminen_Ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotus_4.6.2012.pdf
HEL 2011-009764 Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan
päivittämisen taustamuistio_28.6.2012.pdf

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1023
HEL 2011-009764 T 11 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin
päivitetyn ympäristöpolitiikan tavoitteet liitteenä 1 olevan
ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotuksen mukaisesti.
Ympäristöpolitiikassa asetetaan kaupungin keskipitkän ja pitkän
aikavälin ympäristötavoitteet seuraavilla osa-alueilla: ilmastonsuojelu,
ilmansuojelu, meluntorjunta, vesiensuojelu, luonnon ja
maaperänsuojelu, hankinnat, jätteet ja materiaalitehokkuus,
ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus sekä ympäristöjohtaminen ja
kumppanuudet.
Käsittely
17.09.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
Palautusehdotus:
Ville Ylikahri:
Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että
- kasvihuonepäästöjen alentamistavoitteeksi otetaan 30% vuoteen
2020 mennessä.
- lisätään ruuhkamaksujen käyttöönotto ilmansuojelun toimenpiteeksi
- lisätään metsäisiä luonnonsuojelualueita luonnonsuojeluohjelman
mukaisesti
- asetetaan virastoille vuotuinen sitova toiminnallinen tavoite
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja seurataan tavoitteiden
toteutumista säännöllisesti osana talouden ja toiminnan seurantaa
Kannattajat: Outi Ojala

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:
Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että
- kasvihuonepäästöjen alentamistavoitteeksi otetaan 30% vuoteen
2020 mennessä.
- lisätään ruuhkamaksujen käyttöönotto ilmansuojelun toimenpiteeksi
- lisätään metsäisiä luonnonsuojelualueita luonnonsuojeluohjelman
mukaisesti
- asetetaan virastoille vuotuinen sitova toiminnallinen tavoite
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja seurataan tavoitteiden
toteutumista säännöllisesti osana talouden ja toiminnan seurantaa
Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Juha Hakola, Tarja
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Kantola, Risto Kolanen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Tatu
Rauhamäki, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa
Ei-äänet: 5
Annika Andersson, Elina Moisio, Outi Ojala, Vesa Peipinen, Ville
Ylikahri
Tyhjä: 0
Poissa: 0
10.09.2012 Pöydälle
20.02.2012 Palautettiin
13.02.2012 Pöydälle
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31519
jari.viinanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.05.2012 § 262
HEL 2011-009764 T 11 00 00

Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle ympäristöpolitiikan
tavoitteista seuraavan lausunnon:
Yleistä
Ympäristöpolitiikan tarkistaminen ja uusien tavoitteiden määrittäminen
on tärkeää ja ajankohtaista. Vuonna 1999 kaupunginvaltuuston
ensimmäisen kerran hyväksymän ympäristöpolitiikan tavoitteita
tarkistettiin viimeksi vuonna 2005.
Uuden ympäristöpolitiikan tavoitteet poikkeavat paljon vanhoista, jotka
olivat laajoja poliittisia linjauksia. Nyt ehdotetut tavoitteet ovat osaltaan
hyvinkin yksityiskohtaisia ja vastaavat erilaisten ympäristöön liittyvien
ohjelmien toimenpiteitä. Tavoitteiden aiheuttamia kustannuksia ei ole
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pystytty määrittelemään riittävän tarkasti. Liian haasteellisista ja paljon
kustannuksia aiheuttavista tavoitteista tulee helposti toiveita, jotka eivät
koskaan toteudu.
Tavoitteisiin liittyvän taustamuistion mukaan suuri osa esitetyistä
tavoitteista on jo päätetty erilaisissa ympäristöohjelmissa ja muissa
kaupungin tekemissä päätöksissä. Voidaankin harkita, onko kaupungin
syytä esittää ympäristöpoliittisissa linjauksissa omien jo päätettyjen
ohjelmien toimenpiteitä tavoitteiksi. Tavoitteenahan voisi olla tällöin,
että noudatetaan jo tehtyjä päätöksiä ja ohjelmia. Samojen asioiden
päätättäminen useaan kertaan vie uskottavuutta ympäristönsuojelulta,
ja useiden eri ohjelmien ja nyt vielä samoja asioita sisältävän
ympäristöpolitiikan seuranta on turhauttavaa.
Osa tavoitteista on sellaisia, että niiden toteutuminen on erittäin
epävarmaa, esimerkiksi melulle altistumisen vähentyminen
kahdeksassa vuodessa, ja osa taas on sellaisia, jotka toteutuvat joka
tapauksessa kuten maaperän puhdistamiseen liittyvä tavoite.
Ympäristöpolitiikalla tulisi luoda laajemmat linjaukset kaupungin
toiminnan avuksi, ja virastojen ja laitosten määrittää tarvittavat
ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaiset toimenpiteet toimintaansa
varten. Samalla organisaation olisi mahdollista selvittää tavoitteista
aiheutuvat kustannukset ja määrärahatarpeet.
Ympäristöpolitiikan tavoitteet on jaettu pitkään ja keskipitkään
aikaväliin. Pitkällä aikavälillä tarkoitetaan ajanjaksoa nykyhetkestä
vuoteen 2050. Nämä tavoitteet eivät saisi olla liian yksityiskohtaisia
vaan kohtuullisen yleisiä, koska vajaassa neljässäkymmenessä
vuodessa koko ympäristönsuojelu ja siihen liittyvät mittauskeinot ym.
muuttuvat varmasti.
Kaupungin ympäristöpolitiikkaa tehdään asukkaita varten. Sen vuoksi
kaikkien tavoitteiden tulisi olla sellaisia, että asukkaat voivat ne
ymmärtää olematta ympäristönsuojelun asiantuntijoita. Myös
asukkaiden ja yritysten osallistuminen useisiin toimenpiteiden
toteuttamisiin on tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävää ja
myös erittäin vaativaa. Tulisikin selvittää, mitä kyseisiltä tahoilta
vaaditaan ja kuinka ne saadaan motivoitua sitoutumaan toimenpiteisiin.
Erilaisten ihmisten motivointi vaatii suunnitelmallista tiedottamista ja
kouluttamista, ja niitä varten on myös varattava määrärahoja.
Ilmastonsuojelu
Ilmastonsuojelun merkitys on pitkällä aikavälillä erittäin suuri. Kaikki
virastot ja laitokset joutuvat miettimään talousarvionsa puitteissa
toimintansa vaikutuksia ilmastoon ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.
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Ilmastonsuojelun tavoitteet perustuvat jo tehtyihin päätöksiin tai
lainsäädäntöön.
Ilmansuojelu
Ilmansuojelun tavoitteiden toteutuminen riippuu merkittävästi
liikenteestä. Julkisen liikenteen houkuttelevuuden lisääminen on
tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen toimintaedellytyksiä on
kehitettävä jatkossakin, vaikkakin se kustannusvaikutusten vuoksi on
vaikeaa. Liikkumistarvetta voidaan vähentää ja julkisen ja
joukkoliikenteen osuutta kasvattaa maankäyttöä tiivistävällä
kaupunkisuunnittelu- ja tonttipolitiikalla. Yhtenä maankäyttöön liittyvänä
tavoitteena voisi olla yksityisen ja julkisen palveluverkon sekä
toimitilojen keskittäminen raideverkoston läheisyyteen ja
aluekeskuksiin.
Tavoite, jonka mukaan ilman laadun raja-arvoja ei ylitetä vuoden 2015
jälkeen, ei taustamuistion tietojen perusteella voi toteutua vilkkaasti
liikennöidyillä kaduilla eikä myöskään kaukokulkeutumisen huippujen
vuoksi.
Ympäristömelu
Ympäristömelun keskipitkän aikavälin tavoitteiden toteutuminen on
erityisen vaativaa. Kahdeksassa vuodessa on erittäin vaikeaa vähentää
20 prosenttia melulle altistuvista asukkaista vanhoilla asuinalueilla.
Useat esitetyt toimenpiteet ovat sellaisia, että kaupunki ei voi vaikuttaa
niiden toteutumiseen. Esimerkiksi valtio rahoittaa meluesteitä vilkkaasti
liikennöityjen väylien varsille omien aikataulujensa mukaan. On
tärkeää, että jo olemassa olevia vähämeluisia alueita suojellaan.
On myös huomattava, että tavoitteiden tulee olla sellaisia, että
ympäristönsuojelullisesti tärkeä täydennysrakentaminen on
mahdollista. Oikein kohdennetulla täydentämisrakentamisella voidaan
myös vähentää liikenne- ja erityisesti yksityisautoilun tarvetta, mikä
osaltaan voi edistää ympäristömelun vähentymistavoitteisiin
pääsemistä.
Vesiensuojelu
Vesiensuojelun tavoitteet ovat pääosin Itämeri-haasteen hyväksyttyjä
toimenpiteitä, joita on konkretisoitu ympäristöpolitiikan tavoitteiksi.
Luonnon- ja maaperänsuojelu
Luonnonsuojelun tavoitteet eivät saa olla ristiriitaisia
täydennysrakentamisen tavoitteiden kanssa. Jotta ilmastoa,
ilmansuojelua ja melua koskevat ympäristöpolitiikan tavoitteet voidaan
pyrkiä toteuttamaan, tulee rakentamista tiivistää asukkaiden
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liikkumistarpeen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämisen
vuoksi. Täydennysrakentamisen avulla voidaan myös vähentää
paineita viheralueille rakentamiselle.
Tavoitteena on esitetty myös viheralueille rakentamisen kompensointia
jossain läheisessä kohteessa. Kyseisen tavoitteen kustannuksia ei ole
voitu määrittää, koska menettelyä ei ole vielä tarkemmin suunniteltu.
Kyseinen tavoite on siten vielä liian suunnittelematon ja sen kustannusja maankäytölliset vaikutukset saattavat olla arvaamattomia.
Viheralueiden riittävyys tuleekin varmistaa jo kaavoituksessa ja muussa
tapauksessa rahoittaa kyseiset toimenpiteet erillisillä määrärahoilla.
Östersundomin alueen rakentaminen tiiviinä ja raideliikenteeseen
tukeutuvana asuinalueena on merkittävä hanke Suomessa, minkä
lisäksi alueella on tärkeitä luonnonsuojelullisia arvoja. Alueen
suunnittelussa rakentamistavoitteiden sopeuttaminen alueen
luonnonsuojelutarpeisiin on ensiarvoisen tärkeää.
Pitkän aikavälin tavoitteena on, että pilaantunut maaperä on käsitelty
siten, ettei siitä ole haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tavoite on sikäli
helppo saavuttaa, ettei Helsingissä ole tiedossa sellaisia
kunnostuskohteita, joista aiheutuisi nykyisellään terveys- tai
ympäristöhaittoja, ja maaperä kunnostetaan nykyisinkin aina
rakentamisen yhteydessä. Tällainen itsestään toteutuva tavoite tulisi
poistaa.
Hankinnat, jätteet ja materiaalitehokkuus
Tavoitteet kaupunkiorganisaation tuottaman yhdyskuntajätteen määrän
vähentämiseksi ovat järkeviä sekä taloudellisesti että
ympäristönsuojelullisesti. Tosin kyseisen jätteen määrä ei liene
kokonaisuudessaan selvillä vertailuvuodeksi ehdotettuna vuonna 2011.
Ensimmäinen tavoite voisi olla kattava jätemäärien rekisteröinti
virastoissa ja laitoksissa.
Jätteiden keskipitkän aikavälin tavoitteena on kaupungille asettavien
tavoitteiden lisäksi alueen jätemäärän pienentymistä koskeva tavoite.
Kyseiseen tavoitteeseen kaupunki voi vaikuttaa pääosin vain
tiedottamalla ja motivoimalla asukkaita ja yrityksiä. Tosin teknisin
keinoin voidaan tulevaisuudessa lisätä asukkaiden tietoa omasta
jätteiden tuottamisestaan. Esimerkiksi jätteiden
putkikeräysjärjestelmässä on mahdollista laskuttaa asukkaita heidän
tuottamansa jätemäärän mukaan. Tämä voi vaikuttaa vähentävästi
jätemääriin, kuten huoneistokohtainen vedenmittaus on vaikuttanut
veden käyttöön.
Kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistamisen työryhmän ehdotus ja
taustamuistio ovat liitteinä.
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Käsittely
03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Tuuttila Juhani: Muutan esitystäni seuraavasti:
Lausuntoehdotuksen 11. kappale muutetaan ensimmäistä virkettä
lukuun ottamatta kuulumaan seuraavasti: Julkisen liikenteen
houkuttelevuuden lisääminen on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi
ja sen toimintaedellytyksiä on kehitettävä jatkossakin, vaikkakin se
kustannusvaikutusten vuoksi on vaikeaa. Liikkumistarvetta voidaan
vähentää ja julkisen ja joukkoliikenteen osuutta kasvattaa maankäyttöä
tiivistävällä kaupunkisuunnittelu- ja tonttipolitiikalla. Yhtenä
maankäyttöön liittyvänä tavoitteena voisi olla yksityisen ja julkisen
palveluverkon sekä toimitilojen keskittäminen raideverkoston
läheisyyteen ja aluekeskuksiin.
Lausuntoehdotuksen 13. kappale poistetaan.
Lausuntoehdotuksen 15. kappaleeseen lisätään uusi viimeinen virke.
Vastaehdotus:
Tuomas Viskari: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen 10. kappale poistetaan.
Kannattajat: Tuula Paalimäki
Vastaehdotus:
Tuomas Viskari: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen 14. kappaleen viimeinen virke muutetaan
kuulumaan seuraavasti: Esimerkiksi valtio rahoittaa meluesteitä
vilkkaasti liikennöityjen väylien varsille omien aikataulujensa mukaan.
Kannattajat: Tuula Paalimäki
Vastaehdotus:
Tuomas Viskari: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen 19. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Östersundomin alueen rakentaminen tiiviinä ja raideliikenteeseen
tukeutuvana asuinalueena on merkittävä hanke Suomessa, minkä
lisäksi alueella on tärkeitä luonnonsuojelullisia arvoja. Alueen
suunnittelussa rakentamistavoitteiden sopeuttaminen alueen
luonnonsuojelutarpeisiin on ensiarvoisen tärkeää.
Kannattajat: Tuula Paalimäki
Vastaehdotus:
Kirsi Pihlaja: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen 14. kappaleeseen lisätään uusi
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seuraavansisältöinen viimeinen virke: On tärkeää, että jo olemassa
olevia vähämeluisia alueita suojellaan.
Kannattajat: Tuomas Viskari
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 10. kappale poistetaan.
Jaa-äänet: 3
Olli Saarinen, Nina Suomalainen, Tuomo Valve
Ei-äänet: 6
Jyrki Lohi, Sole Molander, Tuula Paalimäki, Kirsi Pihlaja, Kermen Soitu,
Tuomas Viskari
Tyhjä: 0
Poissa: 0
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 14. kappaleen viimeinen virke
muutetaan kuulumaan seuraavasti: Esimerkiksi valtio rahoittaa
meluesteitä vilkkaasti liikennöityjen väylien varsille omien
aikataulujensa mukaan.
Jaa-äänet: 4
Olli Saarinen, Kermen Soitu, Nina Suomalainen, Tuomo Valve
Ei-äänet: 5
Jyrki Lohi, Sole Molander, Tuula Paalimäki, Kirsi Pihlaja, Tuomas
Viskari
Tyhjä: 0
Poissa: 0
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 19. kappale muutetaan kuulumaan
seuraavasti: Östersundomin alueen rakentaminen tiiviinä ja
raideliikenteeseen tukeutuvana asuinalueena on merkittävä hanke
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Suomessa, minkä lisäksi alueella on tärkeitä luonnonsuojelullisia
arvoja. Alueen suunnittelussa rakentamistavoitteiden sopeuttaminen
alueen luonnonsuojelutarpeisiin on ensiarvoisen tärkeää.
Jaa-äänet: 3
Jyrki Lohi, Olli Saarinen, Tuomo Valve
Ei-äänet: 6
Sole Molander, Tuula Paalimäki, Kirsi Pihlaja, Kermen Soitu, Nina
Suomalainen, Tuomas Viskari
Tyhjä: 0
Poissa: 0
4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 14. kappaleeseen lisätään uusi
seuraavansisältöinen viimeinen virke: On tärkeää, että jo olemassa
olevia vähämeluisia alueita suojellaan.
Jaa-äänet: 4
Sole Molander, Olli Saarinen, Kermen Soitu, Tuomo Valve
Ei-äänet: 5
Jyrki Lohi, Tuula Paalimäki, Kirsi Pihlaja, Nina Suomalainen, Tuomas
Viskari
Tyhjä: 0
Poissa: 0
19.04.2012 Pöydälle
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Katarina Kurenlahti, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36415
katarina.kurenlahti(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.05.2012 § 86
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Päätös
Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti antaa
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotuksen mukainen
ympäristöpolitiikan tavoitteiden jakaminen pitkään ja keskipitkään
aikaväliin on hyvä ratkaisu.
HKL katsoo, että kaupungin tulee sopivalla menettelyllä myös
määritellä lyhyen aikajänteen ympäristöpoliittiset tavoitteet ja
toimenpiteet liittyen esimerkiksi kaupungin strategiatyöhön ja sen
täytäntöönpanoon niin, että kaikki kaupungin virastot ja laitokset tulevat
kattavasti kuulluksi tässä prosessissa.
Vuositasolla kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutumista
edistävät toimenpiteet tulee määritellä selkeästi ja käytännönläheisesti
talousarviossa.
Ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutuminen edellyttää jatkuvasti
päivitettävää toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelma mainitaan
lausunnolla olevassa ehdotuksessa lyhyesti vain
ilmastonsuojelukohdassa. Ympäristöpolitiikan seurannan ja tavoitteiden
toteutumisen kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että
ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutumista tukeva
toimenpideohjelma kattaa kaikki ympäristöpolitiikan osa-alueet niin,
että käydään toimenpiteet ja niiden, aikatauluttaminen, vastuuttaminen
sekä tarvittavat mittarit seurantaa varten.
HKL:n perustehtävä on tuottaa ympäristöystävällisiä ja laadukkaita
raideliikennepalveluita, vastata Helsingin raideliikenneinfrasta ja
edistää yhteistyökumppaneidensa kanssa Helsingin seudun liikenteen
toimivuutta, elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Mm. ilmastomuutoksen
vaikutusten vähentämisessä on liikenteen osalta Helsingissä ja
pääkaupunkiseudulla keskeinen ratkaisu tukeutuminen vahvasti yhä
edelleen kehittyvään raideliikenneverkkoon.
HKL painottaa, että kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa on erittäin
tärkeää ottaa huomioon joukkoliikennetarpeet ja muun liikkumisen
tarpeet jo kaupunki- ja asuinaluesuunnittelun alkuvaiheessa. Tämän
vuoksi HKL esittää, että ympäristöpolitiikassa tulee jatkuvasti tarpeita
käsiteltäessä ottaa kantaa joukkoliikenteen edellytyksiin ja
kehittämiseen esimerkiksi ottamalla raporttiin oma jakso
joukkoliikenteestä, jossa selvitetään joukkoliikenteen hyötyjä ja
mahdollisuuksia ympäristöpolitiikan kannalta.
Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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Lisätiedot
Elina Tartia, henkilöstöpalvelupäällikkö, puhelin: 310 35110
elina.tartia(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.04.2012 § 208
HEL 2011-009764 T 11 00 00

HKR 2009-889

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon.
Yleistä
Rakennusvirasto on antanut ympäristökeskukselle lausunnon
marraskuussa 2010 Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan
luonnosvaiheessa (5.11.2010 HKR 2009-889). Kyseinen lausunto on
otettu huomioon tässä lausunnossa niiden asioiden osalta, jotka ovat
edelleen ajankohtaisia.
Tämän lausunnon liitteessä 1 on koonti keskeisimmistä taustamuistion
päivitystarpeista.
Ilmastonsuojelu
Helsingin hiilineutraali tulevaisuus vuoteen 2050 mennessä on
haastava tavoite, jossa avainasemassa ovat energiantuotannon
muuttaminen vähemmän päästöjä aiheuttavaksi sekä asukkaiden ja
yritysten motivointi ilmastotalkoisiin. Keskipitkän aikavälin tavoitteet
ovat sen sijaan samansuuntaisia kuin ne, joihin Helsingin kaupunki on
jo nyt sitoutunut. Energiatehokkuuden parantamistavoitteen osalta
vertailuvuosi tulee mainita tavoitteen yhteydessä. Energiansäästöä ja
kasvihuonekaasupäästöjä koskevien tavoitteiden asettamisessa tulee
ottaa huomioon myös kaupungin kasvutavoitteet.
Ilmastonmuutoksen ehkäisyssä kaupungin energiatehokkuuteen ja
energiansäästöön tähtäävä työ on edennyt tavoitteenasettelusta.
Muun muassa Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS)
toimintasuunnitelman ja Covenant of Mayorsin Sustainable Energy
Action Planin toimenpiteitä toteutetaan parhaillaan. Lisäksi vuonna
2011 valmistui myös kaupunginjohtajan asettaman työryhmän raportti
Parhaat Energiatehokkuuden Käytännöt.
Rakentamisessa pitkät massojen kuljetusmatkat lisäävät huomattavasti
energiankulutusta. Kaupungin on määrätietoisesti parannettava
massatalouden hallintaa jo kaavoituksesta lähtien.
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Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva tavoite tulee konkretisoida.
Sopeutumisessa tulee huomioida muun muassa riskien minimoiminen
ja niihin varautuminen sekä tapahtuneiden vaurioiden korjaaminen.
Rakennusviraston nykyisten määrärahojen puitteissa
ilmastomuutoksen sopeutumisen toimet ovat rajallisia.
Ilmansuojelu
Pitkän aikavälin tavoitteen mukaan liikenteen pakokaasut eivät
heikennä ilmanlaatua. Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa
ajoneuvoteollisuuteen ja kuluttajien päätöksentekoon ovat rajalliset.
Kaupunki voi vaikuttaa mm. liikennesuunnittelulla, joukkoliikenteen
houkuttelevuuden lisäämisellä, kaupungin omien ajoneuvojen
päästörajoituksilla, vähäpäästöisten ajoneuvojen suosimisella esim.
pysäköinnissä sekä pyöräilyn ja jalankulun edistämisellä.
Ilmansuojelun tavoitteet ovat rakennusviraston toiminnan
kehittämisessä tärkeitä. Hengitettäviin hiukkasiin (PM10) sisältyy kaikki
pienemmät hiukkaset, myös alle PM2,5 kokoa olevat pienhiukkaset,
jotka ovat suureksi osaksi kaukokulkeumaa. Pitkän aikavälin PM10
puolittumistavoitteeseen tulisi tarkentaa koskeeko tavoite vain ns.
katupölyhiukkasia, joiden lähde on katutyöt/ katurakentaminen tai muu
rakentaminen ja kadun hoidossa käytettävät materiaalit.
Vuorokausiraja-arvon ylityspäivien lukumäärän vähentämisen lisäksi
tavoitteeksi olisi ensisijaisen tärkeää asettaa ylityspiikkien suuruuden
vähentäminen nykyisestä tasosta.
Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitysmäärien
tiukentaminen ympäristöpolitiikan tavoitteen mukaisesti on erittäin
haasteellista nykyisessä taloustilanteessa. Haasteena on
kantakaupunki ja erityisesti sen katukuilut. Kantakaupungissa katujen
puhtaanapitovastuu kuuluu pääasiassa kiinteistönomistajille.
Nykyisessä tilanteessa kaupungin ohjauksen keinot eivät ole riittävät.
Rakennusviraston arvion mukaan katupölyn määrää voidaan
todennäköisesti vähentää, jos kantakaupungin katujen kaikki
hoitovastuut olisivat yhdellä vastuutaholla.
Tehokas katupölyn vähentämiskeino olisi nastarenkaiden osuuden
vähentäminen, jonka on todettu vähentävän hengitettävien
pienhiukkasten muodostumista. Muita katupölyn vähentämiskeinoja
ovat hiekoituksen vähentäminen ja katujen suolauksen lisääminen,
mutta suolaus aiheuttaa muita ympäristöhaittoja. Liukkaudentorjuntaan
kehitetyt ympäristöystävälliset kemikaalit maksavat noin 10 kertaa
enemmän kuin nykyiset menetelmät.
Hengitettävien hiukkasten raja-arvojen ylityksiin vaikuttavat myös
erilaiset työmaat. Rakennusvirasto on kehittänyt työmaista aiheutuvien
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haittojen hallintaa parantavia työmenetelmiä, mutta pitkän aikavälin
hengitettävien hiukkasten (PM10) puoliintumistavoite on epärealistinen.
Sähköautojen käyttöönottoa Helsingissä tulee tarkastella
ympäristöpolitiikassa tai sen taustamuistiossa nykyistä
kokonaisvaltaisemmin. Latauspalvelujen 1. vaiheen yleissuunnitelma
on valmisteilla. Tulevaisuudessa sähköautojen yleistyminen asettaa
suuret vaatimukset latausverkoston laajuudelle, latauspisteiden
sijoittelulle ja latauspalvelun järjestämiselle Helsingissä.
Meluntorjunta
Meluntorjunnan tavoitteissa on kiinnitetty huomio oikeisiin
kokonaisuuksiin ja tavoitteet ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen
2006 mukaisia. Kuitenkin tavoitteiden saavuttaminen kaupungin omin
toimin on erittäin haasteellista, osittain jopa epärealistista.
Meluntorjunnan tarve on suurin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen ylläpitovastuulla olevien suurten väylien varrella.
Uudenmaan ELY-keskuksen meluntorjuntaan käyttämät määrärahat
ovat viime vuosina olleet täysin riittämättömiä meluntorjuntatavoitteiden
saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi meluntorjunnan
rahoitusta lisätä sekä valtion että kaupunginkin toimesta.
Pitkällä aikavälillä meluntorjunnan keinovalikoimaa on laajennettava
meluesteitä tehokkaampiin toimiin. Nastarenkaiden osuuden
vähentäminen mahdollistaisi nykyisiä asfalttipäällysteitä
hienorakeisempien ja hiljaisempien päällysteiden käytön merkittävän
lisäämisen.
Sekä maankäytön suunnittelulla, että liikennesuunnittelulla on
mahdollista poistaa nykyisiä meluongelmia ja etenkin ennaltaehkäistä
uusien syntymistä. Kasvavat liikennemäärät ja tiivistyvä
kaupunkirakenne ovat tähän asti jatkuvasti lisänneet pääväylien
melualueilla asuvien ihmisten määrää.
Melun raja-arvojen ylityksiin vaikuttavat myös erilaiset työmaat.
Työmaista aiheutuvien kokonaishaittojen vähentäminen voi edellyttää
lyhytaikaista melutason nousua työmaan vaikutusalueella.
Keskipitkän aikavälin tavoitteeksi asetettu 60 dB keskiäänitason
alittuminen herkimpien väestöryhmien toimipisteissä, erityisesti
kantakaupungin leikkipuistoissa ja puistoissa sijaitsevien päiväkotien
ulkoilualueilla, lienee epärealistista ilman nykyisen ajoneuvoliikenteen
huomattavaa rajoittamista.
Hankinnat, jätteet, materiaalitehokkuus
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Rakennusviraston toiminnassa hankinnoilla on merkittävä rooli.
Rakentamisen ja ylläpidon hankintojen ympäristövaikutukset ovat
kauaskantoisimpia. Tästä syystä ympäristönäkökohtien huomioon
ottaminen nykyistä paremmin on tärkeää näissä hankintaprosesseissa.
Hankintalainsäädännössä asetetaan edellytyksiä ympäristönäkökohtien
huomioon ottamiseksi hankintaprosessissa. Ympäristökriteerit on
suhteutettava ja niiden on liityttävä kulloinkin kyseessä olevaan
hankinnan kohteeseen.
Ympäristönäkökohtien huomioimisessa hankinnoissa
etukäteissuunnittelu ja tiedon hankinta ovat välttämätön osa
hankintaprosessia. Tämä vaatii riittävien resurssien varaamista
hankinnan aikataulua suunniteltaessa. Tällä hetkellä hankintojen
ympäristökriteerien huomioimista hankaloittaa oikeiden ja
merkityksellisten painotusten löytäminen ja vertailu. Tästä syystä
tietotaidon lisäämisellä palveluhankintojen ympäristösisällöstä on suuri
merkitys.
Euroopan komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta uudeksi
hankintadirektiiviksi, jossa ympäristönsuojelu, energiatehokkuuden
lisääminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen saisivat nykyistä
suuremman painoarvon hankinnoissa.
Materiaalitehokkuus on ympäristöpolitiikassa sisällytetty hankintojen ja
jätteiden vähentämisen tavoitteisiin. Materiaali- ja ekotehokkuudessa
infrarakentamisen massataloudella ja -logistiikalla on suuri merkitys,
mutta se ei näy tavoitteissa.
Vesiensuojelu
Itämerihaasteen tavoitteiden mukaisesti kaupungin omistamia
maisemapeltoja pyritään viljelemään esimerkillisesti. Rakennusvirasto
selvittää yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, minkälaisia
ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtääviä ehtoja voidaan asettaa
palveluosaston viljelyalueita koskeviin vuokrasopimuksiin.
Keskeisten virkistyssaarten saattaminen vesihuollon piiriin on
vesiensuojelun ja saarten kehittämisen kannalta tarpeen. Tavoite on
otettava huomioon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa.
Uusien projektialueiden maankäytön ja liikenneyhteyksien
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon Helsinkipuiston
olemassaolo ja ulottuminen merialueelle.
Hulevesien ja viheralueiden suunnitteluratkaisujen merkitys korostuu
ilmastonmuutoksen myötä, kun sääolot äärevöityvät. Hulevesipiikit
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vaikuttavat pienvesistöihin haitallisesti. Hulevesistä ei ole suoraa
mainintaa tavoitteissa.
Helsingin laajentumisen myötä vesiensuojelussa tulisi huomioida järvet,
jotka sijaitsevat Östersundomin alueella (Stora dammen, Storträsk,
Hältingträsk, Gumböle träsk (osin) ja Genaträsk (osin)). Niillä on oma
erityisarvonsa pääkaupungin kannalta, mutta niitä ei ole mainittu
työryhmän ehdotuksessa eikä sen taustamuistiossa.
Kalojen nousuesteiden poistamista koskeva tavoite on
ympäristöpolitiikan muihin tavoitteisiin verrattuna yksityiskohtaisempi.
Yksi suurimpia Itämeren haasteita on kasvava öljyonnettomuusriski.
Öljyntorjuntaan varautuminen merellä ja rannoilla tulee lisätä
tavoitteisiin.
Taustamuistiossa mainittu laki vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä (1299/ 2004) käsittää myös ensimmäisten
merenhoitosuunnitelmien laatimisen vuoteen 2015 mennessä.
Merenhoidon suunnittelusta säädetään tarkemmin asetuksella
merenhoidon järjestämisestä (980/ 2011).
Luonnon ja maaperän suojelu
Yleisten töiden lautakunta pitää luonnonsuojeluun liittyvää pitkän
aikavälin tavoitetta hyvänä. Keskipitkän aikavälin tavoite on puolestaan
haasteellinen. Tavoitteeksi asetut vakiintuneet luontotyypit ja eliölajit on
määriteltävä tarkemmin. Kaupunkiympäristössä osa luontotyypeistä
ovat muuntuneita ja intensiivinen virkistyskäyttö sekä alueiden
pirstoutuminen muuttavat niitä jatkuvasti.
Kaupungin luonnonmukaisten virkistysalueiden hoidossa on otettava
huomioon kaikki luonnonhoidon tavoitteet (Khs 8.2.2010 päätös) kuten
turvallisuus, ulkoilu- ja virkistysarvot sekä maisema-arvot luonnon
monimuotoisuusarvojen ohella. Mahdollisuudet ennallistamiseen
rajoittuvat luonnon arvokohteisiin.
Metsien ja soiden luonnollisten rakennepiirteiden säilyttäminen
onnistuu vain tietyillä metsäalueilla, joilla puustoa voidaan kasvattaa
eri-ikäisrakenteisena. Lahopuuta jätetään hoidettaviin metsiin, joka
lisää monimuotoisuutta ja maaperän luontaisia toimintoja.
Yleisten töiden lautakunta pitää hyvänä tavoitetta, että viheralueet, joita
asemakaavoitetaan, kompensoidaan.
Maaperää koskeva pitkän aikavälin tavoite pilaantuneen maaperän
kunnostamisesta on jo nykyisten menettelyjen mukainen.
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Tavoite maaperän luontaisten ominaisuuksien ja toimintojen
turvaamisesta tulee tarkentaa kohdistuvaksi luonnonmukaisille
viheralueille, ei yleisesti viheralueille.
Ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus
Yleisten töiden lautakunta pitää ympäristötietoisuuden edistämistä
tärkeänä tavoitteena. Ympäristötietoisuutta lisätään rakennusvirastossa
energiasäästöneuvonnalla sekä viheralueiden tunnettuuden
lisäämisellä. Myös puistokummitoiminnalla on merkittävä osallistava
rooli ympäristötietoisuuden ja vapaaehtoistoiminnan edistämisessä.
Työyhteisöjen ekotukitoiminnan lisääminen ja asukkaiden kestävää
elämäntapaa tukeva palvelutarjonta mahdollistavat
ympäristötietoisuuden muuttumisen teoiksi.
Rakennusvirasto tukee osaltaan asukkaiden kestävää elämäntapaa
tekemällä HSY:n kanssa tiivistä yhteistyötä toimivan
kierrätyspisteverkoston määrittelyssä ja rakentamisessa.
Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet
Määrätietoisella ympäristöjohtamisella Helsingin kaupunki varmistaa
ympäristöpolitiikan toteutumisen. Ympäristöjohtamista koskevat
tavoitteet ovat osittain jo toteutuneet, joten myös tälle osuudelle tulee
olla pitkän aikavälin tavoite.
Pitkällä aikavälillä kaupungin poliittinen päätöksenteko ja taloudellinen
ohjaus tulisi yhdistää kiinteämmin ympäristöjohtamiseen. Kaupungin
yhteinen taloudenohjausjärjestelmä tulee muovata sellaiseksi, että
ympäristötilinpito on toteutettavissa helposti ja systemaattisesti. Hyvä
lähtökohta on ensin sisällyttää ympäristötavoitteita muun muassa
tulospalkkiojärjestelmään, kuten keskipitkän aikavälin tavoitteessa on
mainittu.
Kumppanuuksien tavoitteiden asettelusta puuttuu kansainvälisen
toiminnan näkökulma.
Yleisten töiden lautakunta pitää kaupungissa järjestettäville
suurtapahtumille asetettua ympäristöohjelman tai -suunnitelman
laatimista koskevaa tavoitetta hyvänä, mutta vastuu niiden laatimisesta
tulisi olla tapahtuman järjestäjällä.
Yhteenveto
Ympäristöpolitiikan työryhmän ehdotus sisältää kattavasti kaupungin
toiminnan ympäristönäkökohdat. Yleisten töiden lautakunta pitää
ympäristöpolitiikan tavoitteiden asettamista tärkeänä.
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Pitkän aikavälin tavoitteet tähtäävät vuoteen 2050, joten tavoitetaso
asettuu väistämättä korkealle. Yleisten töiden lautakunnan
näkemyksen mukaan esitetty tavoitetaso on haasteellinen ja osin jopa
epärealistinen rakennusviraston toiminnan kannalta. Tavoitteiden
toteuttamista edistetään rakennusvirastossa käytössä olevien
määrärahojen puitteissa. Ympäristöpolitiikan tavoitteiden
määrätietoinen toteuttaminen vaatisi nykyistä enemmän määrärahoja
muun muassa meluntorjuntaan, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja
ilmansuojeluun.
Ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutuminen edellyttää niihin
sitoutumista. Ympäristöpolitiikka ei ole toimenpideohjelma vaan
tavoitteille on olemassa erilaisia toteuttamiskeinoja. Tavoitteita
toteuttavat toimenpiteet valmistellaan erikseen hallintokuntien
normaalin toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon sekä
ympäristönsuojelun eri osa-alueiden ohjelmien valmistelun ja
toteuttamisen yhteydessä. Rakennusvirastossa tämä tarkoittaa mm.
tavoitteiden ottamista huomioon viraston ympäristöohjelman
valmistelussa, sekä lopulta tavoitteiden ottamista osaksi
hankintasopimusten ja yleisten alueiden lupien ehtoja, sekä niiden
noudattamisen valvontaa.
Ympäristöpolitiikan taustamuistio tulee päivittää laadinta-ajankohdan
jälkeen muuttuneiden tietojen osalta. Tällöin tavoitteiden asettelu on
vahvemmalla pohjalla. Lausunnon liitteenä on koonti keskeisimmistä
päivitystarpeista.
Yleisten töiden lautakunta kannattaa päivitettyjä ympäristöpolitiikan
tavoitteita lausunnossa esitetyn mukaisin täydennyksin.
Käsittely
24.04.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutokset:
Lisätään kohtaan "Ilmansuojelu" kappaleen 11 jälkeen:
"Sähköautojen käyttöönottoa Helsingissä tulee tarkastella
ympäristöpolitiikassa tai sen taustamuistiossa nykyistä
kokonaisvaltaisemmin. Latauspalvelujen 1. vaiheen yleissuunnitelma
on valmisteilla. Tulevaisuudessa sähköautojen yleistyminen asettaa
suuret vaatimukset latausverkoston laajuudelle, latauspisteiden
sijoittelulle ja latauspalvelun järjestämiselle Helsingissä."
Lisätään kohtaan "Vesiensuojelu" kappaleen 24 jälkeen:
"Uusien projektialueiden maankäytön ja liikenneyhteyksien
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon Helsinkipuiston
olemassaolo ja ulottuminen merialueelle."
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Lisätään kohtaan "Vesiensuojelu" kappaleen 25 jälkeen:
"Helsingin laajentumisen myötä vesiensuojelussa tulisi huomioida
järvet, jotka sijaitsevat Östersundomin alueella (Stora dammen,
Storträsk, Hältingträsk, Gumböle träsk (osin) ja Genaträsk (osin)). Niillä
on oma erityisarvonsa pääkaupungin kannalta, mutta niitä ei ole
mainittu työryhmän ehdotuksessa eikä sen taustamuistiossa."
Lisätään kohtaan "Vesiensuojelu" kappaleen 27 jälkeen:
"Taustamuistiossa mainittu laki vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä (1299/ 2004) käsittää myös ensimmäisten
merenhoitosuunnitelmien laatimisen vuoteen 2015 mennessä.
Merenhoidon suunnittelusta säädetään tarkemmin asetuksella
merenhoidon järjestämisestä (980/ 2011)."
Muutetaan kohdan "Luonnon ja maaperän suojelu" kappale 31
muotoon:
"Yleisten töiden lautakunta pitää hyvänä tavoitetta, että viheralueet,
joita asemakaavoitetaan, kompensoidaan."
17.04.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen
Lisätiedot
Heidi Huvila, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 38202
heidi.huvila(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.04.2012 § 164
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Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kokonaisvaltaisten ympäristöpoliittisten tavoitteiden asettaminen
Helsingille on kannatettavaa. Ne linjaavat kaupungin strategista
kehittämistä ympäristöystävällisempään suuntaan.
Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta on kuitenkin huomattava, että
tavoitteet ovat osin ristiriitaisia. Kaikkien ympäristönäkökulmien
samanaikainen ja yhteismitallinen huomiointi ei maankäyttöratkaisuissa
useinkaan ole mahdollista.
Ympäristöpolitiikan tavoitteet on selvästi asetettu kunnianhimoiselle
tasolle. Tämä on osa viimeaikaista kehitystä, jossa ympäristöarvojen
merkitys on yhteiskunnassa korostunut. Tavoitteellisen
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ympäristöpolitiikan toteuttaminen on suurelta osin myös
kustannuskysymys, mutta työryhmän ehdotuksen pohjalta politiikan
toteuttamisen taloudellisia vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida.
Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ympäristöpolitiikan tavoitteet eivät
myöskään tee riittävää eroa jo rakennettujen ja vasta myöhemmin
yksityiskohtaisesti suunniteltavien alueiden välillä. Kokonaan uusilla
alueilla kaupunkisuunnittelun keinoin tavoitteisiin on helpompaa päästä
kuin jo rakennetuilla alueilla.
Helsinkiläisen kaupunkisuunnittelun tavoitteena on jo pitkään ollut
yhdyskuntarakenteen hajaantumiskehityksen hillitseminen
kaupunkirakennetta tiivistämällä. Kaupunkisuunnittelun kannalta
erityisesti keskipitkälle aikavälille asetettujen määrällisten tavoitteiden
tavoittelu liikenneperäisten melu- ja pakokaasujen osalta tekee
tiivistyvän kaupunkirakenteen edellytysten luomisesta erittäin vaikeaa.
Seudullisesta näkökulmasta laajat liikenteen suojavyöhykkeet johtavat
pitkällä aikavälillä rakenteen hajoamiseen, autoilun lisääntymiseen ja
yhteisvaikutuksinaan liikenteen melu- ja pakokaasupäästöjen
lisääntymiseen. Ympäristöpolitiikan linjaukset ovat tältä osin
ristiriitaisia.
Niin ikään luonnon ja maaperän suojelun keskipitkän aikavälin
tavoitteet on kirjattu luonnokseen kovin tarkasti, jotta yhteen sovittava
suunnittelu ja päätöksenteko metsien, soiden, avo- ja rantakallioiden ja
harjujen tulevasta sopivasta maankäytöstä olisi aidosti mahdollista.
Kirjaimellisesti tulkittuina, ja esimerkiksi Östersundomin alueen
suunnittelua voimakkaasti ohjaavina, ne estäisivät suurelta osin alueen
rakentumisen kaupunkimaisen tiiviiksi ympäristöksi.
Tarkempina perusteluinaan kaupunkisuunnittelulautakunta esittää
seuraavaa:
Ilmastonsuojelu
Kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet on esitetty
kulutusperusteisesti. Kuten taustamuistiossa on todettu, päästöjen
esitetynkaltaisen merkittävän vähentämisen edellytyksinä ovat
nykyisen energiantuotannon oleellinen muuttaminen ja kulutuksen
vähentäminen. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on esitetty päästöjen
vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä. Pitkän aikavälin
tavoitteena on hiilineutraalin kaupungin tavoite vuoteen 2050
mennessä. Tavoitteet ovat yhteneväiset kansainvälisten
ilmastositoumusten, kansallisten strategioiden kuin myös Helsingin
kaupungin valtuustostrategiassa esitettyjen tavoitteiden sekä Helsingin
energian kehitysohjelman kanssa.
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Energiantuotannon ennakoidut muutostoimet on sisällytetty
kasvihuonekaasujen kulutusperusteisiin päästövähennystavoitteisiin.
Tästä seuraa tavoitteiden saavuttamiselle suuria ajallisia, teknisiä ja
taloudellisia epävarmuuksia. Energiantuotantojärjestelmä on monin
osin rakennettava uudestaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi
vaihtoehtoisen polttoaineen hankintalogistiikka ja toimivat markkinat
ovat pääosin vielä luomatta. Myös tuotantotekniikka ja uusia
tuotantojärjestelmiä tukeva infra vaativat kehitystyötä ja
yhteensovittamista maankäyttöön, mikä jo olemassa olevassa
kaupunkirakenteessa on haastavaa.
Energiantuotantojärjestelmät ja se, mihin ja kuinka paljon kuluttajat
energiaa käyttävät, ovat useimmiten erillisiä asioita.
Kaupunkisuunnittelun keinot vaikuttaa niihin ovat usein luonteeltaan
mahdollistavia, mutta myös ohjaavia.
Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt vuoden 2012
alussa. Energia- ja ilmastoasiat ja yleiskaavaratkaisujen energia- ja
ilmastovaikutukset ovat yksi selvityskohteista.
Ilmansuojelu
Ilmansuojelua koskevissa keskipitkän aikavälin tavoitteissa mainitut
ilmanlaadun ohjearvot otetaan maankäytön ja liikenteen suunnittelussa
huomioon. Käytännössä nykyisessä tiiviissä kaupunkirakenteessa ei
keskipitkän aikavälin tavoitteita pystytä kuitenkaan laajassa
mittakaavassa saavuttamaan taustamuistion mukaisilla toimenpiteillä.
Tavoitteisiin pääseminen vaatisi nykyistä rajoittavampaa suhtautumista
etenkin henkilöautoliikenteeseen, esimerkiksi alentamalla ajonopeuksia
pääväylillä. Lisäksi ratkaisevassa roolissa on ajoneuvotekniikan
kehittyminen, johon kaupunkisuunnittelulla ei ole mahdollista vaikuttaa.
Joukkoliikenteen tehostaminen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksia
kasvattamalla sekä liikkumisen ohjaukseen ja liikenteen hinnoitteluun
kohdistuvat toimenpiteet luovat pitkällä aikavälillä parhaat edellytykset
katuliikenteen päästöjen vähenemiselle. Myös tässä keskeisessä
roolissa on kaupunkirakenteen tiivistäminen etenkin
esikaupunkivyöhykkeellä. Kaupunkisuunnittelun pyrkimyksenä on
nostaa kävely- pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeiden osuutta
maankäytössä. Tällaista liikkumisvyöhykkeisiin perustuvaa tarkastelua
on tehty mm. HSL:n toimesta, SYKE:n Urban Zone -tutkimushankkeen
puitteissa sekä kaupunkisuunnitteluviraston oman kaavoituksen
arviointi- ja seurantatyökalun (KARVI) kehitystyössä.
Osana uutta yleiskaavatyötä on tarkoitus tarkastella mm. nykyisten
moottoritiemäisten alueiden maankäytön muutosten edellytyksiä.
Ilmanlaatua koskevat asiat ovat yksi reunaehdoista, jotka alueiden
tarkemmassa suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon.
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Ympäristömelu
Kuten taustamuistiossa on todettu, merkittävä osa helsinkiläisistä asuu
jo nykyisin laskennallisilla melualueilla, joilla liikenteen aiheuttama
melutaso ylittää ohjearvot. Melulle altistujien määrän arvioidaan
Helsingin Yleiskaava 2002:n ja Uudenmaan maakuntakaavan
perusteella edelleen lisääntyvän. Merkittävä syy altistujien määrään
sekä määrän ennakoituun kasvuun on se, että melulle altistujien
määrät arvioidaan kaavamaisesti ulkomelutason perusteella ilman, että
arvioinnissa kiinnitetään tarkemmin huomiota tehtyihin tai tehtäviin
suunnitteluratkaisuihin.
Kaupunkirakennetta tiivistettäessä joudutaan pitkän tähtäimen
kaavaratkaisujen mukaan rakentamaan myös ns. melualueille, joilla
ohjearvot ulkona ylitetään. Tällöin asemakaavatasoisissa
suunnitteluratkaisuissa voidaan melu ottaa huomioon siten, että
asuinrakennusten yhteyteen järjestetään melulta suojattuja ulkooleskelualueita. Meluntorjunnan varmistamiseksi annetaan
asemakaavoissa tarvittaessa lisäksi erillisiä määräyksiä koskien mm.
rakennusten ääneneristävyyttä.
Melun kannalta keskeisen haaste koskee vanhoja asuinalueita, jotka
ovat liikenteen kasvun ja/tai riittämättömän meluntorjunnan takia alttiina
melulle. Meluesteitä rakentamalla saavutetaan paikallisia parannuksia,
joiden vaikutus kokonaisaltistujien määrään on kuitenkin varsin pieni.
Ruuhkamaksuilla saataisiin autoliikennettä vähenemään jonkin verran;
tosin liikennemäärän puolittuminenkin alentaa melutasoja vain 3 dB.
Yhtenä kaupunkisuunnittelun keinona, joka tukee pitkän aikavälin
tavoitteisiin pääsemistä, voisivat olla moottoritiemäisten alueiden
maankäyttömuutokset tehostamalla alueiden maankäyttöä ja
muuttamalla liikenneympäristön luonnetta. Onnistuneilla ratkaisuilla
voitaisiin parhaimmillaan vaikuttaa niin ajonopeuksiin, liikennemääriin
kuin tehostaa huomattavasti seudullisesti keskeisten alueiden
maankäyttöä.
Seuraavan kymmenen vuoden aikana ei ole nähtävissä sellaisia
kaupunkisuunnittelun keinoja, joilla esitetty keskipitkän aikavälin tavoite
55 dB:n melualueella asuvien määrän vähentämisestä 20 %:lla olisi
saavutettavissa. Pitkän aikavälin tavoitteen täyttyminen edellyttäisi
käytännössä liikenteen melupäästöjen sekä liikennemäärien tai nopeuksien dramaattista alenemista nykyisestä.
Luonnon ja maaperän suojelu
Maaperän suojelun pitkän aikavälin tavoitteeksi on ehdotettu kaupungin
alueella olevan pilaantuneen maaperän käsittelemistä siten, ettei siitä
ole haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tavoite on realistinen uusilla
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rakentamisalueilla, joilla maaperä tutkitaan jo kaavoituksen aikana.
Kohteet kunnostetaan viimeistään rakentamisen yhteydessä tulevaan
käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. Merkittävimmät maaperältään
pilaantuneeksi tiedetyt rakentamiskohteet toteutetaan
lähivuosikymmenien aikana siten, että kunnostaminen pitkän aikavälin
tavoitteena on uusille alueille sopiva.
Avo- ja rantakallioiden sekä harjujen määrän säilyttäminen ennallaan
on hyvin vaikeaa tiivistyvän kaupungin tavoitteiden ja ennen kaikkea
Östersundomin osalta, joka nykyisellään on pitkälti kallioista
luonnontilaista aluetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että
ehdottomat ja kategoriset tavoitteet geologisten kohteiden säilymisestä
muotoillaan tältä osin uudestaan ja suhteutetaan tiiviimmästä
kaupunkirakenteesta saataviin seudullisiin ja valtakunnallisiin etuihin
ympäristön kannalta.
Tiivistyvässä kaupungissa viheralueiden suunnittelu tiukan
ekologisesta näkökulmasta on haastavaa, jonka
tarkoituksenmukaisuutta on tarkkaan harkittava. Viherympäristön arvot
tulee suhteuttaa muihin hyötyihin. Tilanteissa, joissa viheralueiden
maankäytön muuttaminen esimerkiksi asuinrakentamiseen on
tarkoituksenmukaista, tapahtuu suunnittelu pääsääntöisesti asetettuja
suunnittelutavoitteita priorisoiden.
Helsingin kontekstissa tavoitteena on useimmiten kaupunkimainen,
tiiviisti rakennettu ympäristö. Jos alueella on vahvoja muita
reunaehtoja, esimerkiksi luonnonsuojelulakiin perustuvia arvoja otetaan
nämä itsestään selvästi suunnittelussa huomioon. Tietyissä tilanteissa
voidaan ehdotetun politiikan mukaisesti käyttää myös
kompensaatioperiaatetta, mikä kaupunkialueella tarkoittaa useimmiten
viheralueiden toiminnallisen ja esteettisen laadun parantamista.
Vesiensuojelu
HSY Veden viemäriverkoston ylivuotovesiä koskevat määrälliset
tavoitteet ovat vaativia, sillä ylivuotokohtien parannuksia on jo nykyisin
tehty. Ylivuotovesien edelleen vähentäminen edellyttäisi erittäin
merkittäviä muutos- ja täydennystoimia sekä investointitarpeita
viemäröintijärjestelmään. Sinänsä ympäristöpolitiikan vesien suojelua
käsittelevät tavoitteet ovat hyviä ja näihin tulee pyrkiä.
Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta tämä edellyttää, ettei
viemäröintijärjestelmän saneerauksesta aiheudu kohtuutonta haittaa
kaupunkielämälle (katukaivantojen merkittävä lisääntyminen).
Ylivuotojen määrään vaikuttavat viemäröintijärjestelmästä suoraan
vesistöön myös HSY Veden jäsenkuntien alueen ulkopuolelle KeskiUudellemaalle ulottuvan alueen viemärivedet. Kaupunki voi omin toimin
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vain osittain vaikuttaa ylivuotojen vähentämisen teknisiin ratkaisuihin ja
rahoituspäätöksiin.
Käsittely
24.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Matti Niemi: Lausunnon kohdan Ilmastonsuojelu kolmas kappale
muutetaan muotoon:
"Energiantuotantojärjestelmät ja se, mihin ja kuinka paljon kuluttajat
energiaa käyttävät, ovat useimmiten erillisiä asioita.
Kaupunkisuunnittelun keinot vaikuttaa niihin ovat usein luonteeltaan
mahdollistavia, mutta myös ohjaavia."
Kannattajat: Mari Holopainen
Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsen
Niemen tekemän ja jäsen Holopaisen kannattaman vastaehdotuksen.
Vastaehdotus:
Matti Niemi: Lausunnon kohdan Ilmansuojelu ensimmäisen kappaleen
kolmas virke muutetaan muotoon:
"Tavoitteisiin pääsemiseksi tulee selvittää mahdollisuudet nykyistä
ohjaavampaan suhtautumiseen etenkin henkilöautoliikenteeseen,
esimerkiksi alentamalla ajonopeuksia pääväylillä."
Kannattajat: Heli Puura
Lautakunta äänesti jäsen Niemen tekemästä ja jäsen Puuran
kannattamasta vastaehdotuksesta. Suoritetussa äänestyksessä
esittelijän ehdotus voitti.
Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lausunnon kohdan Vesiensuojelu ensimmäisen
kappaleen kolmannesta virkkeestä poistetaan sanat "tietyin ehdoin".
Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsen
Holopaisen vastaehdotuksen.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunnon kohdan Ilmansuojelu ensimmäisen kappaleen
kolmas virke muutetaan muotoon: "Tavoitteisiin pääsemiseksi tulee
selvittää mahdollisuudet nykyistä ohjaavampaan suhtautumiseen
etenkin henkilöautoliikenteeseen, esimerkiksi alentamalla ajonopeuksia
pääväylillä."
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Jaa-äänet: 6
Mari Holopainen, Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö,
Elina Palmroth-Leino, Osmo Soininvaara
Ei-äänet: 2
Matti Niemi, Heli Puura
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Silvia Modig
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6-2. Yksi
jäsen oli poissa.
17.04.2012 Pöydälle
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316
alpo.tani(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37247
eija.kivilaakso(a)hel.fi
Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329
marja.piimies(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 24.04.2012 § 26
HEL 2011-009764 T 11 00 00

Päätös
Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin Energialla ei ole huomauttamista kaupungin
ympäristöpolitiikan tarkistamisen raporttiin.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Seppo Ruohonen
Lisätiedot
Martti Hyvönen, Ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 617 2075
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martti.hyvonen(a)helen.fi

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 134
HEL 2011-009764 T 11 00 00

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
Esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 2 toiseksi viimeisin kappale,
joka kuuluu "Ympäristöpolitiikka myös nostaa esille joitakin uusia
toteuttamiskelpoisia ympäristönsuojelun keinoja. Yksi näistä on
kompensointimenettelyn käyttöönotto viheralueille rakentamisessa.
Kompensointimenettely tulee suunnitella yhdessä
kaupunkisuunnitteluja rakennusvirastojen kanssa, jotta siitä saadaan
hyvin toimiva väline ratkaisemaan kaupunkirakenteen tiivistämisen
aiheuttamia haasteita kaupungin viheralueverkostolle." poistetaan.
Ympäristöpolitiikka on koko kaupunkiorganisaation yhteinen linjaus
ympäristönsuojelun tavoitteista, joten keskeisten hallintokuntien
sitoutuminen siihen on ensiarvoisen tärkeää. Ympäristöpolitiikan
toteutuksen kannalta on erittäin hyvä, että sitä valmistelevassa
työryhmässä oli laaja edustus ympäristön kannalta merkittävistä
kaupungin virastoista ja liikelaitoksista ja että työryhmä hyväksyi
ehdotuksen yksimielisesti. On toivottavaa, että ympäristöpolitiikan
toteutumisen yhdennetty seuranta tapahtuu virastojen ja laitosten
yhteistyönä.
Ympäristöpolitiikka on keskeinen osa kaupungin ympäristöjohtamisen
järjestelmää. Se toteuttaa hyvin kaupungin strategiaohjelman linjausta,
jonka mukaan Helsingin kaupunki on edelläkävijä globaalin vastuun
kantamisessa. Tämä ilmenee mm. ympäristönsuojelussa ja
ilmastopolitiikassa. Strategiaohjelmassa on linjattu ilmasto- ja
Itämeripolitiikkaa, mutta ympäristöpolitiikka on oikea väline linjata
kattavasti myös muita keskeisiä ympäristönsuojelun osa-alueita.
Ympäristöpolitiikan perusteellinen tarkistaminen on ollut erittäin
tarpeellista tilanteessa, jossa kaupungin ympäristöjohtamisen
järjestelmää on kevennetty luopumalla kaupungin ympäristöohjelman
valmistelusta. Helsingin aiempi ympäristöpolitiikka oli voimassa vuosina
2005–2008, joten ympäristöpolitiikan sisällöllinen tarkistaminen on
siitäkin syystä erittäin ajankohtaista. Ympäristöpolitiikka on
kaupunginvaltuuston edellyttämä linjaus, jonka tulisi edetä sujuvasti
nykyisen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Luonteeltaan poikkihallinnollisten ympäristöasioiden johtamista
helpottaa ja tehostaa se, että yhteen ympäristöpolitiikka-asiakirjaan on
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koottu kaupungin eri ohjelmista ja strategioista ympäristönsuojeluun
liittyvät tavoitteet. Se, että keskipitkän aikavälin tavoitteet osin
noudattavat kansallisia tavoitteita, kuten ilmanlaadun ja melun
kohdalla, on perusteltua. Helsingin ainoana Suomen suurkaupunkina
voi olla vaikeaa saavuttaa edes niitä tavoitteita.
Valtioneuvoston terveysperustein antamien ohjearvojen mukaan
melutaso ulkona ei saisi päivällä olla yli 55 dB. Tieliikenteen
aiheuttamalle yli 55 dB melulle altistuu kuitenkin jo noin 34%
helsinkiläisistä. Kyselytutkimuksen mukaan 34% helsinkiläisistä kokee
melun päiväaikaan häiritseväksi tai erittäin häiritseväksi. 21% kokee
melun häiritsevän nukkumista paljon. Melun on arvioitu lisäävän
Helsingissä vuosittain 16 sydäninfarktia.
Hiilineutraali Helsinki vuoteen 2050 mukailee valtioneuvoston ja EU:n
asettamia tavoitteita. Vuosi 2050 on kuitenkin niin kaukana, että
tavoitteen vaatimia toimenpiteitä on vaikea hahmottaa.
Ympäristöpolitiikassa esitetty ilmastomuutoksen hillintään liittyvä
keskipitkän aikavälin (= vuoteen 2020 mennessä)
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite voisi olla
kunnianhimoisempi, jotta kaupunki todella voisi kertoa olevansa
eturivin ilmastopolitiikan toimija. Politiikassa mainitun 20 %:n tavoitteen
on esittänyt jo noin 3500 eurooppalaista kaupunkia. Myös välitavoite
vuosien 2020 ja 2050 väliselle ajanjaksolle eli vuodelle 2030 olisi ollut
hyvä esittää. Monet edelläkävijäkaupungit ovat esittäneet
kunnianhimoisia tavoitteita vuosien 2015-2030 välille. Vaikkakin niiden
ollessa enemmänkin visionäärisiä tavoitteita, niin antavat ne kuitenkin
selkeän signaalin millaiseen suuntaan yhteiskuntaa tulee kehittää.
Näitä tavoitteita tulisi päivittää viimeistään siinä yhteydessä kun
ympäristöpolitiikka tulee seuraavan kerran tarkistettavaksi.
Ympäristöpolitiikkaan ehdotettu tavoite vakiinnuttaa
kaupunkiorganisaation jätemäärä vuoden 2011 tasolle on hyvä, sillä
kaupunkiorganisaation jätemäärät ovat viime vuosina olleet
kustannusten kautta arvioituna kasvussa. Jätemäärien kohdalla on
raportoinnissa kuitenkin vielä paljon kehitettävää eikä kattavaa tietoa
vuoden 2011 jätemääristä ole saatavilla. Sen takia tulisi harkita
vertailuvuoden siirtämistä vuoteen 2013, jotta raportointijärjestelmää
ehditään kehittää ja jätemäärät on mahdollista raportoida luotettavasti.
Ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutumista virastoissa ja laitoksissa
edistetään tehokkaan ja monipuolisten keinojen avulla toteutetun
vuorovaikutuksen, viestinnän, neuvonnan ja valmennuksen avulla.
Viestinnän tärkeitä kohderyhmiä ovat myös kaupungin asukkaat ja
yritykset. Viestinnän, neuvonnan ja valmennuksen toimet tulee
käynnistää hyvissä ajoin. Ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmä,
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jossa on edustajat keskeisistä virastoista ja laitoksista, on sopiva
foorumi toimien toteuttamiseen.
Ympäristöpolitiikkaan sisältyvien tavoitteiden toteutumisen seuranta ja
siitä raportointi on tärkeää. Kaupungin jokavuotinen
ympäristöraportointi on sopiva väline seurantaan ja raportointiin.
Ympäristöpolitiikan valmistelun jälkeen ympäristökeskus on
yhteistyössä Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksen kanssa
käynnistänyt selvityksen luonnon monimuotoisuuden seurantatyökalun,
City Biodiversity Index, käyttökelpoisuudesta Helsingissä.
Ympäristöpolitiikan luontotavoitteiden seurantaindikaattoreita on
jatkossa mahdollisesti kehitettävä selvityksestä saatavien tulosten
perusteella.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: +358 9 310 31606
markus.lukin(a)hel.fi
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31519
jari.viinanen(a)hel.fi

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

583 (881)

Kaj/11
26.09.2012

§ 267
Arrendegrunder för en industritomt i Åggelby (Åggelby, 28295/11)
HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
bemyndiga fastighetsnämnden att till den 31 mars 2051 utarrendera
tomten nr 11 i kvarteret nr 28295 i 28 stadsdelen (Åggelby) i
Helsingfors stad på följande villkor:
1
Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 12
euro per kvadratmeter våningsyta.
2
I övrigt gäller av fastighetsnämnden föreskrivna villkor.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor
1

Vuokra-ajan pidentämishakemus

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga fastighetsnämnden att till den 31
mars 2051 utarrendera tomten nr 11 i kvarteret nr 28295 i 28
stadsdelen (Åggelby) i Helsingfors stad på följande villkor:
1
Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 12
euro per kvadratmeter våningsyta.
2
I övrigt gäller av fastighetsnämnden föreskrivna villkor.
Föredraganden
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Nuvarande arrendeavtal
Fastighetsnämnden har utarrenderat tomten 28295/11 i ett
kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (TT) till Kiinteistö Oy
Niittyläntie 1 för tiden 1.4.2011–31.3.2041. Tomten har en areal på 2
192 m² och byggrätt för 3 500 m² vy, vilket motsvarar
tomtexploateringstalet 1,6.
Som arrendebestämningsgrund användes ett till levnadskostnadsindex
bundet kapitalvärde på 12 euro/m² vy (index 100), vilket vid
arrenderingstidpunkten motsvarade ett nuvärde på 217 euro/m² vy
(index 1812).
Arrendetagaren anhåller om att arrendeavtalet för tomten ska förlängas
till 31.3.2051, eftersom ett längre arrendeavtal skulle underlätta
finansieringsarrangemangen för projektet.
För arrendetagarens byggnadsprojekt har det beviljats bygglov för ett
fyravåningshus som till kvaliteten och utrustningen är betydligt
högklassigare och dyrare än en genomsnittlig industribyggnad och
därmed också har en längre livscykel. Ett längre arrendeavtal gör det
lättare för arrendetagaren att få långfristig finansiering för projektet.
Ansökan är motiverad. För att ett arrendeavtal ska kunna förlängas till
över 30 år krävs det ett beslut av stadsfullmäktige om
arrendegrunderna. Arrendegrunden i det gällande avtalet kan
användas som arrendegrund.
Ansökan utgör bilaga 1.
Förslaget är i överensstämmelse med fastighetsnämndens
framställning.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor
1

Vuokra-ajan pidentämishakemus

För kännedom
Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1024
HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 tontin nro 11; Niittyläntie 1

Päätös
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä)
korttelin nro 28295 teollisuusrakennusten korttelialueen (TT) tontin nro
11 maaliskuun 31. päivään 2051 saakka seuraavin ehdoin:
1
Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 12 euroa.
2
Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan määräämiä ehtoja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 09.08.2012 § 429
HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G5 T3, Niittyläntie 1

Päätös
A
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan jatkamaan Helsingin 28. kaupunginosan (Oulunkylä)
korttelin nro 28295 tontin nro 11 vuokrasopimusta nro 22568 seuraavin
ehdoin:
1
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Teollisuustontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 12 euroa.
2
Vuokra-aika päättyy 31.3.2051.
3
Muutoin noudatetaan entisiä ehtoja.
B
Lautakunta päätti muuttaa Kiinteistö Oy Niittyläntie 1:lle teollisuus- ja
varastotarkoituksiin vuokratun Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan
(Oulunkylä) korttelin nro 28295 tontin nro 11 vuokrasopimusta nro
22568 siten, että vuokra-aika päättyy nykyisen 31.3.2041 sijasta
31.3.2051 ja että vuokrasopimuksen muut ehdot pysyvät ennallaan.
Maanvuokrasopimuksen muutosta ei saa allekirjoittaa ennen kuin
kaupunginvaltuusto on päättänyt edellä A kohdassa esitetyistä
vuokrausperusteista.
(T1128-60)
Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen
Lisätiedot
Anne Kaattari, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36519
anne.kaattari(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 31488
ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 268
Detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 390 i Vallgård
(Fredriksbergs maskinverkstad, delområde 4) (nr 12087)
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
godkänna detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 390 (nya kvarter
nr 22392–22394 bildas) i 22 stadsdelen (Vallgård) enligt
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12087,
daterad 29.11.2011 och ändrad 2.7.2012.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12087 kartta, päivätty
29.11.2011, muutettu 2.7.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12087 selostus, päivätty
29.11.2011, muutettu 2.7.2012
Havainnekuva
Vuorovaikutusraportti 29.11.2011, täydennetty 2.7.2012
Osa päätöshistoriaa

Utdrag
Utdrag
Uudenmaan työvoima- ja
elinkeinokeskus

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Beslutsförslag
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Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för en del av
kvarteret nr 390 (nya kvarter nr 22392–22394 bildas) i 22 stadsdelen
(Vallgård) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning
nr 12087, daterad 29.11.2011 och ändrad 2.7.2012.
Sammandrag
I detaljplaneändringen ändras dispositionen för ett kvarter från
industriområde till område för bostäder och affärslokaler.
Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga två nya bostadshus. Två
industrihistoriskt och arkitektoniskt avsevärt värdefulla
maskinverkstadsbyggnader skyddas och tas i bruk som affärslokaler.
Byggrätten för de nya kvartersområdena för flervåningshus uppgår till
sammanlagt 11 210 m² vy. Detaljplaneområdet har våningsyta på 17
855 m².
Föredraganden
Läget för området
Detaljplaneområdet ligger i området för den förra Fredriksbergs
maskinverkstad vid Aleksis Kivis gata.
Utgångspunkter
Stadsplaneringsnämnden godkände 6.3.2003 utkastet till detaljplan för
Fredriksbergs maskinverkstadsområde som underlag för förslaget till
detaljplaneändring.
År 2011 utarbetades ett nytt utkast till detaljplaneändring i syfte att öka
antalet bostäder i området. KTY-kvartersområdet i det tidigare utkastet
ändrades delvis till AK-kvartersområde.
Planläggningsläge
I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett
flervåningshusdominerat område för bostäder och verksamhetslokaler.
Den gällande detaljplanen för området fastställdes år 1901. I
detaljplanen utgör området kvartersområde för industribyggnader.
Byggrätten har inte fastställts.
Byggförbud
För området gäller byggförbud till 28.8.2013 med stöd av 53 § 2 mom. i
markanvändnings- och bygglagen för ändring av detaljplanen.
Eftersom tomterna i området inte är antecknade i fastighetsregistret
gäller även byggförbud med stöd av 81 § i markanvändnings- och
bygglagen för området.
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Ägandeförhållanden
Området är i VR-Group Ab:s ägo.
Allmän beskrivning av området
Byggd miljö
I detaljplaneområdet finns kontors- och lagerbyggnader som har varit i
VR-Groups bruk. De mest värdefulla byggnaderna i detaljplaneområdet
ligger kring infarten till maskinverkstadsområdet. Kontorshuset söder
om porten är den äldsta byggnaden i maskinverkstadsområdet. Huset
ritades av Bruno Granholm år 1899. Norr om porten finns en matsal
och en elevskola från 1919. Byggnaden som ligger längst mot söder i
detaljplaneområdet är en lagerbyggnad som uppfördes år 1937 och
intill den finns ett lagerhus från 1977. Längst i norr ligger
maskinverkstadens kontor som daterar från 1979. Med undantag av
lagerbyggnaden längst i söder har alla hus byggts av rödtegel i likhet
med det allmänna byggnadsbeståndet i maskinverkstadsområdet.
Service
Området har ett bra läge med tanke på servicen. Flera offentliga och
kommersiella tjänster i innerstaden ligger på nära håll. Våningsytan för
den kommersiella servicen i förhållande till invånartalet i området visar
att servicenivån är mycket god.
Naturmiljö
Största delen av maskinverkstadsområdet består av ett låglänt och
platt dalområde i riktningen öster–väster. Dalsänkan fortsätter ända till
havsstranden utanför detaljplaneområdet i riktningen mot öster.
Skyddsobjekt
Miljöministeriet godkände 9.12.1998 avtalet för skydd av värdefulla
stationsområden av riksintresse. Fredriksbergs maskinverkstad ingår i
avtalet. Enligt Museiverket är verkstadsområdet den mest värdefulla
enskilda helheten i förteckningen över objekten i avtalet om skydd av
järnvägsstationsområden.
Det är fråga om en värdefull byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY
2009, Lokstallarna i Böle, maskinverkstaden och SOK:s
industrikvarter). Följande konstateras om området i fråga: ”Lokstallarna
i Böle, VR:s gamla maskinverkstad samt SOK:s representativa,
funktionalistiska produktionsanläggningar i Vallgård bildar en
vittomspännande, industriell miljö från 1900-talet. Området med
järnvägarnas maskinverkstad, tidigare en av de största
industrianläggningarna i Helsingfors, hör till de äldsta
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produktionsanläggningarna på det stora industriområdet vid
hamnbanan i Sörnäs. Helheten avspeglar trafikförbindelsernas och i
synnerhet järnvägens betydelse för industrialiseringen av
huvudstaden.”
Det mest värdefulla byggnadsbeståndet i området omfattar sju hus.
Byggnaderna är skyddade med ett avtal mellan VR och Museiverket
och de ger hela området dess särprägel. Två av husen ligger i
detaljplaneområdet.
Samhällsteknisk försörjning
Området omfattas av nätet för samhällsteknisk försörjning.
Grundförhållanden
Enligt de befintliga uppgifterna består marken i området mestadels av
fyllnadsjord på lerjord. Lerjordsskiktet under fyllnadsjorden uppskattas
huvudsakligen vara under 3 meter tjockt i området. I mellersta delen av
området är lerjordsskiktet över 3 meter tjockt och i sydöstra delen finns
ett moränområde.
Miljöstörningar
Trafik
Maskinverkstadsområdet omges av livligt trafikerade huvudgator.
Gatutrafiken medför buller och avgas- och partikelutsläpp i
omgivningen. Bullret från gatutrafiken i riktning från Sturegatan sprider
sig till detaljplaneområdet i den mån att riktvärdet för bullernivån
utomhus överskrids i vissa delar av området. Riktvärdena för
luftkvaliteten kan i ofördelaktiga blandningsförhållanden överskridas i
den livliga gatumiljön.
Rosteriet
Öster om Sturegatan ligger Meira Oy:s kafferosteri som orsakar buller
och lukter i omgivningen. Verksamheten inleddes år 1937.
Under normala förhållanden dagtid täcker trafikbullret bullret från
kafferosteriet, men kvällstid är rosteribullret märkbart i näromgivningen
om verksamheten pågår i två skift. Enligt en utredning om
kafferosteriets verksamhet överskrids riktvärdet för bullernivån utomhus
dagtid i östra ändan av detaljplaneområdet.
År 2008 har förekomstfrekvensen av lukt i detaljplaneområdet
uppskattats uppgå till ca 4 % av totaltiden. Nära kafferosteriet har
förekomstfrekvensen av lukt och tydlig lukt betydligt minskat jämfört
med föregående utredning som gjordes år 2001. Lukten från
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rosteriverksamheten anses inte medföra någon avsevärd olägenhet för
trivseln i detaljplaneområdet.
Föroreningar i mark och grundvatten
Maskinverkstadens verksamhet har i cirka hundra år belastat marken i
området. De mest betydande funktionerna som eventuellt har förorenat
marken har legat utanför detaljplaneområdet. Byggnaderna i
detaljplaneområdet har använts som kontor, matsal och lager. Marken
och grundvattnet i maskinverkstadsområdet har undersökts i flera
omgångar på 2000-talet. I maskinverkstadsområdet har det
konstaterats föroreningar såsom tungmetaller, oljekolväten och PAHföreningar. I detaljplaneområdet har hittills konstaterats lokalt
begränsade områden där föroreningshalterna överskrider statsrådets
riktvärden för bedömning av markens föroreningsgrad och
saneringsbehovet.
Innehållet i detaljplaneändringen
Detaljplaneändringarna för kvarteret nr 390 för Fredriksbergs
maskinverkstad utarbetas delområdesvis på basis av utkastet till
detaljplaneändring godkänd 6.3.2003. Detaljplaneavdelningen har i
samråd med VR-Group Ab, YIT-rakennus Oy som utvecklar området
och Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy gjort upp en ny plan för området som
underlag för utkastet till detaljplaneändring.
Utkastet till detaljplaneändring har ändrats sedan utkastsfasen år 2003
i och med att en del av kvarteren för verksamhetslokaler vid Aleksis
Kivis gata har omdisponerats till bostadskvarter. Kvarterens omfattning
bevaras i stora drag. Byggnaderna i södra delen av området har gjorts
högre.
Planeringen utgick från att verkstadsområdets starka karaktär ska
bevaras och utnyttjas som en del av det nya stadsrummet, att området
ska bli en naturlig del av de omgivande stadsdelarna med tanke på
stadsbilden, funktionerna och trafiken och att det ska byggas
högklassiga bostäder.
Detaljplaneområdet utgör en del av de urbana bostadshusdominerade
flervåningshusområdena vid Aleksis Kivis gata, i Alphyddan och i
Åshöjden och det historiska maskinverkstadsområdet. Den nya
kvarterstrukturen bildar ingångar till maskinverkstadsområdet från
sydväst och söder och ersätter den nuvarande oavbrutna raden av
lagerbyggnader. Tre av de befintliga husen bevaras och två av dessa
skyddas i detaljplanen. De hus som bevaras omdisponeras från
kvartersområde för industribyggnader till kvartersområde för
verksamhetslokaler.
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De nya och gamla husen avgränsar maskinverkstadsområdet med sin
sammanhängande kvartersfasad med distinkta konturer. Den långa,
smala kvartersstrukturen med ett murliknande fundament gränsar i
verkstadsområdet till Maskinverkstadsstråket som kommer att bli ett
viktigt genomgångsstråk i framtiden. Gårdarna till bostadshusen
anläggs på ett murliknande fundament på en högre nivå än stråket i
syfte att bilda ett privat grönt gårdsområde för invånarna.
Byggnaderna vid Aleksis Kivis gata med sin storskaliga
fasadbehandling med jämn rytm representerar arkitektoniskt den
industriella traditionen i området. Tegel som fasadmaterial fogar
samman de nya och gamla husen. De nya byggnaderna har sin egen
distinkta karaktär samtidigt som den ursprungliga miljön i området
betonas.
Området har en yta på 9 883 m² och den totala våningsytan uppgår till
17 855 m². Bostadskvarteren har ny våningsyta på 11 210 m². Antalet
nya invånare uppskattas gå upp till ca 280. Våningsytan för
kvartersområdet för verksamhetslokaler omfattar 6 645 m².
Våningsytan som ska skyddas uppgår till 4 050 m².
Kvartersområde för bostadshus (AK)
Kvarteret 22392
Den kamliknande husraden vid Aleksis Kivis gata består av en
sammanhängande fundamentdel i tre våningar och punkthus med
varierande geometri i 3–6 våningar på fundamentet. Punkthusens
fasadyta ligger i samma linje som fasaderna mot gatan. I
fundamentdelen finns täckta ingångar till gårdsnivån. Fundamentdelens
takfotslinje fortsätter oavbrutet utmed hela byggnadsradens längd.
Fasaderna på fundamentdelen byggs av platsmurat rödtegel.
Våningsytan i kvartersområdet uppgår till 9 250 m², varav 360 m² ska
vara butiksyta.
Kvarteret 22394
Vid korsningen av Aleksis Kivis gata och Traversgränden ligger ett
hörnhus intill den viktiga infarten till maskinverkstadsområdet. Kvarteret
omringas på alla sidor av offentliga trafikrutter, på två sidor av gator
som trafikeras av spårvagnar och på gårdens sida finns en öppen plats
och Maskinverkstadsstråket. Byggnadsmassan har fyra våningar.
Takfotslinjen följer den i de byggnader som ska bevaras vid Aleksis
Kivis gata. På gatans sida följer byggnadsmassan koordinatsystemet
för gatorna. På gårdens sida får byggnadsmassan en sned form, vilket
öppnar gränden mellan husen till en öppen plats och gör vyer i flera
riktningar möjliga från bostäderna i den täta kvartersstrukturen.
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Kvartersområdet har våningsyta på 1 960 m², varav 100 m² ska vara
butiksyta.
Kvartersområden för verksamhetslokaler där miljön ska bevaras (KTY/s)
Det är fråga om en industrihistoriskt och arkitektoniskt värdefull miljö
som ska bevaras. Till byggnaderna får det förläggas offentliga
servicelokaler, affärslokaler, kontor och icke-miljöstörande
industrilokaler, undervisnings- och utbildningslokaler, studior och
utställningslokaler, samlingslokaler, kaféer och restauranger och
lokaler för idrott och fritidsverksamhet.
I kvartersområdet för verksamhetslokaler finns tre byggnader, varav två
har anvisats som skyddade med beteckningen sr-1. Byggvolymen på
tomterna har anvisats enligt det verkliga läget. Våningsytan uppgår till 6
645 m², varav 4 050 m² ska skyddas.
Trafik
Området har inga gatuområden anvisade för fordonstrafik. Gränderna
till maskinverkstadsområdet är gator reserverade för gång- och
cykeltrafik. Servicetrafik är tillåten på en av gatorna.
Service
I första våningen i bostadshusen vid Aleksis Kivis gata har det anvisats
butikslokaler på sammanlagt 460 m² vy. Till kvartersområdet för
verksamhetslokaler får det förläggas olika typers lokaler för offentlig
och kommersiell service.
Skyddsobjekt
I området finns två värdefulla byggnader av riksintresse som har
skyddats med beteckningen sr-1. Dessa är kontorshuset från 1899 och
den förra matsalen och elevskolan från 1919 som båda hör till de
äldsta byggnaderna i området och är ritade av Bruno Granholm.
Beteckningen sr-1
Beteckningen anger att det är fråga om ett arkitektoniskt,
stadsbildmässigt och industrihistoriskt avsevärt värdefullt hus. Huset
eller byggnadsdelar får inte rivas och det får inte utföras sådana
renoverings-, ändrings- eller tillbyggnadsarbeten i huset som fördärvar
byggnadens, fasadernas, yttertakets eller de värdefulla interiörernas
arkitektoniska eller industrihistoriska värde eller ändrar de
arkitektoniska särdragen. Om sådana åtgärder tidigare har vidtagits i
huset eller i de värdefulla interiörerna ska de återställas i samband med
renoverings-, ändrings- och tillbyggnadsarbeten. Senare värdefulla
skikt ska dock bevaras. Renoveringen ska utgå från att byggnaden och
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de värdefulla interiörernas ursprungliga eller därmed jämförbara
konstruktioner, byggnadsdelarna och detaljerna i dessa, materialen och
färgerna ska bevaras. Om ursprungliga byggnadsdelar av tvingande
skäl måste bytas ut ska de följa det ursprungliga förverkligandesättet.
Om renovering eller ändringsarbeten i större omfattning planeras ska
den som ska förverkliga projektet låta en sakkunnig göra upp en
byggnadshistorisk utredning för byggnaden. Utredningen ska bifogas
tillståndsansökan. Innan tillståndsbeslutet fattas ska man anhålla om
museimyndighetens utlåtande om ansökan.
Samhällsteknisk försörjning
Området omfattas av nätet för samhällsteknisk försörjning.
För eldistributionen i området kommer det att behövas en
transformatorstation (15 m²) i bostadskvarteret nr 22392. Sydvästra
ändan av kvarteret är ett optimalt läge för transformatorstationen.
Transformatorstationen ska förläggas till första våningen ovan jord
utgående från att stationsrummets dörrar ska öppna sig direkt ut. Bästa
lägen är lokaler i samband med sopskjul, täckta parkeringsplatser och
servicebyggnader.
Kabeln med medelspänning (10 kV) på KTY-tomten ska flyttas bort från
tomten och dras på en ersättande plats innan byggarbetena inleds.
Byggföljden i kvartersområdet kommer dock i sista hand att avgöra var
i kvartersområdet kabeln ska dras och därigenom preciseras även
kostnaderna.
Fjärrvärmeledningen DIN 300 i kvartersområdet kommer troligen under
byggarbetena att bytas ut till en ledning med mindre volym som
motsvarar förbrukningen.
Markens byggbarhet och renhet
Enligt de befintliga uppgifterna består marken i området mestadels av
fyllnadsjord på lerjord och det finns ett moränområde i sydöstra delen
av området. Det hängande grundvattnets yta i området ligger i
observationsrören på nivån +14,13–+15,28 och grundvattnet på nivån
+13,51–+15,23.
Husen grundläggs i lerjordsområdet med stödpålar på fast botten och i
friktionsjordsområdet på marken.
Byggandet får inte medföra permanent sänkning av grundvattenytan
eller det hängande grundvattnets yta.
I detaljplanen anges en bestämmelse om att föroreningarna i marken
och grundvattnet ska undersökas och bildningen av grundvatten och
hängande grundvatten ska främjas.
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Föroreningarna i marken i området förutsätter att det ska göras upp en
riskuppskattning och att den förorenade marken ska saneras till den
grad att den lämpar sig för det ändamål som föreslås i detaljplanen.
Saneringen ska planeras i tillräcklig omfattning så att de föroreningar
som eventuellt stannar i marken utanför detaljplaneområdet inte sprider
sig till de sanerade områdena eller på andra vis medför olägenheter för
de kommande invånarna eller andra aktörer i området.
Miljöstörningar
Trafik
Trafikbullret i den planerade situationen har uppskattats med hjälp av
en bullermodell. Kalkylen baserar sig på prognoserade största
trafikmängder i gatunätet kring området.
De nya byggnadsmassorna bildar ett gott bullerskydd mot trafikbullret
från Aleksis Kivis gata. Däremot medför trafiken som kör upp till bron
på Sturegatan buller i den mån att riktvärdet för buller utomhus
överskrids i östra ändan av den planerade tomten nr 22392/1. I västra
ändan av tomten kan det dock anvisas ett område som lämpar sig för
vistelse och i vilket riktvärdena för bullernivån utomhus underskrids. De
ekvivalenta ljudnivåerna uppgår enligt kalkylen högst till ca 67–68 dB
på fasaderna mot Aleksis Kivis gata. Med undantag av fasaden i fråga
kan det i bostäderna byggas balkonger med en högklassig inglasning i
syfte att riktvärdena uppnås och förhållandena på balkongerna blir
trivsamma med tanke på bullret. I detaljplanen anges bestämmelser
om bullerbekämpningen för att säkerställa en bra och trivsam
bostadsmiljö i den fortsatta planeringen.
Föroreningarna från trafiken på Aleksis Kivis gata beaktas i
detaljplanen i och med att det är förbjudet att ta tilluft från gatans sida.
Rosteriet
Bullret från Meira Oy:s rosteriverksamhet överskrider riktvärdena och
riktar sig till östra ändan av tomten nr 22392/1 i likhet med gatutrafiken.
Det område i detaljplanen som har anvisats för vistelse ligger utanför
rosteriets bullerområde. Också i detaljplanebestämmelserna om
bullerbekämpning har det fästs uppmärksamhet vid bullret från
rosteriet. Med bestämmelserna strävar man efter att säkra att
miljötillståndsvillkoren för rosteriet inte stramas åt till följd av att det
planläggs bostäder i närheten av rosteriet.
Namnskick
Det blir två nya namn i området: Maskinverkstadsporten och
Maskinverkstadsplatsen.
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Konsekvenser av detaljplaneändringen
Konsekvenser för stadsbilden och den byggda kulturmiljön
Byggandet i maskinverkstadsområdet ändrar stadsstrukturen på ett
väsentligt sätt. Maskinverkstaden har i hundra år varit ett omgärdat
område som har spärrat trafiken mellan stadsdelarna Alphyddan och
Vallgård. Byggandet vid Aleksis Kivis gata ansluter maskinverkstaden
till den befintliga stadsstrukturen och gör samhällsstrukturen
enhetligare. Byggandet förbättrar förbindelserna till
maskinverkstadsområdet och det värdefulla byggnadsbeståndet i
området blir en del av den offentliga miljön. Inverkan på Aleksis Kivis
gatas stadsbild är avsevärd. Med skyddsbeteckningar säkras det att
konsekvenserna för den byggda kulturmiljön är av bevarande karaktär.
Konsekvenser för trafiken och den tekniska försörjningen
Med undantag av de nödvändiga ledningsflyttningarna effektiviserar
detaljplanen utnyttjandet av det befintliga nätet för teknisk försörjning.
Konsekvenser för samhällsekonomin
Detaljplanen förutsätter att en markkabel på 10 kV ska flyttas. Detta
medför kostnader på ca 15 000 euro exklusive mervärdesskatt.
Genomförande
Anvisningar om byggsätt utarbetas för området.
Planeringsfaser och växelverkan
Arbetet med planläggningen av Fredriksbergs maskinverkstadsområde
har inletts på VR-Group Ab:s initiativ.
Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring
för delområdet 4 blivit aktuell med en skrivelse från
stadsplaneringskontorets detaljplanavdelning. Samtidigt med skrivelsen
fick de ett program för deltagande och bedömning (daterat 7.8.2011).
Att frågan om planläggning av maskinverkstadsområdet blivit aktuell
meddelades även i planläggningsöversikten för 2002.
Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för
deltagande och bedömning.
Utkastet till detaljplaneändring och utkastet till detaljplanebeskrivning
hölls framlagda på stadens anslagstavla (Norra esplanaden 11–13), på
stadsplaneringskontoret 15.8–2.9.2011 och på
stadsplaneringskontorets webbsidor.
Myndighetssamarbete
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Under beredningen av detaljplaneändringen utfördes
myndighetssamarbete med byggnadstillsynsverket, Helsingfors Energi,
räddningsverket, miljöcentralen, byggnadskontoret, fastighetskontorets
tomtavdelning och geotekniska avdelning, Museiverket och Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Nyland.
Myndigheternas samråd har hållits i fråga om planläggningen av
området.
Myndigheternas åsikter gällde miljöstörningar och skyddsvärdena för
området.
De frågor som miljöcentralen tagit upp har under beredningen av
förslaget till detaljplaneändring tagits hänsyn till i och med att det anges
flera detaljplanebestämmelser om att miljöstörningar ska beaktas. De
frågor som Museiverket lyfter fram har beaktats genom att komplettera
KTY-bestämmelsen med bestämmelser som förutsätter att
industrimiljön ska bevaras.
Åsikter
Under beredningen av detaljplaneändringen fick
detaljplaneavdelningen tre skrivelser med åsikter. Dessutom
framfördes muntliga åsikter per telefon.
Åsikterna gällde bostädernas genomsnittliga yta, parkeringen och
invånarnas levnadsförhållanden.
Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att parkering för
invånarna i de befintliga husen har tillåtits även i
parkeringsanläggningar utanför detaljplaneområdet.
I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas
ställningstaganden och åsikterna i sammandrag och genmälena till
dessa mer i detalj.
Förslaget framlagt, utlåtanden
Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 5.1–6.2.2012.
Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.
Räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, miljöcentralen,
fastighetsnämnden, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab,
Museiverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM:s
vattenförsörjning) gav utlåtande om förslaget.
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Räddningsnämnden, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab,
miljöcentralen, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster och
fastighetsnämnden hade ingenting att invända mot förslaget.
Enligt HRM:s vattenförsörjning är de allmänna vattenledningarna och
avloppen i området färdigt dragna. Detaljplaneändringen förutsätter inte
att nya vattenledningar eller avlopp dras eller att befintliga flyttas.
Fastighetsnämnden meddelar att VR och staden 10.5.2005 har ingått
ett markanvändningsavtal som utarbetades på basis av det utkast till
detaljplaneändring för Fredriksbergs maskinverkstadsområde som
godkändes 6.3.2003. Det slutgiltiga ersättningsbeloppet i avtalet
justeras efter att den sista detaljplaneändringen trätt i kraft.
Museiverket anser att trots de stora ändringar som
detaljplaneändringen medför följer detaljplanen som helhet de
riksomfattande målen för områdesanvändning vad kulturmiljöer
beträffar. Bevarandet av områdets historiska särdrag och den
omgivande stadsstrukturen har beaktats i förnyelsen av området.
Detaljplaneändringen främjar bevarandet av det värdefulla
byggnadsbeståndet och den nya disposition gör husen till en del av det
offentliga stadsrummet.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anser att skyddet kan
anses som tillräckligt i fråga om den byggda miljön. Miljöcentralen
föreslår att bestämmelserna ska preciseras så att bostäder inte får
byggas så att de vetter endast mot de bullriga sidorna av huset.
Eftersom rosteribullret dessutom ökar den totala bullernivån på tomten
nr 22392/1 är det skäl att ge en bestämmelse om att samtliga
balkonger ska inglasas.
Nämnden för allmänna arbeten föreslår att en enhetlig
byggsättsanvisning ska göras upp för Fredriksbergs
maskinverkstadsområde. I detaljplaneändringen ska det tas ställning till
på vilka sätt tillgängligheten beaktas. Tillfällig lagring av snö på de nya
öppna platserna ska tillåtas.
Utlåtandena har beaktats i och med att bestämmelsen om bostädernas
riktning har preciserats så att den gäller även för Traversgränden.
Detaljplanebestämmelserna om balkongernas riktning och skydd samt
om hur rosteribullret ska beaktas på tomten nr 22392/1 anses som
ändamålsenliga och tillräckliga och därför är det inte nödvändigt att
ange någon bestämmelse om inglasning av samtliga balkonger.
Detaljplanebeskrivningen har preciserats till de delar som gäller
samhällsekonomiska konsekvenser.
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Mer detaljerade sammandrag av utlåtandena och genmälena till dessa
anges i den bifogade rapporten om växelverkan.
Ändring i förslaget till detaljplaneändring
Bestämmelsen om bostädernas riktning i förslaget till
detaljplaneändring har preciserats så att bostäder inte får vetta bara
mot Aleksis Kivis gata eller Traversgränden.
Ändringen är inte väsentlig och förslaget behöver därför inte läggas
fram på nytt.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor
1

3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12087 kartta, päivätty
29.11.2011, muutettu 2.7.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12087 selostus, päivätty
29.11.2011, muutettu 2.7.2012
Havainnekuva
Vuorovaikutusraportti 29.11.2011, täydennetty 2.7.2012
Osa päätöshistoriaa

1

Ilmakuva

2

Bilagematerial

Utdrag
Utdrag
Uudenmaan työvoima- ja
elinkeinokeskus

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
För kännedom
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Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 963
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila)
korttelin nro 390 osan (muodostuvat uudet korttelit 22392−22394)
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 29.11.2011 päivätyn ja 2.7.2012 muutetun
piirustuksen nro 12087 mukaisena.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.02.2012 § 75
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutosehdotuksessa on kaavamääräyksenä, että
kortteleille ja katualueille on laadittava yhtenäinen rakentamistapaohje
sekä erillinen valaistussuunnitelma. Alueen pilkkominen yleisten
alueiden osalta ei tue katujen ja viheralueiden suunnittelua,
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rakentamista ja ylläpitoa. Tämän vuoksi Pasilan konepaja-alueen osaalueille 4,5 ja 6 tulee laatia yhteinen yleisten alueiden ideasuunnitelma.
Asemakaavan muutosehdotuksessa tulee ottaa kantaa siihen, miten
esteettömyys otetaan huomioon. Muutosaluetta ympäröivät katualueet
ovat esteettömyyden perustasoa. Rakennukset sijoittuvat kiinni
rakennusalan rajaan. Katurajaan rakennettaessa tulee ottaa huomioon,
että esteettömät sisäänkäynnit asuin- ja liikerakennuksiin tulee
rakentaa tontin puolelle.
Asemakaavan muutosehdotuksessa muodostuu kaksi uutta
katuaukiota, Konepajanaukio ja Konepajanportti. Näillä alueilla tulee
sallia väliaikainen lumen varastointi.
Asemakaavan muutoksesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuksia
yhteensä noin 220 000 euroa Konepajanaukion ja Konepajanportin
rakentamisesta. Asemakaavan muutosehdotus ei lisää merkittävästi
yleisten alueiden ylläpidon vuosittaisia kustannuksia.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38802
jukka.kauto(a)hel.fi
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626
jussi.luomanen(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.02.2012 § 27
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Päätös
Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa
pelastustoimen osalta asemakaavan muutoksesta (nro 12087).
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja
Lisätiedot
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

602 (881)

Kaj/12
26.09.2012
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234
harri.laakso(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 31.01.2012 § 26
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa
ympäristökeskus.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 26.01.2012 § 40
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Kiinteistökartta G4 T2, Aleksis Kiven katu 17

Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Pasilan
konepajan osa-aluetta 4 koskevasta asemakaavan
muutosehdotuksesta nro 12087 seuraavan lausunnon:
Lautakunta toteaa, että kaavamuutoksen kohteena oleva Pasilan
konepajan osa-alue 4 on VR-Yhtymä Oy:n (VR) omistuksessa.
VR esitti 25.10.2001 kaupungille Pasilan konepajan korttelin uudelleen
kaavoittamista asuin- ja toimitilakäyttöön. Konepajan alue oli noin 15
ha:n suuruinen teollisuusrakennusten kortteli nro 390, jonka
asemakaava oli vahvistettu vuonna 1901.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 6.3.2003 Pasilan konepajaalueen asemakaavan muutosluonnoksen, jonka pohjalta Pasilan
konepajan aluekokonaisuus kaavoitetaan osa-alueittain.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on jo laatinut Pasilan konepajan alueen
kolmelle osa-alueelle asemakaavan muutokset asuin- ja
toimitilakäyttöön.
Osa-alue 4 sijaitsee Pasilan konepajan alueella Aleksis Kiven kadun
varrella. Kaavamuutos on laadittu yhteistyössä
kaupunkisuunnitteluviraston, VR:n, aluetta kehittävän YIT-Rakennus
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Oy:n sekä Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n kanssa. Kaavamuutos on
muuttunut vuoden 2003 luonnosvaiheesta siten, että osa Aleksis Kiven
kadun toimitilakortteleista on muuttunut asuinkortteleiksi.
Uusi kerrosala asuinkortteleissa on 10 750 k-m² asuintilaa ja 460 k-m²
myymälätilaa. Toimitilarakennusten korttelialueella kerrosala on 6 645
k-m², josta suojeltavan (sr-1) kerrosalan määrä on 4 050 k-m².
VR ja kaupunki ovat 10.5.2005 allekirjoittaneet 6.3.2003 hyväksytyn
Pasilan konepaja-alueen asemakaavan muutosluonnoksen pohjalta
tehdyn maankäyttösopimuksen. Sopimuksessa VR on sitoutunut
suorittamaan kaupungille noin 9,9 milj. euron korvauksen Pasilan
konepajakorttelin yhdyskuntarakenteen muutoskustannuksista ja
kaava-alueen rakentamisedellytysten paranemisesta. Korvauksen VR
suorittaa luovuttamalla kaupungille Sturenkadun varrelle
kaavoitettavasta toimistokorttelista (osa-alue 6) rakennusoikeutta noin
24 382 k-m² sekä osa-alueiden yleiset alueet. Lopulliset luovutuskirjat
allekirjoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kunkin osaalueen asemakaavan muutoksen lainvoimaiseksi tulosta. Mikäli osaalueiden asemakaavan muutokset poikkeavat rakennusoikeuden,
pinta-alan tai käyttötarkoituksen osalta asemakaavan muutosluonnoksesta, tarkistetaan sopimusta viimeisen asemakaavan
muutoksen tultua lainvoimaiseksi.
Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutoksen johdosta.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471
esko.patrikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2011 § 392
HEL 2011-000055 T 10 03 03

Ksv 0851_3, Aleksis Kiven katu 17, karttaruutu G4/T2

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
 lähettää 29.11.2011 päivätyn 22. kaupunginosan (Vallila) osaa
korttelista 390 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro
12087 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä
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 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin
mielipiteisiin.
Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
 asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päätti
 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta
Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja
käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.
Päätösjakelu:
 kaupunginhallitus
 hallintokeskus, Kaj:n rooteli
 laskutus, Halke


laskutus, Ksv

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187
satu.tyynila(a)hel.fi
Prokkola Janne, arkkitehti, puhelin: 310 37233
janne.prokkola(a)hel.fi
Nikulainen Pekka, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi
Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi
Salonen Peik, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248
peik.salonen(a)hel.fi
Laakso Kaarina, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi
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§ 269
Detaljplaneändring för parkområde i Kottby (Nyyrikkiparken,
Vuoritalo) (nr 12062)
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
godkänna detaljplaneändring för parkområde i 25 stadsdelen (Kottby)
enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12062,
daterad 16.6.2011 och ändrad 18.6.2012.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12062 kartta, päivätty 16.6.2011,
muutettu 18.6.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12062 selostus, päivätty
16.6.2011, muutettu 18.6.2012
Vuorovaikutusraportti 16.6.2011, täydennetty 18.6.2012 sekä
keskustelutilaisuuden muistio 16.5.2011
Osa päätöshistoriaa

Utdrag
Utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Beslutsförslag
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Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för parkområde
i 25 stadsdelen (Kottby) enligt stadsplaneringskontorets
detaljplaneavdelnings ritning nr 12062, daterad 16.6.2011 och ändrad
18.6.2012.
Sammandrag
Detaljplaneområdet begränsas av bl.a. flervåningshusen i kvarteret
Nyyrikki, Nyyrikkivägen och bostadskvarteren i Trä-Kottby.
Detaljplaneändringen gör det möjligt att bevara och iståndsätta
Vuoritalo i Nyyrikkiparken och att omdisponera huset för boende så att
största delen av parken fortfarande används för rekreation.
För byggnaden, som inte längre används för sitt ursprungliga ändamål,
har det inte varit möjligt att hitta någon användning som naturligt
lämpar sig för den till lokalerna speciella byggnaden och samtidigt
uppfyller kravet på kulturbruk som tas upp i den nuvarande
detaljplanen.
För Vuoritalo har anvisats tomten 25802/2, som har upptagits som
kvartersområde för flervåningshus. Högst fyra bostäder får inrymmas i
huset. Infarten leds via den befintliga rutten från Nyyrikkivägen. Läget
för ett stråk för gångtrafik inom parkområdet (jk), som ersätter det
nuvarande, har angetts normativt. Stråkets faktiska läge bestäms enligt
var det behövs för gångtrafiken.
Detaljplaneområdet har en areal på 18 133 m². Tomten omfattar 743
m² och har byggrätt för 650 m² vy.
Föredraganden
Utgångspunkter
Planläggningssituation
Området är i Generalplan 2002 för Helsingfors upptaget som
höghusdominerat område, där det placeras boende och
verksamhetslokaler. Planeringsområdet hör till ett kulturhistoriskt,
arkitektoniskt och med tanke på landskapskulturen betydelsefullt
område. Området utvecklas så att områdets värden och egenskaper
bevaras.
För området gäller en detaljplan från år 1991. Enligt detaljplanen
disponeras området som park (VP). Vuoritalo har fått
skyddsbeteckningen sr-2. Vid huset har det upptagits en byggnadsyta
för lokaler för kulturverksamhet (yy). Servicekörningen leds från
Nyyrikkivägen.
Allmän beskrivning av området och byggd miljö
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Planeringsområdet omfattar Nyyrikkiparken i Kottby och huset
Vuoritalo, som är beläget i parken. Parken gränsar i norr och väster till
flervåningshusen i kvarteret Nyyrikki och i söder till Nyyrikkivägen och
bostadskvarteren i Trä-Kottby.
Huset, som först kallade Seuratalo, är ritat av arkitekt Martti Välikangas
för Kottby frivilliga brandkår. De huvudsakligen slutna rappade
fasaderna har några små fönster, en högt belägen balkong och
pardörrar i markplanet. Infarten till huset går genom parken från
Nyyrikkivägen.
Scendelen i Seuratalo stod färdig 1921. De planerade sidolängorna har
aldrig blivit byggda. I brist på permanent användning har huset sedan
1939 blivit i sämre skick. Staden köpte byggnaden 1988 och hyrde den
ut till Käpylä-Seura ry som ungdoms- och kulturhus. Vuoritalo har stått
tomt sedan april 2006. Två våningar i huset skadades i oktober 2010 i
en eldsvåda som började i mellanbjälklaget.
Området Nyyrikkiparken och huset Vuoritalo är i stadens ägo.
Terrängen i Nyyrikkiparken är delvis skogigt berg och kalt berg på en
höjd mellan +29,0 och +42,6 m över havsytan. Området är mycket
bergigt och höjdförhållandena i terrängen är varierande. På många
ställen går berget i dagen eller nära markytan. Det lösa materialet utgör
friktionsjord.
Trafikförbindelserna till området är goda. Såväl spårtrafiken som
busstrafiken på Tusbyleden tjänar dem som bor i området. Kottby
station och en dagligvarubutik finns på gångavstånd och i omgivningen
kring Pohjolaplatsen finns det en post och affärslokaler.
Skyddsobjekt
Planeringsområdet hör till en byggd kulturmiljö av riksintresse
(Museiverkets inventering RKY 2009, Kottby trähusområden och
Ormhuset).
I den gällande detaljplanen har Vuoritalo skyddsbeteckning (sr-2).
Mål
Målet med detaljplaneändringen är att bevara, iståndsätta och
omdisponera ett hus som inte längre används för sitt ursprungliga
ändamål i ett område med befintlig närservice, goda trafikförbindelser
och fina rekreationsmöjligheter. Ett annat mål är att bevara de för
landskapskulturen betydelsefulla värdena och egenskaperna i området
kring Nyyrikkiparken.

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

608 (881)

Kaj/13
26.09.2012
Lokaltjänsten vid lokalcentralen har som mål att sälja huset och
arrendera ut den tomt som bildas för detta.
Innehåll i detaljplaneändringen
Största delen av planeringsområdet har i detaljplaneändringen
upptagits som park (VP).
Det har för Vuoritalo anvisats en tomt som utgör kvartersområde för
flervåningshus (AK). Tomtytan är så liten som möjligt så att en så stor
del av parken som möjligt kan bevaras för rekreationsändamål. Den
ursprungliga bergsterrängen, trädbeståndet och planteringarna på
tomten ska bevaras och vårdas så att områdets betydelse för
landskapet och stadsbilden bevaras, och tomten får inte ingärdas. Till
kvartersområdet förläggs bilplatser för de boende och områden för
utevistelse och service.
Vuoritalo har upptagits som en arkitektoniskt, stadsbildsmässigt och
lokalhistoriskt värdefull byggnad (sr-2). Till första våningen ska det
förläggas bostadskomplement i form av biutrymmen och gemensamma
lokaler. Högst fyra bostäder får förläggas till bostadshuset.
På tomten har upptagits en bostadsvåningsyta på 580 m² och en
våningsyta på 70 m² i första våningen för de boendes gemensamma
bruk. Maximiantalet våningar är fem.
På tomten har upptagits en byggnadsyta till vilken det ska förläggas ett
skärmtak för sophantering (t). Andra gårdskonstruktioner än det på
detaljplanekartan angivna skärmtaket får inte placeras på tomten.
I parkområdet har det anvisats ett nytt stråk för intern gångtrafik i
området. Infarten till Vuoritalo leds via den befintliga rutten från
Nyyrikkivägen. I byggprojektet ingår anläggningen av ett stråk för intern
gångtrafik i parkområdet från Nyyrikkivägen till parken.
För bostäderna ska det anläggas 1 bilplats/bostad, för vilka det på
detaljplanekartan har angetts en parkeringsplats (p). Bilplatserna på
tomten får förläggas bara till det område som anges i detaljplanen.
Skyddsobjekt
Vuoritalo har alltjämt upptagits som en arkitektoniskt, stadsbildsmässigt
och lokalhistoriskt värdefull byggnad (sr-2). Byggnaden får inte rivas
och i den får inte utföras sådana reparations- och ändringsarbeten som
fördärvar eller ändrar det historiska eller stadsbildsmässiga värdet på
byggnadens konstruktioner, fasader eller yttertak eller dess
arkitektoniska särdrag. I samband med reparations- och
ändringsarbeten ska byggnaden iståndsättas så att dess
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stadsbildsmässiga och lokalhistoriska värden och dess arkitektoniska
särdrag bevaras.
Reparations- och ändringsarbetena regleras noggrannare genom
detaljplanebestämmelser.
Samhällsteknisk försörjning och miljöstörningar
Detaljplaneområdet kopplas till det befintliga nätet för samhällsteknisk
försörjning.
Från områdesplaneringens synpunkt beräknas de miljöstörningar som
trafiken medför inte öka väsentligt från nuläget och det är därför inte
behövligt att i detaljplanen uppta särskilda bestämmelser om
miljöstörningarna från trafiken.
Konsekvenser av detaljplaneändringen
Att detaljplanen genomförs innebär att byggnaden, som till arkitekturen
representerar 1920-talklassicismen, och helheten i dess näromgivning
skyddas och bevaras. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bevara
och iståndsätta huset, som inte längre används för sitt ursprungliga
ändamål, och omdisponera det för boende så att största delen av
Nyyrikkiparken fortfarande används för rekreation.
Läget och storleken på den tomt som bildas har anvisats så att så
mycket som möjligt av parkområdet bevaras. Den ursprungliga
bergsterrängen, trädbeståndet och planteringarna på tomten ska
bevaras och vårdas så att områdets betydelse för landskapet och
stadsbilden bevaras. På detta sätt utgör gårdsplanen fortfarande en del
av det omgivande parkområdet.
I parken anläggs ett nytt fotgängarstråk som ersätter det stråk som
ändras till infartsväg. Det kommunaltekniska nätet anläggs i
bergsterrängen genom schaktning.
Planeringsvaser och växelverkan
Detaljplaneändringen har utarbetats på initiativ av fastighetskontorets
lokalcentral. Lokalcentralen har ansökt om en detaljplaneändring med
tanke på att huset ska kunna omdisponeras för boende och få en tomt.
Det är meningen att den fortsatta planeringen ska ske utifrån ett
planutkast som är fogat till ansökan. Lokalcentralen motiverar sin
ansökan med att många har hört sig för om Vuoritalo kan
omdisponeras för boende och att det är uppenbart att det inte heller i
fortsättningen går att hitta något projekt för sådant kulturbruk som den
gällande detaljplanen kräver.
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Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring
blivit väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets
detaljplaneavdelning. Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för
deltagande och bedömning (skrivelsen daterad 6.5.2011).
Att frågan om en detaljplaneändring blivit väckt meddelades också i
2011 års planläggningsöversikt.
Utkastet till detaljplaneändring och utkastet till detaljplanebeskrivning
hölls framlagda på stadsplaneringskontoret 11.5–2.6.2011 och på
verkets internetsidor. Ett allmänt möte om utkastet hölls 16.5.2011.
Myndighetssamarbete
I anslutning till beredningen av detaljplaneändringen har
myndighetssamarbete bedrivits med fastighetskontorets tomtavdelning,
stadsmuseet och byggnadstillsynsverket.
Till detaljplaneavdelningen kom det i anslutning till beredningen av
detaljplaneändringen in ett skriftligt ställningstagande, som gällde
utkastet till detaljplaneändring, och ett muntligt ställningstagande.
Åsikter
I anslutning till beredningen av detaljplaneändringen fick
detaljplaneavdelningen 4 skrivelser med åsikter om utkastet till
detaljplaneändring. Dessutom framfördes det muntliga åsikter vid
diskussionsmötet och per telefon.
Åsikterna om detaljplaneutkastet gällde disponeringen av huset, antalet
bostäder, möjligheterna att bygga till, mängden byggrätt,
begränsningarna för ändringsarbeten i huset, antalet fönster- och
dörröppningar, byggandet av balkonger, fasadmaterialet, sopskjulets
läge, form och material, antalet bilplatser och deras läge,
fotgängarstråkets läge i parken, schaktningen i berget och beaktandet
av de risker som byggarbetena, ytvattnet och grundvattnet medför.
De omständigheter i åsikterna som kan avgöras genom detaljplanen
har beaktats i detaljplanearbetet.
Den bifogade rapporten om växelverkan omfattar sammandrag av
myndighetens ställningstagande och åsikterna och en utförligare
beskrivning av genmälena till dessa. En promemoria från
diskussionsmötet utgör bilaga till rapporten.
Förslaget framlagt, utlåtanden
Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 5.8–5.9.2011.
Anmärkningar gjordes inte mot förslaget.
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, stadsmuseet,
fastighetsnämnden, nämnden för allmänna arbeten,
räddningsnämnden, miljönämnden, affärsverket Helsingfors Energi och
Helen Elnät Ab och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
har gett utlåtande om förslaget.
Utlåtanden
Räddningsnämnden, affärsverket Helsingfors Energi och Helen Elnät
Ab har ingenting att påpeka om förslaget till detaljplaneändring.
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster konstaterar att de
allmänna vatten- och avloppsledningarna i området är byggda och att
ändringsförslaget inte kräver att ledningar flyttas.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterar att Vuoritalo
har fått tämligen heltäckande skyddsbestämmelser och att
beteckningen sr-2 med därtill hörande bestämmelser säkerställer att
husets kulturhistoriska värden bevaras och beaktar värdena i
kulturmiljön av riksintresse. Stadsmuseet konstaterar att en
förutsättning för att huset ska bevaras är att det är i användning, varför
det är motiverat att omdisponera huset för boende. Huset har vid sidan
av omdisponeringen fått skyddsbeteckningen sr-2.
Skyddsbestämmelsen är adekvat. Stadsmuseet har ingenting att
invända mot förslaget till detaljplaneändring.
Fastighetsnämnden konstaterar att lokalcentralen har för avsikt att
bjuda ut huset till försäljning när den nya detaljplanen träder i kraft.
Enligt normal praxis är det meningen att tomten ska utarrenderas.
Fastighetskontoret kommer i sinom tid att meddela byggnadskontoret
när det fotgängarstråk som ersätter det befintliga bör ha anlagts i
parkområdet.
Nämnden för allmänna arbeten föreslår att den normativa
reserveringen för intern gångtrafik med därtill hörande bestämmelser
ska strykas i detaljplaneändringen, eftersom det krävs sprängningar i
bergområdet om stråket ska kunna anläggas som ett tryggt
fotgängarstråk. Sprängningarna ändrar parkområdets särdrag.
Nämnden föreslår att prioriteringen ska vara att det nuvarande nätet av
stigar och parkområdets tillgänglighet ska förbättras t.ex. genom att det
utreds om ett nytt stråk kan dras från Osmovägen genom en del av
Nyyrikkiparken till Annikkigränd och vidare till Nyyrikkiparken. Om den
normativa beteckningen för ett fotgängarstråk med därtill hörande
detaljplanebestämmelse inte stryks, anser nämnden att kostnaderna
för ett ersättande stråk bör hänföras till den fastighet som bildas.
Detaljplaneändringen medför kostnader på sammanlagt 30 000 euro i
de allmänna områdena. I kostnaderna har bara den normativa
fotgängarförbindelsen i parkområdet beaktats. Förslaget till
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detaljplaneändring ändrar inte nämnvärt på de årliga kostnaderna för
underhållet av de allmänna områdena.
Genmäle
Den befintliga infarten från Nyyrikkivägen till Vuoritalo har blivit en del
av ett stråk från Kullervogatan genom parken till Nyyrikkivägen och
vidare till hållplatserna för kollektivtrafiken på Metsolavägen. Stråket
används dagligen av områdets invånare. I detaljplaneändringen är
infarten placerad inom den nya tomten och därför bör ett ersättande
stråk anläggas på parkens sida.
Läget för det stråk för intern gångtrafik i parkområdet (jk) som ersätter
det nuvarande har upptagits normativt i detaljplanen, så att stråket så
fördelaktigt som möjligt kan anpassas till den bergiga terrängen. Var
och hur stråket ska anläggas är det ändamålsenligt att bestämma
noggrannare vid den fortsatta planeringen. Den sträckning som
nämnden för allmänna arbeten föreslår i sitt utlåtande kan vara ett av
de alternativ som ska utredas. I de åsikter som framförts under
beredningen av detaljplanen har det ansetts vara viktigt att möjligheten
till gångtrafik genom parken bevaras.
Vid diskussioner med anledning av utlåtandet från nämnden för
allmänna arbeten har fastighetskontoret ansett att byggnadskontoret i
enlighet med normal praxis bör ha ansvaret för att anlägga och
underhålla stråket.
Utlåtandena refereras och bemöts närmare i den bifogade rapporten
om växelverkan.
Ändringar i förslaget till detaljplaneändring
Utlåtandena ger inte anledning att ändra förslaget till detaljplaneändring
Några justeringar av teknisk natur har gjorts på detaljplanekartan.
Justeringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte
läggas fram på nytt.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12062 kartta, päivätty 16.6.2011,
muutettu 18.6.2012
Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

613 (881)

Kaj/13
26.09.2012
2

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12062 selostus, päivätty
16.6.2011, muutettu 18.6.2012
Vuorovaikutusraportti 16.6.2011, täydennetty 18.6.2012 sekä
keskustelutilaisuuden muistio 16.5.2011
Osa päätöshistoriaa

1

Ilmakuva

3

Bilagematerial

Utdrag
Utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
För kännedom
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 964
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä)
puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 16.6.2011 päivätyn ja 18.6.2012 muutetun
piirustuksen nro 12062 mukaisena.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.5.2012
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut Käpylän Vuoritaloa ja
Nyyrikinpuistoa koskevaan asemakaavan muutosehdotukseen ja
lausuu siitä rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta
seuraavan.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa nk. Vuoritalon
kunnostaminen ja muuttaminen asuinkäyttöön. Käpylän Vuoritalo
valmistui 1920-luvun alussa. Suunnitelmat laati arkkitehti Martti
Välikangas vuonna 1922. Seurantalon alkuperäisten suunnitelmien
mukaan toteutettiin vain korkea näyttämöosa, ja juhlasalisiipi jäi
kokonaan toteuttamatta. Vuoritalon käyttöhistoria on vaiheikas: se toimi
mm. Käpylän ensimmäisenä kansakouluna, VPK:n palokaluston
säilytystiloina, kirkkona, teatterina, lastentarhana ja kokoontumistilana
sekä tanssipaikkana. Vuodesta 2006 lähtien talo on ollut tyhjillään.
Koska rakennuksen säilymisen edellytyksenä on sen käyttö, on
rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen asuinkäyttöön
perusteltua. Asemakaavaehdotuksessa käyttötarkoitus on merkitty AKalueeksi eli asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennukseen saa
sijoittaa neljä asuntoa. Lisäksi rakennukselle on annettu
suojelumerkintä sr-2. Rakennukselle ominaiset piirteet julkisivussa
tulee säilyttää: näitä ovat julkisivun säilyminen pääosin umpinaisena
sekä vaalea, ohut julkisivurappaus. Suojelumääräys on asianmukainen.
Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan
muutosehdotuksesta.
Lisätiedot
Björkman Johanna, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473
johanna.bjorkman(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 13.09.2011 § 469
HEL 2011-000299 T 10 03 03

HKR 2011-1484

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutosehdotuksessa on ohjeellinen varaus
puistoalueen sisäiselle jalankululle. Ehdotuksen
asemakaavamääräyksessä todetaan, että yhteys on rakennettava
korvaamaan olemassa oleva reitti. Asemakaavan muutoksen
selostuksessa todetaan myös että, rakennettavan reitin todellinen
sijainti määräytyy kulkutarpeen mukaisesti.
Yleisten töiden lautakunnan mielestä ohjeellinen varaus sisäiselle
jalankululle tulee poistaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Reitin
toteuttaminen turvallisena jalankulkuyhteytenä vaatii kallioalueen
räjäytyksiä, mikä muuttaa puistoalueen ominaispiirteitä. Nykyiset reitit
Nyyrikinpuistossa ovat polkuja, jotka ovat muodostuneet
vuosikymmenien aikana. Puistoalueen kulkuyhteyksien parantaminen
vaatii tarkempaa suunnittelua, jossa painopisteenä tulee olla nykyisen
polkuverkoston sekä puistoalueen saavutettavuuden parantaminen
esimerkiksi tutkimalla mahdollisuutta rakentaa uusi reitti Osmontieltä
Nyyrikinpuistikon läpi Annikinkujalle ja edelleen Nyyrikinpuistoon.
Mikäli ohjeellista merkintää jalankulkuyhteydestä ja siihen liittyvää
kaavamääräystä korvattavasta yhteydestä ei poisteta, katsoo yleisten
töiden lautakunta, että korvattavan yhteyden kustannukset tulee
osoittaa muodostettavalle kiinteistölle.
Rakennusviraston laatimassa Käpylän aluesuunnitelmassa (HKR:n
julkaisu 2009:7) on linjattu, ettei meneillään olevalla
suunnitelmakaudella Nyyrinkipuistossa toteuteta investointitalouden
hankkeita. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu kustannuksia yleisille
alueille yhteensä noin 30 000 euroa. Kustannuksessa on huomioitu
ainoastaan asemakaavan muutosehdotuksen ohjeellinen
jalankulkuyhteys puistoalueella. Asemakaan muutosehdotus ei muuta
merkittävästi yleisten alueiden ylläpidon vuosittaisia kustannuksia.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Jaakko Haapanen
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Lisätiedot
Jaakko Haapanen, va. kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38607
jaakko.haapanen(a)hel.fi
Arponen Petri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
Jylhänlehto Marko, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 08.09.2011 § 420
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Käpylän
Nyyrikinpuistoa koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro
12062 seuraavan lausunnon:
Kaava-alueella sijaitseva rakennus Nyyrikintie 6, ns. Vuoritalo valmistui
vuonna 1923. Rakennuslupa myönnettiin aikanaan suurelle
palokunnantalolle. Sen suunnittelijana oli arkkitehti Martti Välikangas.
Seuratalo-suunnitelmaan kuului mittava juhlasali eteistiloineen,
näyttämötorneineen ja orkesterisyvennyksineen, kalusto- ja varastotilat
sekä letkutorni.
Vain näyttämötorniosa, nykyinen Vuoritalo, toteutettiin. Käpylän
ensimmäinen kansakoulu aloitti siellä toimintansa. Talo on toiminut
myös teatterina, seuratalona, tanssipaikkana, lastentarhana, kirkkona
jne. Vuonna 1939 VPK:n toiminta siirtyi varsinaiselle paloasemalle.
Sopivan pysyväiskäytön puuttuessa talo alkoi vuosien kuluessa
rappeutua, ja rakennusvalvontavirasto antoi lukuisia
kunnostuskehotuksia. 1985 - 1986 vesikatto sortui osittain ja ylin
välipohja sekä portaikon yläosa romahtivat. Erinäisten vaiheiden
jälkeen kaupunki osti rakennuksen 1988 purkaakseen sen.
Kauppasummalla kuitattiin suorittamatta jääneet maanvuokrat.
Käpylä-Seura ry esitti rakennuksen suojelua rakennussuojelulain
nojalla. Lääninhallitus edellytti suojelun ratkaisemista
asemakaavanmuutoksen yhteydessä. Asemakaavan muutostyö
aloitettiin.
Vuonna 1990 rakennus vuokrattiin Käpylä-Seura ry:lle käytettäväksi ja
muutettavaksi vuokralaisen ylläpitämäksi Käpylän nuoriso- ja kulttuuritaloksi.
Samana vuonna rakennuksen romahtanut vesikatto uusittiin. Tässä
yhteydessä kattomuoto jonkin verran muuttui, ja katon yläpuolinen
savupiipunosa poistettiin.
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Nykyinen asemakaava vahvistettiin 29.8.1991. Rakennuksen oma
korttelialue ja tontti poistettiin kaavasta ja tilalla on Nyyrikinpuistoon
sijoitettu rakennusala ”yy”, jolle kaavamääräyksen mukaan ”saa
sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja”. Lisäksi rakennusalalla on
suojelumääräys sr-2.
Vuonna 1992 myönnettiin talolle rakennuslupa Käpylän nuoriso- ja
kulttuuritaloksi. Arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimisto Nuikkinen &
Haikala laati suunnitelman Käpylä-Seuran toimeksiannosta.
Rakennukseen oli suunniteltu 81 m²:n korkea sali, jossa oli parvi sekä
ulkopuolinen toinen poistumistieporras ja kaidehissi. Alimmassa
kerroksessa sijaitsivat tekniikkatila sekä kuvataideverstas ja kaksi
musiikin harjoitteluhuonetta, toisessa kerroksessa eteis- ja wc-tilat,
kerhotila sekä kahvio keittiöineen.
Vuonna 1993 Käpylä-Seura ry teetti salin puisen välipohjan uusimisen
betonirakenteiseksi ja rakennutti romahtanen portaan yläosan paikalle
betonirakenteisen iv-konehuonetilan. Työt eivät edistyneet pitemmälle,
ja vuonna 1997 rakennuslupa raukesi. Vuonna 2000 Käpylä-Seura ry
luopui korjaushankkeesta ja irtisanoi vuokrasopimuksen.
Viime vuosikymmenen alun talo on ollut tilapäiskäytössä ja viime
vuodet tyhjillään.
Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt kiinteistöviraston
tilakeskuksen aloitteesta. Syynä aloitteeseen oli, että puistoalueella,
osoitteessa Nyyrikintie 6, sijaitsevan ns. Vuoritalon korjaaminen
nykyisen asema-kaavan edellyttämään kulttuuritoimintakäyttöön ei ollut
osoittautunut realistiseksi. Kohdetta vuosien kuluessa on suunniteltu
useaan eri kulttuurikäyttöön ja toistuvasti hankkeet ovat kariutuneet.
Kohdetta on useaan otteeseen tiedusteltu ostettavaksi tarkoituksena
muuttaa se asuinkäyttöön.
Tilakeskus laati vuonna 2009 esisuunnitelman rakennuksen
korjaamisesta asuinkäyttöön. Suunnitelman asuinhuoneistoala oli 371
htm² ja korjauskustannusarvio (4/2010) noin 1,71 milj. euroa.
Tonttikustannuksineen asuntojen hinnaksi muodostui noin 5100
euroa/htm², mitä voidaan pitää melko korkeana. Korjaus- ja
muutostyöhön ryhtyvän tahon on nähtävä hankkeessa muitakin arvoja
kuin asunnon hinta. Esisuunnitelma kustannusarvioineen on ollut
asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa käytettävissä ja se on
otettu työssä huomioon.
Tilakeskuksella on muutenkin ollut mahdollisuus olla mukana
valmistelemassa asemakaavan muutosehdotusta.
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Tilakeskuksen on tarkoitus ilmoittaa rakennus myyntiin, kun uusi asemakaava tulee voimaan. Tontti on tarkoitus normaalikäytännön
mukaisesti vuokrata.
Asemakaavaehdotukseen on merkitty ohjeellisena puistoalueen
sisäinen jalankulkuyhteys, joka on rakennettava korvaamaan nykyinen
ehdotetulla tonttialueella kulkeva reitti. Kiinteistövirasto tulee aikanaan
ilmoittamaan rakennusvirastolle ajankohdan, johon mennessä uusi
yhteys tulisi toteuttaa.
Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan
muutosehdotukseen.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355
erik.nieminen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 30.08.2011 § 109
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Päätös
Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa
Käpylän Nyyrikinpuiston ja Vuoritalon asemakaavan
muutosehdotukseen (nro 12062).
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
Tiedoksi: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Jorma Lilja
Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233
raila.hoivanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 23.08.2011 § 263
HEL 2011-000299 T 10 03 03

Päätös
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Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan
muutosehdotuksesta
Merkittiin, että Alhojärvi esitti muutettavaksi ensimmäiseen
kappaleeseen ”Ympäristölautakunnalla … muutosehdotuksesta” sijaan
”Asemakaavan muutosehdotuksesta poiketen ympäristölautakunta
esittää, että Helsingin kaupunki ryhtyy pikimmiten kunnostamaan
Vuoritaloa ja jatkaa sellaisen vuokralaisen etsimistä, joka mahdollistaisi
talon kulttuurikäytön.” Esitystä ei kannatettu.
Käsittely
23.08.2011 Ehdotuksen mukaan
Pyhälahti Timo: Esitän seuraavan toivomusponnen:
Kaavapäätöksiin liittyvät aineistot tulisi toimittaa mahdollisimman
kattavasti sähköisesti lautakunnan tutustuttavaksi päätöksentekoa
varten.
Kannattajat: Alhojärvi Lauri
Alhojärvi Lauri: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän
mielipiteen:
Kaupungin tulee myymisen sijaan ryhtyä kunnostamaan Vuoritaloa ja
etsiä sellaista vuokralaista, joka mahdollistaisi talon kulttuurikäytön.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi
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§ 270
Detaljplaneändring för tomterna 40094/7-10 och park- och
gatuområden (område vid Bollbackagränden) i Skomakarböle (nr
12034)
HEL 2011-001393 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
godkänna detaljplaneändring för tomterna nr 7−10 i kvarteret nr 40094
och park- och gatuområden i 40 stadsdelen (Skomakarböle) enligt
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12034,
daterad 17.2.2011 och ändrad 10.5.2012.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5
6

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12034 kartta, päivätty 17.2.2011,
muutettu 10.5.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12034 selostus, päivätty
17.2.2011, muutettu 10.5.2012
Havainnekuva
Vuorovaikutusraportti 17.2.2011, täydennetty 10.5.2012
Päätöshistoria
Luettelo oheismateriaalista

Utdrag
Utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomterna nr
7−10 i kvarteret nr 40094 och park- och gatuområden i 40 stadsdelen
(Skomakarböle) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings
ritning nr 12034, daterad 17.2.2011 och ändrad 10.5.2012.
Sammandrag
Tomterna är belägna vid Bollbackagränden.
Ett parkområde i privat ägo ändras till småhustomter. Detaljplanen för
de nuvarande bostadstomterna, som huvudsakligen är obebyggda,
ändras så att den blir mer ändamålsenlig. Tomtstorleken minskas, och
olika bestämmelser justeras utifrån gällande praxis.
Detaljplaneområdet har byggrätt för 3 940 m² bostadsvåningsyta, varav
2 210 m² vy utgör ett tillskott. Flera olika byggformer är tillåtna.
Huvudbyggnaden på den gamla gården skyddas, och särskild vikt
läggs vid att det nya som byggs smälter in i den kulturhistoriskt
värdefulla helheten. Bollbackagränden och Bollbackabrinken blir
gårdsgator.
Föredraganden
Utgångspunkter
Läge i fråga om planläggningen
Området ingår i detaljplan nr 8540 (fastställd 6.1.1984). Tomterna är
kvartersområde för småhus, och miljön ska bevaras. Enligt en
detaljplanebestämmelse består den miljö som ska bevaras av ett
gårdsområde och av träd och annan växtlighet. Särskild vikt ska läggas
vid att det nya som byggs smälter in i landskapsbilden. Västra delen av
området är park.
Byggrätten för småhustomterna omfattar 250−760 m² vy. Detta
motsvarar omräknat till exploateringstal ca 0,14–0,29. Husen får ha
bara en eller högst två våningar.
Ägandeförhållanden
Bostadstomterna och parkområdet är i privat ägo. Gatuområdet är i
stadens ägo.
Allmän områdesbeskrivning och bebyggd miljö
Området är beläget i Brobacka, som hör till Skomakarböle, nära
Brobacka idrottspark. I närheten finns redan tomter med egnahemshus
och radhus, likaså platser med offentlig service, bl.a. Siltamäen alaasteen koulu.
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Området omfattar en gammal gårdsmiljö med ett tvåvånings
bostadshus i trä och gårdsbyggnader. Enligt registeruppgifterna är alla
byggnader uppförda i början av 1900-talet. En del av tomterna är
liksom parkområdet i detaljplanen obebyggda. Huvudbyggnaden och
trädgården är värdefulla kultur- och lokalhistoriskt sett och med tanke
på stadsbilden. Gårdsbyggnaderna är ganska förfallna.
Naturmiljö
Planeringsområdet ligger på en backe som syns bra i och med att
marken är jämn i omgivningen. Området har skötts som en trädgård,
men sluttningen i norr, Stenbockens park, är bevuxen med tät
blandskog. I det öppna parkområdet i närheten, utmed stranden av
Kervo å, finns idrottsplaner och ett kolonilottsområde men också stora
gräsområden och gammal åker.
Miljöstörningar
Motorfordonstrafiken på Tusbyleden orsakar buller i
detaljplaneområdet. Tusbyleden trafikeras nu av ca 70 000 fordon på
vardagarna och har en hastighetsbegränsning på 100 km i timmen.
Detaljplaneområdet är emellertid beläget ca 600 m från leden, och
tvåvåningshusen väster om området utgör en bullerskärm. Den
ekvivalenta ljudnivån på dagen understiger därför 55 dB.
Innehåll i förslaget till detaljplaneändring
Målsättning
Detaljplanen för de nuvarande bostadstomterna, som huvudsakligen är
obebyggda, ändras så att den blir mer ändamålsenlig. Tomtstorleken
minskas, och olika bestämmelser justeras utifrån gällande praxis.
Parkområdet i privat ägo ändras till småhustomter. Den gamla
huvudbyggnaden skyddas, och särskild vikt läggs vid att det nya som
byggs smälter in i den kulturhistoriskt värdefulla helheten.
Målet med planeringen är att komplettera det bebyggda området, som
har bra service i närheten, med relativt kompakta bostadshus av
småhustyp.
Kvartersområde för bostadshus (AO, AP)
Detaljplaneområdet har byggrätt för 3 940 m² bostadsvåningsyta, varav
2 210 m² vy utgör ett tillskott. Området är delvis upptaget som
kvartersområde för småhus (AP) och delvis som kvartersområde för
fristående småhus (AO). Byggrätten för de enskilda tomterna omfattar
140–900 m² vy. Exploateringstalet blir då ca 0,3. Husen får ha högst
två våningar.
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Detaljplaneändringen går ut på att bostadshus av småhustyp ska
byggas på tomterna. Läget för husen styrs genom relativt trånga
byggnadsytor. Bostadshusen är grupperade utifrån terrängformerna
och riktningen hos husen på bostadstomterna i grannområdet. Den
landskapsmässigt och kulturhistoriskt värdefulla helheten och det
gamla skyddade bostadshusets ställning som den viktigaste
byggnaden i kvarteret blir beaktade genom beteckningarna i fråga och
bestämmelser om husform och -material. För att formen på den gamla
gårdsmiljön ska bli framlyft är de nya byggnadsytorna placerade i
cirkelform kring denna och en del av den gamla trädgården betecknad
som planteringsområde. Dessutom har gamla gångstråk utnyttjats vid
planeringen. Detaljplanen har bestämmelser som preciserar hur
byggandet ska ske och tomterna användas.
Tomterna omfattar sammanlagt 12 866 m².
Trafik
Infarten till tomterna sker huvudsakligen från Bollbackagränden, i ett
fall från Bollbackavägen. Bollbackagränden och dess föreslagna
förlängning Bollbackabrinken är gårdsgator.
Naturmiljö
Detaljplaneändringen gäller ett trädgårdsområde, och de
utgångspunkter som detta ger är beaktade i arrangemangen i den
gamla gårdsmiljön och i läget för de nya husen på en vacker sluttning.
Byggandet påverkar knappt alls naturmiljön.
Strandzonen utmed Kervo å är enligt miljöcentralens naturdatasystem
ett värdefullt vegetations- och fågelområde. Området omfattas inte av
detaljplaneändringen och påverkas inte av byggandet.
Skyddsobjekt
Huvudbyggnaden på den gamla gården får skyddsbeteckningen sr-2.
Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och har stor lokalhistorisk och
stadsbildsmässig betydelse. Den får inte rivas och inte heller repareras
eller ändras på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värde minskar
eller fasadernas eller yttertakets karaktär förändras. Reparationer och
ändringar ska i möjligaste mån göras utan att byggnadens karaktär går
förlorad eller ursprungliga byggnadsdelar och -material byts ut.
Byggrätten för huvudbyggnaden omfattar 360 m² vy i den gällande
detaljplanen men, i enlighet med den nuvarande storleken på
byggnaden, 320 m² vy i detaljplaneförslaget. Den återstående
byggrätten kan användas för en fristående ekonomibyggnad på
gårdsplanen.
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Detaljplaneändringen tryggar huvudbyggnadens ställning i stadsbilden
som den viktigaste byggnaden i Bollbackaområdet. En gammal
gårdsbyggnad i sten har ett sådant läge på byggnadsytan att den kan
bevaras, men de andra gårdsbyggnaderna blir förmodligen rivna.
Samhällsteknisk försörjning
Bollbackagränden får nya vatten- och avloppsledningar, och dessa
fogas till de ledningar som redan finns där. I övrigt ansluts kvarteret till
det befintliga nätet av anordningar för den tekniska försörjningen.
Mark; byggbarhet och renhet
Enligt tillgängliga uppgifter består marken i området huvudsakligen av
morän. I norr finns ett bergigt område där bergytan syns eller är mycket
nära markytan. Området gränsar i väster till ett lerområde med ett
uppskattningsvis 1–3 m tjockt lerskikt.
Husen grundläggs direkt på marken eller berget.
Verksamhet som kan förorena marken har veterligen inte förekommit i
detaljplaneområdet. Den stora jordtippen i Brobacka antas inte sträcka
sig ända till området.
Miljöstörningar
Enligt trafikprognosen ökar trafikvolymen på Tusbyleden så mycket att
den år 2025 är ca 100 000 fordon per dygn. Bullret ökar samtidigt med
ca 1,5 dB. Trots detta understiger bullernivåerna på dagen 55 dB
utomhus i detaljplaneområdet tack vare att tvåvåningshusen väster om
området skyddar detta mot buller från Tusbyleden. När det gäller
bullernivåerna inomhus finns det inga problem i detaljplaneområdet.
Namn
Namnkommittén beslutade 8.12.2010 föreslå Bollbackabrinken som
namn på den nya gatan i området.
Konsekvenser av detaljplaneändringen
Det som ska byggas enligt detaljplaneförslaget kompletterar den
bebyggda miljön. Flera olika byggformer är tillåtna. Detaljplaneområdet
har ett bra läge som boendemiljö. Det finns basservice i Skomakarböle,
bl.a. en närbutik, skolor och ett bibliotek. Stenbockens park ligger strax
intill och Brobacka idrottspark nära detaljplaneområdet, och tack vare
att de med gång- och cykelstråk är anslutna till hela strandzonen vid
Kervo å och Vanda å finns det mångsidiga möjligheter till rekreation.
Kompletteringsbyggandet bidrar till att servicen i Skomakarböle
bevaras.
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Detaljplaneändringen skyddar det kultur- och lokalhistoriskt och
stadsbildsmässigt värdefulla bostadshuset och tryggar husets ställning
i stadsbilden som den viktigaste byggnaden i Bollbackaområdet. En
gammal gårdsbyggnad i sten kan bevaras, men de andra
gårdsbyggnaderna blir förmodligen rivna.
Konsekvenserna för den mänskliga hälsan, säkerheten,
verksamhetsmöjligheterna för olika befolkningsgrupper i närmiljön, de
sociala förhållandena och kulturen är ringa. Det går lika bra som hittills
att använda parkerna för rekreation även om parkytan blir mindre. Det
parkområde som ändras till tomtmark har hört till en privat gårdsplan.
Det blir vissa kostnader för staden då detaljplanen genomförs. De
beräknade kostnaderna exklusive moms uppgår till 65 000 euro för
gator och till 15 000 euro för vatten- och avloppsledningar. Det totala
beloppet blir då 80 000 euro.
Planeringsfaser och växelverkan
Planläggningsarbetet inleddes med anledning av en ansökan daterad
19.2.2009 som gäller tomterna 40094/7–10 pch parkområde.
Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring
blivit väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets
detaljplaneavdelning. Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för
deltagande och bedömning (daterat 17.9.2010).
Programmet för deltagande och bedömning, underlagsmaterialet och
utkastet till detaljplaneändring hölls framlagda på
stadsplaneringskontoret och Skomakarböle bibliotek 29.9–22.10.2010.
Beredaren var anträffbar på Skomakarböle bibliotek 4.10.2010 kl.
17.00–19.00.
Myndighetssamarbete
Miljöcentralen meddelade 19.10.2010 att den inte hade något att säga
om programmet för deltagande och bedömning.
Stadsmuseet har enligt en skrivelse 21.10.2010 ingenting att invända
mot detaljplaneutkastet eftersom nya småhus i två våningar får byggas
och den gamla huvudbyggnaden blir skyddad i detaljplanen som sig
bör.
Åsikter
Stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning fick sex skrivelser med
åsikter om detaljplaneberedningen. Åsikter uttrycktes dessutom
muntligt under ett diskussionsmöte och i telefon.
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Åsikterna gäller främst trafiken på Bollbackagränden, byggvolymen och
höjden på husen.
Åsikterna beaktades på så sätt under planläggningsarbetet att
Bollbackagränden och Bollbackabrinken betecknades som gårdsgator.
Tomtgränser ändrades och bestämmelser om byggplaneringen
preciserades.
Myndigheternas ställningstaganden och åsikterna i sammandrag och
genmälena i sin helhet ingår i rapporten över växelverkan bland
bilagorna.
Förslaget framlagt, skrivelse och utlåtanden
Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 18.3–18.4.2011.
Inga anmärkningar framställdes.
Utlåtanden om förslaget gavs av byggnadstillsynsverket,
räddningsnämnden, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab,
direktionen för stadsmuseet, idrottsnämnden, samkommunen
Helsingforsregionens miljötjänster, miljöcentralen, fastighetsnämnden
och nämnden för allmänna arbeten.
Skrivelse från As Oy Helsingin Pallomäenkuja 3
De boende i de hus som tillhör As Oy Helsingin Pallomäenkuja 3 anser
att den planerade detaljplaneändringen för med sig en avsevärd
trafikökning, vilken innebär en allvarlig säkerhetsrisk och gör det ännu
besvärligare att köra in till tomterna med bil. Trafikökningen innebär
också en hälsorisk eftersom Bollbackagränden är en sandväg och
därför dammar och försämrar luftkvaliteten väsentligt redan nu, innan
trafiken har ökat. Trafiken till de nya tomterna bör absolut mer än
planerat ledas från Bollbackavägen. Problemet med infarten till
tomterna försvinner inte genom att Bollbackagränden ändras till
gårdsgata, och det kan exempelvis inte garanteras att
utryckningsfordon kommer fram till tomterna, för att inte tala om
sopbilar, särskilt på vintern.
Bolaget kräver att detaljplaneförslaget justeras i fråga om trafiken och
parkeringen, att trafiken till de nya tomterna mer än planerat leds från
Bollbackavägen och att de nya tomterna får fler bilplatser.
Genmäle
Bollbackagränden ändras till gårdsgata bl.a. för att invånarna i området
under växelverkan framhöll att trafiksäkerheten på gatan försämras. I
nuläget sker infarten till nio tomter från Bollbackagränden. Tre av
tomterna är obebyggda. Detaljplaneändringen medför att infarten till
arton tomter sker från Bollbackagränden och dess förlängning
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Bollbackabrinken. Trafiksäkerheten är mycket god på gårdsgatorna
Bollbackagränden och Bollbackabrinken, och tack vare att
Bollbackagränden får permanentbeläggning försvinner också det
dammproblem som bolaget nämner. Bredden på gatuområdena
ökades till 6 m efter att förslaget hållits framlagt. Om Bollbackagränden
hade gjorts ännu bredare skulle en granhäck som är viktig för
landskapet inte ha kunnat stå kvar.
Bilplatskraven för de nya tomterna följer gällande praxis, vilket gör att
det krävs något fler bilplatser än för de gamla tomterna i området.
Utlåtanden
Nämnden för allmänna arbeten tar upp dimensionerna på de nya
gatorna och anser att dagvattnet bör kunna infiltreras i marken på
tomterna. Idrottsnämnden lyfter fram trafikproblem i Brobacka
idrottspark. De andra som gett utlåtande har ingenting att invända mot
förslaget.
Utlåtandena relateras mer exakt och genmälen ges i rapporten över
växelverkan. Ägandeförhållandena har måst utredas, vilket har bromsat
detaljplaneprocessen.
Ändringar i förslaget till detaljplaneändring
Förslaget till detaljplaneändring har ändrats på nedanstående sätt med
anledning av utlåtandena.
 Bredden på Bollbackagränden och dess förlängning
Bollbackabrinken, vilka är betecknade som gårdsgator, har
ökats till 6 m.
 Detaljplanekartan har fått en bestämmelse om att ytmaterial som
inte släpper igenom vatten inte får användas på tomterna.
Gatuområdet har under den fortsatta planeringen fått ytterligare en
trekantig del på ca 70 m² i korsningen
Bollbackavägen/Bollbackagränden. Det är fråga om gammalt
parkområde, och ändringen har att göra med ägandeförhållandena.
Några justeringar av teknisk natur har dessutom gjorts i
detaljplanebeskrivningen.
Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas
fram på nytt.
Stadsstyrelsen meddelar slutligen att det markanvändningsavtal med
markägarna som undertecknades villkorligt 31.5.2012 godkändes av
stadsstyrelsen 10.10.2011.
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Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor
1

3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12034 kartta, päivätty 17.2.2011,
muutettu 10.5.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12034 selostus, päivätty
17.2.2011, muutettu 10.5.2012
Havainnekuva
Vuorovaikutusraportti 17.2.2011, täydennetty 10.5.2012
Päätöshistoria

1
2
3

Kuva rakennuksesta
Ilmakuva
Maankäyttösopimus

2

Bilagematerial

Utdrag
Utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
För kännedom
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunginmuseon johtokunta
Liikuntalautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
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Ympäristökeskus
Pelastuslautakunta

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 965
HEL 2011-001393 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila,
Siltamäki) korttelin nro 40094 tonttien nro 7−10 sekä puisto- ja
katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 17.2.2011 päivätyn ja 10.5.2012 muutetun
piirustuksen nro 12034 mukaisena.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi
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§ 271
Tillsättande av tjänsten som verkschef vid stadsplaneringskontoret
HEL 2012-011956 T 01 01 01 01

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag välja
********** till innehavare av tjänsten som verkschef vid
stadsplaneringskontoret (anställningsnummer 511001) räknat från
1.1.2013, med en totallön på 9 712 euro i månaden. En prövotid på sex
månader tillämpas.
Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga
uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga i
anställningssituationen är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd
med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas
in inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet
om anställning.
Behandling
Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande
handläggningsordning:
I ärendet tillåts först diskussion.
Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig
valförrättning.
Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen skall valet, då så yrkas,
förrättas med slutna sedlar.
Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom
redogörelse att ledamoten Kimmo Helistö under diskussionen hade
föreslagit att ********** skulle anställas för tjänsten.
Redogörelsen befanns vara riktig.
Ordföranden meddelade att valet i ärendet förrättas med slutna sedlar.
Ledamöterna Tuomo Valokainen och Jaana Pelkonen biträdde vid
valförrättningen.
Vid valet fördelades rösterna på följande sätt:
********** 67 röster
********** 12 röster
********** 1 röst
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Vidare inlämnades 3 blanka röstsedlar.
Stadsfullmäktige beslutade välja ********** till innehavare av tjänsten
som verkschef vid stadsplaneringskontoret.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Sanomalehti-ilmoitus, viran täyttäminen
Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 28.8.2012

Utdrag
Utdrag
Viranhakijat

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar välja ********** till innehavare av tjänsten som
verkschef vid stadsplaneringskontoret (anställningsnummer 511001)
räknat från 1.1.2013, med en totallön på 9 712 euro i månaden. En
prövotid på sex månader tillämpas.
Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga
uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga i
anställningssituationen är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd
med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas
in inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet
om anställning.
Föredraganden
Stadsfullmäktige konstaterade 28.3.2012 att verkschef Tuomas
Rajajärvis tjänsteförhållande (anställningsnummer 511001) upphör
31.12.2012 i och med att Rajajärvi går i pension 1.1.2013.
Enligt 14 § i instruktionen för stadsplaneringsväsendet väljs
verkschefen av stadsfullmäktige sedan nämnden avgett utlåtande om
de sökande.
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Tjänsten som verkschef vid stadsplaneringskontoret har varit utlyst
med ansökningstiden 15.4–7.5.2012. Annonsen publicerades bl.a. i
stadens officiella annonsorgan och var också utlagd på stadens
webbplats för annonser. Den var införd i Helsingin Sanomat,
Hufvudstadsbladet, Arkitektnytt, Tekniikka&Talous, Kauppalehti,
Rakennuslehti och Metro. Dessutom fanns annonsen i stadens system
eRekry och i systemen MOL.fi och Oikotie.fi.
Enligt 13 § i instruktionen för stadsplaneringsväsendet är
kompetenskrav för verkschefen högre högskoleexamen och dessutom
erfarenhet av stads- och samhällsplanering och av administration och
ledarskap.
Enligt stadens språkkunskapsstadga är språkkunskapskrav för
cheferna för förvaltningarna utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper
i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Utöver att de egentliga behörighetsvillkoren gäller då tjänsten ska
tillsättas måste de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga
tjänster i 125 § i grundlagen, dvs. skicklighet, förmåga och beprövad
medborgerlig dygd, bli beaktade.
Det meddelas i annonsen att de sökande ska uppfylla de formella
behörighetsvillkoren och att gedigen och resultatrik ledarerfarenhet,
strategisk tankeförmåga, goda och mångsidiga språkkunskaper och
erfarenhet av internationella uppgifter dessutom värdesätts.
Tjänsten söktes inom ansökningstiden av följande sexton personer:
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
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**********
**********
**********
**********
**********
( ********** önskar att deras namn inte offentliggörs.)
En sammanställning över de sökandes meriter ingår i en bilaga till detta
ärende på föredragningslistan. Uppgifterna baserar sig på de sökandes
egna uppgifter i ansökan. De egentliga ansökningshandlingarna hålls
tillgängliga under stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden
och därförinnan hos biträdande stadsdirektören för stadsplaneringsoch fastighetsväsendet.
Alla sökande uppfyller kompetenskraven för tjänsten.
Sex sökande kallades på basis av ansökningarna till en personlig
intervju. De intervjuades av biträdande stadsdirektören för
stadsplanerings- och fastighetsväsendet Hannu Penttilä och
verkschefen vid stadsplaneringskontoret Tuomas Rajajärvi. Alla
intervjuade genomgick en psykologisk personanalys.
Följande sökande intervjuades: **********
********** avlade arkitektexamen vid Tekniska högskolan 1985. Han är
utvecklingsdirektör hos Sibbo kommun sedan 2009 och har vid sidan
av sin egen tjänst skött uppgifter som ankommer på tekniska direktören
i 3 månader 2012 och uppgifter som ankommer på kommundirektören i
7 månader 2010–2011. Han var teknisk direktör hos Karkkila stad
2004–2008, planläggningsarkitekt hos Mäntsälä kommun 1995–2004
och huvudplanerare på Arkkitehtitoimisto K. Järvinen ja T. Airas Oy
1986–1994.
********** avlade arkitektexamen vid Tammerfors tekniska högskola
1990. Han är detaljplanechef hos Åbo stad sedan 1999 och var
därförinnan planläggningsarkitekt 1991–1999. Han var huvudplanerare
på Arkkitehtitoimisto Hintsanen ja Peltonen Oy 1989–2004,
projektarkitekt på Arkkitehtitoimisto E. Karonen Oy 1986–1989 och
arkitektplanerare på Arkkitehtitoimisto Lipponen ja Karonen Oy
1984–1986.
********** avlade juris kandidatexamen 1976 och politices
kandidatexamen 1980 vid Helsingfors universitet. Han är chef för
byggnadstillsynsverket sedan 2004 och var därförinnan stf. verkschef
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2000–2004, förvaltningschef 1984–2000, byråchef 1982–1984 och
byggnadsjurist 1978–1982.
********** avlade arkitektexamen vid Tekniska högskolan 1992 och
Master of Architecture-examen vid University of Washington 1995. Han
är projektchef vid stadsplaneringskontoret sedan 2001. Han var
verkställande direktör för Arkkitehtitoimisto M. Kaijansinkko 1998–2006
och delägare i Arkkitehtityöhuone Kaijansinkko, Palo, Rossi, Tikka
1994–1998.
********** avlade diplomingenjörsexamen vid Tekniska högskolan 1985.
Hon är miljödirektör hos Oslo stad sedan 2011. Hon var
resultatområdesdirektör/informationstjänstchef hos HRM/SAD
2006–2011, generalplanechef hos Esbo stad 2001–2006,
planläggningschef hos Sibbo kommun 1996–2001, planerare
(planläggning) hos Hyvinge stad 1991–1992 och planläggningsingenjör
hos lantmäteristyrelsen 1983–1991.
********** avlade arkitektexamen vid Tammerfors tekniska högskola
1980. Hon är beställardirektör vid enheten samhälls- och miljötjänster
hos Tavastehus stad sedan 2009 och var därförinnan sevicedirektör vid
enheten markanvändningsplanering 2008–2009, detaljplanearkitekt
2001–2008 och byråarkitekt 1986-2002. Hon var byråarkitekt hos S:t
Michels stad 1984–1985 och planerare (planläggning) hos Riihimäki
stad 1982–1984.
På basis av den första intervjun och Psycon Ab:s personanalys
kallades fyra sökande för att bli hörda och intervjuade av
stadsplaneringsnämnden 21.8.2012: **********
Ansökningshandlingarna, intervjuerna, och personanalysen visar att
alla fyra har goda förutsättningar för att sköta verkschefstjänsten.
********** har god och mångsidig kännedom om kommunalförvaltning
och stark kompetens när det gäller stadsplaneringskontorets
verksamhetsområde. Han har erfarenhet av ledarskap bl.a. som
utvecklingsdirektör, teknisk direktör och stf. kommundirektör hos Sibbo
kommun och teknisk direktör hos Karkkila stad. Han har också
erfarenhet av att genomföra en stor internationell planeringstävling med
gott resultat. Han har varit medlem i en arbetsgrupp för
översiktsplanering i huvudstadsregionen gemensam för Helsingfors,
Esbo, Vanda, Grankulla och Sibbo och varit med om att starta
gemensamt generalplanearbete för Östersundom.
********** har mer än tio års erfarenhet som detaljplanechef hos Åbo
stad. Har har varit med i flera arbetsgrupper som gällt samhälls- och
markanvändningsplanering och hållit föreläsningar i Europa som expert
på stadsplanering. Han har hållit sig ajour med planeringen i
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Helsingfors och i huvudstadsregionen i övrigt bl.a. genom att delta i
verksamheten inom nätverket för samarbete mellan de största städerna
i landet.
********** har lång erfarenhet av att leda ett av stadsplaneringskontorets
stora planeringsprojekt, Västra hamnen. Han har varit med i flera
inhemska och internationella organisationer med anknytning till
stadsplanering och har övertygande bevis på planeringskompetens
från Finland och utlandet. Efter att länge ha varit anställd vid
stadsplaneringskontoret känner han stadens organisation väl.
********** har mångsidig erfarenhet av ledarskap från olika
verksamhetsområden. Hon har varit med i flera arbetsgrupper som gällt
utveckling av markanvändning och byggande och deltagit i
verksamheten inom internationella samarbetsnätverk. Hon har
erfarenhet av samarbete i huvudstadsregionen som generalplanechef
hos Esbo stad och resultatområdesdirektör/informationstjänstchef hos
HRM/SAD.
Föredraganden anser beträffande förmågan att sköta tjänsten med
framgång att ********** har starkast kompetens i fråga om
stadsplanering och ledarskap och klarast strategiskt tänkande. Tack
vare erfarenheten från stadsplaneringsväsendets verksamhetsområde
kan han mycket bra svara på framtida utmaningar inom branschen.
Han har haft en stor roll som samarbetspartner i ett av stadens
viktigaste utvecklingsprojekt, Östersundomplaneringen, och då gett
prov på en ypperlig samarbetsförmåga och en djup insikt när det gäller
regionala utvecklingsbehov och möjligheter. Dessutom uppfyller han
kravet på erfarenhet av administration och ledarskap. De psykologiska
personanalyserna talar också för att han bör bli vald.
Stadsplaneringsnämnden beslutade 28.8.2012 enhälligt föreslå
stadsstyrelsen att ********** ska väljas till innehavare av
verkschefstjänsten. Föredragandens framställning är i
överensstämmelse med utlåtandet från nämnden.
Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga
uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga i
anställningssituationen ska det beslutas att anställningen villkorlig tills
den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet.
Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag han
eller hon fått del av beslutet om anställning.
Det har meddelats att tjänsten tillsätts med en prövotid på sex
månader.
Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Förslagstext
Bilaga 1
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För kännedom
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 966
HEL 2012-011956 T 01 01 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättäisi valita ********** kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön
virkaan (vakanssi nro 511001) 1.1.2013 alkaen 9 712 euron suuruisen
kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja kuuden
kuukauden koeajalla.
Samalla kaupunginhallitus päätti esittää, että mikäli virkaan otetaan
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä
terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös
ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen
terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen
tiedoksisaannista lukien.
Käsittely
10.09.2012 Ehdotuksen mukaan
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Vastaehdotus:
Kimmo Helistö: Esitän Matti Kaijansinkkoa.
Kimmo Helistön vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 272
Indragning och grundande av yrkesläroanstalter och ändring av
instruktionen för utbildningsväsendet från 1.1.2013
HEL 2012-003496 T 12 00 01

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag dra
in Helsingfors läroanstalt för servicesektorn, Helsingfors läroanstalt för
social- och hälsovårdssektorn och Helsingfors läroanstalt för tekniska
sektorn, likaså direktionerna för dessa, 31.12.2012.
Stadsfullmäktige beslutade samtidigt för verksamhet som inleds
1.1.2013
1) grunda en ny yrkesläroanstalt och till denna dels koncentrera
stadens läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildning, dels
överföra verkstadsverksamheten för unga från utbildningsverkets linje
för ungdoms- och vuxenutbildning och en del av
påbyggnadsundervisningen baserad på lagen om grundläggande
utbildning
2) grunda en ny yrkesläroanstalt för vuxna och till denna dels
koncentrera den yrkesinriktade vuxenutbildning som baserar sig på
fristående examina och den övriga vuxenutbildningen, dels överföra
läroavtalsutbildningen från läroavtalsbyrån vid utbildningsverkets linje
för ungdoms- och vuxenutbildning, likaså utvecklingsuppgifterna för
arbetslivet.
Stadsfullmäktige beslutade dessutom i fråga om instruktionen för
utbildningsväsendet upphäva 7 §, 10 §, 10 b § och 25 § och ändra 3 §,
5–6 §, 8–9 §, 11 §, 14–15 §, 19 § och 28 § så att de får den
nedanstående lydelsen.
INSTRUKTION FÖR UTBILDNINGSVÄSENDET
–––
3§
Föredragning
De ärenden vid nämndens sammanträden som gäller hela verket,
förvaltnings- och utvecklingscentralen eller fler än en avdelning
föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet
för någon annan avdelning föredras av chefen för avdelningen.
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De ärenden vid finska sektionens sammanträden som gäller hela
verket föredras av verkschefen. De ärenden som gäller
verksamhetsområdet för linjen för grundläggande utbildning eller linjen
för ungdoms- och vuxenutbildning föredras av chefen för avdelningen i
fråga.
De ärenden vid svenska sektionens sammanträden som gäller hela
utbildningsväsendet föredras av verkschefen. De ärenden som gäller
verksamhetsområdet för linjen för svensk dagvård och utbildning
föredras av chefen för denna avdelning.
Ärendena vid skol- och gymnasiedirektionernas sammanträden
föredras av rektorn. Linjedirektörerna kan tillfälligt förordna en annan
tjänsteinnehavare att föredra ett ärende. Om direktionen är gemensam
för två eller fler skolor eller gymnasier föredrar varje föredragande de
ärenden som gäller hans egen skola eller hans eget gymnasium. Den
gemensamma direktionen förordnar vid behov en föredragande.
Ärendena vid de sammanträden som hålls av kommittén för
yrkeskunnande och studierättskommittén för yrkesutbildningen föredras
av en tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.
Verkschefen kan besluta föredra ett ärende som ankommer på en
föredragande som är underställd honom.
5§
Sektionernas uppgifter
Sektionerna har för sin egen språkgrupps del, om något annat inte är
föreskrivet, till uppgift
1 att bereda ett förslag till läroplan för förskoleundervisning ordnad av
staden. Förslaget föreläggs nämnden, som sedan förelägger
stadsstyrelsen detta
2 att godkänna läroplaner och andra planer i anslutning till
undervisningen, likaså timfördelningar och språkprogram
3 att godkänna verksamhetsplan för morgon- och
eftermiddagsverksamheten för skolelever
4 att besluta om grunder för antagning av elever och om
tjänsteinnehavare som ska anta elever
5 att besluta om grunder för antagning av studerande och delvis om
grunder för antagning och placering i fråga om morgon- och
eftermiddagsverksamhet, att anta och placera elever i fråga om
morgon- och eftermiddagsverksamhet som staden ordnar och skaffar
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och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra
detta
6 att besluta hur undervisningen baserad på lagen om grundläggande
utbildning ska organiseras och dimensioneras vid enskilda skolor och
hur gymnasie- och yrkesutbildningen ska organiseras och
dimensioneras vid enskilda läroanstalter
7 att bestämma vilka skolor och gymnasier som ska ha gemensam
direktion
8 att besluta om lärarkåren vid skolor och gymnasier och elevkåren vid
grundskolor och om dessas uppgifter
9 att besluta när arbetet vid skolorna och läroanstalterna ska inledas
och när lov ska infalla, att besluta om lediga dagar och att godkänna
grunder enligt vilka ett organ eller en tjänsteinnehavare kan göra detta
10 att svara för att grundläggande konstundervisning ges vid de
läroanstalter som lyder under sektionen
11 att hos nämnden göra en framställning om ett förslag till budget
12 att tillsätta yrkesdelegationer för yrkesläroanstalterna och
gemensamma yrkesdelegationer för läroanstalterna efter att ha hört
dessa
13 att besluta om namn på skolor och läroanstalter, om platser för
svensk barndagvård och delvis om platser för morgon- och
eftermiddagsverksamhet
14 att avstänga en grundskoleelev för mer än en månad och högst tre
månader och en studerande vid ett gymnasium för mer än en månad
och högst ett år och att besluta att avstängningen kan verkställas innan
beslutet har vunnit laga kraft
15 att godkänna ordningsstadga för en yrkesläroanstalt eller utfärda
andra ordningsbestämmelser som yrkesläroanstalten ska tillämpa.
Svenska sektionen har dessutom, om något annat inte är föreskrivet,
till uppgift att i fråga om den svenska barndagvården besluta om fall då
den som saken gäller krävt att ett beslut som fattats av en
tjänsteinnehavare ska föreläggas ett organ, med undantag för
rättelseyrkanden som baserar sig på kommunallagen.
6§
Direktioner
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Grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier har en direktion med
uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran vid skolan
eller läroanstalten och att främja samarbete mellan skolan eller
läroanstalten och samhället. Två eller fler skolor eller gymnasier kan ha
gemensam direktion.
Sektionen i fråga utser ett behövligt antal ledamöter i direktionerna, vid
grundskolorna i huvudsak bland vårdnadshavarna och vid gymnasierna
delvis bland vårdnadshavarna. De ledamöter i direktionen för en
grundskola eller ett gymnasium som företräder vårdnadshavarna utses
bland dem som vårdnadshavarna själva föreslår. Sektionen utser
dessutom högst två ledamöter i direktionen bland de lärare vid skolan
eller gymnasiet som lärarna själva föreslår och en ledamot som
företräder den övriga personalen, bland dem som den övriga
personalen själv föreslår. Företrädaren för den övriga personalen ska
vara anställd hos staden och permanent eller huvudsakligen vara
placerad vid skolan eller gymnasiet.
Sektionen i fråga utser två elevledamöter i direktionen för en
grundskola bland skolans elever, två studerandeledamöter i direktionen
för ett gymnasium bland gymnasiets studerande och en
studerandeledamot i direktionen för ett vuxengymnasium bland
vuxengymnasiets studerande, om elevkåren ställer upp valbara
kandidater. Om det inte finns valbara kandidater utser elevkåren en 15
år fylld företrädare bland skolans elever eller gymnasiets studerande.
Denna företrädare kan sedan genom ett beslut av direktionen ges rätt
att vara närvarande och att yttra sig vid direktionens sammanträden.
Minderåriga kan dock inte ges rätt att delta i beslutsfattandet eller att
vara närvarande då ärenden som gäller personalen eller
disciplinärenden som gäller elever eller studerande behandlas vid
direktionens sammanträden.
De gemensamma direktionernas sammansättning avviker från det som
är angivet ovan på så sätt
1 att de ledamöter som företräder vårdnadshavarna i en direktion
gemensam för två skolor eller gymnasier utses bland de
vårdnadshavare vid de två skolorna eller gymnasierna som
vårdnadshavarna själva föreslår gemensamt och att det från båda
skolorna eller gymnasierna ska finnas en lärarledamot som är anställd
vid skolan eller gymnasiet, en ledamot som företräder den övriga
personalen och en elev- eller studerandeledamot som är elev vid
skolan eller studerande vid gymnasiet eller, om elevkåren inte ställt upp
någon valbar kandidat, en företrädare för elevkåren som denna utser i
enlighet med det ovanstående. Företrädaren för den övriga personalen
ska vara anställd hos staden och permanent eller huvudsakligen vara
placerad vid skolan eller gymnasiet
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2 att sektionen separat beslutade om sammansättningen hos en
direktion som är gemensam för fler än två skolor eller gymnasier,
varvid varje persongrupp som nämns i 1 punkten ovan ska vara
företrädd.
Sektionerna utser personliga ersättare för ledamöterna. Eleverna och
de studerande utser ersättare för sina företrädare.
Avvikelser från den ovan angivna sammansättningen kan göras i fråga
om direktionen för en skola eller ett gymnasium som inleder eller
avslutar sin verksamhet. Då fyllnadsval hålls mitt under mandattiden för
att en ledamot som företräder vårdnadshavarna avgår, kan direktionen
föreslå sektionen en ny vårdnadshavarledamot i stället för den
avgående.
8§
Direktionernas uppgifter
Direktionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift
1 att godkänna en ordningsstadga eller utfärda andra
ordningsbestämmelser som skolan eller gymnasiet ska tillämpa
2 att hos sektionen i fråga göra en framställning om en läroplan och
andra planer i anslutning till undervisningen vid skolan eller gymnasiet
3 att årligen godkänna en plan som baserar sig på läroplanen för
skolan eller gymnasiet, dock inte beträffande de i 5 § 9 punkten
nämnda årliga arbetstiderna
4 att godkänna en dispositionsplan för skolans eller gymnasiets budget
5 att vid behov på förslag av elevkåren förordna en lärare till
handledare för elevkåren och en ställföreträdare för denne och att vid
behov fastställa stadgar för elevkåren och klubbarna
6 att avstänga en elev vid grundskolan eller en studerande vid
gymnasiet för högst en månad, att besluta att avstängningen kan
verkställas innan beslutet om avstängning har vunnit laga kraft och att
besluta huruvida en studerande vid gymnasiet som är föremål för
rannsakan med anledning av brott har rätt att delta i undervisningen
7 att utföra övriga uppgifter föreskrivna av nämnden eller sektionen i
fråga
9§
Kommittén för yrkeskunnande
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En gemensam kommitté för yrkeskunnande med uppgift att planera
och genomföra yrkesprov tillsätts för yrkesläroanstalterna och
läroavtalsutbildningen. Kommitténs uppgifter är särskilt föreskrivna.
Rektorn för en yrkesläroanstalt föreslår beträffande kommittén
utbildningsnämnden fyra ledamotskandidater som företräder arbetsoch näringslivet, lärarna vid yrkesläroanstalten föreslår
utbildningsnämnden två ledamotskandidater som är lärare vid
läroanstalten, och elevkåren vid yrkesläroanstalten föreslår
utbildningsnämnden två ledamotskandidater bland läroanstaltens
studerande.
Kommittén för yrkeskunnande har åtta ledamöter. Utbildningsnämnden
utser två ledamöter var bland ledamotskandidaterna föreslagna av
rektorn, lärarna och elevkårerna, likaså personliga ersättare för dessa.
Nämnden utser dessutom två anställda vid utbildningsverket till
kommittéledamöter som företräder utbildningsanordnaren och
personliga ersättare för dessa.
Kommitténs mandattid är tre år.
14 §
Verksamhetsområde för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning
Linjen för ungdoms- och vuxenutbildning ansvarar för stadens finska
gymnasieutbildning för unga och vuxna, yrkesutbildning i
läroanstaltsform och verkstadsverksamhet för unga, för stadens finska
och svenska utbildning i läroavtalsform och delvis för stadens finska
påbyggnadsundervisning i enlighet med de godkända målen.
15 §
Verksamhetsområde för linjen för grundläggande utbildning
Linjen för grundläggande utbildning ansvarar för stadens finska
grundläggande utbildning och övriga undervisning baserad på lagen
om grundläggande utbildning och delvis för den finska
förskoleundervisningen, påbyggnadsundervisningen och morgon- och
eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med de godkända
målen.
16 §
Verksamhetsområde för linjen för svensk dagvård och utbildning
Linjen för svensk dagvård och utbildning ansvarar för stadens svenska
barndagvård, för förskoleundervisningen, den grundläggande
utbildningen och den övriga undervisningen baserad på lagen om
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grundläggande utbildning, för gymnasieutbildningen och delvis för
morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med
de godkända målen.
19 §
Uppgifter för direktören för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning
Linjedirektören har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare
detta, till uppgift
1 att godkänna dispositionsplaner för yrkesläroanstalternas budgetar
2 att besluta om avtal om ordnande av examina
3 att fullgöra anmälningsskyldigheten, ge information och prognostisera
utbildningsbehovet i enlighet med vad som är föreskrivet för
utbildningsanordnare
4 att i fråga om de studerande besluta om rätt till avgiftsfria måltider
och om föreskrivna studiesociala förmåner
5 att för egen del fullgöra skyldigheten att samarbeta med andra
utbildningsanordnare i enlighet med vad som är föreskrivet för
utbildningsanordnare
6 att bestämma var innehavare av rektors- och lärartjänster och andra
tjänsteinnehavare ska placeras
7 att bestämma kunder för ungdomsverkstäderna
8 att besluta i vilken form utbildningen ska ordnas.
Linjedirektören ska dessutom utföra uppgifter föreskrivna av
stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden,
sektionerna och verkschefen.
24 §
Uppgifter för rektorn för en yrkesläroanstalt
Rektorn har, om något annat inte är föreskrivet och om han inte ålagt
någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift
1 att hos sektionen i fråga göra en framställning om läroplaner och
andra arrangemang vid läroanstalten som hänför sig till undervisningen
2 att vid behov på förslag av elevkåren förordna en lärare till
handledare för elevkåren och en ställföreträdare för denne och att vid
behov fastställa stadgar för elevkåren
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3 att anta studerande till läroanstalten
4 att ge studerande tillstånd att avbryta skolgången
5 att inta eller överföra studerande till specialundervisning
6 att besluta om avtal för perioder med inlärning i arbetet
7 att besluta om individuella planer för hur undervisningen ska ordnas
8 att besluta att ett läroavtal ska ingås
9 att besluta om en studerande får tidigare slutförda studier erkända
eller i andra sammanhang förvärvat kunnande erkänt
10 att besluta om sammanställandet av bedömningen av de teoretiska
studierna inom läroavtalsutbildningen och bedömningen av
utbildningen på en arbetsplats
11 att ge en studerande möjlighet att visa att han kan gå vidare i
studierna, likaså att ta om prestationer och att höja vitsord
12 att ge examensbetyg, skiljebetyg och betyg över slutförda studier
13 att av grundad anledning i fråga om andra än läroanstaltens
studerande begränsa rätten att få följa undervisningen
14 att besluta om föreskrivna särskilda undervisningsarrangemang
15 att bevilja en studerande förlängning i fråga om den tid inom vilken
studierna ska slutföras eller anse att den studerande har avgått
16 att ge tillstånd till frånvaro från läroanstalten
17 att besluta att en studerande ska bli tillsagd att lämna klassrummet,
ett annat rum där undervisning ges eller en tillställning som arrangeras
av läroanstalten
18 att besluta att en studerande ska förvägras undervisning
19 att utföra övriga uppgifter föreskrivna av verkschefen och
avdelningschefen.
28 §
Anställning av personal
Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett
utlåtande om de sökande.
Utvecklingsdirektören anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden gett
utlåtande om de sökande. De övriga avdelningscheferna anställs av
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stadsstyrelsen sedan nämnden och sektionen i fråga gett utlåtande om
de sökande.
Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.
Rektorerna för grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier anställs av
nämndsektionen i fråga sedan direktionen gett utlåtande. Rektorer som
är gemensamma för två eller fler skolor eller gymnasier anställs av
nämndsektionen i fråga sedan direktionerna gett utlåtande. Rektorn för
yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna anställs av
nämndsektionen i fråga. Visstidshandhavare av vakanta rektorstjänster
anställs av verkschefen, om han inte ålagt någon annan
tjänsteinnehavare detta.
Sektionen i fråga förordnar en innehavare av en lärartjänst att sköta
rektorsuppgiften vid en grundskola sedan direktionen gett utlåtande.
Verkschefen förordnar en innehavare av en lärartjänst att sköta
rektorsuppgiften en viss tid, om han inte ålagt någon annan
tjänsteinnehavare detta.
Att anställa innehavare av lärartjänster och timlärare ankommer i fråga
om grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier på direktionen och i
fråga om yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna på
rektorn.
Handhavare av lärartjänster och timlärare för en viss tid anställs av
rektorn. Rektorn för yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för
vuxna kan ålägga någon annan tjänsteinnehavare detta.
Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han
förordnat.
Behandling
Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny
beredning utgående från att det förs fler diskussioner med
läroanstalternas direktioner, lärare och studerande.
Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.
Ordföranden anförde såsom redogörelse att följande motförslag hade
framställts under diskussionen.
Ledamoten Eija Loukoila understödd av ledamoten Julia Virkkunen
hade föreslagit att stadsfullmäktige beslutar inrätta två finska sektioner
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och en svensk sektion. Detta är också utbildningsnämndens
ståndpunkt.
Förslag:
Instruktionen för utbildningsväsendet - textändringar
1§
Verksamhetsområde
Helsingfors stads utbildningsnämnd, nämndens finska sektion för
ungdoms- och vuxenutbildning, nämndens finska sektion för
grundläggande utbildning och nämndens svenska sektion...
2§
De ändringar som föranleds av föregående paragraf
Redogörelsen befanns vara riktig.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Eija Loukoilas motförslag godkänts.
28 omröstningen
JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar inrätta två finska sektioner och
en svensk sektion. Detta är också utbildningsnämndens ståndpunkt.
Förslag:
Instruktionen för utbildningsväsendet - textändringar
1§
Verksamhetsområde
Helsingfors stads utbildningsnämnd, nämndens finska sektion för
ungdoms- och vuxenutbildning, nämndens finska sektion för
grundläggande utbildning och nämndens svenska sektion...
2§
De ändringar som föranleds av föregående paragraf
Ja-röster: 65
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider,
Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo
Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo,
Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara,
Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho,
Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina
Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen,
Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen,
Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Risto Rautava, Esko Riihelä, Laura Rissanen, Wille
Rydman, Harri Saksala, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna
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Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, UllaMarja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri
Nej-röster: 14
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Essi Kuikka, Eija
Loukoila, Alina Mänttäri-Buttler, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, HannaKaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Astrid Thors, Sanna Vesikansa, Tea
Vikstedt, Julia Virkkunen
Blanka: 2
Tarja Tenkula, Thomas Wallgren
Frånvarande: 4
Arto Bryggare, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Nils Torvalds
Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen 1.1.2013
alkaen
olk_ptk_15_5-2012.pdf
Ammatillisen koulutuksen organisointi, Rauhala, loppuraportti
Ammatillisten oppilaitosten johtokuntien lausunnot
Henkilöstösuunnitelma
Virastotoimikunnan lausunto
Sääntötoimikunnan lausunto opetustoimen johtosäännön
muuttamiseksi.
Henkilöstötoimikunnan lausunto opetusviraston johtosäännöstä[2].pdf
Voimassa oleva opetustoimen johtosääntö
Äänestyslista

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar dra in Helsingfors läroanstalt för
servicesektorn, Helsingfors läroanstalt för social- och
hälsovårdssektorn och Helsingfors läroanstalt för tekniska sektorn,
likaså direktionerna för dessa, 31.12.2012.
Stadsfullmäktige beslutar samtidigt för verksamhet som inleds 1.1.2013
1) grunda en ny yrkesläroanstalt och till denna dels koncentrera
stadens läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildning, dels
överföra verkstadsverksamheten för unga från utbildningsverkets linje
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för ungdoms- och vuxenutbildning och en del av
påbyggnadsundervisningen baserad på lagen om grundläggande
utbildning
2) grunda en ny yrkesläroanstalt för vuxna och till denna dels
koncentrera den yrkesinriktade vuxenutbildning som baserar sig på
fristående examina och den övriga vuxenutbildningen, dels överföra
läroavtalsutbildningen från läroavtalsbyrån vid utbildningsverkets linje
för ungdoms- och vuxenutbildning, likaså utvecklingsuppgifterna för
arbetslivet.
Stadsfullmäktige beslutar dessutom i fråga om instruktionen för
utbildningsväsendet upphäva 7 §, 10 §, 10 b § och 25 § och ändra 3 §,
5–6 §, 8–9 §, 11 §, 14–15 §, 19 § och 28 § så att de får den
nedanstående lydelsen.
INSTRUKTION FÖR UTBILDNINGSVÄSENDET
–––
3§
Föredragning
De ärenden vid nämndens sammanträden som gäller hela verket,
förvaltnings- och utvecklingscentralen eller fler än en avdelning
föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet
för någon annan avdelning föredras av chefen för avdelningen.
De ärenden vid finska sektionens sammanträden som gäller hela
verket föredras av verkschefen. De ärenden som gäller
verksamhetsområdet för linjen för grundläggande utbildning eller linjen
för ungdoms- och vuxenutbildning föredras av chefen för avdelningen i
fråga.
De ärenden vid svenska sektionens sammanträden som gäller hela
utbildningsväsendet föredras av verkschefen. De ärenden som gäller
verksamhetsområdet för linjen för svensk dagvård och utbildning
föredras av chefen för denna avdelning.
Ärendena vid skol- och gymnasiedirektionernas sammanträden
föredras av rektorn. Linjedirektörerna kan tillfälligt förordna en annan
tjänsteinnehavare att föredra ett ärende. Om direktionen är gemensam
för två eller fler skolor eller gymnasier föredrar varje föredragande de
ärenden som gäller hans egen skola eller hans eget gymnasium. Den
gemensamma direktionen förordnar vid behov en föredragande.
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Ärendena vid de sammanträden som hålls av kommittén för
yrkeskunnande och studierättskommittén för yrkesutbildningen föredras
av en tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.
Verkschefen kan besluta föredra ett ärende som ankommer på en
föredragande som är underställd honom.
5§
Sektionernas uppgifter
Sektionerna har för sin egen språkgrupps del, om något annat inte är
föreskrivet, till uppgift
1 att bereda ett förslag till läroplan för förskoleundervisning ordnad av
staden. Förslaget föreläggs nämnden, som sedan förelägger
stadsstyrelsen detta
2 att godkänna läroplaner och andra planer i anslutning till
undervisningen, likaså timfördelningar och språkprogram
3 att godkänna verksamhetsplan för morgon- och
eftermiddagsverksamheten för skolelever
4 att besluta om grunder för antagning av elever och om
tjänsteinnehavare som ska anta elever
5 att besluta om grunder för antagning av studerande och delvis om
grunder för antagning och placering i fråga om morgon- och
eftermiddagsverksamhet, att anta och placera elever i fråga om
morgon- och eftermiddagsverksamhet som staden ordnar och skaffar
och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra
detta
6 att besluta hur undervisningen baserad på lagen om grundläggande
utbildning ska organiseras och dimensioneras vid enskilda skolor och
hur gymnasie- och yrkesutbildningen ska organiseras och
dimensioneras vid enskilda läroanstalter
7 att bestämma vilka skolor och gymnasier som ska ha gemensam
direktion
8 att besluta om lärarkåren vid skolor och gymnasier och elevkåren vid
grundskolor och om dessas uppgifter
9 att besluta när arbetet vid skolorna och läroanstalterna ska inledas
och när lov ska infalla, att besluta om lediga dagar och att godkänna
grunder enligt vilka ett organ eller en tjänsteinnehavare kan göra detta
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10 att svara för att grundläggande konstundervisning ges vid de
läroanstalter som lyder under sektionen
11 att hos nämnden göra en framställning om ett förslag till budget
12 att tillsätta yrkesdelegationer för yrkesläroanstalterna och
gemensamma yrkesdelegationer för läroanstalterna efter att ha hört
dessa
13 att besluta om namn på skolor och läroanstalter, om platser för
svensk barndagvård och delvis om platser för morgon- och
eftermiddagsverksamhet
14 att avstänga en grundskoleelev för mer än en månad och högst tre
månader och en studerande vid ett gymnasium för mer än en månad
och högst ett år och att besluta att avstängningen kan verkställas innan
beslutet har vunnit laga kraft
15 att godkänna ordningsstadga för en yrkesläroanstalt eller utfärda
andra ordningsbestämmelser som yrkesläroanstalten ska tillämpa.
Svenska sektionen har dessutom, om något annat inte är föreskrivet,
till uppgift att i fråga om den svenska barndagvården besluta om fall då
den som saken gäller krävt att ett beslut som fattats av en
tjänsteinnehavare ska föreläggas ett organ, med undantag för
rättelseyrkanden som baserar sig på kommunallagen.
6§
Direktioner
Grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier har en direktion med
uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran vid skolan
eller läroanstalten och att främja samarbete mellan skolan eller
läroanstalten och samhället. Två eller fler skolor eller gymnasier kan ha
gemensam direktion.
Sektionen i fråga utser ett behövligt antal ledamöter i direktionerna, vid
grundskolorna i huvudsak bland vårdnadshavarna och vid gymnasierna
delvis bland vårdnadshavarna. De ledamöter i direktionen för en
grundskola eller ett gymnasium som företräder vårdnadshavarna utses
bland dem som vårdnadshavarna själva föreslår. Sektionen utser
dessutom högst två ledamöter i direktionen bland de lärare vid skolan
eller gymnasiet som lärarna själva föreslår och en ledamot som
företräder den övriga personalen, bland dem som den övriga
personalen själv föreslår. Företrädaren för den övriga personalen ska
vara anställd hos staden och permanent eller huvudsakligen vara
placerad vid skolan eller gymnasiet.
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Sektionen i fråga utser två elevledamöter i direktionen för en
grundskola bland skolans elever, två studerandeledamöter i direktionen
för ett gymnasium bland gymnasiets studerande och en
studerandeledamot i direktionen för ett vuxengymnasium bland
vuxengymnasiets studerande, om elevkåren ställer upp valbara
kandidater. Om det inte finns valbara kandidater utser elevkåren en 15
år fylld företrädare bland skolans elever eller gymnasiets studerande.
Denna företrädare kan sedan genom ett beslut av direktionen ges rätt
att vara närvarande och att yttra sig vid direktionens sammanträden.
Minderåriga kan dock inte ges rätt att delta i beslutsfattandet eller att
vara närvarande då ärenden som gäller personalen eller
disciplinärenden som gäller elever eller studerande behandlas vid
direktionens sammanträden.
De gemensamma direktionernas sammansättning avviker från det som
är angivet ovan på så sätt
1 att de ledamöter som företräder vårdnadshavarna i en direktion
gemensam för två skolor eller gymnasier utses bland de
vårdnadshavare vid de två skolorna eller gymnasierna som
vårdnadshavarna själva föreslår gemensamt och att det från båda
skolorna eller gymnasierna ska finnas en lärarledamot som är anställd
vid skolan eller gymnasiet, en ledamot som företräder den övriga
personalen och en elev- eller studerandeledamot som är elev vid
skolan eller studerande vid gymnasiet eller, om elevkåren inte ställt upp
någon valbar kandidat, en företrädare för elevkåren som denna utser i
enlighet med det ovanstående. Företrädaren för den övriga personalen
ska vara anställd hos staden och permanent eller huvudsakligen vara
placerad vid skolan eller gymnasiet
2 att sektionen separat beslutar om sammansättningen hos en
direktion som är gemensam för fler än två skolor eller gymnasier,
varvid varje persongrupp som nämns i 1 punkten ovan ska vara
företrädd.
Sektionerna utser personliga ersättare för ledamöterna. Eleverna och
de studerande utser ersättare för sina företrädare.
Avvikelser från den ovan angivna sammansättningen kan göras i fråga
om direktionen för en skola eller ett gymnasium som inleder eller
avslutar sin verksamhet. Då fyllnadsval hålls mitt under mandattiden för
att en ledamot som företräder vårdnadshavarna avgår, kan direktionen
föreslå sektionen en ny vårdnadshavarledamot i stället för den
avgående.
8§
Direktionernas uppgifter
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Direktionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift
1 att godkänna en ordningsstadga eller utfärda andra
ordningsbestämmelser som skolan eller gymnasiet ska tillämpa
2 att hos sektionen i fråga göra en framställning om en läroplan och
andra planer i anslutning till undervisningen vid skolan eller gymnasiet
3 att årligen godkänna en plan som baserar sig på läroplanen för
skolan eller gymnasiet, dock inte beträffande de i 5 § 9 punkten
nämnda årliga arbetstiderna
4 att godkänna en dispositionsplan för skolans eller gymnasiets budget
5 att vid behov på förslag av elevkåren förordna en lärare till
handledare för elevkåren och en ställföreträdare för denne och att vid
behov fastställa stadgar för elevkåren och klubbarna
6 att avstänga en elev vid grundskolan eller en studerande vid
gymnasiet för högst en månad, att besluta att avstängningen kan
verkställas innan beslutet om avstängning har vunnit laga kraft och att
besluta huruvida en studerande vid gymnasiet som är föremål för
rannsakan med anledning av brott har rätt att delta i undervisningen
7 att utföra övriga uppgifter föreskrivna av nämnden eller sektionen i
fråga
9§
Kommittén för yrkeskunnande
En gemensam kommitté för yrkeskunnande med uppgift att planera
och genomföra yrkesprov tillsätts för yrkesläroanstalterna och
läroavtalsutbildningen. Kommitténs uppgifter är särskilt föreskrivna.
Rektorn för en yrkesläroanstalt föreslår beträffande kommittén
utbildningsnämnden fyra ledamotskandidater som företräder arbetsoch näringslivet, lärarna vid yrkesläroanstalten föreslår
utbildningsnämnden två ledamotskandidater som är lärare vid
läroanstalten, och elevkåren vid yrkesläroanstalten föreslår
utbildningsnämnden två ledamotskandidater bland läroanstaltens
studerande.
Kommittén för yrkeskunnande har åtta ledamöter. Utbildningsnämnden
utser två ledamöter var bland ledamotskandidaterna föreslagna av
rektorn, lärarna och elevkårerna, likaså personliga ersättare för dessa.
Nämnden utser dessutom två anställda vid utbildningsverket till
kommittéledamöter som företräder utbildningsanordnaren och
personliga ersättare för dessa.
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Kommitténs mandattid är tre år.
14 §
Verksamhetsområde för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning
Linjen för ungdoms- och vuxenutbildning ansvarar för stadens finska
gymnasieutbildning för unga och vuxna, yrkesutbildning i
läroanstaltsform och verkstadsverksamhet för unga, för stadens finska
och svenska utbildning i läroavtalsform och delvis för stadens finska
påbyggnadsundervisning i enlighet med de godkända målen.
15 §
Verksamhetsområde för linjen för grundläggande utbildning
Linjen för grundläggande utbildning ansvarar för stadens finska
grundläggande utbildning och övriga undervisning baserad på lagen
om grundläggande utbildning och delvis för den finska
förskoleundervisningen, påbyggnadsundervisningen och morgon- och
eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med de godkända
målen.
16 §
Verksamhetsområde för linjen för svensk dagvård och utbildning
Linjen för svensk dagvård och utbildning ansvarar för stadens svenska
barndagvård, för förskoleundervisningen, den grundläggande
utbildningen och den övriga undervisningen baserad på lagen om
grundläggande utbildning, för gymnasieutbildningen och delvis för
morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med
de godkända målen.
19 §
Uppgifter för direktören för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning
Linjedirektören har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare
detta, till uppgift
1 att godkänna dispositionsplaner för yrkesläroanstalternas budgetar
2 att besluta om avtal om ordnande av examina
3 att fullgöra anmälningsskyldigheten, ge information och prognostisera
utbildningsbehovet i enlighet med vad som är föreskrivet för
utbildningsanordnare
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4 att i fråga om de studerande besluta om rätt till avgiftsfria måltider
och om föreskrivna studiesociala förmåner
5 att för egen del fullgöra skyldigheten att samarbeta med andra
utbildningsanordnare i enlighet med vad som är föreskrivet för
utbildningsanordnare
6 att bestämma var innehavare av rektors- och lärartjänster och andra
tjänsteinnehavare ska placeras
7 att bestämma kunder för ungdomsverkstäderna
8 att besluta i vilken form utbildningen ska ordnas.
Linjedirektören ska dessutom utföra uppgifter föreskrivna av
stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden,
sektionerna och verkschefen.
24 §
Uppgifter för rektorn för en yrkesläroanstalt
Rektorn har, om något annat inte är föreskrivet och om han inte ålagt
någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift
1 att hos sektionen i fråga göra en framställning om läroplaner och
andra arrangemang vid läroanstalten som hänför sig till undervisningen
2 att vid behov på förslag av elevkåren förordna en lärare till
handledare för elevkåren och en ställföreträdare för denne och att vid
behov fastställa stadgar för elevkåren
3 att anta studerande till läroanstalten
4 att ge studerande tillstånd att avbryta skolgången
5 att inta eller överföra studerande till specialundervisning
6 att besluta om avtal för perioder med inlärning i arbetet
7 att besluta om individuella planer för hur undervisningen ska ordnas
8 att besluta att ett läroavtal ska ingås
9 att besluta om en studerande får tidigare slutförda studier erkända
eller i andra sammanhang förvärvat kunnande erkänt
10 att besluta om sammanställandet av bedömningen av de teoretiska
studierna inom läroavtalsutbildningen och bedömningen av
utbildningen på en arbetsplats
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11 att ge en studerande möjlighet att visa att han kan gå vidare i
studierna, likaså att ta om prestationer och att höja vitsord
12 att ge examensbetyg, skiljebetyg och betyg över slutförda studier
13 att av grundad anledning i fråga om andra än läroanstaltens
studerande begränsa rätten att få följa undervisningen
14 att besluta om föreskrivna särskilda undervisningsarrangemang
15 att bevilja en studerande förlängning i fråga om den tid inom vilken
studierna ska slutföras eller anse att den studerande har avgått
16 att ge tillstånd till frånvaro från läroanstalten
17 att besluta att en studerande ska bli tillsagd att lämna klassrummet,
ett annat rum där undervisning ges eller en tillställning som arrangeras
av läroanstalten
18 att besluta att en studerande ska förvägras undervisning
19 att utföra övriga uppgifter föreskrivna av verkschefen och
avdelningschefen.
28 §
Anställning av personal
Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett
utlåtande om de sökande.
Utvecklingsdirektören anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden gett
utlåtande om de sökande. De övriga avdelningscheferna anställs av
stadsstyrelsen sedan nämnden och sektionen i fråga gett utlåtande om
de sökande.
Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.
Rektorerna för grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier anställs av
nämndsektionen i fråga sedan direktionen gett utlåtande. Rektorer som
är gemensamma för två eller fler skolor eller gymnasier anställs av
nämndsektionen i fråga sedan direktionerna gett utlåtande. Rektorn för
yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna anställs av
nämndsektionen i fråga. Visstidshandhavare av vakanta rektorstjänster
anställs av verkschefen, om han inte ålagt någon annan
tjänsteinnehavare detta.
Sektionen i fråga förordnar en innehavare av en lärartjänst att sköta
rektorsuppgiften vid en grundskola sedan direktionen gett utlåtande.
Verkschefen förordnar en innehavare av en lärartjänst att sköta
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rektorsuppgiften en viss tid, om han inte ålagt någon annan
tjänsteinnehavare detta.
Att anställa innehavare av lärartjänster och timlärare ankommer i fråga
om grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier på direktionen och i
fråga om yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna på
rektorn.
Handhavare av lärartjänster och timlärare för en viss tid anställs av
rektorn. Rektorn för yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för
vuxna kan ålägga någon annan tjänsteinnehavare detta.
Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han
förordnat.
Föredraganden
Bakgrund till reformen
Utbildningsnämnden beslutade 1.3.2011 uppmana utbildningsverket att
våren 2011 göra en utredning om en omorganisering av stadens
yrkesutbildning och om ett system för administration och ledarskap för
yrkesutbildningen. Målet är att yrkesutbildningen och vuxenutbildningen
ska bli starkare när det gäller konkurrenskraft, serviceförmåga,
användarcentrering och överensstämmelse mellan utbildningen och
arbetslivet.
Behovet av starka utbildningsanordnare som kan trygga en effektiv
yrkesutbildning med utgångspunkt i näringslivet har på 2000-talet
betonats i undervisnings- och kulturministeriets yrkesinstitutsstrategi
och i lagstiftningen. Då examensgrunderna reviderades åren
2009–2010 underströks det att utbildningen ska ha sin utgångspunkt i
näringslivet, att studievägarna ska vara individuella och att såväl delar
av en examen som gymnasiestudier ska vara möjliga.
Helsingfors stad är Finlands största utbildningsanordnare på andra
stadiet, vilket betyder att dess gymnasie- och yrkesutbildning också har
landsomfattande betydelse i både utbildningen för unga och
utbildningen för vuxna. De ständiga snabba förändringarna i arbetslivet
och samhället kräver att utbildningen på andra stadiet utvecklas.
Under de senaste tio åren har antalet studerande ökat med 2 000 inom
stadens yrkesutbildning. Lokalerna är utspridda på tjugo adresser,
vilket gör att den nuvarande indelningen i utbildningsenheter och det
nuvarande ledningssystemet inte längre fungerar.
De tre läroanstalternas verksamhetsmodeller och rutiner har utvecklats
olika. Tjänsterna för de studerande varierar från den ena enheten till
den andra, förhållandet med näringslivet växlar, och dubblering och
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splittring förekommer delvis i verksamheten särskilt när det gäller
studeranderekrytering och handlednings- och stödtjänster för de
studerande.
Vuxenutbildningen är splittrad och har därför fått mindre
uppmärksamhet. Staden kan inte tillräckligt flexibelt ordna
vuxenutbildning enligt efterfrågan och med användarcentrering och kan
inte heller snabbt reagera på förändringar i arbetslivet trots att den är
en av Finlands största vuxenutbildare.
Syften med reformen
Ett syfte med omorganiseringen är att strukturerna i yrkesutbildningen
ska reformeras på det sättet att dubbleringarna försvinner och
verksamheten inte längre är splittrad. Då det blir en stark
utbildningsenhet kan tillgång till kompetent arbetskraft tryggas,
överensstämmelsen mellan arbetslivet och utbildningen ökas och att
förmågan och reagera på förändringar i arbetslivet förbättras.
Utbildningsgarantin kan då uppfyllas. Andra syften är effektivisering
med tanke på fullföljd utbildning, ökad studerandecentrering och
tryggade tjänster med jämn kvalitet för de studerande. För att dessa
syften ska nås stärks de individuella studievägarna och det livslånga
lärandet.
Nya yrkesläroanstalter
Helsingfors läroanstalt för servicesektorn, Helsingfors läroanstalt för
social- och hälsovårdssektorn och Helsingfors läroanstalt för tekniska
sektorn föreslås bli indragna 31.12.2012, likaså direktionerna för dessa.
I stället grundas det en ny yrkesläroanstalt och en ny yrkesläroanstalt
för vuxna 1.1.2013. De nuvarande lokalerna förblir i bruk. De två
yrkesläroanstalterna får gemensamma stödtjänster för bådas behov.
Stadens läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildning
koncentreras till yrkesläroanstalten. Verkstadsverksamheten för unga
överförs dit från utbildningsverkets linje för för ungdoms- och
vuxenutbildning, och en del av påbyggnadsundervisningen baserad på
lagen om grundläggande utbildning överförs också dit. Antalet
studerande blir ca 6 500.
Den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen organiseras i
form av fyra verksamhetsområden. De nuvarande läroanstalternas
utbildningsområden fördelas på nedanstående sätt på
verksamhetsområdena.
Välfärdssektorn (social- och hälsovården): närvårdare,
läkemedelsbranschen, tandteknik, hårbranschen, skönhetsbranschen
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Tjänste- och kultursektorn: turism-, kosthålls- och ekonomibranschen,
livsmedelsbranschen, textil- och beklädnadsbranschen, kultur,
audiovisuell kommunikation
Tekniska tjänster: fastighetstjänster, laboratoriebranschen,
lantmäteribranschen, grafisk kommunikation, ytbehandlingsbranschen,
processindustrin, träbranschen, planeringsassistent, el- och
automationsteknik, husteknik, informations- och kommunikationsteknik,
säkerhetsbranschen, tapetsering och inredning
Industri och logistik: maskin- och metallbranschen,
byggnadsbranschen, bilbranschen, logistik
Den yrkesinriktade vuxenutbildning som baserar sig på fristående
examina och den övriga vuxenutbildningen koncentreras till
yrkesläroanstalten för vuxna. Läroavtalsutbildningen överförs dit från
läroavtalsbyrån vid utbildningsverkets linje för för ungdoms- och
vuxenutbildning, och utvecklingsuppgifterna för arbetslivet överförs
också dit. Antalet studerande blir ca 5 000.
Yrkesläroanstalten för vuxna är ett sådant utbildningscenter för vuxna
som avses i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för
undervisningspersonal.
Personal
Det är meningen att en tjänst som gemensam rektor för
yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna ska inrättas.
Rektorn ska med andra ord leda båda läroanstalterna. Det är dessutom
meningen att fyra tjänster som sektorsrektor ska inrättas för
yrkesläroanstalten och att en tjänst som vuxenutbildningsföreståndare
ska inrättas för yrkesläroanstalten för vuxna. Ett ärende som gäller
inrättande och indragning av tjänster föreläggs stadsstyrelsen separat.
Den ordinarie personalen vid Helsingfors läroanstalt för servicesektorn,
Helsingfors läroanstalt för social- och hälsovårdssektorn och
Helsingfors läroanstalt för tekniska sektorn förblir i stadens tjänst vid de
nya läroanstalterna, och ingen sägs upp med anledning av
omorganiseringen. Utbildningsnämnden beslutar hösten 2012 om
uppgiftsbeskrivningar för de nya personalgrupperna och om ändringar i
tjänstebeteckningar.
En personalplan utgör bilaga.
En slutrapport som utbildningsverket beställt hos en utredningsman
publicerades 31.1.2012 på verkets webbplats. Utredningen och
slutsatserna om den presenterades vid personalmöten i början av
februari. De synpunkter som personalen lade fram vid möten baserade
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på stadens samarbetsavtal beaktades då omorganiseringen bereddes.
Personalen har kunnat använda en interaktiv kommunikationskanal i
Fronter och fått ställa frågor om omorganiseringen anonymt och
diskutera saken.
Utlåtanden från personalorgan
Utbildningsverkets verkskommitté anser enligt ett utlåtande 16.4.2012
att de föreslagna förändringarna är nödvändiga.
Personalkommittén meddelar i ett utlåtande 12.9.2012 att den inte har
något att invända mot förslaget.
Utredningsarbete
Utbildningsverket beställde en utredning om bakgrunden till
omorganiseringen hos docenten, filosofie doktor Pentti Rauhala.
Utredningsmannen assisterades hösten 2011 av en stöd- och
uppföljningsgrupp med företrädare för de olika personalgrupperna, de
förtroendevalda, arbetarskyddet, rektorerna för läroanstalterna och
utbildningsverkets förvaltning. Hans rapport utgör bilaga.
Utbildningsverkets förslag avviker från utredningsmannens förslag när
det gäller kommunalt affärsverk som modell för hur yrkesläroanstalten
ska drivas, vuxengymnasierna som en del av vuxenutbildningsenheten
och indelningen av den läroplansbaserade utbildningen i
verksamhetsområden.
Verksamhetsområden som är balanserade i fråga om antalet
studerande är motiverade i fråga om ledarskap, undervisning och
elevvårdstjänster. Att den läroplansbaserade utbildningen är indelad i
fyra verksamhetsområden gör det lättare att skapa en gemensam
verksamhetskultur vid den nya läroanstalten. De nuvarande
läroanstalterna och de olika utbildningsenheterna har sin egen
verksamhetskultur och sina egna rutiner, och detta kan lätt fortsätta om
utbildningsområdena inte hänförs till verksamhetsområden annorlunda
än nu. De fyra föreslagna verksamhetsområdena är ändamålsenliga
och skapar synergi också från arbetslivs- och studieperspektiv
eftersom utbildningsområdena och examina inom
verksamhetsområdena möjliggör studiehelheter med utgångspunkt i
arbetslivet. Lösningar som gäller lokaler för yrkesutbildningen kan
också planeras på lång sikt utifrån verksamhetsområdena. Målet är att
verksamhetsställena ska bli färre.
Tack vare att stödtjänsterna produceras gemensamt för
yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna kan verksamheten
förenhetligas och dubbleringarna i den nuvarande organisationen
elimineras. I och med att stödtjänsterna koncentreras till en enda enhet
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utvecklas också den specialkompetens som behövs då
yrkesutbildningen genomförs.
Omorganiseringen gör inte att kostnaderna för yrkesutbildningen blir
högre än de är nu. Målet med reformen är en mer högklassig och
resultatrik verksamhet. Personalresurserna som helhet förändras inte
kvantitativt.
Direktioner
Utbildningslagstiftningen har inga bestämmelser om direktioner för
skolor och läroanstalter. Stadsfullmäktige kan med stöd av 17 § 3
mom. i kommunallagen tillsätta direktioner för administrativa uppgifter
vid skolor och läroanstalter.
Det är meningen att direktionerna för yrkesläroanstalterna ska dras in i
samband med att yrkesläroanstalterna omorganiseras, 31.12.2012,
eftersom uppgifter har överförts från direktionerna till andra organ med
anledning av lagändringar och direktionerna har få befogenheter och
uppgifter kvar.
Direktionerna har enligt instruktionen för utbildningsväsendet till uppgift
att stödja och utveckla undervisningen och fostran vid läroanstalten och
att främja samarbete mellan läroanstalten och samhället. Denna uppgift
sköts delvis av andra organ när det gäller yrkesutbildningen.
De ovan avsedda organen är kommittén för yrkeskunnande med
uppgift att planera och genomföra yrkesprov, studierättskommittén med
uppgift att besluta om disciplinärenden och studierätten,
yrkesdelegationerna med uppgift att utveckla samarbetet mellan
utbildningen och arbetslivet och elevkåren med uppgift att se till att det
lagstadgade hörandet ordnas för de studerande.
Den nya yrkesläroanstalten och den nya yrkesläroanstalten för vuxna
får en kommitté för yrkeskunnande och en studierättskommitté, vilka är
lagstadgade. Organen är gemensamma för de två läroanstalterna.
Dessutom stärks kontakterna mellan läroanstalterna och det
omgivande samhället och med arbetslivet genom yrkesdelegationer.
Nämndsektionen i fråga tillsätter en yrkesdelegation för varje
utbildningsområde.
Sektion för ungdoms- och vuxenutbildning
Utbildningsnämnden föreslår att finska sektionen 1.1.2013 ska ersättas
med två separata sektioner, en för grundläggande utbildning och en för
ungdoms- och vuxenutbildning. Om det fanns ett organ för ungdomsoch vuxenutbildning skulle utbildningen på andra stadiet, både
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gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen, få större tyngd i stadens
beslutsfattande.
Stadsstyrelsen betonar med hänvisning till utlåtandet från
stadgekommittén att det inte är ändamålsenligt att den föreslagna
ändringen görs i fråga om det nuvarande organ som saken gäller. Det
nya organet för ungdoms- och vuxenutbildning skulle ha få ärenden att
behandla. De ärenden som har att göra med verksamhetsområdet för
yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna bör också i
framtiden behandlas av utbildningsnämndens finska sektion.
Utlåtanden från direktioner
Direktionerna för yrkesläroanstalterna har på begäran gett utlåtande
om omorganiseringen av yrkesutbildningen. Utlåtandena utgör bilaga.
Direktionerna skulle också höra elevkårerna innan de gav sina
utlåtanden.
Namn på läroanstalterna
Utbildningsnämndens finska sektion beslutar med stöd av instruktionen
för utbildningsväsendet separat om namn på yrkesläroanstalten och
yrkesläroanstalten för vuxna.
Instruktionsändringar
Instruktionen för utbildningsväsendet föreslås bli ändrad 1.1.2013 med
anledning av att yrkesutbildningen omorganiseras.
Läroavtalsutbildningen, som nu ordnas av läroavtalsbyrån, överförs till
yrkesläroanstalten för vuxna, likaså utvecklingsuppgifterna för
arbetslivet. Läroavtalsbyrån, en enhet på byrånivå vid
utbildningsverkets linje för för ungdoms- och vuxenutbildning, föreslås
bli indragen. Direktionerna för yrkesläroanstalterna föreslår också bli
indragna.
Enligt förslaget från föredraganden i utbildningsnämnden skulle de
beslutsbefogenheter som påverkar nätet av tjänster inom
utbildningsväsendet koncentreras till ett enda organ av
ändamålsenlighetsskäl. Detta skulle göra det möjligt att gå igenom
frågor kring nätet av tjänster som en helhet. Ledamoten Nordman
framställde under nämndbehandlingen 15.5.2012 ett motförslag som
gick ut på att instruktionsändringen i fråga inte skulle godkännas.
Motförslaget vann omröstningen med åtta röster mot en. Nämnden
framhöll att den anser att den nuvarande fördelningen av befogenheter
mellan sektionerna, som företräder var sin språkgrupp, och nämnden
är ändamålsenlig när det gäller att besluta om nätet av tjänster.
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Några stilistiska ändringar som är avsedda att förenkla instruktionen
föreslås också, t.ex. en sådan att alla bestämmelser som gäller
föredragande koncentreras till 3 §. Dessutom föreslås bl.a.
bestämmelserna om beslutsförfarandet i kommittén för yrkeskunnande
och studierättskommittén för yrkesutbildningen bli strukna eftersom
stadens förvaltningsstadga har bestämmelser om beslutsförfarande.
Utlåtande från stadgekommittén
Förslaget är i överensstämmelse med utlåtandet från stadgekommittén.
Utbildningsnämnden har föreslagit att dess finska sektion ska ersättas
med en finsk sektion för ungdoms- och vuxenutbildning och en finsk
sektion för grundläggande utbildning i samband med att
yrkesutbildningen omorganiseras. Stadsstyrelsen hänvisar till
utlåtandet från stadgekommittén och föreslår inte att nya sektioner ska
inrättas.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi
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3
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Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen 1.1.2013
alkaen
olk_ptk_15_5-2012.pdf
Ammatillisen koulutuksen organisointi, Rauhala, loppuraportti
Ammatillisten oppilaitosten johtokuntien lausunnot
Henkilöstösuunnitelma
Virastotoimikunnan lausunto
Sääntötoimikunnan lausunto opetustoimen johtosäännön
muuttamiseksi.
Henkilöstötoimikunnan lausunto opetusviraston johtosäännöstä[2].pdf
Voimassa oleva opetustoimen johtosääntö

För kännedom
Opetuslautakunta

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1025
HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee lakkauttaa Helsingin palvelualojen
oppilaitoksen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja
Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen ja niiden yhteydessä toimivat
johtokunnat 31.12.2012.
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee perustaa 1.1.2013 toimintansa
aloittavan
1) uuden ammatillisen oppilaitoksen ja koota siihen kaupungin
järjestämän opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen
peruskoulutuksen sekä siirtää siihen opetusviraston nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminnan ja osan perusopetuslain
mukaisesta lisäopetuksesta sekä
2) perustaa uuden ammatillisen aikuisoppilaitoksen ja koota siihen
näyttötutkintoperusteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja muun
ammatillisen koulutuksen sekä siirtää siihen nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämän
oppisopimuskoulutuksen ja työelämän kehittämistehtävät.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kumota opetustoimen
johtosäännön 7 §:n, 10 §:n, 10 b §:n ja 25 §:n ja muuttaa johtosäännön
3 §:n, 5 - 6 §:t, 8 - 9 §:t, 11 §:n, 14 - 15 §:t, 19 §:n ja 28 §:n kuulumaan
seuraavasti:
OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ
---3§
Esittely
Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa
kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa
kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee
osaston toimialaan kuuluvat asiat.
Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee
virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä
nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee
osaston päällikkö.
Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee
opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen
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päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston
päällikkö.
Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat.
Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemään
asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion
yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat
asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.
Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen
opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston
päällikön määräämä viranhaltija.
Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian
esiteltäväkseen.

5§
Jaostojen tehtävät
Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole
määrätty,
1 valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi
esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi
2 hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen
liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat
3 hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelma
4 päättää oppilaaksioton perusteista ja viranhaltijasta joka ottaa
oppilaat
5 päättää opiskelijaksioton perusteista sekä osaltaan aamu- ja
iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista, ottaa ja
sijoittaa oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja
iltapäivätoimintaan sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan
viranhaltija päättää mainituista asioista
6 päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä
ja mitoituksesta
7 määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta
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8 päättää koulun ja lukion opettajakunnasta ja peruskoulun
oppilaskunnasta sekä niiden tehtävistä
9 päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien
ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan
toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista
10 vastata taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan
oppilaitoksissa
11 tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi
12 asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja
oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta
kuultuaan
13 päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä
ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista
14 erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi
kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi
vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen
15 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut
ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset.
Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,
päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa
asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista
toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista
oikaisuvaatimusta.
6§
Johtokunnat
Koulun ja oppilaitoksen antaman opetuksen ja kasvatuksen
kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja oppilaitoksen sekä
yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten peruskoululla,
lukiolla ja aikuislukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla
ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.
Jaosto valitsee johtokuntaan harkitsemansa määrän jäseniä, joista
peruskoulun johtokunnassa pääosa ja lukion johtokunnassa osa on
huoltajien edustajia. Peruskoulun ja lukion johtokunnan huoltajajäsenet
valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Lisäksi
jaosto valitsee johtokuntaan jäseneksi enintään kaksi opettajien
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keskuudestaan ehdottamista koulun tai lukion palveluksessa olevaa
henkilöä ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista
henkilöistä yhden, joka on kaupungin palveluksessa ja, jolla on pysyvä
tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.
Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana
olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana
olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan yhden lukion
opiskelijana olevan opiskelijajäsenen, jos oppilaskunta asettaa
vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole,
oppilaskunta valitsee keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai
lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan
päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.
Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa
päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai
oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään
johtokunnan kokouksissa.
Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten,
että
1 kahden koulun ja lukion yhteisen johtokunnan huoltajajäsenet
valitaan molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti
keskuudestaan ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on
molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa
oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on
kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen
sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa sekä yksi koulun tai
lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos
oppilaskunta ei ole asettanut vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan
keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja
2 jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen
johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että
kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän
edustaja
Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja
opiskelijat valitsevat edustajalle varajäsenen.
Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan
kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään. Kesken
toimikauden suoritettavassa huoltajajäsenten täydennysvaalissa
johtokunta voi esittää jaostolle uutta huoltajajäsentä eroavan tilalle.
8§
Johtokunnan tehtävät
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Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,
1 hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa
sovellettavat järjestysmääräykset
2 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen
järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista
3 hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva
suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia
työaikoja
4 hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma
5 tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan
ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa
vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt
6 erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään
kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan
oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena
rikoksesta
7 suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät
9§
Ammattiosaamisen toimikunta
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten
ammatillisilla oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella on yhteinen
ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty
erikseen.
Ammatillisen oppilaitoksen rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kunkin
ammatillisen oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle
keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa
jäsenehdokasta ja kunkin ammatillisen oppilaitoksen oppilaskunta kaksi
opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.
Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä.
Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja oppilaskuntien
esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi
opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää
edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
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Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.
14 §
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä
nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta
ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä
suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja
osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta hyväksyttyjen tavoitteiden
mukaisesti.
15 §
Perusopetuslinjan toimiala
Perusopetuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä
perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta
sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
16 §
Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala
Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja huolehtii kaupungin
ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin
ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain
mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
19 §
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät
Linjanjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle
viranhaltijalle,
1 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma
2 päättää tutkintojen järjestämissopimuksista
3 huolehtia koulutuksen järjestäjälle säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta
ja tiedottamisesta sekä koulutustarpeen ennakoinnista
4 päättää opiskelijan oikeudesta maksuttomaan ateriaan ja säädetyistä
opiskelijan opintososiaalisista eduista
5 huolehtia osaltaan koulutuksen järjestäjälle säädetystä
yhteistyövelvollisuudesta muiden koulutuksen järjestäjien kanssa
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6 määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden
viranhaltijoiden toimipaikat
7 ottaa asiakkaat nuorten työpajoihin
8 päättää koulutuksen järjestämismuodoista
Lisäksi linjanjohtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen
apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston
päällikön määräämät tehtävät.
24 §
Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät
Rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei hän ole
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
1 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmista ja muista opetuksen
järjestämiseen liittyvistä oppilaitosta koskevista järjestelyistä
2 määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan
ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa
vahvistaa oppilaskunnan säännöt
3 ottaa opiskelijat oppilaitokseen
4 antaa opiskelijalle lupa koulunkäynnin keskeyttämiseen
5 ottaa tai siirtää opiskelija erityisopetukseen
6 päättää työssäoppimisen jaksoja koskevista sopimuksista
7 päättää henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta
suunnitelmasta
8 päättää oppisopimuksen hyväksymisestä
9 päättää opiskelijan aikaisemmin suorittamien opintojen tai muutoin
hankitun osaamisen tunnustamisesta
10 päättää oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen ja
työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä
11 varata opiskelijalle mahdollisuus opinnoissa etenemisen
osoittamiseen ja uusintaan tai arvosanan korottamiseen
12 antaa tutkintotodistus, erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista
13 rajoittaa perustellusta syystä muun kuin oppilaitoksen opiskelijan
oikeutta päästä seuraamaan opetusta
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14 päättää säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä
15 myöntää opiskelijalle opintojen suoritusaikaan pidennystä tai katsoa
opiskelija eronneeksi
16 myöntää lupa oppilaitoksesta poissaoloon
17 päättää opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai
muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen
järjestämästä tilaisuudesta
18 päättää opiskelijan opetuksen epäämisestä
19 suorittaa viraston päällikön ja osaston päällikön määräämät muut
tehtävät
28 §
Henkilökunnan ottaminen
Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua
hakijoista lausuntonsa.
Kehittämisjohtajan ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua
hakijoista lausuntonsa. Muun osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus
lautakunnan ja asianomaisen jaoston annettua hakijoista lausuntonsa.
Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.
Peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto
johtokunnan annettua lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja
lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua
lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen
aikuisoppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Avoimen
rehtorinviran määräaikaisen hoitajan ottaa viraston päällikkö, ellei hän
ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Jaosto määrää johtokunnan annettua lausuntonsa opettajanviran
haltijan hoitamaan peruskoulun rehtorin tehtävää. Viraston päällikkö
määrää opettajanviran haltijan hoitamaan rehtorin tehtävää
määräajaksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Opettajanviran haltijan sekä tuntiopettajan ottaa peruskoulussa,
lukiossa ja aikuislukiossa johtokunta sekä ammatillisessa
oppilaitoksessa ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen
aikuisoppilaitoksen rehtori.
Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa rehtori,
ellei ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen
rehtori ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
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Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.
Käsittely
17.09.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan jäsen Pajamäen vastaehdotuksen
mukaisesti siten, että 28 §:n 4 momentin kolmas lause muutetaan
muotoon:
"Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtorin
ottaa lautakunnan jaosto.”

Vastaehdotus:
Outi Ojala: Ehdotan seuraavat muutokset:
1§ Toimiala
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja
aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja
ruotsinkielinen jaosto......................
2§ Edellisestä §:stä johtuvat muutokset......
Kannattajat: Maria Björnberg-Enckell

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ehdotan seuraavat muutokset:
1§ Toimiala
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja
aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja
ruotsinkielinen jaosto......................
2§ Edellisestä §:stä johtuvat muutokset.......
Jaa-äänet: 13
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Tarja Kantola,
Risto Kolanen, Elina Moisio, Osku Pajamäki, Vesa Peipinen, Terhi
Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa,
Ville Ylikahri
Ei-äänet: 2
Maria Björnberg-Enckell, Outi Ojala
Tyhjä: 0
Poissa: 0
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Outi Ojala jätti asiaan eriävän mielipiteen.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 63
HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös
Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi seuraavaa:
Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos lakkautetaan
31.12.2012 ja 1.1.2013 perustetaan uusi ammatillinen oppilaitos, johon
kootaan kaupungin järjestämä opetussuunnitelmaperusteinen
ammatillinen peruskoulutus. Ammatilliseen oppilaitokseen siirretään
myös opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten
työpajatoiminta sekä osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.
Lisäksi perustetaan ammatillinen aikuisoppilaitos (kunnallisen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tarkoittama
aikuiskoulutuskeskus), johon kootaan näyttötutkintoperusteinen
ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus. Tähän
liittyen ammatilliseen aikuisoppilaitokseen siirretään nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämä
oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.
Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850
liisa.pohjolainen(a)hel.fi

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 20.03.2012 § 27
HEL 2012-003496 T 12 00 01
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Päätös
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti esittää
opetuslautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi seuraavaa:
Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos lakkautetaan
31.12.2012 ja 1.1.2013 perustetaan uusi ammatillinen oppilaitos, johon
kootaan kaupungin järjestämä opetussuunnitelmaperusteinen
ammatillinen peruskoulutus. Ammatilliseen oppilaitokseen siirretään
myös opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten
työpajatoiminta sekä osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.
Lisäksi perustetaan ammatillinen aikuisoppilaitos (kunnallisen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tarkoittama
aikuiskoulutuskeskus), johon kootaan näyttötutkintoperusteinen
ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus. Tähän
liittyen ammatilliseen aikuisoppilaitokseen siirretään nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämä
oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.
Käsittely
20.03.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittely.
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850
liisa.pohjolainen(a)hel.fi
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§ 273
Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om utveckling
av Ahjos mötesapplikation
HEL 2011-004400 T 07 00 00

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Susanna Mäkelä, specialplanerare, telefon: 310 70307
susanna.makela(a)hel.fi
Katja Räisänen, ledande sakkunnig, telefon: 0931078720
katja.raisanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Vt Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämiseksi
Ahjon kokoussovelluksen käytettävyysraportti 2012.pdf

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Yrjö Hakanen och 46 andra ledamöter föreslår i sin motion
att användbarheten av Ahjos mötesapplikation utreds genom en enkät
som riktas till de förtroendevalda och att de åtgärder som har vidtagits
för att förbättra mötesapplikationens användbarhet sammanställs i en
rapport.
Stadsstyrelsen konstaterar att informationssystemet Ahjo har varit i
bruk utan avbrott sedan 6.7.2011 då systemet togs i produktionsbruk.
Mötesapplikationen har varit tillgänglig för organen och de
förtroendevalda från och med augusti 2011. Stadsfullmäktiges
salsystem, som hör till Ahjo-helheten, togs i bruk i början av
höstsessionsperioden 14.9.2011. Ahjo består av flera olika
delapplikationer som stöder beredningen och behandlingen av
beslutsärenden elektroniskt antingen som tjänsteinnehavarbeslut eller
som organbeslut från registrering ända till verkställighet och arkivering.
Ahjo används av cirka 5 000 tjänsteinnehavare och anställda inom
staden och av 600 förtroendevalda.
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Stadsstyrelsen konstaterar att utvecklarna i april 2012 lät utföra en
utvärdering av användbarheten av Ahjos mötesapplikation hos en
oberoende leverantör (Logica). Användarrollerna som analyserades i
utvärderingen var mötets beslutsföra deltagare (ledamöter) och
ordförande och vice ordförande. I utvärderingen av användbarheten
ingick användarobservationer om användning av mötesapplikationen i
äkta mötessituationer i stadsfullmäktige, stadsplaneringsnämnden och
nämnden för allmänna arbeten samt en användarenkät under tiden
5–24.4.2012 som riktades till de förtroendevalda. Användarenkäten
skickades till stadens förtroendevalda. Sammanlagt 155
förtroendevalda svarade på enkäten.
Användarenkäten bestod av allmänna påståenden som utnyttjades vid
utvärderingen av användbarheten (USE-enkäten) och av specificerade
öppna och flervalsfrågor beroende på användarens roll vid
användningen av mötesapplikationen och medlemskap i olika organ.
USE-enkäten mäter användbarheten på fyra axlar: nyttighet,
användartillfredsställelse, lätthet att använda och hur användaren lära
sig att använda systemet.
Stadsstyrelsen konstaterar att sammandraget av utvärderingen av
användbarheten uppmärksammar följande positiva saker i anknytning
till användning av mötesapplikationen:
 mötesdokumenten behöver inte längre skrivas ut och de når
alltid de förtroendevalda oberoende av adressuppgifter
 det är möjligt att följa mötet genom anteckningarna i trädet för
föredragningslistan
 förslag som gjorts av andra deltagare är tydligt läsbara för alla
via mötesapplikationen
 då det elektroniska mötesarrangemanget används på rätt sätt
och fungerar problemfritt möjliggör det ett äkta papperslöst
förvaltningsarbete
Stadsstyrelsen konstaterar att sammandraget av utvärderingen av
användbarheten uppmärksammar följande negativa saker i anknytning
till användning av mötesapplikationen:
 tekniska problem och systemets långsamhet
 långsamt eller omöjligt att ladda bilagor med fjärruppkoppling
 tidsbrytningar och övriga problem t.ex. på grund av nätbyte är
omöjliga att förstå
 de goda och etablerade arbetsmetoderna i pappersarbete har
inte förts över till mötesapplikationen
 mötesapplikationen stöder inte processerna i anslutning till
mötet i alla delar, t.ex. samhörighet, förberedelser inför mötet
och rapportering om det i efterhand
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Rapporten om utvärderingen av användbarheten av Ahjos
mötesapplikation utgör bilaga till förslaget.
Stadsstyrelsen konstaterar att det planeras en webbläsarbaserad
version av mötesapplikationen för nästa fullmäktigeperiod som ska
åtgärda de största problemen i mötesapplikationen och
fjärruppkopplingen och förbättra applikationens allmänna
användbarhet. I lösningarna har man för avsikt att beakta de allmänna
användarkraven för tillgänglighet.
Det webbläsarbaserade användargränssnittet förbättrar
användbarheten av mötesapplikationen på många sätt. Lösningen
möjliggör:
 teknologioberoende användning av mötesapplikationen (gör det
möjligt att använda egen dator och fungerar med de vanligaste
webbläsarna)
 engångsinloggning för fjärranvändare (användaridentifikation
och pin-kod uppges endast en gång)
 snabbare öppnande och behandling av stora bilagor och
mångsidigare bläddringsfunktioner för dokument (enligt
läskomponenten som används i arbetsstationen)
 mångsidigare funktioner för fri textbehandling såsom
förstoring/förminskning och korrekturläsning (enligt vad
webbläsaren som används erbjuder)
 genomförande av ändringsbehov i anknytning till samtidig
behandling av dokument (t.ex. samtidig beskådan av dokument
som hör till olika frågor)
 utveckling av behandlingen av egna anteckningar i önskad
riktning t.ex. till stöd för beredningen av anföranden
(accentueringar, formatering, bifogande av länkar och bilder)
 kopiering av text från förslagsdokument och övriga dokument vid
skrivande av egen anteckning/eget förslag (direkta funktionerna
ctrl+c/ctrl+v och funktionerna kopiera-klistra in med höger
musknapp)
 visuellt tydligare vy för inloggning till möte
Stadsstyrelsen konstaterar att det i användargränssnittet fästs
uppmärksamhet vid innehållet och ordalydelsen i applikationens
felmeddelanden och vid formuleringar och den situationsbundna
handledningen av användaren. I implementeringen fästs även
uppmärksamhet vid tydligheten hos knapparna i mötesapplikationen,
uppställningen av vyerna och det grafiska uttrycket.
Stadsstyrelsen tillägger att mötesapplikationen är avsedd för att i första
hand stödja funktioner i anknytning till genomförandet av möten och
beslutsprocessen i Ahjo. Funktionaliteter som stöder grupparbete
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kommer att beaktas i den nya portalen för förtroendevalda som tas i
bruk vid årsskiftet 2012/2013. Portalen för förtroendevalda ska bland
annat ha en arbetsmiljö för varje organ till stöd för kommunikation
mellan ledamöter i organen. Arbetsmiljön kan användas som ett internt
diskussionsforum där det är möjligt att dela dokument mellan
ledamöter.
Under hösten 2012 arrangeras demonstrationstillfällen om den nya
webbläsarbaserade mötesapplikationen, där de förtroendevalda kan ge
feedback om mötesapplikationens nya funktionaliteter och
användbarhet.
Stadsstyrelsen konstaterar till slut att det även i fortsättningen
vartannat år kommer att genomföras användarenkäter om Ahjos
mötesapplikation som riktas till de förtroendevalda. Det är meningen att
nästa enkät genomförs i början av 2014.
Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i
saken.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Susanna Mäkelä, specialplanerare, telefon: 310 70307
susanna.makela(a)hel.fi
Katja Räisänen, ledande sakkunnig, telefon: 0931078720
katja.raisanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Vt Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämiseksi
Ahjon kokoussovelluksen käytettävyysraportti 2012.pdf

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 987
HEL 2011-004400 T 07 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
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06.02.2012 Palautettiin
30.01.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Susanna Mäkelä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70307
susanna.makela(a)hel.fi
Katja Räisänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 78720
katja.raisanen(a)hel.fi
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§ 274
Kj / Den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen om
förlängd arrendetid för markområden som utarrenderas till
idrottsföreningar
HEL 2012-001790 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Jarmo Nieminen
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Jarmo Nieminen och 33 andra ledamöter föreslår i sin
motion att Helsingfors stadsfullmäktige ska vidta åtgärder för att göra
det möjligt att ingå arrendeavtal på 15 år med idrottsföreningar för de
nämnder som har beslutanderätt i saken.
Det framhålls i motionen att Helsingfors stads idrottsnämnd enligt de
gällande anvisningarna kan ingå arrendeavtal på högst 10 år med
helsingforsiska idrottsföreningar med tanke på föreningarnas projekt för
idrottsanläggningar.
Undervisningsministeriet har gett NTM-centralerna anvisningar om
fördelningen av statsunderstödet, enligt vilka idrottsföreningar som
söker statsunderstöd för projekt för idrottsanläggningar kan få
understöd om de har ett arrendeavtal på 15 år.
Helsingfors stads egna anvisningar och undervisningsministeriets
anvisningar försätter de helsingforsiska idrottsföreningar som söker
NTM-stöd i en olikvärdig ställning i förhållande till idrottsföreningar som
söker understöd i andra kommuner och städer.
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Stadsstyrelsen konstaterar att enligt den gällande instruktionen har
idrottsnämnden till uppgift att inom ramen för sin besittningsrätt besluta
om uthyrning och annan upplåtelse av markområden, lokaler och
anordningar för längst tio år, eller tills vidare om hyresförhållandet
enligt avtal upphör senast sex månader efter uppsägning, och att
godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan fatta beslut om
detta.
Enligt uppgift från idrottsverket är det årligen aktuellt med några
sådana arrendeavtal på 15 år som avses i motionen och som hänför
sig till statsunderstödet för idrottsföreningar. De områden som
idrottsverket arrenderar ut till idrottsföreningar och privata kan vara
belägna på platser där staden också kan ha andra
markanvändningsmål. Då är det viktigt att säkerställa att dessa mål kan
nås på stadsnivå. Av denna orsak är det ändamålsenligt att också i
fortsättningen förelägga stadsstyrelsen arrendeavtal på 15 år och det
är därför inte motiverat att ändra på idrottsnämndens rätt att upplåta
markområden för längst 10 år.
Att de helsingforsiska idrottsföreningarna har en jämbördig ställning då
statsunderstödet fördelas kan alltjämt säkerställas genom att
utarrendering av markområden för längre än 10 år föreläggs
stadsstyrelsen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 988
HEL 2012-001790 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
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10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 275
Kj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om
uppföljning av konkurrensutsättningen
HEL 2012-001791 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-001791 Mirka Vainikan valtuustoaloite, Kvsto 1.2.2012 asia
14

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mirka Vainikka
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Mirka Vainikka och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion
att det i Helsingfors ska sammanställas uppföljningsuppgifter på
stadsnivå om hur antalet köpta tjänster har utvecklats under 2000-talet
och att informationen i fortsättningen ska sammanställas årligen. I
motionen föreslås också att de förtroendevalda i framtiden ska
informeras samlat om upphandlingar och planer i anknytning till
upphandlingar.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in konstaterar att
det i principerna för konkurrensutsättning av staden egen verksamhet
konstateras angående uppföljning och utvärdering bl.a. att ekonomioch planeringscentralen följer upp och utvärderar
konkurrensutsättningens verkningar för ekonomin hos stadens egna
producenter och dess totalekonomiska verkningar för staden.
Utöver principerna för konkurrensutsättning granskas även nuläget och
produktionsprinciperna inom tjänsteproduktionen utförligt i rapporten
om stadens servicestrategi (behandlad i stadsstyrelsen 5.3.2012 §
239). I rapporten har det för första gången samlats ihop uppgifter om
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stadens tjänsteupphandlingar och under beredningen av rapporten
skapades principer för behandling av uppgifter om
tjänsteupphandlingar.
Tjänsteupphandlingarna behandlas i samband med beredningen av
budgetförslaget för 2013, där förvaltningarna gör en uppskattning om
hur efterfrågan på tjänster och olika produktionssätt har utvecklats
under åren 2013–2016 och 2020.
Anskaffningscentralen rapporterar utifrån de uppgifter som fås ur
ekonomiförvaltningstjänstens behandlingssystem för bokföring och
inköpsfakturor närmast ur ett konto- och leverantörsperspektiv om de
köp som staden och dess förvaltningar gör. Utifrån den här
informationen är det dock ännu inte möjligt att producera uppgifter om
köp som följer principerna för konkurrensutsättning av stadens egen
verksamhet. Tillräckliga uppgifter om de här upphandlingarna finns
bara hos respektive förvaltningar och affärsverk.
Förvaltningarnas betydande tjänsteupphandlingar har redan i flera år
behandlats i textdelen till budgeten. I budgeten uppges den totala
mängden tjänsteupphandlingar. Under rubriken konkurrensutsättning
behandlas förvaltningarnas betydande konkurrensutsättningar av
tjänster.
I fortsättningen är det meningen att innehållet i rapporten om stadens
tjänsteupphandlingar utvecklas utifrån upphandlingsstrategin och
servicestrategin.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-001791 Mirka Vainikan valtuustoaloite, Kvsto 1.2.2012 asia
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Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 989
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Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 16.8.2012
HEL 2012-001791 T 00 00 03

Palveluiden eri hankintamuotoja on tarkasteltu keväällä 2012
valmistuneessa palvelustrategiaraportissa. Kaupunginhallitus käsitteli
hankintastrategiaraporttia 5.3.2012 ja päätti merkitä sen tiedoksi.
Raportissa on ensimmäistä kertaa koottu yhteen tiedot kaupungin
palveluhankinnoista ja sen valmistelun aikana luotiin periaatteita
palveluhankintatietojen käsittelylle. Tietojen koontia vaikeutti, että osa
virastoista toimii eri kirjanpitojärjestelmässä.
Palveluhankintoja käsitellään talousarvioehdotuksen 2013 valmistelun
yhteydessä, jossa hallintokunnat tekevät arvion palvelujen kysynnän ja
eri tuotantotapojen kehityksestä vuosina 2013–2016 ja 2020. Arvioita
hyödynnetään uuden strategiaohjelman 2013–2016 palvelustrategisten
linjausten valmistelussa.
Hankintakeskus raportoi kaupungin ja sen virastojen ostoista
taloushallintopalvelukeskuksen kirjanpito- ja ostolaskujen
käsittelyjärjestelmistä saatavien tietojen pohjalta lähinnä tili- ja
toimittajanäkökulmista. Tietojen pohjalta ei ole vielä ole kuitenkaan
mahdollista tuottaa tietoa kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen
periaatteiden mukaisista ostoista. Riittävät tiedot näistä hankinnoista
ovat vain virastoilla ja liikelaitoksilla itsellään.
Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden mukaan
kaupungin itse hoitamien tehtävien saattamisesta kilpailuttamisen piiriin
päättää kaupunginvaltuusto tilaajahallintokunnan tai keskushallinnon
esityksestä.
Virastojen merkittäviä palveluhankintoja on jo useita vuosia käsitelty
talousarvion tekstiosassa. Talousarvio sisältää tiedon
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palveluhankintojen kokonaismäärästä. Kohdassa kilpailuttaminen
käsitellään hallintokuntien merkittäviä palvelujen kilpailuttamisia.
Jatkossa kaupungin palveluhankintaa koskevan raportoinnin sisältöä
on tarkoitus kehittää hankintastrategian ja palvelustrategian pohjalta.
Lisätiedot
Kurki Hannu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285
hannu.kurki(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 24.05.2012 § 110
HEL 2012-001791 T 00 00 03

Päätös
Teknisen palvelun lautakunta päätti lausua kaupunginhallitukselle
Mirka Vainikan ym. aloitteeseen kilpailutuksen seurannan
järjestämisestä seuraavasti:
Aloitteessa todetaan, että kaupunginhallituksen hyväksymien
kilpailuttamisen periaatteiden mukaisten ostojen seurantaa ei ole
järjestetty riittävän hyvin. Seurantaa tulisi parantaa ja raportoida
valtuutetuille esimerkiksi kaupungin toimintasuunnitelman,
toimintakertomuksen ja budjettien toteuman yhteydessä.
Hankintakeskus raportoi kaupungin ja sen virastojen ostoista
taloushallintopalvelukeskuksen kirjanpito- ja ostolaskujen
käsittelyjärjestelmistä saatavien tietojen pohjalta lähinnä tili- ja
toimittajanäkökulmista. Tietojen pohjalta ei ole kuitenkaan mahdollista
tuottaa tietoa kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden
mukaisista ostoista. Riittävät tiedot näistä hankinnoista ovat vain
virastoilla ja liikelaitoksilla itsellään.
Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteissa seurannasta
ja arvioinnista todetaan mm., että talous- ja suunnittelukeskus seuraa
ja arvioi kilpailuttamisen vaikutuksia kaupungin omien tuottajien
talouteen sekä kokonaistaloudellisia vaikutuksia kaupungin kannalta.
Kilpailuttamisen periaatteiden lisäksi kaupungin
palvelustrategiaraportissa (käsitelty kaupunginhallituksessa 5.3.2012)
on laajasti selvitetty palvelujen tuottamisen nykytilaa ja
tuottamisperiaatteita.
Yhteenvetona palvelujen tuottamisen nykytilasta
palvelustrategiaraportissa todetaan, että kaupungin keskeisten
palvelujen tuottamisessa on käytössä monipuolisesti eri
järjestämistapoja: omaa tuotantoa, markkinoilta ostettavia palveluja,
kaupunkikonsernin sisäistä hankintaa ja erilaisia yhteistuotannon ja
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kumppanuuden muotoja. Toimialoittain vaihdellen palvelutuotantoa
korvaa ja täydentää monipuolinen avustettava toiminta. Kaupungin
palvelutuotannon järjestämistapa perustuu monitoimittajamalliin.
Ottaen huomioon kilpailuttamisen periaatteissa suunniteltu seuranta ja
arviointi sekä kaupungin palvelustrategiaraportti ja sen mahdollinen
seurantatarve, talous- ja suunnittelukeskuksen tulisi määritellä
tarvittavan raportoinnin sisältö ja asettaa sen mukaiset
raportointivelvoitteet kaupungin virastoille ja liikelaitoksille.
Stara yhtyy hankintakeskuksen lausumaan.
Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki
Lisätiedot
Hannu Hämäläinen, puhelin: +358931031502
hannu.hamalainen(a)hel.fi
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§ 276
Kj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om ett näringsoch sysselsättningspolitiskt program
HEL 2012-002565 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Nyrki Tuominen, näringslivschef, telefon: 36255
nyrki.tuominen(a)hel.fi

Bilagor
1
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Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Maija Anttila väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Maija Anttila och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion
att stadsstyrelsen bereder ett eget närings- och sysselsättningspolitiskt
program till fullmäktige för godkännande.
Stadsstyrelsen konstaterar att staden för tillfället har en gällande och
senast år 2011 uppdaterad näringspolitisk strategi. I den här strategin
ingår indirekt även sysselsättningspolitiska åtgärder. Genom att öka
samarbetet och koordinationen mellan stadens olika förvaltningar kan
effektiviteten av de sysselsättningspolitiska åtgärderna förbättras
ytterligare och först efter det kan behovet av ett separat
åtgärdsprogram uppskattas.
Stadsstyrelsen godkände 2007 en egen näringspolitisk strategi som
uppdaterades 2011. Även stadens strategi som sträcker sig över en
fullmäktigeperiod innehöll avsnitt som kan beskrivas som näringspolitik.
Omfattningen av dessa i kombination med strategierna och
programmen som styr den regionala näringspolitiken kan anses vara
tillräcklig med tanke på definieringen och genomförandet av de
näringspolitiska målen.
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De sysselsättningspolitiska åtgärderna delas i stadens förvaltning upp
mellan flera förvaltningar. Stadens sysselsättningspolitik sköts i första
hand av personalcentralen medan utbildningsverket ansvarar för att
utbildningen stämmer överens med arbetsmarknaden. Separata
åtgärder, såsom till exempel verkstadsverksamheten, sköts i första
hand av ungdomscentralen. Invandringsavdelningen vid
personalcentralen ansvarar för invandrarfrågor, medan
näringslivsservicen vid ekonomi- och planeringscentralen bär ansvaret
och företagsrådgivningen i fråga om begynnande företagsverksamhet
och särskilt för främjandet av invandrarföretagsamhet. Dessutom har
nästan varje förvaltning åtgärder som kan anses vara
sysselsättningspolitiska till naturen.
För att ombesörja sysselsättningspolitiken har stadens mest centrala
förvaltningar intensifierat sitt samarbete och i samverkan med
företagarorganisationerna med hjälp av olika föregripande åtgärder
ämnat styra utbildningspolitiken mot en bättre överensstämmelse
mellan utbildningen och behovet av arbetskraft.
Företagens sysselsättningsförutsättningar beror utöver på det allmänna
ekonomisk-politiska läget också på detaljerna i politiken som staten
utövar.
Att intensifiera samarbetet och koordinationen mellan stadens olika
förvaltningar förbättrar effektiviteten av de sysselsättningspolitiska
åtgärderna och främjar på så sätt skapandet av en åtgärdshelhet som
motsvarar ett sysselsättningspolitiskt program. Dessutom bör det
säkerställas att stadens sysselsättningsåtgärder är tidsenliga.
Prioriteringen av statliga åtgärder leder dock till att stadens
sysselsättningspolitiska program inte ensamt räcker till för att uppfylla
kraven som den nuvarande ekonomiska situationen och situationen
inom sysselsättning och utbildning ställer. För att åstadkomma en
bättre sysselsättningspolitik bör staden utöver ett förbättrat samarbete
inkludera sådana mål i stadens strategi för nästa fullmäktigeperiod som
förbättrar den företagsvänliga serviceattityden samt kvantiteten och
kvaliteten på stadens tjänster som riktas till företag. Så här är det
möjligt att skapa nya arbetstillfällen mer än för närvarande och
samtidigt säkra att de befintliga jobben bevaras i staden.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Nyrki Tuominen, näringslivschef, telefon: 36255
nyrki.tuominen(a)hel.fi
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 990
HEL 2012-002565 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 36255
nyrki.tuominen(a)hel.fi
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§ 277
Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om
befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam
HEL 2012-002570 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens flörslag anse
den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:
1.

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att
förbjuda imagereklam för alkohol i Helsingfors stads offentliga
lokaler. (Sari Näre)

2.

Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors utreder möjligheterna
att precisera sina etiska principer för försäljning av kommersiellt
reklamutrymme så att staden inte säljer utrymme för reklamer
som strider mot barnskyddslagens anda. (Julia Virkkunen)

3.

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur reklam som
baserar sig på föreställningar och riktas till barn kan begränsas
särskilt i fråga om alkoholreklam. (Sara Paavolainen)

Behandling
Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom
redogörelse att följande åtta hemställningsklämmar hade föreslagits
under diskussionen:
Thomas Wallgren understödd av Sari Näre: Stadsfullmäktige
förutsätter, vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på
fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om befriande av områden från
reklam, att staden utreder på vilka sätt reklamen för snabblån kan
begränsas i Helsingfors.
Thomas Wallgren understödd av Sari Näre: Stadsfullmäktige
förutsätter, vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på
fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om befriande av områden från
reklam, att staden utreder på vilka sätt uppvisandet av vapen på
reklambilder kan begränsas i Helsingfors, i synnerhet när reklamen
riktar sig till barn och ungdomar.
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Sari Näre understödd av Julia Virkkunen: Stadsfullmäktige förutsätter
att det utreds om det är möjligt att förbjuda imagereklam för alkohol i
Helsingfors stads offentliga lokaler.
Alina Mänttäri-Buttler understödd av Julia Virkkunen: Stadsfullmäktige
förutsätter att Helsingfors stad utreder på vilka sätt och enligt vilken
tidtabell mängden reklam i det offentliga stadsrummet kan minskas och
på vilka sätt storleken på reklamen i stadsrummet kan minskas.
Stadsfullmäktige förutsätter också att Helsingfors stad samtidigt aktivt
går in för att öka antalet offentliga anslagstavlor i staden.
Julia Virkkunen understödd av Sara Paavolainen: Stadsfullmäktige
förutsätter att Helsingfors utreder möjligheterna att precisera sina
etiska principer för försäljning av kommersiellt reklamutrymme så att
staden inte säljer utrymme för reklamer som strider mot
barnskyddslagens anda.
Sara Paavolainen understödd av Terhi Peltokorpi: Stadsfullmäktige
förutsätter att staden utreder hur reklam som baserar sig på
föreställningar och riktas till barn kan begränsas särskilt i fråga om
alkoholreklam.
Mari Holopainen understödd av Essi Kuikka: Stadsfullmäktige
förutsätter att staden utreder möjligheterna till ett pilotförsök med a)
utomhusreklam i mindre utsträckning än nu, b) utomhusreklam i större
utsträckning än nu och c) utrymmen helt fria från utomhusreklam i vissa
stadsdelar och samlar in erfarenheter om detta.
Mari Holopainen understödd av Jukka Järvinen: Stadsfullmäktige
förutsätter att staden utreder möjligheterna att minska
utomhusreklamen i närheten av fler kulturobjekt och sevärdheter än nu.
Redogörelsen befanns vara riktig.
På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först
stadsstyrelsens förslag enhälligt.
Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande
omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en
särskilt upp till omröstning.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas
Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
29 omröstningen
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter, vid godkännandet av
stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om
befriande av områden från reklam, att staden utreder på vilka sätt
reklamen för snabblån kan begränsas i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 40
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki,
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika Ebeling,
Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka
Järvinen, Laura Kolbe, Minerva Krohn, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi
Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara
Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja
Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 16
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja Karhuvaara, Heikki Karu,
Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea
Saukkonen, Riitta Snäll, Astrid Thors, Olli Valtonen
Blanka: 19
Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo
Kanerva, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Essi
Kuikka, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo
Nieminen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, UllaMarja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri
Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens
förslag till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas
Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
30 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter, vid godkännandet av
stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om
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befriande av områden från reklam, att staden utreder på vilka sätt
uppvisandet av vapen på reklambilder kan begränsas i Helsingfors, i
synnerhet när reklamen riktar sig till barn och ungdomar.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 38
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki,
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor
Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi
Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara
Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas
Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes,
Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula,
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen,
Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppäaho, Lasse Männistö, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman,
Riitta Snäll, Olli Valtonen
Blanka: 22
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Laura Kolbe,
Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Seija
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna
Perkiö, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna
Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri
Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens
förslag till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sari Näres
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen
röstar nej.
31 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt
att förbjuda imagereklam för alkohol i Helsingfors stads offentliga
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lokaler.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki,
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor
Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala,
Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo
Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 7
Matti Enroth, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jere Lahti, Jaana
Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll
Blanka: 25
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo
Kanerva, Heikki Karu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho,
Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen,
Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö,
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen,
Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Ville Ylikahri
Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sari Näres förslag till
hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Alina MänttäriButtlers förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig
klämmen röstar nej.
32 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors stad utreder på
vilka sätt och enligt vilken tidtabell mängden reklam i det offentliga
stadsrummet kan minskas och på vilka sätt storleken på reklamen i
stadsrummet kan minskas. Stadsfullmäktige förutsätter också att
Helsingfors stad samtidigt aktivt går in för att öka antalet offentliga
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anslagstavlor i staden.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 29
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma
Bergholm, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Heli
Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo
Valokainen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas
Wallgren
Nej-röster: 18
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö,
Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Lasse
Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna
Perkiö, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Olli
Valtonen
Blanka: 28
Zahra Abdulla, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor
Brettschneider, Juha Hakola, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica
Karhu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli
Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Sole Molander, Seija
Muurinen, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Laura
Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja
Urho, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri
Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Alina Mänttäri-Buttlers
förslag till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Julia
Virkkunens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
33 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors utreder
möjligheterna att precisera sina etiska principer för försäljning av
kommersiellt reklamutrymme så att staden inte säljer utrymme för
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reklamer som strider mot barnskyddslagens anda.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jorma
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider,
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Minerva Krohn, Essi Kuikka,
Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole
Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa
Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri
Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori,
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti
Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Nej-röster: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja Karhuvaara, Heikki Karu,
Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman
Blanka: 24
Maija Anttila, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Seppo
Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho,
Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen,
Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö,
Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa,
Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen
Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Julia Virkkunens förslag till
hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sara
Paavolainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som
motsätter sig klämmen röstar nej.
34 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur reklam
som baserar sig på föreställningar och riktas till barn kan begränsas
särskilt i fråga om alkoholreklam.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider,
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku
Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja
Karhuvaara, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina
Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka
Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo
Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 6
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jaana Pelkonen, Wille
Rydman, Riitta Snäll
Blanka: 26
Zahra Abdulla, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi
Halla-aho, Kimmo Helistö, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti,
Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio,
Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen,
Sanna Perkiö, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen,
Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Ville
Ylikahri
Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sara Paavolainens förslag
till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari
Holopainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
35 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna
till ett pilotförsök med a) utomhusreklam i mindre utsträckning än nu, b)
utomhusreklam i större utsträckning än nu och c) utrymmen helt fria
från utomhusreklam i vissa stadsdelar och samlar in erfarenheter om
detta.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 22
Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Essi
Kuikka, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio,
Sara Paavolainen, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen
Nej-röster: 10
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen,
Minerva Krohn, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen,
Wille Rydman, Riitta Snäll
Blanka: 43
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara,
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider,
Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva,
Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi,
Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen,
Sari Näre, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa
Puhakka, Heli Puura, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio,
Harri Saksala, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas,
Olli Valtonen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville
Ylikahri
Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu,
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan
Vapaavuori
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Mari Holopainens
förslag till hemställningskläm.
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari
Holopainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
36 omröstningen
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna
att minska utomhusreklamen i närheten av fler kulturobjekt och
sevärdheter än nu.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 27
Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Jukka
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Järvinen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler,
Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Heli
Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki
Vuorinen, Thomas Wallgren
Nej-röster: 10
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen,
Minerva Krohn, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta
Snäll, Astrid Thors
Blanka: 36
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki,
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor
Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru,
Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Laura Kolbe, Terhi
Koulumies, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse
Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Terhi
Peltokorpi, Sanna Perkiö, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa,
Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Ville Ylikahri
Frånvarande: 12
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Jere Lahti,
Otto Lehtipuu, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko
Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Mari Holopainens
förslag till hemställningskläm.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

HEL 2012-002570 Wallgren Thomas valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012
asia 30
Rakennusviraston lausunto Thomas Wallgrenin ym. aloitteesta
vapauttaa julkinen tila kaupallisesta mainonnasta
Äänestyslista

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Thomas Wallgren
väckta motionen vara slutligt behandlad.
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Föredraganden
Ledamoten Thomas Wallgren och 23 andra ledamöter föreslår i sin
motion att Helsingfors ska vidta behövliga åtgärder för befriande av det
offentliga rummet från kommersiell reklam.
Det framhålls i motionen att kommersiell reklam i offentliga rum kan
vara till förfång på många sätt. Ofta förfular den staden. Den kan anses
innebära att det offentliga rummet privatiseras, vilket gör att den skadar
jämlikheten och demokratin. Ett centralt syfte med den kommersiella
reklamen är ofta att stimulera folk till onödig konsumtion. Reklamen kan
också främja konsumtionen av produkter vars framställning eller
användning är socialt eller ekologiskt skadlig eller tvivelaktig.
Stadsstyrelsen hänvisar till byggnadskontorets utlåtande och
konstaterar att de allmänna områdena i Helsingfors förvaltas av
byggnadskontoret, frånsett de områden som förvaltas av idrottsverket
och affärsverket trafikverket (HST). Byggnadskontoret och HST har i
stor utsträckning avtal om kommersiell reklam.
Byggnadskontoret har efter konkurrensutsättning år 2007 ett hyresavtal
om platser för reklamanordningar utomhus med Clear Channel Finland
Oy. Avtalet gäller till år 2023. Stadens hyresintäkter från platserna för
reklamanordningar uppgår till ca 2,5 mn euro om året.
Byggnadskontoret har bestämt lämpliga platser för
reklamanordningarna tillsammans med stadsplaneringskontoret och
byggnadstillsynsverket.
Byggnadskontoret hyr också ut platser för reklambanderoller på broar i
sin ägo över huvudtrafikleder (ca 40 st.). Inkomsterna från dessa
uppgår till ca 80 000 euro om året. Till utomhusevenemang hänför sig
ofta reklamytor med vilka evenemangen finansieras.
HST har reklamavtal för väderskydd, spårvagnar, metrostationer och
metrovagnar. JCDecaux Finland Oy har vunnit de separat
konkurrensutsatta avtalen, som går ut vid olika tidpunkter under åren
2014–2018. HST får en betydlig nytta av att bolaget anlägger och
upprätthåller 1 500 väderskydd. Dessutom får HST hyresinkomster på
3,5 mn euro om året.
Med offentliga rum avses också affärscenter och andra privata lokaler
där folk rör sig. Fastighetsägaren bestämmer om reklamen i dessa.
Reklam i offentliga rum förekommer också på reklamvepor och skärmar på fastighetsfasader. Beslut om dem fattas av
fastighetsägaren och tillstånd beviljas av byggnadstillsynsverket.
Synliga reklamytor i det offentliga rummet är gatupratarna, som
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placeras framför företagens affärsställen. Byggnadstillsynsverket har
gett anvisningar om användningen av gatupratare.
Ett centralt mål i Helsingfors stads strategiprogram för åren 2009–2012
är att skapa förutsättningar för ett ökande antal jobb bl.a. genom att se
till att förutsättningar finns för tillväxt i företagens affärsverksamhet för
att sysselsättningen och utfallet av samfundsskatten ska tryggas. En
förutsättning för flera företags affärsverksamhet är att de kan göra så
mycket reklam som möjligt. I utvecklingsvalen i Helsingfors
näringslivsstrategi (2011) konstateras det att staden har som
näringspolitiskt mål att öka antalet jobb inom företagen i Helsingfors.
Stadens uppgift är enligt riktlinjerna för utvecklingen att säkerställa en
konkurrenskraftig omvärld för företagsverksamheten och på så vis göra
framgångsrik företagsverksamhet möjlig inom sitt område. En
framgångsrik företagsverksamhet bildar genom skatteintäkterna också
ett underlag för ordnandet av offentliga tjänster. I de näringspolitiska
riktlinjerna betonas dessutom stadens företagsvänliga och
kundinriktade serviceattityd och fastställs stadens näringspolitiska
verksamhetsprinciper, som omfattar bl.a. öppenhet, förutsägbarhet och
jämlikhet vid behandling av företagens ärenden.
Att såsom det föreslås i motionen befria det offentliga rummet från
kommersiell reklam inom stadens område skulle ha stora effekter inte
minst på näringslivet och det skulle kräva en omfattande utredning för
att kunna bedöma saken. Det är viktigt för staden att säkerställa
verksamhetsbetingelserna för företag också när det gäller att göra
reklam. Att reklamen är saklig styrs genom lagstiftningen, stadens
anvisningar och de etiska regler för reklam som fogas till avtalen.
Staden får dessutom betydande inkomster från reklam i det offentliga
rummet och gör avsevärda besparingar i kostnaderna för att bygga och
underhålla väderskydd på hållplatser. Det skulle vara mycket svårt för
staden att ingripa i reklam i det offentliga rummet på privata
fastigheters område. Med stöd av det ovanstående är det inte möjligt
att i enlighet med motionen vidta åtgärder för befriande av det offentliga
rummet från kommersiell reklam.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 991
HEL 2012-002570 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 278
Kj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om
möjligheten att dra nytta av de snörika vintrarna
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-003475 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Saila Machere, evenemangschef, telefon: 310 25903
saila.machere(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-003475 Hellström Sanna valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012
asia 31

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sanna Hellström
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Sanna Hellström och 32 andra ledamöter föreslår i sin
motion att Helsingfors i högre grad än nu ska utnyttja de möjligheter
som snön erbjuder under snörika vintrar, t.ex. genom att sanda
gångbanor bara på en sidan, genom att föra kampanjer för slow lifedagar och genom att samla snö på platser där den kan utnyttjas för
olika vinteraktiviteter.
Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors redan nu erbjuder gott om
tillfällen att utnyttja de möjligheter som stora snömängder erbjuder och
att staden tillsammans med invånarna fortlöpande aktivt utvecklar
utnyttjandet av alla årstider.
De senaste vintrarna har varit härligt eller förfärligt snörika i Helsingfors
efter många slaskvintrar. Snön har gett stadsborna en chans att
återupptäcka de motions- och aktivitetsmöjligheter som vintern kan
erbjuda. Helsingfors är en överraskande mångsidig vinterstad.
Helsingfors bjuder på fina möjligheter att njuta av de fyra årstidernas
särdrag under ordnade former eller på egen hand. Staden upprätthåller
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inemot tvåhundra kilometer skidspår, en spårkarttjänst visar bl.a.
spårets längd, skidstilen och uppgifter om skicket. När vädret tillåter
förfogar stadsborna över ett sextiotal natur- eller konstisbanor och
nästan hundra mindre skridskobanor i parker och lekparker. När kölden
är tillräckligt hård tas det om möjligt i bruk också två skridskobanor på
havsisen. Skridskotider för allmänheten i ishallarna kompletterar
utbudet. För vintersportaren finns det också plogade friluftsvägar. Mer
udda idrottsgrenar har inte glömts – de som utövar tolkning efter hund
har sina egna spår. För barn finns det belysta pulkabackar. Ett tiotal
vakar ger tillfälle till vinterbad i havet. Pimpelfiskare kan pröva
fiskelyckan på många ställen utanför Helsingfors. Cyklister syns året
runt, och brädåkare håller till i snöparken i Stensböle, som har goda
förbindelser med stadstrafiken.
Olika evenemang kompletterar mångsidigheten i det vintriga
Helsingfors: fastlagsjippon, Fölisöns julstig, Högholmens
vinterevenemang, Borgbackens vinterjippo, ljusevenemanget Lux
Helsinki. Dessutom erbjuder bl.a. Suomen Latu kurser i att gå med
snöskor eller göra isskulpturer, för dem som vill lära sig eller bli bekant
med detta. De sociala medierna ger troligen upphov till nya spontana
jippon och evenemang också på vintern – det finns utrymme och natur
relativt nära varje helsingforsare.
Det söks oavbrutet efter nya idéer att dra nytta av det vintriga
Helsingfors och att göra staden mer levande också på vintern.
Invånarna spelar här en viktig roll. Ledamoten Hellström föreslog i sin
motion att det ska utredas om det är möjligt att sanda gångbanor bara
på ena sidan. Byggnadskontoret har redan tidigare utrett denna
möjlighet, som också lagen tillåter. Enligt byggnadskontorets
uppfattning är fördelarna med sandning bara på ena sidan mycket
marginella och de redan nu höga kostnaderna för vinterunderhållet
skulle öka betydligt. Att bilda ett sammanhängande och fungerande
nätverk skulle också utgöra en mycket stor utmaning. De leder som
sandas bara på ena sidan måste markeras med särskilda trafikmärken
och information om dem måste ges bl.a. till invånare med dålig syn.
Krosstenen flyttar sig dessutom snabbt över också till det osandade
området, vilket omintetgör fördelarna med ensidig sandning.
Vidare föreslogs det i motionen att snö ska samlas på platser där den
bättre kan utnyttjas. Snö som plogas från gatuområden kan med
tillstånd från byggnadskontoret samlas i högar på vissa torg och öppna
platser, förutsatt att konstruktionerna tål vikten och att användningen av
området medger detta. Snöhögarna är dock inte rena; i allmänhet
innehåller snön sandningssten och skräp. Detta begränsar
användningen av högarna för rekreationsändamål.
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Idén om kampanjer för slow life-dagar är intressant även om den
kanske strider mot stadens övriga mål. I andra stora städer är det
vanligt att skolor och andra liknande ställen är stängda efter rikligt
snöfall och då kan samhället anses ha en slow life-dag, om ock av
tvång. I motsats till många andra stora städer har gatorna i Helsingfors
dock inte stängts när det har fallit mycket snö, utan staden har på allt
sätt försökt garantera en smidig trafik under alla förhållanden. För att
säkerställa detta vill man ytterligare separat gå ut med information om
att det i svåra snöförhållanden är önskvärt att allmänheten ska anlita
kollektivtrafiken och undvika att komma med bil speciellt till
innerstaden. Meningen med dessa åtgärder har varit att bidra till att folk
kan ta sig till jobbet och skolorna, vilket är önskvärt från
samhällsekonomisk synpunkt. I och med att distansarbete, som
mobilteknologin medger, blir vanligare är det sannolikt att rikligt snöfall
och liknande situationer i sig själva inverkar på hur människorna rör sig
under dagarna i fråga.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Saila Machere, evenemangschef, telefon: 310 25903
saila.machere(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-003475 Hellström Sanna valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012
asia 31

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 992
HEL 2012-003475 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
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Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903
saila.machere(a)hel.fi
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§ 279
Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om
begravningstjänster för muslimer
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-003479 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunto 27.8.2012

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Ilkka Taipale väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Ilkka Taipale och 5 andra ledamöter föreslår i sin motion att
staden ska vidta åtgärder för att det i anslutning till
begravningstjänsterna för muslimer ska inredas en plats eller lokal där
avlidna muslimer kan tvättas. Enligt motionen är det en obligatorisk del
av den muslimska tron att tvätta den avlidne före begravningen eller,
om detta inte är möjligt, föregående kväll.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att utgångspunkten är den finländska praxisen att de
anhöriga kommer överens med en begravningsbyrå om begravningen
och de därtill anknutna speciella förberedelserna.
Suomen Somaliliitto ry stod vintern 2012 i kontakt med
hälsovårdscentralen, som i samråd med fastighetskontorets
lokalcentral har letat efter lämpliga lokaler för tvätt av avlidna bland de
lokaler som hälsovårdscentralen nu har till sitt förfogande. Inte heller
lokalcentralen kan för närvarande erbjuda några andra lämpliga lokaler
för ändamålet.
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Samkommunen HNS är enligt sitt utlåtande beredd att utreda
möjligheten att ordna med lokaler i Haartman-institutets
obduktionslokaler. Stadsstyrelsen anser det vara viktigt att hitta
adekvata lokaler för tvätt av avlidna muslimer och att inleda
diskussioner med samkommunen HNS tillsammans med de övriga
kommunerna i huvudstadsregionen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunto 27.8.2012

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 993
HEL 2012-003479 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 24.8.2012
HEL 2012-003479 T 00 00 03

Kaupunginvaltuutettu Ilkka Taipale ja viisi muuta valtuutettua ovat
tehneet 29.2.2012 kaupunginvaltuustolle aloitteen koskien muslimien
hautauspalveluja Helsingissä.
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Talous- ja suunnittelukeskus viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että terveyskeskuksen tilahallinto on käynyt kiinteistöviraston
tilakeskuksen kanssa neuvottelun, jossa on etsitty nykyisistä
terveyskeskuksen käytössä olevista tiloista käyttötarpeeseen sopivia
tiloja. Sopivia tiloja, jossa olisi vesipiste ja lattiakaivo, ei löytynyt.
Soveltuvan tilan rakentaminen on kallista eikä tarkoitukseen ole varattu
rahoitusta. Ko. tilat vaativat lisäksi hyvin selkeät logistiset järjestelyt,
jotta kulku tiloihin olisi mahdollisimman helppoa ja myös muun
toiminnan kannalta häiriötöntä ja turvallista. Sopivia tiloja ei ole löytynyt
terveyskeskuksen käytössä olevista tiloista helmikuussa tehdyssä 2012
kartoituksessa.
Tilakeskuksella ei viimeisimmän tiedon mukaan ole tälläkään hetkellä
tarjolla aloitteen mukaiseen vainajien pesuun soveltuvia tiloja tarjolla
olevien vapaiden tilojen sijaitessa rakennusten asuinrakennusten
kivijaloissa. Jatkossakin Suomen Muslimiliitto ry:n voi tiedustella
vapaiden markkinoiden ohella myös kaupungilta mahdollisesti
vapautuvia tiloja.
Sosiaalivirastolta saadun tiedon mukaan, se selvittää omiin
hautauspalveluiden kilpailutukseen liittyen, voidaanko niihin
seuraavalla kerralla sisällyttää myös muslimien hautaukseen liittyvät
erityistarpeet.
Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.05.2012 § 170
HEL 2012-003479 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuutettu Ilkka Taipale ja viisi muuta valtuutettua ovat
tehneet 29.2.2012 kaupunginvaltuustolle aloitteen koskien muslimien
hautauspalveluja Helsingissä. Asiasta on pyydetty
ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 4.5.2012
mennessä. Lausunnon valmisteluun on pyydettäessä saatu lisäaikaa
10.5.2012 asti.
Aloitteessa todetaan, että muslimien uskontoon kuuluu pakollisena
osana vainajan pesu ennen hautausta. Aloitteessa todetaan edelleen,
että valitettavasti tällä hetkellä vainaja voidaan joutua viemään kotiin
pestäväksi, koska ei Helsingin sairaaloissa eikä Helsingissä
sijaitsevissa HUS-kuntayhtymän sairaaloissa ole mahdollista järjestää
vainajia varten pesupaikkaa. Suomen Muslimiliitto ry olisi halukas
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esimerkiksi vuokraamaan vainajia varten pesutilan, mutta aloitteessa
todetaan, että se on vaikeaa islamilaiselle järjestölle.
Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Suomen Islamilaisen Neuvoston mukaan Suomessa on kasvava
islamilainen yhteisö, joka koostuu eri maista tulleista muslimeista ja
suomalaisista käännynnäistä. Suomessa arvioidaan olevan noin 45
000 muslimia. Islaminuskon mukaisissa hautajaisissa on monia
erityispiirteitä, jotka alkavat vainajan käsittelystä. Vainajan omaiset tai
sukulaiset vastaavat hautaamiseen liittyvien toimenpiteiden
toteutuksesta ja hautaus pyritään järjestämään mahdollisimman
nopeasti, mikäli suinkin mahdollista kuolemaa seuraavana päivänä.
Suomen Islamilaisen Neuvoston hautausmaalautakunnan mukaan
ennen hautaamista muslimivainajalle tehdään rituaalinen pesu. Vainaja
pestään runsaalla, yleensä juoksevalla vedellä. Veden tulee poistua
pesualustalta helposti. Pesu tehdään islamin ohjeiden mukaisesti.
Pesun suorittavat yleensä vainajan omaiset ja ellei näitä ole, muut
samanuskoiset. Läsnä voivat olla yleensä vain muslimit. Vainajan pesu
suoritetaan hautauspäivänä. Vainaja kuljetetaan suoraan pesupaikalta
hautausmaalle. Islamilaisissa maissa muslimit haudataan ilman
arkkua, Suomessa arkuissa tms.
Ympäristölautakunta toteaa, että islamin uskoisten tulisi voida järjestää
Helsingissä uskonsa mukaiset hautajaiset, johon kuuluu oleellisena
osana vainajan pesu. Ympäristölautakunta toimii
terveydensuojeluviranomaisena, ja ottaa kantaa vainajien pesuun
varattuun tilaan terveydensuojelulain nojalla. Toiminta tulee järjestää
siten, että mahdollisten terveyshaittojen syntyminen ehkäistään.
Toiminnasta tulee tehdä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen
kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista
terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi
selvitykset toimintaan varatun paikan sijainnista, harjoitettavasta
toiminnasta, vedenhankinnasta, ilmanvaihdosta, viemäröinnistä ja
jätehuollosta sekä terveyshaitan arvioimiseksi tarpeelliset tiedot ja
mahdolliset toimenpiteet terveyshaitan estämiseksi.
Terveydensuojeluasetuksessa säädetään ruumiin käsittelystä,
säilyttämisestä ja kuljettamisesta seuraavaa: Jos vainaja on sairastanut
tarttuvaa tautia ja tartunnan vaara on edelleen olemassa, on vainajan
kuolinsyyn selvittäjän ilmoitettava tästä ruumista käsittelevälle. Muualla
kuin sairaalan tiloissa ruumis on säilytettävä asianmukaisessa tiiviissä
arkussa tai vastaavassa ennen hautaamista. Ruumiin kuljettaminen on
sallittua vain siihen tarkoitukseen varatussa kulkuneuvossa.
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Asetuksen mukaan vainajan ruumis on haudattava viivytyksettä tiiviissä
asianmukaisessa arkussa tai vastaavassa taikka tuhkattava
krematoriossa. Tuhkaaminen ei kuitenkaan kuulu islamilaiseen
hautaamiseen.
Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että muslimivainajia varten on
asianmukainen pesutila. Pesutila voisi olla esimerkiksi
muslimiuskoisten hautausmaan yhteyteen rakennettu asianmukainen
tila tai muu erillinen tila, joka soveltuisi tähän tarkoitettuun toimintaan.
Ympäristölautakunta toteaa edelleen, että muslimivainajan siirtäminen
kotiin ja siellä tehtävä vainajan pesu ei ole hyväksyttävää toimintaa
mahdollisen tartuntavaaran takia.
Esittelijä
kaupungineläinlääkäri
Riikka Åberg
Lisätiedot
Leea Kultanen, johtava terveystarkastaja, puhelin: +358 9 310 31522
leea.kultanen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 17.04.2012 § 92
HEL 2012-003479 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
valtuustoaloitteesta ”Muslimien hautauspalvelut Helsingissä”
seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:
"Muslimivainajan pesu on suoritettava välittömästi ennen hautausta ja
jos se ei ole mahdollista, niin edellisenä iltana. Muilla uskonnoilla ei ole
vastaavaa velvoitetta vainajien pesuun.
Helsingin terveyskeskuksen johtoryhmä on käsitellyt muslimivainajien
pesuja linjatessaan sairaaloiden kappeleiden ja kylmätilojen käytön
periaatteita vuonna 2009. Silloin johtoryhmässä tehty päätös oli, että
erilaisiin jäähyväisjuhlamenoihin, kuten ruumiinvalvojaiset, tai
uskonnollisiin hautaamisen valmistelutapahtumiin, kuten vainajapesu,
ei voida varata sairaaloissa erillistä tilaa. Vuodeosastoilla voidaan
mahdollisuuksien mukaan sopivien tilojen niin salliessa mahdollistaa
muslimivainajien pesut. Sairaala ei osallistu vainajapesujen
erityisjärjestelyihin eikä sisäisiin kuljetuksiin.
Suomessa yleinen käytäntö on, että omaiset sopivat hautaustoimiston
kanssa hautauksesta ja siihen liittyvien erityisvalmistelujen
järjestelyistä. Sairaalan kylmätilojen yhteydessä on pieni kappeli, jossa
omaiset voivat jättää läheiselleen jäähyväiset.
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Suomen lainsäädännössä ei esim. vainajanpesulle tai vainajan
käsittelylle yleensäkään esitetä erityisiä vaatimuksia, vaan
terveydensuojeluasetuksessa todetaan yleisellä tasolla, että vainajan
käsittelyn, säilyttämisen, kuljettamisen ja hautaamisen tulee toteutua
asianmukaisesti. Hautaustoimilaissa määrätään, että vainajan ruumis
on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava, ruumista ja
tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla
tavalla sekä vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä
tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja
toivomuksia.
Aikaisemmin muslimien pesut voitiin suorittaa HUSLABin patologian
yksikön vuokraamassa Auroran sairaalan vainajien säilytystilassa.
Mahdollisuus käyttää näitä tiloja muslimivainajien pesuun päättyi
HUSLABin lopetettua obduktiotoiminnan Aurorassa ja irtisanottua tilan
vuokrasopimuksen.
Hjelt-instituutti teki päätöksen keskittää Etelä-Suomen alueen
oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset instituutin tiloihin Helsingissä
1.9.2011 lähtien, jolloin mahdollisuus säilyttää muita vainajia
oikeuslääketieteen laitoksen tiloissa loppui. Tämän päätöksen johdosta
Helsingin terveyskeskuksen vainajien kylmäsäilytystilojen käyttöä
tarkennettiin kesällä 2011 ja HUSilta vapautuneet vainajien säilytystilat
Auroran sairaalassa otettiin toimitusjohtajan päätöksellä Helsingin
terveyskeskuksen vainajien säilytyksen lisätilaksi 1.9.2011 lähtien.
Suomen Muslimiliitto ry. on ollut yhteydessä terveyskeskukseen ja on
myös lähettänyt talvella 2012 kirjeen, jossa se tuo esille
muslimivainajien pesuihin liittyvät vaikeudet. Kirjeen mukaan tilanne on
tällä hetkellä se, että vainaja saatetaan joutua viemään kotiin
pestäväksi. Suomen Muslimiliitto ry. haluaisi ratkaista asian
mahdollisimman pian yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan
kaupunkien kanssa, koska ongelma koskee myös niitä vantaalaisia tai
espoolaisia, jotka kuolevat Meilahden sairaalassa.
Suomen Muslimiliitto ry. ilmoitti kirjeessään olevansa myös valmis
vuokraamaan pienen tilan, missä pesut voitaisiin suorittaa, joko niin
että tila olisi vain tätä käyttöä varten tai siten, että käytöstä
maksettaisiin kertakorvaus. Liiton näkemys on, että tilan pitäisi olla
tarkoitukseen soveltuva, esim. sairaalan, hoitokodin tms. yhteydessä
tai muu erillinen tarkoitukseen soveltuva tila. Terveyskeskus on
yhteistyökokouksessa kiinteistöviraston kanssa tuonut esiin myönteisen
suhtautumisensa siihen, että Suomen Muslimiliitto ry:lle voitaisiin
vuokrata vainajien pesuun soveltuva tila.
Terveyskeskuksen tilahallinto on käynyt kiinteistöviraston tilakeskuksen
kanssa neuvottelun, jossa on etsitty nykyisistä terveyskeskuksen
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

714 (881)

Kj/23
26.09.2012
käytössä olevista tiloista käyttötarpeeseen sopivia tiloja. Sopivia tiloja,
jossa olisi vesipiste ja lattiakaivo, ei löytynyt. Soveltuvan tilan
rakentaminen on kallista eikä tarkoitukseen ole varattu rahoitusta. Ko.
tilat vaativat lisäksi hyvin selkeät logistiset järjestelyt, jotta kulku tiloihin
olisi mahdollisimman helppoa ja myös muun toiminnan kannalta
häiriötöntä ja turvallista. Terveyskeskus on ohjannut Suomen
Muslimiliitto ry:tä tiedustelemaan mahdollisia tiloja myös
sosiaalivirastolta sekä yksityisistä terveydenhuoltoyrityksiltä.
Yhtyen terveyskeskuksen jo ilmoittamaan kannanottoon
terveyslautakunta toteaa pitävänsä perusteltuna, että kiinteistövirasto
pyrkii etsimään muslimivainajien pesutiloiksi soveltuvat tilat ja antaa ne
vuokralle Suomen Muslimiliitto ry:lle. Sopivia tiloja ei ole löytynyt
terveyskeskuksen käytössä olevista tiloista helmikuussa tehdyssä 2012
kartoituksessa. Terveyskeskuksella ei myöskään ole rahoitusta
soveltuvien tilojen rakentamiseen eikä ylläpidolle. Lyhyestä
vastausajasta johtuen neuvotteluja ei ole voitu käydä Espoon ja
Vantaan kanssa yhteisen muslimien vainajapesutilan löytämiseksi.
Terveysvaikutusten arviointi:
Vainajien käsittelyyn tai itse hautaamiseen liittyvät jäähyväisjuhlamenot
tai hautaamisen erityisvalmistelut liittyvät uskonnollisiin tai kulttuurisiin
velvoitteisiin ja ovat merkityksellisiä vainajan suvulle ja muille läheisille.
Näiden velvoitteiden toteutumisella uskonnon ja kulttuurin
edellyttämällä tavalla edistää näiden henkilöiden hyvinvointia ja
terveyttä."
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348
marketta.kupiainen(a)hel.fi
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§ 280
Ryj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om
minskning av mängden småpartiklar i luften
HEL 2012-002558 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

HEL 2012-002558 Koulumies Terhi valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012
asia 31
vp4ptkote.pdf

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Terhi Koulumies
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Terhi Koulumies föreslår i sin motion att Helsingfors stad
vidtar åtgärder för att minska mängden småpartiklar som orsakas av
bränning av trä och ställer gränser för utsläpp från eldstäder i
tätortsområden.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att Helsingfors stad inte kan ställa utsläppsgränser för
eldstäder som är i bruk eftersom det finns varken metoder eller gränseller riktvärden för mätningen av utsläpp eller halter från eldstäder.
Nya eldstäder kommer att beröras av förordningen för apparater med
fasta bränslen som EU-kommissionen håller på att utfärda i enlighet
med ekodesigndirektivet. Enligt förordningen får apparater som inte
uppfyller kraven inte släppas ut på marknaden. Förordningen gäller
endast i fråga om nya apparater. Författningen utfärdas troligen år
2013 varvid den uppskattas träda i kraft år 2015.
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En broschyr för invånare om en eldstads inverkan på luftkvaliteten och
korrekta sätt att bränna trä färdigställs till hösten 2012. HRM
Helsingforsregionens miljötjänster och Finlands miljöcentral SYKE
ansvarar för broschyren och finansierar den. Även samtliga
miljöcentraler i huvudstadsregionens kommuner, Sotningsbranschens
Centralförbund, Arbetseffektivitetsföreningen och Valvira deltar i
arbetet på broschyren. Målet är att påverka användare av en eldstad
och instruera dem att använda eldstaden så att utsläppen är så små
som möjligt. För sotare ordnas ett utbildningstillfälle om ämnet och de
delar ut broschyren under uppvärmningssäsongen 2012–2013 till alla
fastigheter som de sotar i huvudstadsregionen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

HEL 2012-002558 Koulumies Terhi valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012
asia 31
vp4ptkote.pdf

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 994
HEL 2012-002558 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 126
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HEL 2012-002558 T 00 00 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon.
Helsingin ympäristökeskuksen toimintatapa savuhaittavalituksissa
Helsingin kaupungin ympäristökeskus tutkii puun tai muun polttoaineen
polttamisesta syntyvien päästöjen haittoja ensisijaisesti
ympäristönsuojelulain 3 §:ssä määritellyn ympäristön pilaantumisen
kannalta. Lisäksi Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17
§:ssä todetaan muun muassa:
”Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske kuivaa,
puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä, jota poltetaan
asianmukaisessa tulisijassa tai paperin ja pahvin käyttöä sytykkeenä.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistot on säädettävä, huollettava ja niitä on
käytettävä siten, ettei päästöistä aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle
viihtyvyydelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Lämmityslaitteiston
kunto on vaadittaessa osoitettava asiantuntijan antamalla arviolla.
Puun tai muun kiinteän polttoaineen polttamisesta tulisijoissa ei saa
aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille eikä lähiympäristölle.”
Ympäristökeskukselle tehtiin vuosina 2009 – 2011 yhteensä 84 savua
tai hajua koskevaa toimenpidepyyntöä. Näistä noin kolmannes oli
tulisijoissa tapahtuvasta polttamisesta aiheutuvista päästöistä johtuvia.
Luotettavaa ja vertailukelpoista menetelmää sekä päästöjen että
pitoisuuksien mittaamiseksi päästölähteen luona ja lähiympäristössä ei
ole, eikä myöskään raja- tai ohjearvoja ole käytettävissä. Sen vuoksi
ympäristökeskus käyttää savuhaittojen arvioinnissa soveltaen STTV:n
(nykyisin Valvira) oppaassa 6:2008 "Puun pienpolttoa koskevat
terveydelliset ohjeet" kuvattua aistinvaraista menetelmää.
Menetelmässä on oleellista haitankärsijän pitämä päiväkirja, jossa
tämä kirjaa muun muassa päivämäärän, haitan kestoajan sekä
kuvauksen hajusta. Lisäksi hajuhaittaa arvioidaan kokeneen
tarkastajan tekemillä aistinvaraisilla maastohavainnoilla, joissa
verrataan haittaa muissa vastaavanlaisissa puun pienpolttokohteissa
tehtyihin havaintoihin.
Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on vuosina 2009 – 2011
tehnyt kaksi päätöstä koskien puun pienpoltosta aiheutuvia
savuhaittoja. Ensimmäisessä päätöksessä lautakunta totesi, että
ympäristön pilaantumista ei kohteessa voitu todeta. Toisessa
päätöksessä lautakunta määräsi päästölähdekiinteistön vähentämään
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päästöjä kylmänä vuodenaikana. Kiinteistön valitus lautakunnan
päätöksestä on käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa.
Uusille tulisijoille on tulossa päästömääräyksiä
Helsingin kaupunki ei voi asettaa päästörajoja olemassa oleville
tulisijoille, koska niiden päästöjen luotettavaan mittaamiseen ei ole
olemassa menetelmiä eikä raja- tai ohjearvoja. Myöskään
ympäristöministeriö ei suunnittele tässä vaiheessa rajoituksia käytössä
oleville tulisijoille. Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset
ja ohjeet ovat pääsääntöisesti kohdistuneet vain uudisrakentamiseen ja
tämän vuoksi tulisijojen päästörajojakin on harkittu vain uusille
tulisijoille. Korjausrakentamista koskevia määräyksiä annettaessa voisi
olla ympäristöministeriön mukaan mahdollista asettaa päästörajoja
korjattaville/uusittaville tulisijoille, mutta tähän liittyvää tarkastelua ei ole
vielä tehty. Päästörajojen asettamisessa on eräänä hidasteena ollut se,
että eurooppalaisella tasolla ei ole saatu sovittua standardoidusta
mittausmenetelmästä, jolla mitattaisiin pienhiukkaspäästöjä. Eri
tutkimusprojekteissa mitataan paljonkin päästöjä, mutta eri
tutkimuslaitokset käyttävät erilaisia mittausmenetelmiä.
Uusille tulisijoille on tulossa EU:sta ekosuunnitteludirektiivin mukainen
komission asetus kiinteiden polttoaineiden laitteille. Asetus sisältää
laboratorio-olosuhteissa tehtyihin testimittauksiin perustuvat päästörajat
ja sillä kielletään vaatimukset täyttämättömien laitteiden saattaminen
markkinoille. Asetus koskee vain uusia laitteita, ei jo olemassa olevia.
Olemassa oleville tulisijoille tällainen päästörajojen asettaminen ei ole
mahdollista. Säädös annetaan todennäköisesti vuonna 2013, jolloin se
tullee voimaan arviolta vuonna 2015.
Lisäksi sisäasiainministeriö valmistelee parhaillaan valtioneuvoston
asetusta tehdasvalmisteisten tulisijojen paloturvallisuudesta. Myös
tämä asetus koskee uusia tulisijoja.
Tulisijan käyttötapa vaikuttaa eniten päästöihin
Tulisijojen päästöt ovat voimakkaasti riippuvaisia tulisijan käyttötavasta,
sääolosuhteista ja käytetyn polttoaineen laadusta. Matalapaineella
päästöt eivät pääse leviämään kauemmas vaan jäävät alailmaan
aiheuttaen savuhaittoja. Märän puun tai jätteen polttaminen ja kitupoltto
aiheuttavat paljon päästöjä. Puhdas ja sopivan kuiva puuaines palaa
tehokkaasti, jolloin palamisesta syntyy vähemmän päästöjä.
Tulisijan vaikutuksista ilmanlaatuun ja oikeista puun polttotavoista on
valmistumassa esite asukkaille syksyyn 2012 mennessä. HSY ja
SYKE vastaavat esitteestä ja rahoittavat sitä. Esitteen valmistelussa
ovat mukana myös kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien
ympäristökeskukset, Nuohousalan keskusliitto, Työtehoseura ja
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Valvira. Tavoitteena on vaikuttaa tulisijan käyttäjiin ja opastaa
käyttämään tulisijaansa siten, että päästöt ovat mahdollisimman pienet.
Nuohoojille järjestetään aiheesta koulutustilaisuus ja he jakavat esitettä
lämmityskaudella 2012–2013 kaikkiin pääkaupunkiseudulla
nuohoamiinsa kiinteistöihin.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Outi Väkevä, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31516
outi.vakeva(a)hel.fi
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§ 281
Ryj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om
hundparker
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-002571 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sanna Hellström
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Sanna Hellström och 14 andra ledamöter har väckt en
motion i vilken det föreslås att oinhägnade hundparker av lätt
konstruktion ska anläggas och att hundägarna och invånarna ska höras
när hundparkerna planeras.
Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och
konstaterar att hundparkerna i urbana områden måste inhägnas bl.a.
av säkerhetsskäl. Byggnadskontoret utreder möjligheterna att hitta en
plats för ett område likt Östersundoms hundskog på mark som staden
äger i grannkommunerna.
Byggnadskontoret håller kontakt med invånarföreningarna och med
Helsingin seudun kennelpiiri ry, som företräder hundägarna.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 995
HEL 2012-002571 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 245
HEL 2012-002571 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Helsingissä on nykyisin 89 koira-aitausta. Aitauksissa koiria voidaan
ulkoiluttaa vapaina, sillä järjestyslain mukaan koiria voi pitää taajamissa
vapaana vain koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla
piha-alueilla. Aitauksissa koirat myös oppivat tulemaan toimeen
lajitoveriensa kanssa. Samalla ne ovat tärkeitä koiranomistajien
tapaamis- ja tiedonvälityspaikkoja. Koira-aitausten aitaaminen
kaupunkimaisella alueella on tarpeellista koirien ja muun turvallisuuden
takaamiseksi. Myös tällöin koirien on oltava omistajansa tai haltijansa
valvonnassa, ja niiden pääsy liikenteen sekaan on estettävä.
Perustettaessa aitauksia tulee niiden ja asuinkortteleiden, sairaalaalueiden, hautausmaiden ja muiden koirien haukunnasta häiriintyviin
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alueiden välillä olla riittävä etäisyys. Myös muu virkistyskäyttö, kuten
leikkipaikat, pelikentät, tärkeät yleiset ulkoilureitit, ladut ja kaikkien
käytettävissä olevat luontoalueet, kilpailee tilasta koira-aitausten
kanssa. Helsinki tiivistyy, eikä uusille, entistä suuremmille koiraaitauksille ole helppo löytää paikkoja. Suurille koira-aitauksille on tilaa
lähinnä väljemmin rakentuneilla esikaupunkialueilla. Aitaaminen, joka
mahdollistaa aitausten turvallisen käytön, on yleensä koira-aitauksen
perustamisen suurin kuluerä. Varusteiden ja rakentamisen tasolla ei ole
ollut vastaavan suuruista kustannusvaikutusta koira-aitauksen
kokonaishintaan.
Koira-aitausten ja koirametsien sijoittamisessa on huomioitava myös
maiseman- ja luonnonsuojelu. Metsiin perustetuissa tavanomaisissa
koira-aitauksissa metsänpohja saattaa kulua nopeasti paljaaksi.
Östersundomin usean hehtaarin laajuisessa koirametsässä voi
havainnoida koirien vaikutusta metsäluontoon. Alue on ollut vilkkaassa
käytössä, josta johtuen metsäluonto on alkanut muuttua. Koirien virtsa
ja ulosteet muuttavat metsänpohjan ravinnepitoisuuksia. Tallaaminen,
kaivelu ja kaluaminen kuluttavat maapohjaa ja kasvillisuutta. Osa
puustosta, varsinkin taimikot, kärsivät, eikä metsää enää saada
uudistumaan luontaisesti.
Östersundomin koirametsän kaltaisia alueita ei ole Helsingin kaupungin
alueella osoitettavaksi koirien käyttöön, mutta sellainen voi löytyä
naapurikunnista Helsingin kaupungin omistamilta alueilta. Esimerkiksi
Nuuksiosta saattaisi löytyä koirametsiksi soveltuvia kohteita. Suuri osa
näistä alueista on liikuntaviraston hallinnassa rakennusviraston
vastatessa luonnonhoidosta. Sijoitusasioista päättää alueen haltija.
Yhteistyö koiranomistajien ja asukkaiden kanssa
Rakennusvirasto kokee yhteistyön asukkaiden ja koiranomistajien
kanssa tarpeelliseksi ja haluaa edistää sitä. Rakennusvirasto pitää
myös säännöllisesti yhteyttä Helsingin seudun kennelpiirin, joka
edustaa asukas-, käyttäjä- ja asiantuntijanäkemystä. Yksittäisten
henkilöiden toiveet ja näkemykset ovat varsin moninaisia, sillä
koiranomistajien ja muiden alueen asukkaiden mielipiteet saattavat
poiketa toisistaan suuresti. Rakennusvirasto on kuullut
asukasyhdistyksiä aina uusia koira-aitauksia perustettaessa jo siksi,
että aitausten paikanvalinta herättää usein paljon toisistaan poikkeavia
kannanottoja. Uuden koira-aitauksen perustamisen edellytyksenä on
ollut aloite alueen asukasyhdistykseltä tai että se on merkitty
asemakaavaan.
Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt Rakennusviraston laatimat
Helsingin koirapalveluperiaatteet syksyllä 2000. Periaatteet perustuvat
koiranomistajille suunnatusta kyselytutkimuksesta saatuun aineistoon.
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Koirapalveluperiaatteita päivitetään käyttäjiltä saadun palautteen sekä
ylläpidon havaintojen pohjalta vuoden 2012 aikana, jonka jälkeen ne
viedään yleisten töiden lautakunnan hyväksyttäväksi. Mahdollisuuksia
suurempien koira-aitausten perustamiseen ja koirametsän
osoittamiseen Helsingin kaupungin omistamilta mailta naapurikunnissa
tarkastellaan osana linjauksen päivitystä.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638
kaisu.ilonen(a)hel.fi
Ritva Keko, laatuvastaava, puhelin: 310 38403
ritva.keko(a)hel.fi
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§ 282
Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om
bortforsling av snöhögar från kör- och gångbanor
HEL 2012-002556 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Tuomo Valokainen och 7 andra ledamöter föreslår i en
motion att staden ska effektivisera snöröjningen och bortforslingen av
snö från gatorna.
Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och
konstaterar att staden har effektiviserat vinterunderhållet på många
sätt, bl.a. genom att ta i bruk en beredskapsplan inför snörika vintrar.
Avsikten är att förelägga stadsfullmäktige en gatuhållningsordning med
bestämmelser om bl.a. snöröjning och bortforsling av snö.
Byggnadskontoret utvecklar i samråd med serviceproducenter
arbetsmetoder som främjar bortforslingen av snö. En effektiv
snöröjning kräver också fler snötippar på olika håll i staden. Lämpliga
platser för snötippar utreds tillsammans med de berörda
förvaltningarna.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
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kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 996
HEL 2012-002556 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 249
HEL 2012-002556 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Aloite on erittäin kannatettava.
Yleisten töiden lautakunta toteaa, että rakennusvirasto on tehnyt
runsaasti talvihoitoon liittyneitä tehostamistoimenpiteitä.
Tehostamistoimenpiteitä ehdotettiin rakennus- ja ympäristötoimen
apulaiskaupunginjohtajan kadunpidon kehittämisryhmässä ja niitä on jo
otettu käyttöön. Muun muassa myös viimetalvena käyttöönotettu
runsaslumisien talvien varautumissuunnitelma, joka sisältää
lisäpysäköintipaikat ja -lumenvastaanottopaikat sekä auton omistajille
suunnatun maksuttoman tekstiviesti- ja Internet-palvelun vähentämään
kaupungin toimesta tehtävää ajoneuvojen siirtojen vähentämiseksi.
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Runsaan lumen ongelma on korostunut kantakaupungissa, jossa lumi
täyttää kadunvarret. Kantakaupungin alueella Etu-Töölön aluetta
lukuun ottamatta on talvihoidossa kunnossapitolain mukainen
vastuujako kaupungin ja kiinteistöjen omistajien kesken. Ajoratojen
auraus ja liukkaudentorjunta kuuluu kaupungille, jalkakäytävien auraus
ja liukkaudentorjunta kiinteistön omistajille ja sekä ajoradoilta että
jalkakäytäviltä aurattujen lumien poiskuljetus on kiinteistöjen omistajien
vastuulla.
Aloitteessa on mainittu, että (kantakaupungissa) lumikasat jäävät
osittain jalkakäytävälle ja osittain ajoradalle, mikä vaarantaa jalankulun
ja tukkii autoliikenteen. Ongelman poistaminen kuuluu tällä hetkellä
pääosin tontinomistajille. Rakennusvirastoon siirrettiin vuoden 2012
alussa aiemmin rakennusvalvontaviraston vastuulle kuulunut
tontinomistajien kadunpidollisten velvoitteiden valvonta. Tänä aikana
rakennusvirasto on rakentanut valvontajärjestelyä ja vuoden alusta
lähtien valvojat ovat huomauttaneet ja kehottaneet satoja kiinteistöjä
tekemään heille kuuluneet vastuunsa.
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että talvihoidon tehostaminen
edellyttää katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta annetun lain mahdollistamaan erillisen
kunnossapitojärjestyksen. Kunnossa- ja puhtaanapitoa säätelevä
kunnossapitojärjestys on vastaava kuin kunnan rakennusjärjestys.
Siinä kaupunki voi antaa tarkemmat määräykset kunnossa- ja
puhtaanapitotöiden suoritustavasta ja siinä käytettävistä aineista ja
laitteista, suoritusajasta, lumen käsittelystä, sijoittamista ja
poiskuljetusta sekä alueiden jaottelusta ylläpidon tavoitetason
mukaisiin kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin. Se luo vahvan perustan
ylläpidon valvonnalle myös kiinteistöjen omistajiin nähden.
Rakennusvirasto valmistelee esityksen kunnossapitojärjestyksestä
kuluvan vuoden aikana. Kunnossapitojärjestyksen vahvistaa
rakennusjärjestyksen tapaan Helsingissä kaupunginvaltuusto.
Kokonaisvastuuhoidon mahdollinen laajentaminen kantakaupungin
alueelle, jossa kaupunki ottaa hoidettavakseen kaikki tontinomistajille
kuuluvat tehtävät, myös katujen lumen poisajon, tasaisi ja parantaisi
talvihoidon laatua ja mahdollistaisi tehokkaan ja hallitusti hoidetun
lumen pois kuljetuksen. Kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoidon
selvityksestä on yleisten töiden lautakunta antanut asiaa koskevan
lausunnon kaupunginhallitukselle 13.4.2012. Lausunnossa lautakunta
toteaa, että alueen ottaminen kokonaisvastuuhoidon piiriin on keskeisin
tapa tehostaa lumen poistamista kantakaupungin alueella.
Kolme edellistä talvea ovat olleet muihin talviin verrattuna
poikkeuksellisen runsaslumisia ja erittäin haasteellisia. Helsingissä oli
20 vuotta sitten käytettävissä enemmän kuin 15
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lumenvastaanottopaikkaa. Tällä hetkellä kaupungin merkittävästi
laajennettua 20:ssä vuodessa, on näitä kadun talvihoidon toiminnan
kannalta elintärkeitä perusedellytyksiä vähennetty puoleen. Kolmena
edellisenä talvena on suuren lumimäärän vuoksi jouduttu virallisten
vastaanottopaikkojen lisäksi avaamaan eri puolille Helsinkiä kymmeniä
varapaikkoja, joihin lunta on ollut mahdollista varastoida.
Yleisten töiden lautakunta katsoo, ettei nykyinen toiminta
lumenvastaanoton edellytysten suhteen ole kestävällä pohjalla.
Kaupungin tulee suunnitella ja rakentaa lumenvastaanottoon riittävä
kapasiteetti palvelemaan kaikkia kaupunginosia, mikä tarkoittaa lisää
vastaanottoalueita ja panostamista muihin lumen hallintamenetelmiin.
Jokaisen kaupunginosan tulee voida huolehtia alueensa
lumilogistiikasta itsenäisesti. Näin lunta ei tarvitsisi kuljettaa pitkiä
matkoja toisiin kaupunginosiin ja logistiikka olisi kokonaisuudessaan
toimivaa ja edullista. Tässä määrittelytyössä vaaditaan lähes koko
teknisen sektorin hallintokuntien osallistumista ja tukea.
Katujen talvihoidossa ei ole vielä riittävän laajassa käytössä uutta
lumilogistiikkaa ja etenkin poiskuljetusta nopeuttavia työmenetelmiä.
Rakennusvirasto on ollut mukana kehittämässä tehokkaampia
työmenetelmiä. Operatiivisesta ja teknisestä kehittämistyöstä vastaa
palveluntuottajat, joilla on asiantuntijuus toiminnan parantamiseen.
Tällä hetkellä nopeuttamiseen liittyviä edellytyksiä on heikosti
palveluntuotannossa. Palveluntuottajien paremmalla keskinäisellä
kilpailulla voitaisiin esimerkiksi nopeuttaa kehitystyön jalkauttamista
normaaleihin toimintamenetelmiin. Myös kunnossapitojärjestys
tehostaa lumilogistiikkaa.
Katujen talvihoitoon paremmin varautuminen vaatii suunnitelmallisuutta
ja ennakoimista. Rakennusvirasto on aiempina
taloussuunnitelmakausina esittänyt talvihoitoon lisää määrärahoja, jotta
hankaliin talviin voitaisiin varautua paremmin esimerkiksi lisäämällä
varalla olevia resursseja. Talvihoitoon varatut määrärahat ovat
kehittyneet yleistä kustannustasoa ja alueiden kasvua heikommin. Näin
ollen poikkeuksellisten runsaslumisten talvikatujen hoitotaso on
luonnollisesti heikentynyt. Toimiva kunnossapito ja etenkin talvihoito
turvaa kaupungin toimintaedellytykset ja talveen varautuminen olisi
nähtävä samanlaisena kaupungin toiminnan turvaajana kuin
pelastustoimi. Näin ollen koko teknisen sektorin tulee olla toiminnallaan
mukana kehittämässä turvallisen liikenteen edellytyksiä Helsinkiin.
Käsittely
08.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotuksen kappaleen 7 loppuun
seuraava virke: "Lausunnossa lautakunta toteaa, että alueen ottaminen
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kokonaisvastuuhoidon piiriin on keskeisin tapa tehostaa lumen
poistamista kantakaupungin alueella."
Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen
Lisätiedot
Tarja Myller, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38538
tarja.myller(a)hel.fi
Ville Alatyppö, projektinjohtaja, puhelin: 310 39943
ville.alatyppo(a)hel.fi
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§ 283
Ryj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om
underlättande av återvinning
HEL 2012-003476 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Mirka Vainikan valtuustoaloite
HSYn lausunto 20.4.2012

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mirka Vainikka
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Mirka Vainikka och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion
att placeringen av återvinningsställen ska förbättras och att det till
Malm ska förläggas ett återvinningsställe för glas, metall, papp och
papper.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att i huvudstadsregionen och Kyrkslätt handhas de på
kommunen ankommande myndighetsuppgifterna i anslutning till
sophanteringen av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
HRM. Också nätet av återvinningsställen är på HRM:s ansvar. HRM
skaffar de behövliga tillstånden för återvinningsställena av städerna
och markägarna, anlägger ställena och svarar för underhållet och
snyggheten där. Produktionssammanslutningarna och klädinsamlarna
betalar en avtalsenlig ersättning till HRM för de kostnader som
återvinningsställena ger upphov till.
Om återvinningsställen förläggs till stadens mark, är det staden som
beslutar om de behövliga arrenderingarna och åtgärdstillstånden. HRM
utarbetar tillsammans med de produktionssammanslutningar som
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ansvarar för återvinningen och med de övriga återvinningsaktörerna
framställningar till staden om återvinningsställenas läge och om de
fraktioner som samlas in på dessa. Återvinningsställena placeras om
möjligt så att de är lätta att nå.
HRM ordnar i Malm ett återvinningsställe på en butiksgård och
eventuellt ett annat ställe på parkeringsplatsen i hörnet av Rikroken
och Gamla Helsingevägen.
För returpapperstransporten och för anordnandet av avgiftsfria
insamlingsställen för returpapper svarar producenterna. Dessa ska
ordna bortforslingen av papper från fastigheter utanför småhus- eller
glebygdsområden. Producenterna bestämmer hur tätt nätverket av
insamlingskärl ska vara.
Enligt de nya sophanteringsföreskrifter som trädde i kraft 1.7.2012 blir
det 1.1.2014 obligatoriskt att separat samla in glas, metall och en större
del av kartongen. HRM börjar transportera separat insamlat
förpackningsavfall från de enskilda fastigheterna stegvis i enlighet med
ett särskilt beslut av HRM:s styrelse. Fastigheterna övergår senast
1.9.2017 till den av HRM ordnade transporten av förpackningsmaterial.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Mirka Vainikan valtuustoaloite
HSYn lausunto 20.4.2012

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 997
HEL 2012-003476 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 364
HEL 2012-003476 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kierrätyspisteiden sijainti kiinnostaa ymmärrettävästi alueen asukkaita,
sekä mahdollisina naapureina että kierrätyspisteen käyttäjinä.
Kierrätyspisteisiin liittyy nk. nimby-ilmiö, niitä toisaalta halutaan mutta
kaikille osallisille sopivan ja jätelain edellytykset täyttävän paikan
löytäminen tiiviistä kaupunkirakenteesta ei ole ongelmatonta.
Rakennusviraston hallinnoimilla yleisillä alueilla sijaitsevia
kierrätyspisteitä koskeva lupamenettely on siirretty kiinteistövirastosta
rakennusviraston vastuulle vuoden 2003 alusta. Kierrätyspisteitä
koskevat voimassa olevat vuokrasopimukset on siirretty samassa
yhteydessä kiinteistövirastosta rakennusvirastoon. Kierrätyspisteitä
sijaitsee myös liikuntaviraston ja tukkutorin hallinnoimilla yleisillä
alueilla sekä kiinteistöviraston hallinnoimilla rakentamattomilla tonteilla.
Lisäksi kierrätyspisteitä on perustettu muiden kuin kaupungin
hallinnoimiin liikekiinteistöihin ja niiden tonteille.
Kaupungin rooli kierrättämisessä
Jätelaki antaa määräyksiä tiettyjen jätelajien tuottajavastuista.
Tämän lisäksi kierrätyspisteiden sijaintiin ja lukumäärään vaikuttaa
myös toiminnan taloudellinen kannattavuus. Verkoston tiheyteen
vaikuttaa kultakin alueelta kertyvän materiaalin suhde toiminnasta
aiheutuviin kustannuksiin.
HSY laatii yhdessä kierrättämisestä vastuussa olevien
tuottajayhteisöjen ja muiden tuottajavastuun ulkopuolisten kierrätystä
harjoittavien toimijoiden kanssa kaupungille esitykset pisteiden
sijainnista ja niissä kerättävistä jakeista. Pisteet pyritään sijoittamaan
asukkaiden luonnollisten kulkureittien varsille, jotta ne ovat helposti
saavutettavissa.
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Mikäli kierrätyspistettä esitetään perustettavaksi kaupungin
hallinnoimalle alueelle, kaupunki harkitsee jätelain määräysten,
maankäytönsuunnittelun ja ko. alueen hallinnan näkökulmasta HSY:n
esittämän jätteen kierrätyspisteen sijaintipaikan ja sitä koskevien
järjestelyjen soveltuvuutta. Tämän ja kuulemismenettelyssä saadun
palautteen perusteella kaupunki tekee kierrätyspisteen perustamisen
edellyttämät maanvuokrausta ja rakentamistoimenpidettä koskevat
päätökset.
Kaupunki ei peri vuokrauksista vastiketta HSY:ltä. HSY vastaa pisteen
perustamisesta, astioiden tyhjentämisestä ja pisteen yleisestä
siisteydestä.
Yhteenveto
Pisteiden perustamisessa HSY yhteistyössä tuottajayhteisöjen ja
muiden kierrättämistä harjoittavien toimijoiden kanssa on aloitteen
tekijä, kaupungin rooli on huolehtia toimenpiteen edellyttämistä
maankäytön suunnitteluun, omistamansa alueen käyttöön ja
hallinnointiin sekä asukkaiden kuulemiseen liittyvistä
viranomaistehtävistä.
Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen
Lisätiedot
Eva-Lisa Karlsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 64387
eva-lisa.karlsson(a)hel.fi
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§ 284
Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ett nätverk
av skyddade skogar
HEL 2012-004352 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Emma Kari väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
1
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Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Emma Kari väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Emma Kari och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att
Helsingfors miljöcentral utifrån den befintliga dokumentationen
kartlägger de områden som lämpar sig för ett nätverk av skyddade
skogar i Helsingfors. Utifrån utredningen kan en framställning om
grundandet av ett nätverk av skyddade skogar tillsammans med
byggnadskontoret och stadsplaneringskontoret beredas och lämnas till
stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen rekommenderar att ett nätverk av
skyddade skogar grundas i samråd mellan förvaltningarna med
miljöcentralen som ansvarig ledare på det sätt som föreslås i motionen.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att det i planeringen och genomförandet av naturvården
används ett omfattande naturdatasystem (LTJ) som bygger på ett
geografiskt informationssystem och upprätthålls av Helsingfors
miljöcentral. Systemet uppdateras kontinuerligt.
I kartläggningen av skogliga naturvärden som miljöcentralen lät göra
sommaren 2011 (den s.k. Metso-kartläggningen) finns information om
skogsnaturens mångfald i Helsingfors. Målet med kartläggningen har i
första hand varit att i syfte att utöka datainnehållet i naturdatasystemet
inventera skogliga naturvärden, där de biologiska
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klassificeringskriterierna för skogens struktur har varit desamma som i
det frivilliga skogsskyddets METSO-program (Handlingsplan för den
biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008–2016).
Inventeringens resultat har sammanställts i en rapport som då den blev
färdig gavs miljönämnden för kännedom. Metso-kartläggningens
rapport lämnas över till miljöministeriet då den färdigställts i september
2012. Resultaten av Metso-inventeringen finns att tillgå i
naturdatasystemet i slutet av år 2012.
Miljöcentralen kartlägger i samband med beredningen av det nya
naturskyddsprogrammet de områden som Helsingfors bör fridlysa med
stöd av naturvårdslagen. Kartläggningen kommer naturligtvis att
omfatta även skogiga områden. Arbetet på det nya
naturskyddsprogrammet börjar antagligen år 2014. I det gällande
naturskyddsprogrammet för åren 2008–2017 föreslås sammanlagt sju
nya skogiga skyddsobjekt, vars sammanlagda areal är 113 hektar. Om
programmet genomförs innebär det en fördubbling av det nuvarande
antalet och ytan på skogiga skyddsobjekt före år 2017.
Målet att betrakta de skogiga områdena som ett nätverk ingår i
riktlinjen för Helsingfors naturvård som betonar viktigheten av ett till
sina kärnområden identifierat ekologiskt nätverk. Byggnadskontoret är
medveten om skogarnas mest värdefulla kärnområden och om
naturens värdeobjekt och de har beaktats i de utarbetade
områdesplanerna.
Orsaken till att naturvärdena har bevarats rikliga i stadsskogarna är att
naturens mångfald i vårdade skogar tryggas genom ett flertal metoder.
Sådana är bland annat att systematiskt lämna rötträd i skogen,
favorisera våtmarker och små vatten, bevara lundbuskage, förnya
trädbeståndet genom små gläntor och stärka det hyggesfria
trädbeståndet genom vård.
Programmet för tryggande av biodiversiteten i Helsingfors natur
2008–2017 (LUMO) och Helsingfors naturvårdsriktlinjer styr stadens
verksamhet väl, vilket även framgår av fullmäktigemotionen. Ett bevis
på detta är de rikliga och synliga naturvärdena i Helsingfors
stadsskogar. Även de preliminära resultaten av METSO-inventeringen
syftar på detta. Det här är en följd av mångfalden och rikligheten i
Helsingfors naturmiljö och av den ansvariga vården med beaktande av
naturvärden som byggnadskontoret ansvarar för.
Skolorna utnyttjar aktivt Helsingfors miljöskyddsområden och värdefulla
naturobjekt för undervisningsbruk och miljöfostran. Tryggande av
naturens mångfald och rekreationsbruk strider inte mot varandra då
vården av områdena riktas systematiskt.
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Grönområdesstrukturen som anvisas i Generalplan 2002 för
Helsingfors tryggar en stor del av Helsingfors skogiga områden.
Stadsplaneringskontoret har utarbetat flera översiktsplaner och
detaljplaner för de vida rekreationsområdena i generalplanen, i vilka
skogarnas betydelse som rekreationsområden och betydelsen för
naturskydd och naturens mångfald har beaktats. I början av år 2012
har arbetet med en generalplan inletts på stadsplaneringskontoret.
Nätverket av skogar kommer att beaktas i arbetet med generalplanen.
De utförda utredningarna och nätverket av skogar utgör källmaterial för
arbetet med generalplanen och skyddsmålet är värt att understödja till
de delar det är möjligt med beaktande av dels förtätningsmålen för
metropolområdets stadskärna och för den växande huvudstaden, dels
den urbana stadsmiljön.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
1
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 998
HEL 2012-004352 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Käsittely
17.09.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan jäsen Moision vastaehdotuksen
mukaisesti siten, että esityksen esittelijänosuuden ensimmäiseen
kappaleeseen lisätään seuraava virke:
"Kaupunginhallitus suosittelee suojeluverkoston perustamista virastojen
välisenä yhteistyönä ympäristökeskuksen ollessa vetovastuussa
aloitteessa esitetyllä tavalla."
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10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2012 § 242
HEL 2012-004352 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Tiivistelmä
Helsingin Yleiskaavassa 2002 osoitettu viheraluerakenne turvaa
suuren osan Helsingin metsäisistä alueista.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu useita yleiskaavan laajoja
virkistysalueita koskevia yleissuunnitelmia ja asemakaavoja, joissa
metsien merkitys virkistysalueina ja niiden merkitys luonnon
monimuotoisuuden ja suojelun kannalta on otettu huomioon.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on vuoden 2012 alussa käynnistynyt
yleiskaavatyö. Yleiskaavatyössä tullaan ottamaan metsäverkosto
huomioon. Tehdyt selvitykset ja metsäinen verkosto ovat
yleiskaavatyön lähtöaineistoa, ja suojelutavoite on kannatettava niiltä
osin kuin se on mahdollista metropolialueen ydinkaupungin ja
kasvavan pääkaupungin tiivistämistavoitteet ja urbaani
kaupunkiympäristö huomioon ottaen.
Lausunto
Suuri osa metsäisistä alueista sijaitsee Helsingin Yleiskaavassa 2002
osoitetuilla virkistys- ja luonnonsuojelualueilla. Helsingissä on
sormimainen viheraluerakenne, "vihersormet", joiden alueella voidaan
säilyttää yhtenäisiä kaupunkimetsiä ja tarjota kaupunkilaisille
monipuolinen virkistysympäristö.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut yleiskaavassa osoitetuille
laajoille viheralueille kehittämissuunnitelmia.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Helsinkipuiston
yleissuunnitelman periaatteet 7.2.2012 ja Itä-Helsingin kulttuuripuistoa
koskevan kehittämissuunnitelman 11.10.2011. Viraston
toimintasuunnitelmassa on myös läntistä vihersormea ja Viikki - Kivikon
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vihersormea koskevien yleissuunnitelmien laatiminen. Keskuspuiston
suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa
24.8.2006. Keskuspuiston pohjoisosan asemakaava on tullut voimaan
tänä vuonna ja Keskuspuiston kaavoittamattomien alueiden kaavoitus
on tarkoitus saattaa lautakunnan käsittelyyn tämän vuoden aikana.
Keskuspuiston kaavoituksessa on korostettu erityisesti ulkoilumetsän
merkitystä sekä yhtenäisyyden ja luonnon monimuotoisuuden
säilyttämistä. Viime vuosina on laadittu useita metsäisiä alueita
koskevia virkistysaluekaavoja mm. Vuosaaren ulkoilupuistoon ja
Kallahdenniemelle. Ympäristölautakunnan vuonna 2008 hyväksymässä
luonnonsuojeluohjelmassa esitetyistä metsäisistä suojelualueista (113
ha) noin 70 hehtaaria on osoitettu luonnonsuojelualueiksi
asemakaavoissa. Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelussa
on selvitetty suunnitellun kaupunkirakenteen vaikutuksia
suojeluarvoihin.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on aloitettu myös viheraluestrategian
laatiminen. Kaupunkirakenteen tiivistäminen edellyttää viheralueiden
tavoitteellista kehittämistä. Viheraluestrategiassa muodostetaan
näkemys Helsingin viheraluerakenteen kehittämisestä tulevaisuudessa.
Työssä otetaan tarkasteluun myös metsäinen verkosto ja seudulliset
viheryhteystarpeet.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 17.1.2008 antanut lausunnot
aloitteessa mainituista Helsingin luonnon monimuotoisuuden
turvaamisen toimintaohjelmasta 2008-2017 ja Helsingin
ympäristölautakunnan vuonna 2008 hyväksymästä
luonnonsuojeluohjelmasta 17.1.2008. Lausunnoissa todetaan
maankäytön suunnittelun usein ristiriitaiset tavoitteet ja niiden
yhteensovittamisen tarve, jota voidaan tehdä yleiskaavan
valmistelussa. Lisäksi kaupunkisuunnitteluviraston edustajat ovat olleet
mukana kyseisten ohjelmien valmistelussa.
Aloitteessa mainitulla Meri - Rastilan alueella Vuosaaressa on
käynnissä osayleiskaavatyö. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
8.5.2012 hyväksyä 24.4.2012 päivätyn Meri - Rastilan länsirannan
osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Meri - Rastilan
alueen suunnittelussa on sovitettu yhteen metroaseman läheisyyteen
suunniteltu asuinalue ja metsäluonnon suojelu sekä
virkistysaluetarpeet. Meri - Rastilan alue on ollut yksi
ympäristökeskuksen toimeksiannosta tehdyn Helsingin metsäalueiden
luonnon monimuotoisuutta koskevan selvityksen inventoinnin kohteista.
Suuri osa osayleiskaavan suunnittelualueesta on metsäluonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta. Kaavan vaikutuksia
arvioitaessa on todettu, että merkittävä osa vanhan metsän arvoista
voidaan säilyttää rakentamisalueen ulkopuolella.
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

738 (881)

Kj/28
26.09.2012
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ympäristökeskus ovat käyneet yhdessä
läpi metsäluonnon monimuotoisuutta koskevan selvityksen, joka on
laadittu metsien monimuotoisuutta koskevan tietopohjan
vahvistamiseksi muun luontotiedon lisäksi. Selvityksen tiedot luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaista metsäkohteista otetaan
maankäytön suunnittelun lähtötiedoiksi.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on vuoden 2012 alussa käynnistynyt
yleiskaavatyö. Kevään 2012 aikana on kartoitettu kaavatyön
lähtökohtia ja kaavan teemoja työohjelmaa sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa varten. Erityisesti on pohdittu Helsingin
erityispiirteitä ja vetovoimatekijöitä.
Kaupunkimetsät ovat yksi Helsingin vahvuuksista, jotka jatkossakin
tulee ottaa huomioon kilpailukykytekijänä. Toisaalta yleiskaavatyön
haasteena on löytää uusia rakentamisalueita vastaamaan kestävän ja
energiaa säästävän kaupunkirakenteen vaatimuksiin ja reagoimaan
väestönkasvuun seudulla. Tärkeää on pyrkiä yhteensovittamaan nämä
lähtökohdat.
Ekologisesti kestävä ja eheytyvä yhdyskuntarakenne on tärkeä paitsi
seudun mittakaavassa myös Helsingin maantieteellisten rajojen
sisäpuolella riippumatta kuntarajoista. Tiivistyvä rakenne mahdollistaa
kattavan joukkoliikenteen ja parhaimmillaan raiteisiin tukeutuvan
verkostokaupungin, jossa palvelut ovat hyvin saavutettavissa myös
kävellen ja pyöräillen.
Yleiskaavatyössä tullaan ottamaan metsäverkosto huomioon.
Yleiskaavan valmistelu tehdään vuorovaikutuksessa hallintokuntien,
asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Suojelualueet ja
metsäverkosto ovat yleiskaavatyön lähtöaineistoa, ja suojelutavoite on
kannatettava niiltä osin kuin se on mahdollista metropolialueen
ydinkaupungin ja kasvavan pääkaupungin tiivistämistavoitteet ja
urbaani kaupunkiympäristö huomioon ottaen.
Käsittely
12.06.2012 Ehdotuksen mukaan
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.
Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään lausuntoon: "Selvitetään metsäiseen
suojeluverkostoon soveltuvat alueet Helsingissä yhteistyössä
rakennusviraston, ympäristökeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa."
Kannattajat: Sampo Villanen
1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausuntoon: "Selvitetään metsäiseen
suojeluverkostoon soveltuvat alueet Helsingissä yhteistyössä
rakennusviraston, ympäristökeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa."
Jaa-äänet: 6
Laura Finne-Elonen, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Matti Niemi,
Elina Palmroth-Leino, Heli Puura
Ei-äänet: 2
Mari Holopainen, Sampo Villanen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Osmo Soininvaara
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6-2.
Varapuheenjohtaja oli poissa.
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329
marja.piimies(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209
raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 22.05.2012 § 185
HEL 2012-004352 T 00 00 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
Helsingissä on lähes 50 luonnonsuojelualuetta, mutta ne ovat pintaalaltaan suhteellisen pieniä. Eniten on suojeltu saaristolintujen
pesimäluotoja. Tärkeimmät metsäalueet Sipoonkorven eteläosassa,
Mustavuoressa ja Haltialassa ovat suojelun piirissä kokonaan tai
osittain. Näiden Helsingin metsien ydinalueiden hoitotapa myös
suojelualueiden ulkopuolella on ollut luontoarvoja korostetusti
huomioon ottava. Toimivaan ekologiseen verkostoon tarvitaan myös
tavallisempia kaupunkimetsiä. Myös virkistysmetsiä hoidetaan
luonnonarvoja vaalien, ja myös suojelumetsiä käytetään
virkistystarkoituksiin.
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Ympäristökeskuksen kesällä 2011 teettämään metsäisten
luontoarvojen kartoitukseen (ns. Metso-kartoitus) on liitetty sellaisia
tavoitteita ja odotuksia, joita selvityksen tilanneella
ympäristökeskuksella ei ole ollut. Kyseessä ei ole ensisijaisesti ollut
rauhoitettavien kohteiden etsintä, vaan luontotietojärjestelmän
tietosisältöä kartuttava metsäisten luontoarvojen inventointi, jossa
metsän rakennetta koskevat biologiset luokittelukriteerit, ennen muuta
metsikön rakenne ja lahopuun määrä, ovat olleet samat kuin
vapaaehtoisen metsiensuojelun Metso-ohjelmassa. Uutta tietoa
lajistollisista arvoista on saatu myös samana vuonna laadituissa kääpäja orvakkainventoinneissa. Vanhastaan luontotietojärjestelmässä on
ollut kohdeluokka ”arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet”, joka on
kasvilajistoon perustuva näkökulma suojeluarvoon. Kääpä- ja Metsoinventoinnit ovat nostaneet esiin myös karujen kangas- ja kalliometsien
luontoarvoja, jotka kasvilajiston pohjalta tarkastellen ovat niukempia.
On ollut odotuksenmukaista, että luonnonarvoja säästäen hoidetuista
ulkoilumetsistä on löydetty enemmän Metso-kriteerit täyttäviä
metsiköitä kuin Etelä-Suomen talousmetsissä. Tulokset kertovat
osaltaan myös rakennusviraston ja Staran taidosta luontoarvojen
tunnistamisessa ja hoitamisessa.
Valtuustoaloitteessa todetaan erheellisesti, että Metso-kartoitusta ei ole
tuotu poliittiseen käsittelyyn. Metso-inventoinnin
luottamushenkilökäsittelyn menettely ei mitenkään poikkea aiemmista
luontotietojärjestelmän kartoituksista. Kartoituksissa aluerajaukset on
tehty luonnontieteellisin perustein, ja kartoituksiin mahdollisesti
sisältyvät suositukset ovat luonteeltaan asiantuntijasuosituksia.
Inventointien tuloksista laadittu raportti on viety tiedoksi
ympäristölautakunnalle sen valmistuttua. Metso-kartoitus sai
rahoituksensa ympäristöministeriöstä, ja raportti luovutetaan sen
valmistuttua ministeriölle tämän vuoden syyskuussa. Tulokset viedään
luontotietojärjestelmään syksyn aikana.
Ekologisen verkoston kannalta merkityksellinen on myös
ympäristökeskuksessa meneillään oleva luontotyyppikartoitus, joka tuo
uutta perustietoa myös metsien luontotyypeistä ja mahdollistaa niiden
yksityiskohtaisemman arvottamisen.
Ympäristökeskuksen keskeinen tehtävä on tiedon tuottaminen
päätöksenteon pohjaksi. Luontoasioissa luontotietojärjestelmän
tietosisällön jatkuva ja suunnitelmallinen kartuttaminen on
välttämätöntä suunnittelun ja hoidon pohjaksi. Laajuutensa vuoksi
kalliin Metso-inventoinnin mahdollisti valtion tuki, mutta sitä ja kaikkia
muitakaan inventointeja ei ole pystytty saamaan koko kaupunkia
kattaviksi, vaan on jouduttu valikoimaan ennakkotiedon mukaan
parhaita alueita. Ympäristökeskus jatkaa tiedon tuottamista luonnosta
resurssiensa puitteissa.
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Ympäristölautakunnan v. 2008 hyväksymässä Helsingin
luonnonsuojeluohjelmassa 2008-2017 todetaan, että seuraava
luonnonsuojeluohjelma laaditaan viimeistään 2017 tai tarpeen mukaan
aikaisemmin. Yleiskaavatyön ja viheraluestrategian valmistelun
ajoittumisen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että uuden
luonnonsuojeluohjelman laatiminen aloitetaan v. 2014.
Luonnonsuojeluohjelman valmistelun yhteydessä ympäristökeskus
kartoittaa alueet, jotka Helsingissä olisi syytä rauhoittaa
luonnonsuojelulain nojalla. Kartoitukseen sisällytetään luonnollisesti
myös metsäiset alueet. Ympäristökeskus toteuttaa
luonnonsuojeluohjelmaa valmistelemalla yhteistyössä
rakennusviraston, kaupunginsuunnitteluviraston kanssa esitykset
luonnonsuojelualueiden perustamiseksi ja suunnitelmat alueiden
hoidosta ja käytöstä.
Ympäristölautakunta painottaa, että luonnonarvoiltaan arvokkaiden
metsäisten alueiden verkoston muodostumista ja ylläpitämistä on syytä
edistää myös kaavoituksen keinoin. Käynnistyneen yleiskaavatyön
suurena kysymyksenä on tiiviimmän yhdyskuntarakenteen
yhdistäminen viihtyisään asumisympäristöön ja luonnon
monimuotoisuuteen. Metsäisten suojelualueiden verkosto palvelisi sekä
lajiston ja luontotyyppien säilyttämistä että hyviä
virkistysmahdollisuuksia viheryhteyksineen. Näillä puolestaan on
merkittäviä terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia.
Täydennysrakentaminen tulisi mitoittaa ja sijoittaa siten, että nämä
arvot tai muut tärkeät ekosysteemipalvelut eivät vaarannu.
Ekosysteemipalveluista erityisesti hulevesien hallinta vaatii riittävän
pinta-alan vettä läpäisevää maaperää, joka pääosassa Helsinkiä on
metsää. Ympäristökeskus osallistuu kaavoitusprosessiin tarjoamalla
tietoa ja asiantuntija-apua luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.
Myös luonnonhoito vaalimisen arvoisilla metsäisillä alueilla on
lautakunnan mielestä keskeinen osatekijä verkoston muodostumisessa
ja ylläpitämisessä. Rakennusvirasto ja Stara vastaavat
luonnonhoidosta kaupungissa. Luontoinventointien tulokset on syytä
ottaa huomioon luonnonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.
Ympäristökeskus osallistuu luonnonhoidon suunnitteluun tarjoamalla
tietoa ja asiantuntija-apua luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.
Käsittely
22.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisäys kpl 1 jälkeen
Ympäristölautakunta pitää aloitetta sinänsä erittäin kannatettavana.
Kannattajat: Kati Vierikko
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1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kpl 1 jälkeen
Ympäristölautakunta pitää aloitetta sinänsä erittäin kannatettavana.
Jaa-äänet: 4
Satu Erra, Timo Korpela, Romeo Pulli, Lea Saukkonen
Ei-äänet: 3
Lauri Alhojärvi, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko
Tyhjä: 0
Poissa: 2
Anne Kettunen, Cata Mansikka-aho
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 4-3.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534
raimo.pakarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.05.2012 § 256
HEL 2012-004352 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Emma Kari ja 20 muuta allekirjoittanutta tuovat valtuustoaloitteessaan
esiin kannatettavan ajatuksen Helsingin luontoarvojen
kokonaisvaltaisesta tarkastelusta. Luonnonhoidon suunnittelussa ja
toteutuksessa käytetään laajaa, Helsingin ympäristökeskuksen
ylläpitämää paikkatietomuotoista luontotietojärjestelmää (LTJ).
Järjestelmää päivitetään jatkuvasti. Esimerkiksi METSO -inventoinnin,
josta saadaan tietoa Helsingin metsäluonnon monimuotoisuusarvoista,
tulokset ovat ympäristökeskuksen mukaan saatavilla
luontotietojärjestelmästä loppuvuodesta 2012.
Tavoite tarkastella metsäisiä alueita verkostona sisältyy Helsingin
luonnonhoidon linjaukseen, jossa korostetaan ydinalueiltaan nimetyn
ekologisen verkoston tärkeyttä. Metsien arvokkaimmat ydinalueet ja

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

743 (881)

Kj/28
26.09.2012
luonnon arvokohteet ovat rakennusvirastossa tiedossa, ja ne on otettu
huomioon tehdyissä aluesuunnitelmissa. Näin toimintaan jatkossakin.
Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma
2008–2017 (LUMO) ja Helsingin luonnonhoidon linjaus ohjaavat
kaupungin toimintaa hyvin, mikä käy ilmi valtuustoaloitteestakin.
Todisteena tästä ovat runsaat ja näkyvät luontoarvot Helsingin
kaupunkimetsissä. Myös METSO -inventoinnin alustavat tulokset
viittaavat tähän. Tämä on seurausta Helsingin luonnonympäristön
monipuolisuudesta ja rikkaudesta sekä vastuullisesta ja luontoarvot
huomioon ottavasta hoidosta, josta rakennusvirasto vastaa.
Luontoarvojen säilyminen runsaina kaupunkimetsissä johtuu siitä, että
luonnon monimuotoisuusarvoja turvataan hoidon piirissä olevissa
metsissä lukuisin keinoin. Näitä ovat muun muassa suunnitelmallinen
lahopuun jättäminen metsiin, kosteikkojen ja pienvesien suosiminen,
lehtopensaikkojen säästäminen, puuston uudistaminen pienaukoin
sekä puuston eri-ikäisrakenteen vahvistaminen hoidolla. Helsingin
luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet ovat aktiivisesti
koulujen opetuskäytössä ja ympäristökasvatuksessa. Luonnon
monimuotoisuuden turvaaminen ja virkistyskäyttö eivät ole ristiriidassa,
kun alueiden hoito kohdennetaan suunnitelmallisesti.
Perustettaessa toimivaa, metsäistä suojeluverkostoa pitää tunnistaa ja
säilyttää riittävästi metsäisiä alueita ja ekologisia yhteyksiä
rakentamattomina. Voimassa olevassa luonnonsuojeluohjelmassa
vuosille 2008–2017 esitetään yhteensä seitsemää uutta metsäistä
suojelukohdetta, joiden kokonaispinta-ala on 113 hehtaaria.
Toteutuessaan tämä kaksinkertaistaa nykyisten metsäisten
suojelualueiden määrän ja pinta-alan vuoteen 2017 mennessä.
Metsäisen suojeluverkoston perustaminen lienee mukana laajemmin
seuraavassa luonnonsuojeluohjelmassa, jonka laadinnasta vastaa
Helsingin ympäristökeskus. Tämä tavoite on tärkeää ottaa huomioon
kaupunkisuunnitteluvirastolle kuuluvassa maankäytön suunnittelussa.
Rakennusvirasto osallistui ympäristökeskuksen laatiman Helsingin
luonnonsuojeluohjelman 2008–2017 valmisteluun muiden virastojen
kanssa. Samoin rakennusvirasto osallistuu
kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtävään maankäytön suunnitteluun
tarjoten asiantuntija-apua ja aluetuntemusta luonnonympäristön
turvaamiseksi.
Rakennusvirastolla on valmius osallistua metsäisen suojeluverkoston
perustamisen selvitys- ja suunnittelutyöhön. Rakennusvirasto toivoo
suojeluverkoston perustamisen lähtevän käyntiin ripeästi eri virastojen
välisenä yhteistyönä ympäristökeskuksen ollessa vetovastuussa.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä.
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Käsittely
15.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos: Poistetaan päätösehdotuksen kappale 6.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508
tiina.saukkonen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540
tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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§ 285
Ryj / Den av ledamoten Kalle Könkkölä väckta motionen om
iståndsättning av spårvagnshållplatser
HEL 2012-004353 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Kalle Könkkölä väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Kalle Könkkölän aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kalle Könkkölä
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Kalle Könkkölä föreslår i sin motion att
spårvagnshållplatserna ska kartläggas och att de ska repareras så att
de blir tillgängliga.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att största delen av spårvagnshållplatserna har höjts så att
de har blivit tillgängliga. Nya hållplatser byggs så att de är tillgängliga.
Att höja vissa av de gamla hållplatserna är svårt bl.a. på grund av
hållplatsens läge. Också de hållplatser som används av både bussar
och spårvagnar är problematiska. Nya tekniska lösningar i fråga om
bussmaterielen och hållplatskonstruktionerna förbättrar i framtiden
möjligheterna att få hållplatserna att uppfylla tillgänglighetsmålen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
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1

Valtuutettu Kalle Könkkölän aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 999
HEL 2012-004353 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kalle Könkkölän
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.05.2012 § 207
HEL 2012-004353 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon
Lausunto
Helsingissä on yhteensä 271 raitiovaunupysäkkiä, joista 145 sijaitsee
erillisellä korokkeella ja 126 jalkakäytävällä.
Nykyisten ohjeiden mukaan esteettömät pysäkit tulee korottaa 27 senttimetrin korkeuteen kiskon yläpinnasta. Tavoitekorkeuteen korotettuja
pysäkkejä on HKL-liikelaitoksen ilmoituksen mukaan noin 230 kappaletta. Viimeisimpinä on rakennettu esteettömät pysäkkikorokkeet
Bulevardille. Kaikki uudet pysäkkikorokkeet rakennetaan esteettöminä
ja nykyisiä korotettuja pysäkkejä korjataan tarpeen mukaan osana
raitioverkon kunnossapitoa. Lähivuosina kunnostetaan mm.
huonokuntoinen Lasipalatsin pohjoissuunnan pysäkkikoroke
Mannerheimintiellä.
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Puutteellisesti korotettuja tai täysin korottamattomia pysäkkejä Helsingissä on noin 40 kappaletta. Suurin yksittäinen ryhmä muodostuu linjaautojen kanssa yhteiskäyttöisistä pysäkeistä. Näitä pysäkkejä ei voida
korottaa enempää kuin 25 cm, jotta linja-autojen alempi kynnyskorkeus
toimisi pysäkkien kanssa. 25 senttimetrin korkuiselta pysäkiltä on
suurimmillaan 11 senttimetrin nousu tyhjään matalalattiaisella väliosalla
varustettuun raitiovaunuun, jossa on vähän kuluneet pyörät.
Jo 25 senttimetrin korkuisilla pysäkeillä on talvisin ongelmia linjaautojen ovien tarttuessa kiinni pysäkillä olevaan lumeen. Useissa
paikoissa on kuitenkin joukkoliikenteen häiriöttömän kulun ja
matkustajapalvelun kannalta välttämätöntä käyttää yhteisiä pysäkkejä.
Esimerkkinä voidaan mainita Itämerenkatu, jossa bussit ja raitiovaunut
käyttävät yhteisiä kaistoja ja pysäkkejä kadun keskellä.
Yhteiskäyttöpysäkkejä käyttäville linjoille tulisi hankkia linja-autoja,
joiden ovet eivät aukea pysäkkilaiturin päälle. On mahdollista, että
lähiaikoina HSL-alueella tulee käyttöön linja-autoja, joissa on liukuovet,
jotka liukuvat auton korin sisäpuolelle eivätkä siis voisi juuttua
pysäkkikorokkeeseen kiinni. Lisäksi on syytä selvittää ohjaavien
reunakivien käyttöä, jotta linja-autot saataisiin tarkasti oikealle
etäisyydelle pysäkin reunasta.
Joissakin paikoissa voidaan tilan salliessa luopua pysäkkien
yhteiskäyttöisyydestä. Näin on tehty Fredrikinkadulla Kampin
metroaseman kohdalla. Eräs mahdollisuus on rakentaa pitkälle
pysäkille erikseen linja-autoille ja raitiovaunuille sopivat osuudet. Tämä
vaatii kuitenkin ohitusmahdollisuutta tai linja-autojen avorahastusta,
jotta linja-autot ja raitiovaunut eivät häiritsisi kohtuut-tomasti toistensa
kulkua.
Yhteiskäyttöpysäkkien lisäksi joitakin pysäkkejä on mahdotonta korottaa riittävästi nykyisillä paikoillaan tai korotus odottaa suurempaa remonttia, jonka yhteydessä rataa voidaan siirtää. Esimerkiksi Tehtaankadulla on pysäkkejä, joiden keskellä on kiinteistöjen ajoluiskia tai ovia.
Näitä pysäkkejä ei voida korottaa estämättä pääsyä kiinteistöihin.
Tiheiden pysäkkivälien takia ainoat vaihtoehdot ovat puutteellinen
korotus tai pysäkin lakkauttaminen.
Suurempaa remonttia odottavat esimerkiksi Kauppatorin pysäkit, joiden
uusiminen kytkeytyy suunniteltuun torikortteleiden saneeraukseen.
Nykyisillä paikoillaan pysäkkejä ei pystytä korottamaan.
Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Lauri Kangas, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37455
lauri.kangas(a)hel.fi
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Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.05.2012 § 85
HEL 2012-004353 T 00 00 03

Päätös
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa
raitiovaunupysäkkien kartoittamista ja esteelliseksi havaittujen
korjaamista koskevasta valtuustoaloitteesta Helsingin
kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupungin alueella on yhteensä 271 kpl
raitiovaunupysäkkejä. Näistä erillisellä korokkeella olevia on 145 kpl ja
jalkakäytäväpysäkkejä on 126 kpl.
Pysäkkien reunakivien korkeudet vaihtelevat 12 cm - 27 cm välillä
mitattuna kiskonpinnasta reunakiven yläpintaan.
Raitiovaunupysäkkien korottamisen mitoitukseksi on muodostunut
HKL:n ja KSV:n selvitysten jälkeen +27cm nimelliskorkeus, jolloin
reunakiven ja matalalattiaisenvaunun kynnyksen väliseksi
nimelliskorkeudeksi jää kesäolosuhteissa n. +6 cm mitattuna
reunakiven yläpinnasta kynnyksen pintaan. Tämä mitta vaihtelee
hieman raitiovaunun pyörien kuluneisuudesta ja matkustajakuormasta
johtuen. Maksimikuormalla ja kuluneilla pyörillä vaunun kynnys on n. 3
cm alempana kuin reunakivi. Matalalattiavaunuissa kynnyksen
nimelliskorkeus on +33 cm, välipala- ja uusissa hankittavissa vaunuissa
kynnyksen nimelliskorkeus on +36 cm.
Helsingin kaupungin liikennelaitos on 1993-luvun alusta alkaen
systemaattisesti pyrkinyt parantamaan raitiovaunupysäkkien
esteettömyyttä sekä turvallisuutta.
Pysäkkien korottamisella varauduttiin aikaisessa vaiheessa uusien
matalalattiaisten raitiovaunujen hankintaan ja pysäkkien
esteettömyyden paranemiseen. Matalalattiaisten raitiovaunujen
aloittaessa liikennöinnin matkustajaliikenteessä vuoden 1999 syksystä
oli raitiovaunupysäkkejä korotettu n. 200 kpl, jolloin pysäkkiolosuhteet
paranivat huomattavasti. Nivelraitiovaunukalustoa on varustettu
matalalla väliosalla, jolloin niidenkin esteettömyyttä on saatu
parannettua.
Raitiovaunupysäkkien parannustyötä on tehty yhdessä
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa tavoitteena
saada raitiovaunupysäkit mahdollisimman esteettömiksi sekä
turvallisiksi uusimalla mm. pysäkkien materiaaleja esim. saamalla
pysäkinreunan havaittavuutta paremmaksi kontrastierolla.
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Pysäkkikorottaminen alkoi keskusta-alueen vilkkaimmilta pysäkeiltä
1999 ja siirtyi vähitellen kattamaan nykyisin lähes kaikki
raitiovaunupysäkit. Raitiovaunupysäkeistä on korotettu tähän
mennessä suunniteltuun +27 cm nimelliskorkeuteen yhteensä n. 230
pysäkkiä ja yli +20 cm korkeita pysäkkejä on yhteensä n. 250 kpl.
Korottamattomien tai muusta syystä matalampien pysäkkien korkeudet
vaihtelevat +12cm - +19cm välillä.
Korottamattomat ja matalat pysäkit ovat lähes kaikki
jalkakäytäväpysäkkejä ja sijaitsevat paikoissa mihin ei ole teknisesti
ollut mahdollista saada parempaa pysäkkiratkaisua. Syynä on ollut joko
tonttiliittymät, liikkeiden ovet tai pysäkki sijaitsee jyrkässä kaarteessa,
jolloin vaunun ylitykset estävät korotuksen.
Erityistapauksena mainittakoon Kauppatori, missä radan kaarteet ovat
vaikeuttaneet nykyisten pysäkkien korottamista ja tällä hetkellä siellä
olevat pysäkit odottavat mahdollista Kaupungintalokortteli-työmaan
toteutusta.
Valittua mitoitusta on helppo käyttää erillisillä raitiovaunupysäkeillä,
joiden osalta suunnitelmien toteutus on yksinkertaisempaa verrattuna
jalkakäytäväpysäkkeihin. Linja-autojen kanssa yhteiskäytössä olevilla
pysäkeillä on suunnitellusta mitoituksesta aiheuttanut ongelmia linjaautojen ovien toimivuudelle. Näitä yhteiskäyttöpysäkkejä on kaikkiaan
n. 40 kpl.
Raitiovaunupysäkkien korottaminen +27 cm korkuisiksi on oikea
ratkaisu. Ongelmallisia paikkoja ovat jalkakäytävä- ja
yhteiskäyttöpysäkit. Korottamatta (mitta alle +27 cm) on n. 40
raitiovaunupysäkkiä, osassa niistä on myös bussipysäkki. Lähtökohta
on, että nämä pysäkit tulisi korottaa raitiovaunupysäkkien suunniteltuun
korkeuteen ja löytää samalla busseille lähialueelta oma pysäkkipaikka.
Todennäköistä on, että viimeksi mainittujen pysäkkien muuttaminen
korotetuiksi on tarpeen tehdä melko raskaita pysäkkimuutoksia ja niihin
liittyviä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäätöksiä
henkilöautopysäköinnin vähentämiseksi ja tilan muuttamista pysäkeiksi.
Raitiovaunupysäkkien kartoitusta on suoritettu samalla kun niitä on
perusparannettu. Tulevia perusparannuskohteita ovat Kolmikulman
raitiovaunupysäkit Erottajankadulla sekä Kauppatorin
raitiovaunupysäkit.
Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski
Lisätiedot
Mikko Metsola, rata- ja pysäkkisuunnittelija, puhelin: 310 78490
mikko.metsola(a)hel.fi
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§ 286
Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om skydd av
gatuträd
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-005848 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Sari Näreen aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Sari Näre och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att
det ska ingå en särskild trädplan i planerna för iståndsättning av parkoch gatuområden.
Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som kommit in och konstaterar
att det årligen planteras 600–1 000 träd på gatuområden. Gatuträden
är träd som har odlats särskilt för gatuförhållanden. Träden är ganska
stora, oftast med en omkrets på 20–22 cm. Gatuträd planteras i den
mån det finns plats på gatuområdet.
Åtgärder som berör det befintliga och det nya trädbeståndet föreslås i
gatu- och parkplaner som nämnden för allmänna arbeten godkänner. I
byggplanen för gatan bestäms trädarterna, deras storlek och
utrustningen i anslutningen till träden. På samma sätt gås till väga då
en parkplan och en byggplan för en park tas fram.
Den vanligaste orsaken till att ett gatuträd tas bort är dess dåliga skick.
Dessutom kräver förtätningen av stadsstrukturen och
kompletteringsbyggandet ibland att gatuträd tas bort. Varje träd som
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tas bort från gatuområdet bedöms separat, där utgångspunkten är att
trädet bevaras.
Det i motionen nämnda plantbeståndet, som i samband med
byggandet av Banan växte vilt i banschaktet, har gallrats till den
omfattning som gång- och cykelstråket har krävt.
Byggnadskontoret håller på att inleda arbetet med Helsingfors
stadsträdsstrategi som styr beslutsfattandet bl.a. i anslutning till
fällande av träd.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Sari Näreen aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1000
HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.09.2012 § 297
HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kevyen liikenteen reitti Baanan rakentamisen yhteydessä on sen
reuna-alueelta karsittu jonkun verran puustoa. Karsiminen on tehty
ympäristö- ja maisemasuunnitelman mukaisesti huonokuntoisia ja liian
tiheästi kasvaneita puita karsimalla. Puusto on ollut pääosin itsestään
kylväytyneitä yksilöitä, joita on poistettu mm. luiskien kohdalta
toiminnallisista ja turvallisuussyistä. Vanhaa kasvillisuutta on pyritty
säilyttämään niin paljon, kuin se on väylän toiminnan kannalta ollut
mahdollista. Kyseisten puiden kaatamiselle ei ole ollut
asemakaavallista estettä.
Baanan rakentaminen ratakuiluun on tuonut tervetulleen uuden
nopean, turvallisen ja elämyksellisen reitin jalankulkijoille ja pyöräilijöille
kantakaupungin halki. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen kaupungissa
on omiaan lisäämään pyöräilyn suosiota, ja sikäli vaikuttamassa
osaltaan mm. liikenteen aiheuttaman melun vähenemiseen.
Baanan alueelle on suunniteltu runsaasti puu- ja pensasistutuksia,
joista suurin osa tullaan toteuttamaan vasta syksyn 2012 aikana.
Baana on siis istutusten osalta vielä keskeneräinen.
Baana on hankkeena nimenomaan pyrkinyt olemaan kaupunkikuvaa
rikastuttava elementti ja onkin toteuduttuaan saanut lähes yksinomaan
positiivista palautetta kaupunkilaisilta.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37349
pia.kilpinen(a)hel.fi
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37257
jouni.heinanen(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.06.2012 § 342
HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta
seuraavan lausunnon:
Helsingin katualueille istutetaan, rakentamisen vilkkaudesta riippuen,
noin 600 – 1000 katupuuta vuosittain. Katupuut ovat erikseen
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katuolosuhteita varten kasvatettuja puita ja ne ovat kooltaan melko
suuria, yleensä ympärysmitaltaan 20 - 22 cm. Puun juurtuminen
paikalleen kestää 2 - 3 vuotta, jonka jälkeen puu alkaa kasvattaa
latvustaan ja korkeuttaan.
Katualue on puille hankala paikka kasvaa. Lumityöt, autojen kolhaisut,
tilan puute niin maan alla kuin maan päälläkin, koirat jne. aikaansaavat
kasvupaikkaominaisuudet, jotka ovat kokonaan erilaiset kuin
puistoissa. Siksi katupuiden viherrakennustekniikka poikkeaa
oleellisesti puistopuista. Katupuita istutetaan katualueelle kuitenkin
käytännössä niin paljon kuin tila ja määrärahat antavat myöten.
Puuistutusten kokonaisuutta ohjaa kaupunkisuunnittelu ja
rakentamisen yhteydessä tehtävä rakennussuunnittelu. Jos katupuita
joudutaan poistamaan, liittyy se useimmiten laajaan kaupunki-,
liikenne- ja rakennussuunnitteluprosessiin. Olemassa olevaa ja uutta
puustoa koskevat toimenpiteet esitetään katu- ja puistosuunnitelmissa,
jotka yleisten töiden lautakunta hyväksyy.
Yleisin syy katupuun poistoon on huono kunto, joka voi vaarantaa
katualueen toimintoja. Lisäksi kaupungin kasvu, kaupunkirakenteen
tiivistyminen ja täydennysrakentaminen ovat syitä katupuiden poistoon.
Katupuiden kaataminen ei ole keskitetty hankinta, vaan erilaisten
pakkojen sanelema toimenpide. Jokaisen katualueelta poistettavan
puun kohtalo arvioidaan erikseen. Lähtökohtana on aina puun
säilyttäminen. Rakennusvirastossa on kehitetty vanhojen puiden
hoitomenetelmiä.
Baanan rakentamisen yhteydessä ratakuilusta poistettu puusto on ollut
sinne villisti itänyttä taimistoa. Sitä on karsittu siinä määrin kuin uuden
jalankulku- ja pyöräilyväylän toiminta ja turvallisuus on vaatinut.
Kaupungin kasvu ja rakentaminen muuttaa myös vanhoja
puukujanteita. Esimerkiksi Mechelininkadulla juuri nyt suunnitellaan
muutettavaksi raitiotiepysäkkejä. Samanaikaisesti tehdään viemäritöitä
ja sijoitetaan kadulle uusi pyörätie. Edellä mainituista töistä seuraa, että
Mechelininkadun eteläpäässä, kolmen korttelin matkalta joudutaan
vanhat puut poistamaan. Uusia, korvaavia puita istutetaan kasvutilan
sallimissa puitteissa.
Voimassaolevaa, tietoista puustrategiaa Helsingin kaupungilla ei vielä
ole. Helsingin kaupunkipuustrategiatyötä ollaan tällä hetkellä
aloittamassa rakennusvirastossa. Kaupunkipuustrategian olemassaolo
ja eri toimijoiden siihen sitoutuminen on tarpeen, koska se ohjaa
päätöksentekoa, johon esimerkiksi vanhojen puiden poistaminen
perustuu.
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Jo nyt voimassa olevan käytännön mukaisesti katusuunnitelmassa
esitetään istutettavat ja myös poistettavat puut. Kadun
rakennussuunnitelmassa määritellään puulajit, niiden koot ja puiden
yhteyteen tulevat varusteet. Samoin menetellään puistosuunnitelmaa ja
puiston rakennussuunnitelmaa tehtäessä.
Käsittely
14.06.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutokset: Muutetaan kappaleen 3 viimeinen virke
kuulumaan seuraavasti: "Katupuita istutetaan katualueelle kuitenkin
käytännössä niin paljon kuin tila ja määrärahat antavat myöten."
Lisätään kappale 5 loppuun seuraava virke: "Rakennusvirastossa on
kehitetty vanhojen puiden hoitomenetelmiä."
Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen
Lisätiedot
Pentti Peurasuo, projektinjohtaja, puhelin: 310 38548
pentti.peurasuo(a)hel.fi
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§ 287
Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om minskning av
bullerföroreningarna från arbetsmaskiner
HEL 2012-005849 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-005849 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia 5

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Sari Näre och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att
ett valkriterium vid konkurrensutsättningen av upphandlingen av städ-,
reparations- och byggarbeten ska vara att arbetsmaskinerna har en låg
bullernivå.
Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och
konstaterar att de nuvarande standarderna för maskinsäkerhet utgår
från EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Enligt direktiven ska en maskin
vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av emission av
luftburet buller minskas till lägsta möjliga nivå, med hänsyn till tekniska
framsteg och tillgång till anordningar för att reducera buller, framförallt
vid källan.
Vid de maskinupphandlingar som Helsingfors stads byggtjänst Stara
konkurrensutsätter beaktas alltid lagstiftningen om
upphandlingsobjektet (författningar, bestämmelser och EU:s
maskindirektiv) med CE-märkning som ett kriterium. CE-märkningen
beaktar maskindirektivet 2006/42/EG och de bulleremissioner som
maskiner enligt direktivet får orsaka i omgivningen. CE-märkningen är
tillverkarens försäkran om att produkten överensstämmer med
Europeiska unionens krav på säkerhet, hälsa, säkerhet, miljö och
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

756 (881)

Kj/31
26.09.2012
konsumentskydd. CE-märkningen är den bästa garantin på
maskinsäkerhet och miljöutsläpp och på kontroll av maskinernas
bulleremissioner.
Kraven i lagstiftningen är alltid minimikrav för upphandlingsobjekt. Vid
konkurrensutsättning beaktas från fall till fall också kriterier som är
strängare än lagstiftningen, t.ex. bullervärden, om det samtidigt
säkerställs att anbudsgivarna behandlas likvärdigt och ickediskriminerande i enlighet med upphandlingslagen. Exempelvis i Staras
investeringsupphandlingar (bl.a. upphandling av hjullastare) har det för
bullernivån bestämts kriterier som är strängare än EU-normerna.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-005849 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia 5

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1001
HEL 2012-005849 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 24.05.2012 § 108
HEL 2012-005849 T 00 00 03
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Päätös
Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Nykyisten koneturvallisuuden standardien lähtökohtana on EU:n
konedirektiivi 2006/42/EY (alun perin 89/392/ETY), joka harmonisoi
EU/ETA-alueella ensimmäistä kertaa markkinoille saatettavia tai
käyttöön otettavia koneita koskevat säädökset. Konedirektiivin liite I
sisältää yleisesti muotoillut ja koneiden suunnittelun yhteydessä
noudatettava olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, joiden
soveltamiseksi tarpeellisia ja hyödyllisiä teknisiä ratkaisuja kuvataan
vapaaehtoisissa koneturvallisuuden standardeissa.
Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisoppaasta lainaus (1.5.8 Melu):
Kone on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että ilmassa
etenevästä melupäästöstä johtuvat riskit on vähennetty alimmalle
mahdolliselle tasolle ottaen huomioon tekniikan kehitys ja käytössä
olevat keinot vähentää melua erityisesti melulähteeseen kohdistuvin
toimenpitein. Melupäästön taso voidaan arvioida käyttäen
samankaltaisten koneiden vertailevia päästötietoja.
CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan
unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja
kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. Jotkin tuotteet voivat saada
CE-merkinnän pelkästään valmistajan vakuutuksen perusteella ilman
erityisiä testejä. Vastaavasti vaarallisten koneiden tai henkilösuojainten
kohdalla, merkinnän käyttö on sallittua vasta ulkopuolisen laitoksen
testien jälkeen. Suomessa tuotetestejä tekevät muiden muassa
Inspecta Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), SGS
Fimko Oy, Sähkötarkastus Fimtekno Oy, Teknillinen tarkastuskeskus,
Työterveyslaitos ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT).
Konedirektiivissä otetaan kantaa melupäästöjen vähentämiseksi ja
siinä erotetaan toisistaan ihmisten altistuminen melulle ja koneen
melupäästöt. Koneen melupäästöt, jotka mitataan määritetyissä
olosuhteissa, ovat koneeseen kuuluva ominaisuus. Ihmisten
altistuminen koneen melulle riippuu eri tekijöistä, kuten mm. koneen
asennuksesta, koneen käyttöolosuhteista, työtilan ominaisuuksista
(melun absorboitumisesta, eri suuntiin etenemisestä ja
heijastumisesta), muiden lähteiden (kuten muiden koneiden)
melupäästöistä, ihmisten sijainnista suhteessa melun lähteisiin,
altistumisen kestosta ja henkilönsuojainten (kuulonsuojainten) käytöstä.
Koneen valmistaja vastaa koneestaan lähtevän melun osuudesta
kokonaismelun aiheuttamaan riskiin. CE -merkintä ottaa huomioon
konedirektiivin 2006/42/EY ja sen koneille asettamat ympäristölle
aiheuttamat melupäästöt.
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Staran kilpailuttamissa hankinnoissa otetaan aina huomioon hankinnan
kohteeseen liittyvä lainsäädäntö (asetukset ja säädökset, sekä
konedirektiivi, mm. CE-hyväksyntä). Lainsäädännön asettamat vaateet
ovat hankinnan kohteissa aina vähintään minimivaatimuksia.
Maanrakentamisessa, kunnossapidossa ja hoidossa käytetään paljon
Staran kilpailuttamien palveluntuottajien konekalustoa, kuten mm.
työkone-, kuljetus ja nosturipalvelut. Esimerkiksi työkonepalvelujen
kilpailutuksessa lainsäädännön mukaisesti sopimustoimittajien
työkonekaluston on oltava CE-merkittyjä.
Kilpailutuksissa otetaan tapauskohtaisesti huomioon myös
lainsäädäntöä tiukemmat kriteerit, kuten mm. meluarvot, mikäli samalla
myös varmistetaan hankintalain mukainen tarjoajien tasapuolinen ja
syrjimätön kohtelu. Esimerkiksi Staran investointihankinnoissa on
asetettu jopa EU-normeja tiukemmat melutasokriteerit, kuten mm.
pyöräkuormaajien hankinnat.
Kuten konedirektiivin erottelusta, koneen melupäästöt ja ihmisten
altistuminen koneen melulle, voidaan ihmisiin kohdistuvaa altistusta
vähentää parhaiten konedirektiivin asetusten mukaisilla koneilla.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisätiedot
Paavo Lehmonen, va. yksikön johtaja, puhelin: +358931039738
paavo.lehmonen(a)hel.fi
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§ 288
Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om
avgifterna för pensionärer inom kollektivtrafiken
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-005843 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Päivi Lipposen valtuustoaloite
HSLn lausunto 18.6.2012

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Päivi Lipponen och 3 andra ledamöter föreslår i sin motion
en utredning av möjligheten till gratis kollektivtrafik för pensionärer
utom rusningstid och en rabatt på 25 % på kollektivtrafikavgifterna för
alla pensionärer.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att vissa pensionärsgrupper redan nu har rätt till rabatt på
kollektivtrafikbiljetterna eller till fribiljett. Det är inte ekonomiskt
ändamålsenligt att införa en rabatt på 25 % för alla pensionärer,
eftersom detta skulle öka HRT-kommunernas utgifter för
kollektivtrafiken och kommunernas subvention eller behovet av att höja
biljettpriserna med ca 4 % utöver den normala stegringen i
kostnadsnivån. Också rätten att resa gratis utom rusningstid skulle
kräva ökad subventionering eller en prishöjning på mer än 2 % utöver
den normala stegringen i kostnadsnivån.
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HRT ser över principerna för rabatt- och fribiljetter under år 2013.
Kommunerna får tillfälle att ge utlåtande i saken innan beslut om
principerna fattas.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Päivi Lipposen valtuustoaloite
HSLn lausunto 18.6.2012

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1002
HEL 2012-005843 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.08.2012 § 261
HEL 2012-005843 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Lausunto
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Helsingin Kaupungin Liikennelaitos on tehnyt vuonna 2008 selvityksen
maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksista Helsingissä. Työssä
selvitettiin maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksia
liikkumistottumuksiin, yksityisautoiluun, liikenteen päästöihin ja
energiankulutukseen, joukkoliikenteen hoitoon ja sen kilpailukykyyn
sekä kokonaisrahoitustarpeeseen.
Tutkimusten mukaan joukkoliikenteen hinnan merkitys on autoilijalle
kulkutavan valinnassa pieni. Joukkoliikenteen maksuttomuus
Helsingissä lisäisi joukkoliikennematkoja noin kolmanneksella ja tämä
siirtymä olisi pääosin lyhyistä kevyen liikenteen matkoista.
Matkustajamäärien kasvu edellyttäisi vuoromäärien lisäämistä, jolloin
joukkoliikenteen palvelutaso entisestään paranisi. Lyhyiden matkojen
merkittävä lisääntyminen hidastaisi joukkoliikennettä ja heikentäisi sen
täsmällisyyttä.
Maksuton joukkoliikenne lisäisi vuotuista rahoitustarvetta yli 140
miljoonalla eurolla pääasiassa menetettyjen lipputulojen ja kasvavien
liikennöintikustannusten seurauksena. Joukkoliikenteen lipunhinnan
alentamisen on todettu olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa,
mutta maksuton joukkoliikenne ei ole tehokkuusoptimi. Pitkällä
aikavälillä liikkumisen hinnan aleneminen voi johtaa
yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. Joukkoliikennepalvelun
arvostuksen kannalta on tärkeää, että sillä on jokin hinta – maksava
asiakas on motivoitunut valvomaan saamansa palvelun laatua.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsityksen mukaan kaikkien
eläkeläisten joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen ei ole
järkevää. Tukea saisivat myös ne, joilla tarvetta tulon siirtoon ei ole.
Pienituloinen tuen saaja puolestaan ei pääse itse vaikuttamaan siihen,
mihin saamansa tuen käyttää. Joukkoliikenteen osalta lippujen
hinnoissa on jo kaikille käyttäjille alennus, koska lipputuloilla katetaan
vain noin puolet joukkoliikenteen tuotantokustannuksista.
Sen sijaan lippujen hintojen erilaistamista liikkumisen ajankohdan
mukaan kannattaa tutkia uutta tariffijärjestelmää valmisteltaessa. Tällä
voisi olla positiivinen vaikutus joukkoliikenteeseen, jos joukkoliikenteen
käyttö siirtyisi ja mahdollisesti lisääntyisi ruuhka-ajan ulkopuolella.
Esittelijä
vs. liikennesuunnittelupäällikkö
Katariina Baarman
Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121
markku.granholm(a)hel.fi
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§ 289
Ryj / Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om förbättring
av vinterunderhållet
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-006676 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Matti Enrothin valtuustoaloite Kvsto 25.4.2012 asia 17

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Matti Enroth väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Matti Enroth och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion
att en del av bostadsgatorna i norra Helsingfors ska plogas samtidigt
som matargatorna och att vinterunderhållet ska förbättras.
Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och påpekar att gatorna är
indelade i tre underhållsklasser med differentierade kvalitetskrav som
avgör hur stora resurserna ska vara en vanlig vinter. Första klassen
omfattar huvudgatorna, andra klassen matargatorna med kollektivtrafik
och tredje klassen de övriga gatorna, bl.a. bostadsgatorna.
Bostadsgatorna underhålls sist. Då det är ymnig eller ofta
återkommande nederbörd måste materielen för vinterunderhåll
användas för ny plogning på huvudgatorna och matargatorna, med den
påföljd att plogningen på bostadsgatorna blir fördröjd.
Större resurser skulle krävas om bostadsgator blev matargator i
enlighet med motionen. Stadsstyrelsen anser tvärtemot motionen att
det inte är ändamålsenligt att underhållsklassificeringen för gatorna
ändras.
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Byggnadskontoret har utarbetat en beredskapsplan för snörika vintrar.
Planen uppdateras inför nästa vinter. Extra parkeringsplatser och
snötippar har liksom en avgiftsfri sms- och webbtjänst för bilägare
förbättrat verksamhetsförutsättningarna för vinterunderhållet.
Erfarenheterna från tillfälligt begränsad gatuparkering är goda, och
systemet kommer att byggas ut i framtiden.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Matti Enrothin valtuustoaloite Kvsto 25.4.2012 asia 17

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1003
HEL 2012-006676 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Matti Enrothin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.06.2012 § 341
HEL 2012-006676 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
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Kolme edellistä talvea ovat olleet poikkeuksellisen runsaslumisia ja
näinä talvina rakennusviraston talvihoitoon varatut määrärahat ovat
ylittyneet. Suurimmillaan ylitys on ollut yli 60 % vuonna 2011.
Myöskään viime talvena talvihoitoon varatut resurssit eivät riittäneet
asetettujen laatuvaatimusten saavuttamiseen. Vuoden 2012 alkaneen
talven budjetin ylittävät lisäkustannukset tulevat olemaan noin
kahdeksan milj. euroa (+35 %). Yksi lisäkustannuksia aiheuttanut
seikka on ollut lisäresurssien saanti kesken talven. Resursseja lisättiin
esimerkiksi vuonna 2011 noin 25 %.
Rakennusvirasto on aiempina taloussuunnitelmakausina esittänyt
talvihoitoon lisää määrärahoja, jotta hankaliin talviin voitaisiin varautua
paremmin esimerkiksi lisäämällä varallaolevia resursseja. Talvihoitoon
varatut määrärahat ovat kehittyneet yleistä kustannustasoa ja alueiden
kasvua heikommin. Näin ollen erityisesti runsaslumisten talvien
hoitotaso on luonnollisesti ollut tavanomaisia talvia heikompi.
Vuoden 2012 loppuvuoden talven hoitamiseen varaudutaan
rakennusviraston varautumissuunnitelman päivittämisellä. Tämä ei
sinänsä lisää talvihoidon resursseja, vaan on toimintaa tehostava
apuväline erittäin haastaviin olosuhteisiin. Lisämäärärahaa ja sitä
myöden olennaisesti tehokkaampaa talvihoitoresurssia ei
loppuvuodelle 2012 ole osoitettavissa.
Vuodelle 2013 rakennusvirasto on saamassa määräraharaamin lisäksi
1,3 miljoonaa euroa erityislisämäärärahan katujen ylläpitoon. Tästä
lisämäärärahasta vain osa voidaan osoittaa talvihoitoon. Tämä lisätty
määrärahakaan ei kuitenkaan riitä hankalan ja runsaslumisen talven
hoitamiseen määräraharaamin puitteissa.
Kadut on jaettu kolmeen ylläpitoluokkaan, joiden ajallisesti
porrastetuilla laatuvaatimuksilla mitoitetaan käytettävät resurssit
tavanomaista talvea varten. Ensimmäisessä luokassa ovat pääkadut,
toisessa kokoojakadut, joissa on joukkoliikennettä. Kolmanteen
luokkaan kuuluvat muut kadut, kuten asuntokadut. Talvihoidon
tavoitteena on liikenteen ja eritoten joukkoliikenteen liikkumisen
turvaaminen. Tästä syystä pääkadut hoidetaan ensin ja heti sen
jälkeen kokoojakadut. Asuntokadut hoidetaan näiden katujen jälkeen,
mutta runsaan tai usein toistuvien sateiden aikana talvihoitokalusto
joutuu aloittamaan auraamisen uudelleen pääkaduista ja asuntokatujen
auraus viivästyy.
Runsaslumisen talven hoitaminen laatuvaatimusten mukaisesti ei ole
mahdollista määrärahojen puitteissa varatuilla resursseilla.
Asuntokatujen auraaminen kokoojakatujen aurauksen yhteydessä,
toisin sanoen joidenkin asuntokatujen muuttaminen kokoojakaduiksi,
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vaatii lisää resursseja. Yleisten töiden lautakunta toteaa, ettei katujen
ylläpitoluokitusta ole tarkoituksenmukaista muuttaa.
Parempi talvihoitoon varautuminen vaatii suunnitelmallisuutta ja
riittävien resurssien sitomista. Tällä hetkellä resursseja on voitu
nykyisellä määrärahalla varata vain vähälumisten talvien hoitamiseksi.
Runsaslumisina talvina, joita voidaan olettaa tulevan myös
tulevaisuudessa, tavanomaiset resurssit eivät tästä syystä riitä.
Talveen varautuminen on aloitettava jo hyvissä ajoin ennen talven
alkamista. Toistuva määrärahan ylittäminen ei ole pitkäjänteistä
tehostamista vaan niiden lisäkustannusten hyväksymistä, jotka
aiheutuvat nopeasta reagoinnista erityisen haastavaan tilanteeseen.
Toimiva kunnossapito ja etenkin talvihoito turvaa kaupungin muiden
palveluiden toimintaedellytykset ja talveen varautuminen olisi nähtävä
samanlaisena kaupungin toiminnan turvaajana kuin pelastustoimi. Näin
ollen koko kaupungin teknisen sektorin tulee olla toiminnallaan mukana
kehittämässä turvallisen liikenteen edellytyksiä Helsinkiin.
Joitakin talvihoidon tehostamistöitä on kaupungissa jo tehty.
Tehostamistoimenpiteitä esitettiin rakennus- ja ympäristötoimen
apulaiskaupunginjohtajan kadunpidon kehittämisryhmässä ja niitä on jo
otettu käyttöön. Lisäpysäköintipaikat ja -lumenvastaanottopaikat sekä
auton omistajille suunnattu maksuton tekstiviesti- ja internetpalvelu
vähentämään ajoneuvojen siirtoa ovat parantaneet talvikunnossapidon
toimintaedellytyksiä. Samoin tähänastiset kokemukset
kadunvarsipysäköinnin määräaikaisesta rajoittamisesta ovat olleet
hyviä, ja menettelyä tullaan jatkossa laajentamaan.
Parantamalla talvihoidon tasoa voidaan muun muassa sairaanhoidon
kustannuksia vähentää. Rakennusvirasto tekee yhteistyössä muiden
viranomaistahojen ja vakuutusyhtiöiden kanssa selvityksen talvihoidon
yhteiskunnallisista vaikutuksista, missä tarkastellaan talviaikana
hankaloituneen liikkumisen lisäkustannuksia ja -riskejä muun muassa
joukkoliikenteen, pelastustoiminnan ja yleisesti yhteiskunnan kannalta.
Tämän selvityksen toivotaan tuovan lisäarvoa parempaan talvihoitoon
varautumisessa koko kaupungin toiminnan turvaamisen kannalta.
Kolmena edellisenä talvena on suuren lumimäärän vuoksi jouduttu
virallisten vastaanottopaikkojen lisäksi avaamaan eri puolille Helsinkiä
kymmeniä varapaikkoja, joihin lunta on ollut mahdollista varastoida.
Rakennusvirasto katsoo, ettei nykyinen toiminta lumenvastaanoton
edellytysten suhteen ole kestävällä pohjalla. Kaupungin tulee osoittaa
lumenvastaanottoon riittävä kapasiteetti, mikä tarkoittaa lisää
vastaanottoalueita ja panostamista muihin lumen hallintamenetelmiin.
Tavoitteellisesti jokaisen kaupunginosan tulisi voida huolehtia alueensa
lumilogistiikasta itsenäisesti, jotta lunta ei tarvitsisi kuljettaa pitkiä
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matkoja ja lumenpoisto olisi kokonaisuudessaan nopeampaa ja
haitattomampaa. Tässä kehittämistyössä vaaditaan koko tekniseen
sektoriin liittyvien virastojen osallistumista ja tukea.
Rakennusvirastoon siirrettiin vuoden 2012 alussa aiemmin
rakennusvalvontaviraston vastuulle kuulunut tontinomistajien
kadunpidollisten velvoitteiden valvonta. Tänä aikana rakennusvirasto
on rakentanut valvontajärjestelyä ja vuoden alusta lähtien valvojat ovat
huomauttaneet ja kehottaneet satoja kiinteistöjä tekemään heille
kuuluneet vastuunsa. Valvontatyön tehostaminen ja sitä kautta
saavutettavan laadun parantaminen edellyttää vahvistuksekseen niin
sanotun yleisten alueiden kunnossapitojärjestyksen tekemistä.
Järjestys helpottaa myös kantakaupungin tontinomistajien
kadunpidollisten velvoitteiden tekemistä. Rakennusvirasto tekee
vuoden 2012 aikana luonnoksen tästä järjestyksestä. Tavoitteena on,
että kaupunginvaltuusto vahvistaa järjestyksen vuoden 2013 aikana.
Yleisten töiden lautakunta toteaa, että tulevina vuosina
rakennusvirastolle olisi osoitettava paremmat edellytykset varautua
hankalien talvien hoitamiseksi tehokkaammin. Rakennusviraston tulee
parantaa talvihoidon määrärahan joustavuutta, jos talvi osoittautuu
runsaslumista talvea helpommaksi ja edullisemmaksi. Yleisten töiden
lautakunta myös toteaa, että talvihoidon laadunvalvontaan pitää
kiinnittää enemmän huomiota. Rakennusvirastossa on käynnissä
valvonnan parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Lautakunta toteaa, että
talvihoidon tehostamiseen vaaditaan myös muiden tekniseen sektoriin
liittyvien virastojen ja laitosten toimia.
Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen
Lisätiedot
Ville Alatyppö, va. toimistopäällikkö, puhelin: 310 39943
ville.alatyppo(a)hel.fi
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§ 290
Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om
sopkärl vid gång- och cykelvägen intill Hermanstads strandväg
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-006675 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Tuomo Valokaisen valtuustoaloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Tuomo Valokainen och 9 andra ledamöter föreslår i sin
motion att det ska placeras ut sopkärl vid Hermanstads strandväg på
avsnittet Arabia köpcentrum–Fiskehamnens metrostation.
Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och
konstaterar att det är fastigheterna som ansvarar för renhållningen,
inklusive avlägsnandet av skräp, vid Hermanstads strandväg. På den
sträcka som nämns i motionen och i dess närhet finns det sopkärl bl.a.
på Agrosbacken, på väderskyddet vid Gäddviksgatans hållplats och i
Nylandersparken.
Byggnadskontoret tar ställning till om och var det behövs fler sopkärl i
området när planeringen av en iståndsättning av Nylandersparken har
inletts. Staden kan också förlägga sopkärl till fastigheternas
ansvarsområde, om dessa tar hand om tömningen. Byggnadskontoret
tar också kontakt med fastigheterna vid försummelser i renhållningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Tuomo Valokaisen valtuustoaloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1004
HEL 2012-006675 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 362
HEL 2012-006675 T 00 00 03

Kvsto 25.4.2012, asia 19

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Helsingissä noudatetaan kantakaupungin alueella lakia kadun ja
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, mikä
määrittelee mm. velvollisuuden pitää kunnossa ja puhtaana katualueet.
Lain mukaan vastuut puhtaanapidosta jakautuvat kunnan ja tontin tai
muiden alueen omistajien kesken.
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Hermannin rantatien yhteydessä olevan yhdistetyn pyörätien ja
jalankulkuväylän varressa puhtaanpitovastuu kuuluu pääosin tonttien
omistajille ja niillä sijaitseville kiinteistöille välillä Arabian kauppakeskus
– Kalasataman metroasema. Kyseisen reitin varrella ja sen
välittömässä läheisyydessä on asukkaita palvelevia roska-astioita,
joihin on mahdollista jättää myös lemmikkien jätöspussit. Roska-astioita
on mm. Agroksenmäessä Sörnäistenkadun ja Hermannin rantatien
kulmassa, Haukilahden tien kohdalla olevan bussikatoksen yhteydessä
ja kadun pohjoispäädyssä olevassa Nylanderin puistossa.
Roska-astioiden lisäämistä ja uudelleen sijoittelua tarkastellaan
alueella, kun Nylanderin puiston peruskorjauksen suunnittelu
käynnistyy. Kaupunki voi myös sijoittaa kiinteistön pyynnöstä roskaastioita kiinteistöjen vastuualueille edellyttäen, että kiinteistöt
huolehtivat niiden tyhjennyksestä.
Rakennusviraston tehtäviin kuuluu valvoa tontinomistajalle kuuluvan
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapitovelvollisuuden täyttämistä. Virasto on yhteydessä
Sörnäisten rantatien kiinteistönomistajiin puhtaanapidon
laiminlyönneistä tarvittavilta osin. Katuosuuden roska-astioiden määrää
lisätään edellyttäen, että tontinomistajat sitoutuvat niiden
tyhjentämiseen.
Käsittely
14.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos 1: Lisätään päätösehdotuksen uudeksi viidenneksi
kappaleeksi seuraava: "Rakennusviraston tehtäviin kuuluu valvoa
tontinomistajalle kuuluvan kadun ja eräiden yleisten alueiden
kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden täyttämistä. Virasto on
yhteydessä Sörnäisten rantatien kiinteistönomistajiin puhtaanapidon
laiminlyönneistä tarvittavilta osin. Katuosuuden roska-astioiden määrää
lisätään edellyttäen, että tontinomistajat sitoutuvat niiden
tyhjentämiseen."
Esittelijän muutos 2: Muutetaan esittelijän esityksen toisen kappaleen
toinen virke muotoon: "Helsingissä tätä mahdollisuutta on käytetty
esikaupunkialueilla ja Etu-Töölön alueella kaupunginhallituksen v. 2001
tekemän päätöksen mukaisesti, mutta kantakaupungin alueelle
käytäntöä ei ole vielä laajennettu."

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen
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Lisätiedot
Ritva Keko, laatuvastaava, puhelin: 310 38403
ritva.keko(a)hel.fi
Niina Kannisto, puistovastaava, puhelin: 09 310 38440
niina.kannisto(a)hel.fi

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

771 (881)

Kj/35
26.09.2012

§ 291
Ryj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om
iståndsättning av Brännvägen
HEL 2012-007256 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Antti Vuorelan aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Antti Vuorela föreslår i sin motion att Brännvägen ska
iståndsättas och säkerheten på gatan förbättras.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att det utarbetas en ny gatu- och byggplan för förbättring av
Brännvägen. Byggnadskontoret har i förslaget till budget för år 2013
föreslagit finansiering för projektet för åren 2014–2015. Genomförandet
av projektet beror på hur investeringsfinansieringen räcker till, och den
slutliga byggtidpunkten klarnar året före byggåret då beslut om
investeringsfinansieringen fattas.
Enligt stadsplaneringsnämnden är det inte motiverat med fler farthinder
som begränsar körhastigheterna på Brännvägen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Bilagor
1

Antti Vuorelan aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1005
HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 363
HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta
seuraavan lausunnon:
Halmetien parantamisesta on laadittu katu- ja rakennussuunnitelmat
vuonna 1999. Suunnitelma on vanhentunut ja ennen kadun
rakentamista on tarpeen laatia uusi katu- ja rakennussuunnitelma.
Halmetien perusparantamisen kustannusarvio on rakennusviraston
katu- ja puisto-osaston kevään 2012 talousarvioehdotuksen mukaan
650 000 euroa. Rakennusvirasto on viimeisimmässä
talousarvioehdotuksessaan esittänyt, että katu peruskorjattaisiin
vuosina 2014 – 2015. Suunnittelu on tarkoitus aloittaa viimeistään
keväällä 2013.
Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle vuosittain
liikennejärjestelyihin ja katujen peruskorjaukseen osoitettu määräraha
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on erittäin niukka, eikä katujen peruskorjausta ole käytännössä pystytty
toteuttamaan talousarvioehdotuksissa esitetyssä aikataulussa.
Halmetien lopullinen rakentamisajankohta vahvistuu rakentamista
edeltävänä vuonna katujen investointirahoituksesta päätettäessä.
Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen
Lisätiedot
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360
jarkko.karttunen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.08.2012 § 262
HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Lausunto
Katujen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaa rakennusvirasto.
Yleisten töiden lautakunta antaa lausuntonsa aloitteesta Halmetien
kunnostamisen osalta.
Halmetien itäpuolella on teollisuustontteja, joiden varsinaisen toiminnan
aiheuttama liikenne on Uudenpellonpolun pohjoispuolisten tonttien
osalta asemakaavoituksella ohjattu tonttien itäpuolella kulkevalle
Hiidenportille. Kadun länsipuolella on pientaloasutusta.
Kadun eteläosassa Uudenpellonpolun kohdalla kadun itäpuolen
kortteli-alueen läpi kulkee vähän käytetty jalankulku- ja pyöräily-yhteys.
Yhteys on ollut tarpeen myös kunnallistekniikan sijoittamisesta johtuen.
Kadun ylitystarve on vähäistä ja se keskittyy Halmetien päihin, etelässä
Malmin kauppatien ja pohjoisessa Vanhan Tapanilantien risteyksiin.
Halmetien välittömässä läheisyydessä ei ole koulua, päiväkotia tai
leikki-puistoa. Ajonopeuksia hillitsevien hidasteiden rakentaminen
kadulle ei ole tästä syystä erityistä perustetta. Hidasteet eivät olisi
tarkoituksenmukaisia myöskään rakenteellisista syistä sillä Halmetie
sijaitsee 4 - 5 metriä syvällä savikolla, minkä vuoksi hidasteet
aiheuttaisivat tärinähaittoja ympäristöön.
Esittelijä
vs. liikennesuunnittelupäällikkö
Katariina Baarman
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Lisätiedot
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447
taneli.nissinen(a)hel.fi
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§ 292
Ryj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om kontroll
av handikapparkeringen
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-009033 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Seppo Kanervan valtuustoaloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Seppo Kanerva
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Seppo Kanerva och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion
att det ska ingripas i missbruket av parkeringstillstånd för
handikappade.
Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och
konstaterar att parkeringstillstånd för handikappade beviljas av polisen
på basis av läkarintyg. Också ett vederbörligt utländskt
parkeringstillstånd gäller i Finland. Parkeringsövervakningen
kontrollerar också parkeringstillstånden för handikappade, men polisen
saknar ett elektroniskt register över parkeringstillstånden för
handikappade, vilket försvårar kontrollen. Parkeringsövervakningen
samarbetar också med de estniska myndigheterna i syfte att hindra
missbruk.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Bilagor
1

Seppo Kanervan valtuustoaloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1006
HEL 2012-009033 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 21.08.2012 § 377
HEL 2012-009033 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon
kaupunginhallitukselle:
Suomessa vammaisen pysäköintiluvan myöntää poliisi
lääkärintodistusten perusteella. Tieliikennelain mukaan poliisi voi
myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen
henkilön kuljettamista varten erityisen pysäköintiluvan. Vammaisen
pysäköintilupa ei siis ole ajoneuvokohtainen, koska lupa on oltava
siirrettävissä kuljetettavan vammaisen henkilön mukana. Vammaisen
pysäköintiluvan osalta on myös huomioitava, että kaikki kyseiseen
pysäköintilupaan oikeutetut eivät istu pyörätuolissa. Lupaan
oikeuttavan vamman tulee olla sellainen, että se estää henkilön
itsenäisen kävelyn: tällainen syy voi olla esimerkiksi sydänvika. EU:ssa
on määritelty tietyt vähimmäisvaatimukset vammaisen pysäköintiluvan
ulkomuodolle.
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Pysäköinninvalvonta voi valvoa myös vammaisten pysäköintilupia.
Valvonta käsittää sekä lupien oikeellisuuden että niiden oikeanlaisen
käytön. Pysäköinninvalvonta voi ilmoittaa poliisille, jos on herännyt
epäilys luvan oikeellisuudesta tai sen väärinkäytöksestä. Toistuvasti
väärin pysäköivän auto voidaan tarvittaessa myös viedä välittömästi
varastolle. Poliisilla ei valitettavasti ole tällä hetkellä sähköistä rekisteriä
vammaisten pysäköintiluvista, joka jossain määrin hankaloittaa
valvontatyötä. Pysäköinninvalvonta on jo aiemmin hankkinut Virosta
mallit virolaisista vammaisten pysäköintiluvista, ja yhteydenpitoa
virolaisten viranomaisten kanssa tullaan jatkamaan.
Ulkomailla myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat käyvät Suomessa ja
Suomessa myönnettyjä lupia voi käyttää myös ulkomailla.
Käsittely
21.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos 1: Lisätään päätösehdotuksen kolmannen kappaleen
jälkeen uudeksi kappaleeksi seuraava:
”Ulkomailla myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat käyvät Suomessa ja
Suomessa myönnettyjä lupia voi käyttää myös ulkomailla.”
Esittelijän muutos 2: Poistetaan esittelijän esityksen toisen kappaleen
toinen virke sekä kolmas kappale kokonaan.
Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen
Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813
matti.laihonen(a)hel.fi

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

778 (881)

Kj/37
26.09.2012

§ 293
Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om en
vägvisare till Mosabacka Folkets hus
HEL 2012-004354 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Antti Vuorela föreslår i sin motion att en vägvisare till
Mosabacka Folkets hus installeras vid korsningen av Seunalavägen
och Päivölävägen.
Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringsnämndens utlåtande och
konstaterar att Mosabacka Folkets hus uppfyller kriterierna för
användning av adressvägvisare. Trafikplaneringschefen vid
stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning beslutar utifrån
ansökan om beviljandet av tillstånd för installering av en
adressvägvisare.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1
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779 (881)

Kj/37
26.09.2012
Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1007
HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.05.2012 § 173
HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Lausunto
Tapanilan työväentalo sijaitsee Tapanilan asuinalueella, osoitteessa
Sompiontie 4. Ajoyhteys kohteeseen kulkee Päivöläntieltä
Seunalantien, Seunalankujan ja Sompionpolun kautta. Päivöläntie on
paikallinen kokoojakatu ja muut kadut ovat tonttikatuja. Tapanilan
työväentalolla järjestetään mm. teatteriesityksiä.
Liikennesuunnitteluosaston osoiteviittojen käyttö- ja
myöntämisperiaatteiden mukaisesti osoiteviittaa on mahdollista käyttää
silloin, kun kohde on asuntoalueella ja se on tärkeä alueen asukkaiden
ja vieraiden terveyteen, kulttuuriin tai liikuntaan liittyvä tai julkisin varoin
ylläpidettävä laitos. Lisäksi vaatimuksena on kaikissa tapauksissa, että
kohteeseen on osoitteen perusteella vaikea löytää. Ajo kohteeseen on
mutkikkaan yhteyden takana ja katuosoitteeseen ajo tapahtuu
useamman tonttikadun kautta. Lupa osoiteviitan asentamiseen
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myönnetään hakemuksesta ehdolla, että hakija vastaa aiheutuvista
kustannuksista.
Tapanilan työväentalo täyttää osoiteviitan käytölle asetetut kriteerit.
Liikennesuunnittelupäällikkö päättää luvan myöntämisestä
hakemuksen perusteella. Yleisten viitoitusperiaatteiden mukaan
osoiteviitat tulee asentaa Päivöläntien ja Seunalantien sekä
Seunalantien ja Seunalankujan risteyksiin.
Päätöksen jakelu:
 kaupunginhallitus
Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447
taneli.nissinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 03.05.2012 § 230
HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kattava, toimiva ja tarkoituksenmukainen opastusmerkkiverkosto
kuuluu kaupungin peruspalveluihin ja on kaupungin imagon kannalta
tärkeä asia. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto
vastaa liikennemerkkitarpeiden arvioimisesta ja liikennesuunnitelmista.
Rakennusvirasto toteuttaa merkit vahvistettujen liikennesuunnitelmien
mukaan. Samoin menetellään myös tässä tapauksessa.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteessa esitetyn
opastusmerkkitarpeen arvioimista.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
taru.sihvonen(a)hel.fi
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518
virpi.vertainen(a)hel.fi
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§ 294
Kaj / Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om
parkeringen kring Tölötorg
HEL 2012-004355 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pia Pakarinen väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Pia Pakarinen och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion
att stadsplaneringskontoret gör upp en plan om hur parkeringen vid
Tölötorg kunde utvecklas genom att reservera ett eget område för
torgverksamhet utan att minska antalet parkeringsplatser i torgets
omgivning.
Stadsstyrelsen konstaterar i fråga om beslut som berör parkeringen
kring Tölötorg att den av stadsfullmäktige godkända
detaljplaneändringen för Tölögatans underjordiska
parkeringsanläggning 20.4.2012 har vunnit laga kraft. Dessutom
beslutade stadsstyrelsen 6.8.2012 föreslå stadsfullmäktige att
arrendegrunderna för området för den underjordiska
parkeringsanläggning godkänns.
Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som kommit in och konstaterar
att diskussioner om klarläggandet av parkeringen vid Tölötorg har förts
med Helsingfors Partitorg som ansvarar för torgen och administrerar
Tölötorg. Partitorget ställer sig positivt till trafikarrangemang som
underlättar torgets verksamhet.
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Stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning kommer att i
samverkan med Partitorget utreda möjligheterna att göra parkeringen
vid Tölötorg klarare. Samtidigt utreds möjligheterna att tillfälligt öka
antalet parkeringsplatser på de närliggande gatorna eftersom det råder
brist på parkeringsplatser i området innan den underjordiska
parkeringsanläggningen blir färdig.
Stadsstyrelsen anser att det dock inte är ändamålsenligt att inleda en
betydande förnyelse av torgområdet innan det blir aktuellt att bygga en
ingång till Centrumslingan eftersom renoveringen av Tölötorg då i varje
fall måste göras om.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi
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Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1008
HEL 2012-004355 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.05.2012 § 188
HEL 2012-004355 T 00 00 03
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Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Lausunto
Töölöntorin torialueella on pysäköinti kielletty maanantaista perjantaihin
kello 5 - 16 ja lauantaisin kello 5 - 16. Torikauppiaille on toriaikoina
varattu pysäköintipaikkoja torialueen itäreunalta. Torin länsireunalla on
taksiasema ja yksi rivi maksullisia pysäköintipaikkoja asioinnin
helpottamiseksi.
Kaupunginvaltuusto päätti 29.2.2012 hyväksyä 14. kaupunginosan
(Taka-Töölö) puistoalueiden sekä korttelin nro 468 osan katu- ja
puistoalueiden maanalaisten tilojen asemakaavan. Asemakaava
mahdollistaa yleisen pysäköintilaitoksen (800 paikkaa) ja
väestönsuojan rakentamisen maanalaiseen tilaan hotellitonttien alle.
Ajoyhteys järjestetään Töölönkadulta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan käsittelyn yhteydessä
toivomusponnen, jossa valtuusto edellyttää, että Töölön parkkihallin
toteuttamisen yhteydessä vähennetään sen vaikutuspiirissä olevia
kadunvarren pysäköintipaikkoja.
Töölöntorin suurin ongelma on se, että autoilijat mieltävät koko
torialueen pysäköintialueeksi, vaikka torin länsireunan
pysäköintipaikkamerkki ja ohjemerkki ajoneuvon sijoittamisesta
pysäköintipaikalla tarkoittaa selkeästi vain yhtä riviä. Sandelsinkadun
pohjoisreunan pysäköintipaikat Töölöntorin kohdalla on suunnitelmissa
merkitty pysäköintikieltomerkein, jotta epäselvää ei olisi, missä
pysäköinti on sallittua ja missä ei. Alueellisia pysäköintikieltomerkkejä
on Töölöntorin ympärillä 6 kappaletta. Johtuen osittain myös siitä, että
torialuetta ei ole rajattu reunakivellä, pysäköinnin ohjaus koetaan
epäselväksi ja pysäköintiongelmista tulee jatkuvasti palautetta.
Torialueen kunnostamisesta ja selkeämmästä rajaamisesta on tehty
asemakaavan muutos ja laadittu kunnostuksen suunnitteluperiaatteet.
Torialueen merkittävää uudistamista ei ole kuitenkaan
tarkoituksenmukaista aloittaa ennen kuin Pisara-radan sisäänkäynnin
rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, sillä silloin Töölöntorin kunnostus
on joka tapauksessa tehtävä uudelleen.
Tällä hetkellä ainoa mahdollisuus selkeän pysäköintiratkaisun
saamiseksi olisi torialueen tolpittaminen siten, että alueelle tulee
selkeät sisäänajokohdat. Tällöin sisäänajokohtiin saadaan
yksiselitteiset liikennemerkit. Ongelmana tässä ratkaisussa on, että
kunnossapito etenkin lumisina talvina vaikeutuu. Torialue voidaan
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myös pysäköidä niin täyteen, ettei poistuminen enää onnistu. Tolppia
tarvittaisiin noin 120 kpl ja järjestelyt maksaisivat noin 30 000 euroa.
Töölöntorin järjestelyjen selkeyttämisestä on keskusteltu toreista
vastaavan Tukkutorin kanssa. Tukkutori hallinnoi myös torialuetta.
Tukkutori suhtautuu myönteisesti liikennejärjestelyihin, jotka
helpottaisivat torin toimintaa. Torialueen mahdollisessa rajauksessa
tulisi ottaa huomioon torikauppiaiden, jätehuollon ja puhtaanapidon
tarvitsema esteetön kulku.
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto tulee
selvittämään Helsingin tukkutorin kanssa yhteistyössä mahdollisuuksia
selkeyttää Töölöntorin pysäköintijärjestelyjä. Samalla selvitetään myös
mahdollisuuksia lisätä tilapäisesti pysäköintipaikkoja lähikaduille, koska
alueella on puutetta pysäköintipaikoista ennen kuin pysäköintilaitos
valmistuu. Pysäköintipaikkojen saatavuuden osalta Töölön alue on
kaupungin vaikeimpiin kuuluvia kohteita.
Päätöksen jakelu:
 kaupunginhallitus
Käsittely
15.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Tuula Palaste-Eerola: Lautakunta pitää tärkeänä, että Töölöntorin torija tapahtumakäyttöä edistetään ennen Pisara-radan valmistumista
yhteistyössä Tukkutorin, yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Keinoina
kannattaisi tarkastella ainakin 1) pysäköinnin rajaamista ja luvattoman
pysäköinnin torjumista esimerkiksi liikennemerkkien, tolpituksen tai
kevyemmän liikenteenohjauksen avulla, 2) vaihtoehtoisia
pysäköintimahdollisuuksia esimerkiksi vinopysäköinnin avulla, 3)
vaihtoehtoisia pysäköintimahdollisuuksia Töölöön rakennettavan
pysäköintihallin avulla, 4) iltapysäköinnin aloitusajan myöhäistämistä
iltapäivä- ja iltatorin mahdollistamiseksi, 5) kokeilua rajatusta
pysäköinnin siirtämisestä esimerkiksi heinäkuun ajaksi.
Ehdotusta ei kannatettu
08.05.2012 Pöydälle
Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089
jari.tikkanen(a)hel.fi
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§ 295
Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om tryggande
av närservicen vid omorganiseringen av social- och
hälsovårdsväsendet
HEL 2012-001792 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
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Yrjö Hakasen valtuustoaloite, Kvsto 1.2.2012 asia 15

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Yrjö Hakanen och 13 andra ledamöter föreslår i sin motion
att det i anslutning till omorganiseringen av social- och
hälsovårdsväsendet ska ses till att närservicen tryggas så att den
varken minskas eller gallras.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att utgångspunkten för riktlinjerna för omorganiseringen av
social- och hälsovårdsväsendet har varit fungerande tjänster från
klientens och patientens synpunkt. Stadsfullmäktige godkände
6.6.2012 instruktion för social- och hälsovårdsväsendet, och den träder
i kraft 1.1.2013. Enligt 13 § i instruktionen är avdelningen
personal- och utvecklingstjänster vid det nya social- och
hälsovårdsverket den instans som i enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen ansvarar för samordningen av den hälso- och
välfärdsfrämjande verksamheten hos Helsingfors stad och den instans
som ansvarar för samordningen av de svenska tjänsterna och
närtjänsterna vid social- och hälsovårdsverket.
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Information om hur organisationsreformen fortskrider har getts bl.a. via
stadens internetsidor till kommuninvånarna och via stadens
intranätsidor till personalen. För att invånarna ska bli hörda ordnade
förändringsteamet för omorganiseringen 29.2 och 1.3.2012 verkstäder
för intressentgrupper, till vilka 41 företrädare för den tredje sektorn
kallades. Kallelsen hörsammades av 28 organisationer, som
representerade mentalvårds- och missbrukarorganisationerna,
närståendevården, veteranerna, mödra- och skyddshemmen osv. På
detta sätt ville man för planeringen av tjänsterna få ställningstaganden
från sådana invånare som annars är svåra att nå. Dessutom ordnades
det fyra invånarmöten på olika håll i staden i samarbete med
stadsdelsföreningen Helka, 18.4, 26.4, 10.5 och 24.5.2012. Ett
sammandrag från invånarforumen har publicerats på
organisationsreformens webbsidor.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Yrjö Hakasen valtuustoaloite, Kvsto 1.2.2012 asia 15

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1009
HEL 2012-001792 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Talous- ja suunnittelukeskus 25.5.2012
HEL 2012-001792 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen valmistelu on
edennyt kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemien päätösten
mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 7.12. ja 12.12.2011 valtuuston
päätösten toimeenpanosta ja kehotti sosiaali- ja terveystointa johtavaa
apulaiskaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen
jatkovalmistelun siten, että tarvittavat johtosääntömuutokset käsitellään
kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012. Lisäksi kaupunginhallitus
asetti sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen
seurantaryhmän, jonka tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2012
mennessä.
Organisaatiouudistuksen lähtökohtana ovat sujuvat hoitoketjut. Lisäksi
tarkoituksena on voimistaa toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi
ja kohdentaa voimavaroja asiakaspalveluun.
Suunnittelua ja valmistelua varten on kaupungin keskushallintoon
perustettu vuoden 2012 ajaksi projektiorganisaatio, jota sosiaali- ja
terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja johtaa.
Muutosorganisaatio vastaa myös uudistuksen valmisteluun liittyvästä
asukasyhteistyöstä ja asukkaiden kuulemisesta.
Organisaatiouudistuksen etenemisestä on tiedotettu kuntalaisille mm.
kaupungin internet-sivustojen ja asukasfoorumien kautta ja
henkilöstölle kaupungin intranet-sivustojen kautta. Asukasfoorumeista
laaditaan yhteenvedot, jotka julkaistaan myöhemmin uudistuksesta
kertovilla verkkosivuilla. Seurantaryhmän tehtävänä on pitää yhteyttä
poliittisiin ryhmiin. Organisaatiomuutoksen valmistelussa on keväällä
2012 painottunut uuden viraston johtosäännön ja osastorakenteen
suunnittelu. Kaupunginhallitus on käsitellyt organisaatiomuutosta
21.5.2012 ja asia jätettiin pöydälle. Tarkoitus on, että
kaupunginvaltuusto päättää 6.6.2012 johtosäännöstä ja perustaa
virastopäälliköiden virat.
Uuden viraston osastokohtaisesta toimistojaosta on tarkoitus päättää
elokuussa 2012. Näin valmistelu suuntautuu palvelujen
yksityiskohtaisempaan organisointiin vasta kesäkuun
valtuustopäätösten jälkeen. Jatkovalmistelussa tullaan noudattamaan
kaupunginvaltuuston 30.11.2011 hyväksymiä linjauksia, joiden mukaan
organisaatio rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita
kuullen.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
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Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 194
HEL 2012-001792 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen valmistelu on
edennyt kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemien päätösten
mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 7.12. ja 12.12.2011 valtuuston
päätösten toimeenpanosta ja kehotti sosiaali- ja terveystointa johtavaa
apulaiskaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen
jatkovalmistelun siten, että tarvittavat johtosääntömuutokset käsitellään
kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012. Lisäksi kaupunginhallitus
asetti sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen
seurantaryhmän, jonka tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2012
mennessä.
Suunnittelua ja valmistelua varten on kaupungin keskushallintoon
perustettu vuoden 2012 ajaksi projektiorganisaatio, jota sosiaali- ja
terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja johtaa.
Muutosorganisaatio vastaa myös uudistuksen valmisteluun liittyvästä
asukasyhteistyöstä ja asukkaiden kuulemisesta.
Organisaatiouudistuksen etenemisestä on tiedotettu kuntalaisille mm.
kaupungin internet-sivustojen kautta ja henkilöstölle kaupungin
intranet-sivustojen kautta. Huhti- ja toukokuussa 2012 järjestetään neljä
asukasfoorumia yhteistyössä Helsingin kaupunginosayhdistyksen
(Helka) kanssa. Asukasfoorumeista laaditaan yhteenvedot, jotka
julkaistaan myöhemmin uudistuksesta kertovilla verkkosivuilla.
Organisaatiomuutoksen valmistelussa on keväällä 2012 painottunut
uuden viraston johtosäännön ja osastorakenteen suunnittelu. Tarkoitus
on, että kaupunginvaltuusto päättää 6.6.2012 johtosäännöstä ja
perustaa virastopäälliköiden virat.
Uuden viraston osastokohtaisesta toimistojaosta on tarkoitus päättää
elokuussa 2012. Näin valmistelu suuntautuu palvelujen
yksityiskohtaisempaan organisointiin vasta kesäkuun
valtuustopäätösten jälkeen.
Jatkovalmistelussa tullaan noudattamaan kaupunginvaltuuston
30.11.2011 hyväksymiä linjauksia, joiden mukaan organisaatio
rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita kuullen.
Lähtökohtana ovat sujuvat hoitoketjut, esimerkiksi vanhuspalveluissa
sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Lisäksi tarkoituksena on
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voimistaa toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi ja kohdentaa
voimavaroja asiakaspalveluun.
Sosiaalilautakunta on omissa lausunnoissaan esittänyt strategiset
avainlinjat, joiden tulisi toteutua uudistuksessa. Näistä tärkein on
asiakasläheisyyden vahvistaminen siten, että asiakkaan kokema arvo
ohjaa palvelujen kehittämistä. Tavoitteeksi tulee asettaa asiakkaan
ympärille rakentuvat räätälöidyt palvelukokonaisuudet, jotka ovat
nykyistä helpommin saatavilla, sujuvampia ja vastaavat paremmin
asiakkaan tarpeisiin.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi muodostaa Suomen oloissa
poikkeuksellisen suuren ja moniulotteisen toimijaverkoston, jonka
ytimessä on elinvoimainen oma palvelutuotanto. Sadoista
palvelupisteistä muodostuneen systeemin ydintehtävänä on tuottaa
asiakkaalle arvoa eli vastata joustavasti hänen tarpeisiinsa.
Palveluyksiköiden lisäksi verkostoon kuuluvat sadat
kansalaisjärjestötoimijat, joiden strateginen merkitys liittyy sosiaalisen
pääoman vahvistamiseen.
Valtuuston johtosääntöä ja organisaatiota koskevien päätösten jälkeen
muutoshankkeen piirissä tulisi tarkastella, mitä vaihtoehtoja
lähipalvelujen organisoitumiselle on olemassa. Aloitteessa esille
nostetut näkökulmat, kuten palvelujen saatavuus, ennaltaehkäisevä
toiminta ja tasa-arvo tulisi tällöin ottaa huomioon.
Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan asiakasarvoon perustuva
moderni arvoverkko- tai ekosysteemiajattelu loisi ainutlaatuisen
mahdollisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen kunnianhimoiseen
kehittämiseen sekä sosiaalisen pääoman vahvistamiseen Helsingissä.
Tavoitteeksi tulee asettaa sosiaali- ja terveystoimen pitkäjänteinen
uudistaminen siten, että organisaatio näyttäytyy kaupunkilaiselle
yksilöä kunnioittavana, laadullisesti korkeatasoisena ja luontevasti
saatavilla olevana palveluna, jonka kehittämiseen helsinkiläiset voivat
itse aidosti osallistua.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377
tuula.vesanen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 114
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Päätös
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Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan,
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:
"Päättäessään 30.11.2011 sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatiouudistuksesta kaupunginvaltuusto linjasi, että organisaatio
rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita kuullen. Valtuuston
organisaatiouudistusta koskeviin linjauksiin ei sisälly suunnitelmia
lähiverkon karsimisesta.
Asukkaiden kuulemiseksi organisaatiouudistusta valmisteleva
muutostiimi järjesti 29.2.2012 ja 1.3.2012 sidosryhmien työpajat, joihin
kutsuttiin 41 kolmannen sektorin edustajaa. Kutsua noudatti 28
järjestöä, jotka edustivat mm. mielenterveys- ja päihdejärjestöjä,
omaishoitoa, veteraaneja, ensi- ja turvakoteja jne. Näin haluttiin saada
palvelujen suunnitteluun niiden asukkaiden näkemyksiä, joita on
vaikea muutoin tavoittaa. Lisäksi järjestetään neljä asukastilaisuutta eri
puolilla kaupunkia yhteistyössä kaupunginosayhdistys Helka ry:n
kanssa 18.4., 26.4., 10.5. ja 24.5.2012. Edelleen muutoksen
etenemisestä tiedotetaan kuntalaisille mm. kaupungin internetsivustojen kautta.
Lähipalvelut ovat muutoksessa erityisen huomion kohteena.
Organisaatiota suunnittelevan muutostiimin organisaatioehdotuksessa
todetaan, että yhteisiä poikkihallinnollisia prosesseja, jotka eivät tule
esiin organisaatiorakenteessa, ovat terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen, lähipalvelut, ruotsinkieliset palvelut, palveluneuvonta- ja
ohjaus sekä sähköiset palvelut ja innovatiiviset palvelut. Näiden
tärkeiden prosessien järjestelmällisen kehittämisen ja mahdollisimman
hyvä toimivuuden varmistamiseksi näille prosesseille on
organisaatioesityksessä osoitettu koordinoiva vastuutaho.
Edellä esitetyn perusteella asukkaita siis on kuultu ja kuullaan ja
lähipalveluiden turvaamisesta huolehditaan.
Terveysvaikutusten arviointi:
Toimivat ja riittävät lähipalvelut ovat laadukkaan perusterveydenhuollon
välttämätön edellytys."
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305
jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 296
Stj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en
arbetsgrupp för främjande av välbefinnande och hälsa
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-002566 Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia
35

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Seija Muurinen
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Seija Muurinen och 11 andra ledamöter föreslår i sin
motion att det i anslutning till att social- och hälsovårdsväsendet
fusioneras ska inrättas en arbetsgrupp för främjande av hälsa och
välbefinnande med uppgift att styra och samordna sådant som främjar
stadsbornas hälsa och minskar hälsoskillnaderna.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att kommunen enligt 12 § i hälso- och sjukvårdslagen ska
utse de instanser som ansvarar för den hälso- och välfärdsfrämjande
verksamheten. De kommunala verksamheterna ska samarbeta med
varandra för att främja välfärd och hälsa. Dessutom ska kommunen
samarbeta med andra offentliga myndigheter, privata företag och
allmännyttiga samfund som är verksamma i kommunen. Lagen
förutsätter också att kommunerna i sin strategiska planering ska ställa
upp mål för främjandet av hälsa och välfärd och fastställa de åtgärder
som stöder målen. Dessutom ska en rapport om kommuninvånarnas
hälsa och välfärd och om de åtgärder som har vidtagits varje år lämnas
till fullmäktige, utöver vilket en mer omfattande välfärdsberättelse ska
tas fram för fullmäktige en gång per fullmäktigeperiod.
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Stadsfullmäktige godkände 6.6.2012 instruktion för social- och
hälsovårdsväsendet, och den träder i kraft 1.1.2013. Avdelningen
personal- och utvecklingstjänster vid det nya social- och
hälsovårdsverket är den instans som ansvarar för den hälso- och
välfärdsfrämjande verksamheten hos Helsingfors stad. Stadsstyrelsen
anser att det i den nya organisationen är möjligt att planera och
förbereda alla åtgärder och strukturer som behövs för att främja hälsan.
En arbetsgrupp kan vara en av de eventuella strukturerna när
verksamheten inleds.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-002566 Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1010
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 05.06.2012 § 120
HEL 2012-002566 T 00 00 03
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Päätös
Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin kaupungin liikuntaviraston toiminta-ajatuksena on
helsinkiläisten elämisen laadun ja toimintakykyisyyden parantaminen
liikunnan keinoin. Liikuntaviraston palveluiden kautta pyritään
edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi
sekä kaupungin strategian mukaisesti kaventaa kuntalaisten
terveyseroja.
Tavoitteen saavuttamiseksi liikuntatoimi on tehnyt vuosia tiivistä
yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa kuntalaisten liikuntaedellytysten
parantamiseksi. Liikuntapaikkarakentamisessa on tehty yhteistyötä
kaupunkisuunnittelun, nuoriso-, teknisen- ja opetustoimen kanssa.
Erityisesti kaikille avoimien omatoimiseen liikuntaan soveltuvien
lähiliikuntapaikkojen ja erilaisten ulkoilu-, pyöräily- ja hiihtoreittien
kehittäminen, suunnittelu ja ylläpito ovat kuntalaisten kannalta tärkeää.
Ohjatuissa liikuntapalveluissa yhteistyö on ollut tiivistä terveys-,
sosiaali-, opetus- ja nuorisotoimen kanssa. Lisäksi yhteistyö kolmannen
sektorin kanssa on ollut merkittävää.
Kokemukset eri kohderyhmien liikunnan ja terveyden edistämiseksi
tehdyistä poikkihallinnollisista yhteistyömuodoista ovat olleet hyviä.
Moniammatillisella yhteistyöllä on saatu aikaiseksi helposti
saavutettavia matalan kynnyksen liikuntapalveluita, jotka hyödyttävät
konkreettisesti mm. helsinkiläisiä lapsia ja nuoria sekä ikääntynyttä
väestöä. Esimerkkejä hyvin toteutuneista ja edelleen jatkuvista
mittavista poikkihallinnollisista hankkeista ovat olleet mm.
senioriliikunnan kehittämishanke ikääntyvien toimintakyvyn ja
aktiivisuuden edistämiseksi sekä lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan liittyvien palvelujen kehittäminen ja
toteuttaminen.
Aloitteentekijät ovat oikeassa todetessaan, että hyvinvointia ja terveyttä
edistäviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tulee lisätä ja koordinoida.
Liikuntatoimi valmistelee uutta liikuntastrategiaa, jonka toimenpiteiden
toteutukseen tulee saada mukaan mahdollisimman laaja joukko
kaupungin eri toimijoita.
Helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävään
monihallintokuntaiseen yhteistyöhön liikuntalautakunta suhtautuu
myönteisesti ja näkee sen välttämättömäksi yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Liikuntalautakunta kannattaa hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen työryhmän perustamista Helsingin kaupunkiin.
Työryhmän vetäjänä toimisi vuoden alussa 2013 yhdistyvä sosiaali- ja
terveysvirasto.
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Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Hannele Haverinen
Lisätiedot
Saila Hänninen, erityisliikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.05.2012 § 181
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Hallintokuntien yhteistyön tiivistäminen etenkin palveluverkon
suunnittelussa on toivottavaa. Osaltaan yhteistyön edellytyksiä
parantanee vuoden 2013 alussa tapahtuva sosiaali- ja terveystoimen
yhdistyminen. Tarvetta valtuustoaloitteen mukaiselle erilliselle
työryhmälle ei kuitenkaan ole nähtävissä.
Kaupunkisuunnittelu on luonteeltaan ennakoivaa ja mahdollistavaa
toimintaa, jolla voidaan nähdä olevan välillinen vaikutus ihmisten
hyvinvointiin ja alueellisten terveyserojen muodostumiseen.
Kaavoitusratkaisuilla mahdollistetaan terveyttä edistävän
elinympäristön toteutuminen mm. riittävien liikuntapalveluiden
muodossa.
Suunnittelussa otetaan lähtökohtaisesti huomioon eri väestöryhmien,
mukaan lukien ikääntyvän väestön tarpeet. Esimerkiksi keskeiset
kulkureitit pyritään suunnittelemaan esteettömiksi. Toisaalta arjen
ympäristöt suunnitellaan liikkumiseen kannustaviksi huomioimalla
julkisten paikkojen houkuttelevuus ja turvallisuus. Lisäksi luodaan
edellytykset palveluiden sijoittumiselle parhaiten saavutettaviin
paikkoihin. Kaavoituksella luodaan osaltaan edellytyksiä myös
asuntopolitiikalle, jolla vaikutetaan väestöryhmien alueelliseen
sijoittumiseen ja tätä kautta pyritään tasaamaan alueellisia
terveyseroja.
Ympäristöterveyteen kiinnitetään kaavoituksessa paljon huomiota.
Melu- ja hiukkaspäästöt, maaperän puhtaus jne. arvioidaan kaikissa
tarvittavissa kaavakohteissa. Vaikutusten arviointi, mukaan lukien
sosiaalisten vaikutusten arviointi, on kiinteä osa kaavasuunnittelua.
Tiivis yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa eri muodoissaan on jo
nyt vakiintunut osa kaupunkisuunnitteluviraston toimintaa.
Esteettömyyden edistäminen, muut kaavasuunnittelun reunaehdot
huomioiden, on tärkeä osa helsinkiläistä kaupunkisuunnittelua.
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

795 (881)

Kj/40
26.09.2012
Kaupunkisuunnitteluviraston jäseniä on osallistunut myös Helsinki
kaikille -projektiin ohjausryhmätyöskentelyn muodossa. Ko. projektin
tavoitteistossa on huomattavia yhtymäkohtia lausunnossa esitetyn
uuden työryhmän kanssa.
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316
alpo.tani(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 113
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta seuraavan,
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:
”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen
ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa, jolla pyritään muun muassa
vahvistaman terveyden edistämisen rakenteita ja poikkihallinnollista
yhteistyötä Helsingissä. Mikään yksittäinen hallintokunta ei voi yksin
vastata väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja syrjäytymisen
ehkäisyn tarpeisiin.
Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on nimettävä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Lisäksi kunnan on tehtävä
yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen ja yritysten ja
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Laissa edellytetään myös kunnan
laativan suunnitelman terveyttä ja hyvinvointia edistävistä ja
terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista ja niihin
varattavista voimavaroista sekä seurannan järjestämisestä.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus.
Terveyslautakunta kannattaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
työryhmän perustamista Helsingin kaupunkiin. Terveyslautakunta yhtyy
aloitteentekijän näkemykseen siitä, että perustettavan työryhmän tulee
koostua eri hallintokuntien johtavista virkamiehistä, jotta voidaan taata
perustettavan työryhmän kyky määrätietoisesti ohjata ja koordinoida
kaupunkilaisten terveyden edistämistä sekä terveyserojen
kaventamista. Mukana olisivat ne hallintokunnat, jotka ovat keskeisiä
toimijoita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

796 (881)

Kj/40
26.09.2012
parantamisessa. Lisäksi mukaan tulee pyytää kansalaisjärjestöjen
edustus. Koska tehtävä olisi osa virkatyötä, ei työryhmä aiheuttaisi
erillisiä kustannuksia.
Terveyslautakunta toteaa, että perustettavan työryhmän vetäjänä
Helsingissä voisi toimia vuoden 2013 alussa yhdistyvä sosiaali- ja
terveysvirasto, koska se on hyvinvointi- ja terveyspalveluja tuottava
hallintokunta Helsingissä. Organisaatiomuutoksen liittyvässä
johtosääntöehdotuksessa todetaan, että uuden viraston henkilöstö- ja
kehittämispalvelujen osasto toimisi ensi vuoden alusta myös
terveydenhuoltolain mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin vastuutahona
Helsingin kaupungissa.
Kaupunginhallitus päätti lopettaa vuoden 2010 lopussa Terve ja
turvallinen kaupunki - neuvottelukunnan, jossa tietyiltä osin käsiteltiin
koko kaupunkia koskevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
teemoja. Nyt perustettava työryhmä korvaisi tältä osin päättyneen
neuvottelukunnan toimintaa.
Terveysvaikutusten arviointi
Helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään ja tuetaan hyvin
monella tavalla sekä hallintokuntien omana että yhteisenä toimintana.
Väestön positiivisia terveysvaikutuksia saattaa entisestään vahvistaa,
kun kaupunkitasolla toimisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
koordinoinnista vastaava työryhmä."
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348
marketta.kupiainen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 140
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen
ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa, jolla pyritään muun muassa
vahvistaman terveyden edistämisen rakenteita ja poikkihallinnollista
yhteistyötä Helsingissä. Mikään yksittäinen hallintokunta ei voi yksin
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vastata väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja syrjäytymisen
ehkäisyn tarpeisiin.
Sosiaalilautakunta kannattaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
työryhmän perustamista Helsingin kaupunkiin. Kaupunkitasolla
Helsingiltä puuttuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koordinoiva ja
linjaava työryhmä. Sosiaalilautakunta yhtyy aloitteentekijän
näkemykseen siitä, että perustettavan elimen tulee koostua eri
hallintokuntien johtavista virkamiehistä, jotta voidaan taata
perustettavan elimen kyky määrätietoisesti ohjata ja koordinoida
kaupunkilaisten terveyden edistämistä sekä terveyserojen
kaventamista. Mukana olisivat ne hallintokunnat, jotka ovat keskeisiä
toimijoita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
parantamisessa sekä syrjäytymisen vähentämisessä. Lisäksi mukaan
tulee pyytää kansalaisjärjestöjen edustus. Tehtävä olisi osa virkatyötä,
joten työryhmän työskentelystä ei aiheutuisi erillisiä kustannuksia.
Koska väestön terveyden edistäminen tapahtuu hyvin laajasti ja
muidenkin kuin terveys- ja sosiaalipalvelujen vaikutuksesta, on hyvä
miettiä työryhmän roolia nimenomaan laajasta näkökulmasta.
Kun uutta työryhmää perustetaan, on oleellista ottaa huomioon jo nyt
sosiaaliviraston eri vastuualueiden laajasti toimivat työryhmät ja
kehittämistoiminta. Sosiaalivirastossa lapsiperheiden palvelujen
vastuualueella on jo luotu monihallintokuntaisia johtamis- ja
asiantuntijarakenteita lasten ja nuorten palveluiden johtamiseen,
hyvinvointitiedon kokoamiseen ja indikaattoreiden luomiseen.
Mielenterveyspalveluissa on kaupungin ja HUSn yhteinen lasten ja
nuorten hyvinvointiryhmä, jossa on mukana johtavia virkamiehiä.
Vanhusten palvelujen vastuualueella toimii laaja, eri järjestöt kokoava
hyvinvointityöryhmä. Aikuisten palvelujen vastuualueella hyvinvointia ja
terveyttä edistetään monin eri tavoin yhteistyössä muiden
hallintokuntien kanssa. Esimerkiksi aluetyössä hyvinvointia edistetään
alueellisissa verkostoissa ja ryhmissä. Näitä hyviä käytäntöjä pitää
edelleen jatkaa. Uusi työryhmä voisi toisaalta tukea olemassa olevien
ryhmien työtä ja tuottaa esimerkiksi tietoa eri väestöryhmien
hyvinvoinnista. Tietokeskuksen tiivis mukanaolo työryhmässä
kokoamassa ja käsittelemässä tietoja, on tärkeää.
Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa
kunnan nimeämään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot.
Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien
julkisten tahojen, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Laissa edellytetään kunnan laativan suunnitelman terveyttä ja
hyvinvointia edistävistä ja terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja
palveluista ja niihin varattavista voimavaroista sekä seurannan
järjestämisestä. Lain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista
sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain,
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minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus.
Kaupunginhallitus päätti lopettaa vuoden 2010 lopussa Terve ja
turvallinen kaupunki - neuvottelukunnan, jossa tietyiltä osin käsiteltiin
koko kaupunkia koskevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
teemoja. Nyt perustettava työryhmä korvaisi tältä osin päättyneen
neuvottelukunnan toimintaa.
Vuoden 2013 alussa aloittava sosiaali- ja terveysvirasto päättää
osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän
perustamisesta, organisoitumisesta sekä koordinointivastuusta.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Maarit Varis, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 42850
maarit.varis(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 17.04.2012 § 65
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan
lausunnon:
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta näkee, että kulttuurilla ja taiteella on
tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Tätä ajatusta tukevat niin
viimeaikainen tutkimus kuin käytännön kokemus. Taide voi toimia
hyvinvoinnin kannalta niin ennaltaehkäisevästi kuin kuntouttavasti.
Kulttuuri- ja taidetoiminta vahvistavat mm. ihmisten elämänlaatua,
identiteettiä ja yhteisöllisyyden tunnetta.
Kaupungin virastojen välisellä yhteistyöllä on keskeinen merkitys
helsinkiläisten hyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä. Siihen
ohjeistetaankin muun muassa kaupungin valtuustostrategiassa sekä
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeissa.
Tavoitteena on, että toimialat ylittäviä palveluprosesseja parannetaan
ja tehostetaan entisestään. Uudenlaisen yhteistyön tulee tapahtua
ensisijaisesti virastojen omia toimintamalleja ja -sisältöjä kehittämällä
esimerkiksi sopimalla yhteisistä työntekijöistä ja jakamalla yhdessä
kustannuksia.
Helsingin kulttuurikeskuksessa toteutetaan jo nyt kaupunkilaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä taiteen keinoin virastojen
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välistä yhteistyötä. Uudenlaisia toimintamalleja on kehitetty mm.
perustamalla vuonna 2011 yhteiset kulttuurisuunnittelijan työnkuvat niin
sosiaali- kuin opetusviraston kanssa. Suunnittelijoiden tehtävänä on
ennen kaikkea vahvistaa taiteen hyvinvointivaikutuksia lasten ja
ikäihmisten parissa. Työnkuviensa kautta he toimivat jo lähtökohtaisesti
yhteistyössä niin taidekentän kuin koulun tai hoivakentän kanssa. Jo
nyt on selviä todisteita siitä, näin pystytään tehostamaan virastojen
välistä vuorovaikutusta, hyvien käytäntöjen leviämistä ja
moniammatillista työotetta.
Edellä oleva huomioon ottaen kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei katso,
että kaupunkilaisten hyvinvointia ja virastojen välistä yhteystyötä tulisi
ensisijaisesti edistää ehdotetun kaltaisen ohjausryhmän kautta. Sen
sijaan lautakunta näkee tarkoituksenmukaisemmaksi, että tämä
tapahtuu kehittämällä virastojen omia sisäisiä prosesseja.
Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas
Lisätiedot
Jenni Varho, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37842
jenni.varho(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 15.3.2012
HEL 2012-002566 T 00 00 03

Aloitteessa esitetään, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimen
yhdistymisen yhteydessä perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmä.
Myös terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on nimettävä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Lisäksi kunnan on
tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen ja
yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Laissa edellytetään
myös kunnan laativan suunnitelman terveyttä ja hyvinvointia edistävistä
ja terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista ja niihin
varattavista voimavaroista sekä seurannan järjestämisestä.
Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että lainsäädännön ja aloitteessa
mainittuja lainsäädännön kanssa yhteneviä velvoitteita tullaan
toteuttamaan uudessa sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa.
Organisaation muodostumisen jälkeen tulee uuden johdon harkittavaksi
terveyden ja hyvinvoinnin yhteistyön koordinointitapa.
Samalla talous – ja suunnittelukeskus toteaa, että terveydenhuoltolain
velvoitteet kytkeytyvät myös uuden strategian laadinnan prosessiin.
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Strategiaohjelmaa ja hallintokuntien välistä yhteistyötä kaikilla
toimintatasoilla tulee edistää käytännön toimin.
Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginhallitus päätti
7.2.2011, että Terve ja turvallinen kaupunki – neuvottelukuntaa ei
aseteta uudeksi toimintakaudeksi. Perusteluissa esittelijä toteaa mm.,
että neuvottelukunnan tehtäväkenttää edistetään nykyoloissa parhaiten
hallintokuntien toimintana eikä näin ollen ole tarkoituksen mukaista
asettaa Terve ja turvallinen – kaupunki neuvottelukuntaa uudeksi
toimikaudeksi.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 297
Stj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om ett
begränsat försök med servicesedlar i privata servicehus
HEL 2012-002569 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
1

Seija Muurisen aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Seija Muurinen
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Seija Muurinen och 12 andra ledamöter föreslår att det som
fortsättning på det pågående pilotprojektet med servicesedlar inom
social- och hälsovårdsväsendet i begränsad omfattning ska göras ett
försök med servicesedlar för anskaffning av omsorgs- och vårdtjänster i
vissa privata servicehus, där det erbjuds tjänster som motsvarar
stadens hemvårdstjänster.
Stadsstyrelsen konstaterar att stadsfullmäktige 23.5.2012 beslutade
bemyndiga hälsovårdsnämnden och socialnämnden att
1.7.2012–31.12.2013 fortsätta det servicesedelsförsök som
stadsfullmäktige 25.8.2010 fattade beslut om.
Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena om motionen och anser att det
inte är möjligt att utvidga användningen av servicesedlar förrän
försöksperioden är slut. I detta läge är det viktigt att koncentrera sig på
att följa upp försöken noga och på att utvärdera erfarenheterna, så att
en eventuell utvidgning av försöken kan göras på bästa möjliga sätt.
Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
1

Seija Muurisen aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1011
HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 241
Pöydälle 15.5.2012
HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon:
Palvelusetelin tarkoituksena sosiaalivirastossa on lisätä asiakkaan
valinnanvapautta antamalla hänelle mahdollisuus itse valita
palveluntuottaja niistä tuottajista, jotka sosiaalivirasto on hyväksynyt.
Sosiaalivirastossa on vakinaisessa käytössä vanhusten
palveluasumisen palveluseteli. Vuonna 2011 noin 10 % vanhusten
palveluasumisen kaikista asiakkaista valitsi palvelusetelin. Asiakkaita
oli vuoden 2011 aikana yhteensä 259. Helmikuussa 2012
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palveluseteliä oli käyttänyt 218 asiakasta. Toiminnasta saadut
kokemukset ovat olleet myönteisiä ja palveluseteli täydentää osaltaan
kaupungin omaa palvelutuotantoa sekä ostopalvelua.
Yleensä asiakkaan palveluasumiseen hakeutumista edeltää vaihe,
jolloin hän tarvitsee kotona selviytyäkseen kuntonsa mukaisesti
mitoitettuja kotiin annettavia hoiva- ja hoitopalveluja.
Asiakkaan mahdollisimman pitkän kotona selviytymisen tukemiseksi
sosiaaliviraston näkökulmasta on tärkeää, että kotiin annettavat hoivaja hoitopalvelut ovat riittäviä ja oikein kohdennettuja.
Ottaen huomioon aikaisemmin mainitut seikat sosiaalilautakunta pitää
lähtökohtaisesti kannatettavana kaikkia toimia, joilla on mahdollista
tukea asiakkaiden selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman
pitkään.
15.05.2012 Pöydälle
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Marjo Lindgren, johtava asiantuntija, puhelin: 310 43526
marjo.lindgren(a)hel.fi

Terveyslautakunta 29.05.2012 § 174
HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan, esittelijän
ehdotuksen mukaisen lausunnon:
"Terveyskeskuksessa on meneillään palvelusetelikokeilu 30.6.2012
saakka suun terveydenhuollossa, paksusuolentähystystutkimuksissa ja
lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapioissa kaupunginvaltuuston
25.8.2010 § 183 ja terveyslautakunnan 9.11.2012 § 300 tekemien
päätösten mukaisina. Kokeilut jatkuvat em. päätöksillä 30.6.2012
saakka. Kokeilujen jatko käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 9.5.2012,
jolloin valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 oikeuttaa terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010, § 183
päätettyjä palvelusetelikokeiluja.
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Haluttaessa on mahdollista kaupunginvaltuuston päätöksellä laajentaa
kokeilua muihin tuotteistettuihin ja palvelusetelitoimintaan sopiviin
kohteisiin.
Palvelusetelin tarkoituksena on terveyskeskuksessa mm. nopeuttaa
hoitoon pääsyä ja lisätä potilaan valinnanvapautta antamalla hänelle
mahdollisuus itse valita palveluntuottaja niistä tuottajista, jotka
terveyskeskus on hyväksynyt. Potilaiden kokemukset
palvelusetelikokeilusta ovat olleet pääosin myönteisiä
terveyskeskuksen tekemän kyselyn mukaan.
Terveyslautakunta korostaa, että potilaan mahdollisimman hyvän
kotona selviytymisen tukemiseksi on tärkeää, että kotiin annettavat
hoiva- ja hoitopalvelut ovat riittäviä, oikein kohdennettuja ja arvioidun
hoidontarpeen mukaisia. Tällä hetkellä kotihoidon henkilökuntatilanne
on kohtuullisen hyvä eikä terveyskeskuksella ole välitöntä tarvetta
aloittaa aloitteessa esitettyä hoiva- ja hoitopalvelujen rajattua
palvelusetelikokeilua. Myös kotitalousvähennyksen avulla yksityisten
palvelutalojen asukkaat voivat käyttää joustavasti ostopalveluja hoivaja hoitopalveluihin. Tämä onkin usein asiakkaalle halvempi vaihtoehto
kuin kaupungin säännöllisestä kotihoidosta perittävät tuloperusteiset
maksut.
Ottaen huomioon edellä todettu terveyslautakunta ei kannata tässä
vaiheessa palvelusetelikokeilun laajentamista.
Terveysvaikutusten arviointi
Riittävät hoiva- ja hoitopalvelut myös palvelutaloissa asuville ovat
ikäihmisille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta keskeisiä.
Näitä palveluja voidaan tuottaa monilla eri tavoilla ja palveluseteli on
niistä yksi vaihtoehto. Sen käyttöönotto vaatisi Helsingissä täsmällisen
suunnitelman ja päätöksen. Näitä ei vielä ole."
Käsittely
29.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti kokouksessa esitystään siten, että poisti
lausuntoehdotuksen viidennen kappaleen lopusta sanat:
Terveyslautakunta ei.
Jäsen Sami Heistaro ehdotti varapuheenjohtaja Seija Muurisen
kannattamana, että lausunnon loppuun ennen terveysvaikutusten
arviointia lisättäisiin seuraava teksti: ” Terveyslautakunta pitää kuitenkin
lähtökohtaisesti kannatettavana kaikkia toimia, joilla on mahdollista
tukea asiakkaiden selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman
pitkään.”
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Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen ja jäsen Sami Heistaron
muutosesityksen välillä todettiin lautakunnan äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli
Kousa, Timo Latikka, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu
Tuominen) - 3 (Sami Heistaro, Seija Muurinen, Riitta Snäll)
kannattavan esittelijän esitystä.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Annikki Thoden, projektipäällikkö, puhelin: 310 42610
annikki.thoden(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 25.5.2012
HEL 2012-002569 T 00 00 03

Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 merkitä terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. Samalla
kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 § 183
päätettyjä palvelusetelikokeiluja
Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että nyt käynnissä olevista
kokeiluista saatujen kokemusten perusteella päätetään aikanaan
palvelusetelien laajentamisesta mahdollisiin uusiin kohteisiin.
Palvelusetelikokeilun perusteella kehitetään palveluseteliperusteista
palvelutuotantoa. 30.6.2012 mennessä selvitetään sähköinen
maksaminen ja palvelukorttiratkaisut palvelusetelin käytössä.
Tavoitteena on parempi palvelu asukkaille, kustannustehokkuus,
turvallisuus ja helppokäyttöisyys. Osana kehittämistyötä sosiaali- ja
terveystoimi tuottaa kaupunginhallituksen arvioitavaksi konkreettisia
toimenpidesuosituksia palvelumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 298
Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om
rådgivnings- och vägledningsställen på servicecentren för äldre
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-002564 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Maija Anttilan aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Maija Anttila väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Maija Anttila och 15 andra ledamöter föreslår att det på
servicecentren för äldre inrättas mångsidiga rådgivnings- och
serviceställen, där de äldre kan få hjälp, stöd, råd och vägledning.
Stadsstyrelsen hänvisar till socialnämndens utlåtande, i vilket det
framhålls att behovet av rådgivnings- och vägledningstjänster
tillgodoses genom effektivisering av den nuvarande verksamheten.
Servicecentren kommer att stärka rådgivningstjänsterna och förbättra
informationen om dessa. Centren kommer att testa hur de frivilliga och
de anställda rådgivarna kan samarbeta intensivare än hittills. Den
rådgivning för äldre med invandrarbakgrund som handhas av
referensgrupper kommer dessutom att utvecklas .
Stadsstyrelsen biträder uppfattningen i motionen om vikten av
servicestyrning. Vid beredningen av omorganiseringen av social- och
hälsovårdsväsendet, som träder i kraft i början av år 2013, ägnas det
särskild uppmärksamhet åt ordnandet av servicestyrning.
Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Maija Anttilan aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1012
HEL 2012-002564 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen
loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 195
HEL 2012-002564 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2009-2012 todetaan
yhdeksi painopisteeksi ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn
säilymisen edistäminen. Vuosi 2012 on EU:n Aktiivisen ikääntymisen ja
sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Aloitteessa esitetty
asia onkin monella tavalla ajankohtainen.
Palvelukeskustoiminta on avointa kaikille helsinkiläisille eläkeläisille ja
työttömille. Tavoitteena on osana sosiaali- ja terveyspalveluja edistää
yhteisöllisyyttä, tukea aktiivista ikääntymistä sekä kaventaa
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hyvinvointieroja. Kaupungin ikärakenteen voimakkaassa muutoksessa
haasteet kasvavat. Sosiaaliviraston vanhusten palvelujen tavoitteena
on, että 10 % yli 65-vuotiaista helsinkiläisistä käyttäisi
palvelukeskuksia.Tämä tarkoittaa tänä vuonna noin 9400 henkilöä.
Palvelukeskusverkosto onkin suurten haasteiden edessä erityisesti ItäHelsingissä, jossa tarjontaa on suhteellisen vähän.
Kuten aloitteen tekijät toteavat, ihmiset ovat tottuneet käymään
palvelukeskuksissa monista eri syistä. Toiminta on monipuolista. Sitä
järjestävät kaupungin lisäksi järjestöt ja muut yhteisöt. Myös käyttäjien
oma osuus toiminnan järjestäjinä on merkittävä erityisesti Kampin ja
Kinaporin palvelukeskuksissa, joiden toiminnasta noin 30 % on
asiakkaiden ja vapaaehtoisten järjestämää.
Aktiivisten eläkeläisten lisäksi palvelukeskukset pyrkivät tavoittamaan
huonokuntoisempia, kotona asuvia ikäihmisiä. Sosiaali- ja
terveystoimen uudistuminen antaa tähän hyvät mahdollisuudet, kun
kotihoito ja vanhuspalvelut ovat samaa kokonaisuutta myös
hallinnollisesti.
Palvelukeskuksilla on monia keinoja tukea ja palvella myös
syrjäytymisvaarassa olevia tai vaikeassa elämäntilanteessa eläviä
ikäihmisiä. Näitä erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä ovat esimerkiksi
hiljattain leskeksi jääneet, etniset vähemmistöt,
mielenterveysongelmaiset ja päihteiden riskikäyttäjät. Heidän
tavoittamisensa edellyttää aktiivisuutta, koska usein juuri he eivät itse
hakeudu palvelukeskuksiin. Etsivän työn muotoja kehitetäänkin
kaikissa palvelukeskuksissa. Haasteena on löytää tasapaino, jotta
tukea tarvitsevat tavoitetaan ja palvelukeskukset samalla säilyvät
vetovoimaisina tapaamispaikkoina vapaaehtoisille ja muille käyttäjille.
Aloitteen mukaan palvelukeskusten käyttäjäneuvostojen tulisi olla
merkittäviä yhteistyökumppaneita sosiaali- ja terveystoimessa.
Käyttäjäneuvostot ja niiden yhteistoimintaryhmä ovatkin tärkeitä
toimijoita, joiden kanssa yhteistyö on jo nykyisellään tiivistä.
Vuoropuhelu on jatkuvaa ja näkemykset kehittämistarpeista
samansuuntaisia. Vanhuspalvelujen johdon ja käyttäjäneuvostojen
tapaamisissa on yhteisesti todettu sekin, että on tärkeää tavoittaa niitä
apua tarvitsevia ihmisiä, jotka ovat palvelukeskusyhteisön ulkopuolella.
Neuvonta ja ohjaus ikäihmisten arkielämän pulmissa on nykyisin laajaa
palvelukeskuksissa, keskitetyssä sosiaalineuvonnassa S-infossa ja
Seniori-infossa. Palvelukeskusten kaikki työntekijät neuvovat asiakkaita
ammattitaitonsa mukaan ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin. Kaikissa
palvelukeskuksissa on itsehoitopisteet, joihin on koottu monipuolisesti
tietoa. Itsenäistä tiedon hankintaa tuetaan myös mm. atk-taitojen
opastuksella. Tämä ei vähennä ammattilaisten ja vapaaehtoisten
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antaman henkilökohtaisen neuvonnan tärkeyttä. Erityisesti
sosiaaliohjaajat, joita on lähes kaikissa palvelukeskuksissa, osaavat
neuvoa ja auttaa asiakkaita monitahoisissakin ongelmatilanteissa. He
tekevät sekä vastaanottotyötä että etsivää työtä ja ohjaavat erilaisissa
avuntarpeissa olevia ikäihmisiä sopiviin vertaistukiryhmiin.
Sosiaaliohjaajien kokemuksen mukaan kipeimmin apua tarvitsevia
ihmisiä tavoitetaan parhaiten jalkautuvalla työllä, eikä niinkään
vastaanottotyön ja tiedottamisen lisäämisellä.
Vapaaehtoisten osuus palvelukeskusten neuvonnassa on tärkeä.
Vapaaehtoiset toimivat ns. tavallisen ihmisen taidoilla. Monet ikäihmisiä
askarruttavat kysymykset ovatkin vapaaehtoisen avulla ratkaistavissa.
Vertaistuen antajina vapaaehtoiset ovat korvaamattomia.
Kuten aloitteessa todetaan, tiedon saanti yksityisten kotipalvelujen
luotettavuudesta on tärkeää erityisesti ikäihmisille. Kotipalveluyrityksiä,
jotka ovat antaneet ELY-keskukseen tarvittavan ilmoituksen ja saaneet
siihen kotihoito-osastolta puoltavan lausunnon, on Helsingissä paljon.
Kotihoito-osasto käsittelee vuosittain keskimäärin 10 uutta hakemusta.
Kaupungilla on siten tieto toimintansa aloittaneista
kotipalveluyrityksistä. Tasapuolisuussyistä kaupunki ei kuitenkaan voi
suositella tiettyjä yrityksiä, eikä minkään yrityksen anneta mainostaa
toimintaansa palvelukeskusten tiloissa. Muissa kaupungeissa on
erilaisia käytäntöjä, esimerkiksi Kouvolan vanhuspalveluista saa
paperiversiona ja nettisivulta listauksen palveluntuottajista, joilla lupaja veroasiat ovat kunnossa. Aloitteessa mainitun palvelun
kokemusperäisen tiedon välittämiseksi palvelun laadusta tarvitaan
kuitenkin myös muita toimenpiteitä.
Helsingissä on tärkeää löytää tapa välittää ikäihmisille tietoa
kotipalveluyrityksistä, joilla em. asiat on hoidettu. Valtakunnallinen
Elias–nettitori http://www.elias.fi/index.php on monien tahojen (mm.
ELY-keskus, Kuluttajatutkimuskeskus, Omaiset ja Läheiset ry, Tekes,
Työtehoseura ry, Verohallitus, Veronmaksajain Keskusliitto)
yhteispalvelu, jota voidaan käyttää hyväksi. Palvelukeskukset etsivät
sopivan käytännön yhdessä sosiaali- ja lähityön, omaishoidon
toimintakeskusten ja kotihoidon kanssa. Uudistuva virasto-organisaatio
antaa yhteistoiminnalle entistä paremmat mahdollisuudet.
Aloitteessa esitettyä neuvonta- ja palvelupisteiden perustamista ei
tarvita, vaan tarpeeseen vastataan olemassa olevaa toimintaa
tehostamalla. Palvelukeskukset tulevat vahvistamaan
neuvontapalveluja ja parantamaan niistä tiedottamista, koska tieto ei
nykyisin riittävän hyvin tavoita kaupunkilaisia. Monipuolisen
ammattilaisneuvonnan ja vapaaehtoisneuvonnan kehittäminen
kokonaisuutena on välttämätöntä. Palvelukeskuksissa tullaankin
kokeilemaan, miten vapaaehtoiset ja ammattilaiset neuvojat voisivat
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toimia entistä tiiviimmässä yhteistyössä, esimerkiksi työpareina. Lisäksi
tullaan kehittämään maahanmuuttajataustaisten ikäihmisten neuvontaa
vertaispohjalta, mistä on hyviä kokemuksia mm. Hollannissa.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580
outi.paulig(a)hel.fi
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§ 299
Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om
ökade rådgivningstjänster för 18–22-åringar
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-002557 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Tuomo Valokainen och 8 andra ledamöter föreslår att
staden i brådskande ordning ska satsa resurser på rådgivningstjänster
för ungdomar i åldern 18–22 år och på detta sätt bygga ut
stödnätverket så att ungdomar som av en eller annan orsak har
ekonomiska svårigheter kan söka ekonomiskt och psykiskt stöd för sina
problem.
Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena om motionen, i vilka det
relateras vilka rådgivnings- och stödtjänster för ungdomar som finns.
Stadsstyrelsen anser det vara viktigt att tjänsterna vidareutvecklas
inom ramen för de disponibla anslagen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
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1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1013
HEL 2012-002557 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Opetuslautakunta 28.08.2012 § 142
HEL 2012-002557 T 00 00 03

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Opetusvirasto vastaa opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapalveluista
Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa. Lisäksi Helsingissä
on yksityisiä toisen asteen oppilaitoksia, jotka hoitavat itse ohjaus- ja
neuvontapalvelunsa. Noin puolet kaikista toisen asteen opiskelijoista
opiskelee kaupungin oppilaitoksissa. Opiskelijoista vain osa on 18–22vuotiaita.
Jokaisessa Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksessa on
tarjolla opiskelijahuoltopalveluita. Palvelut koostuvat psykologien,
kuraattorien, opinto-ohjauksen ja terveyspalveluista. Joissakin
oppilaitoksissa on lisäksi saatavilla psykiatrisen sairaanhoitajan,
oppilastukihenkilön ja arkiohjaajan palveluita. Kunkin toimijan
palveluihin pääsy on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi.
Yhteistyötä tehdään muiden hallintokuntien toimijoiden kanssa.
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Kuraattorin työ tukee opiskelijoiden sosiaalista, taloudellista ja
psyykkistä hyvinvointia. Psykologit antavat ohjausta, neuvontaa ja
supportiivistä tukea ja hoitoa mielenterveyteen sekä psykososiaaliseen
hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä ohjaavat jatkotutkimuksiin ja
-hoitoon. Opinto-ohjaajat auttavat ja tukevat opiskelijoita opintoihin
liittyvissä kysymyksissä ennen opintoja, niiden aikana sekä päättyessä.
Toisen asteen yhteys -verkkopalvelu on matalan kynnyksen palvelu,
jossa monialainen palvelujatkumo ylittää verkon ja reaalimaailman
rajan
Tsemppari – nuorten aikalisä -hankkeella sekä Armi – arkiohjauksen
malli -hankkeella on kehitetty monihallintokuntaisella yhteistyöllä
ratkaisuja opiskelijoiden mielenterveys- ja arkielämän ongelmiin.
Tsempparin kuusi psykiatrista sairaanhoitajaa on vakinaistettu
kaupungin omiin ja yksityisiin oppilaitoksiin.
Kaupunginhallitus myönsi syksyllä 2011 lisämäärärahan syrjäytymisen
ehkäisyyn ja opiskelijahuollon vahvistamiseen toisella asteella. Tällä
rahalla on palkattu opettajia, kuraattoreita, psykologeja ja laaja-alaisia
erityisopettajia ammatilliseen koulutukseen. Uusina toimijoina
oppilaitoksissa on aloittanut urasuunnitteluohjaajat sekä
opiskelijatoiminnan koordinaattorit. Lukiokoulutukseen palkattiin
kuraattoreita ja vahvistettiin opinto-ohjausta.
Opetusvirastolla on ohjaus- ja neuvontapalveluita myös koulutuksen
ulkopuolella oleville nuorille. Opetusvirasto koordinoi Helsingissä
etsivää nuorisotyötä, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea nuoria
palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyö ei tarjoa vain neuvontaa, vaan
tarvittaessa jalkautuu palveluiden pariin yhdessä nuoren kanssa.
Etsivän nuorisotyön ohjausta voi käyttää kertaluontoisesti tai
ohjaussuhde voi olla pitkäkestoinen.
Nuori voi hakeutua etsivän nuorisotyön ohjaukseen itse. Myös huoltajat
voivat ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään. Nuorisolaki
velvoittaa opetuksen/koulutuksen järjestäjää luovuttamaan nuoren
yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle
perusopetuksen päättistä nuoresta, joka ei ole sijoittunut
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin sekä alle 25-vuotiaasta nuoresta,
joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai
lukiokoulutuksessa. Laki velvoittaa myös puolustusvoimia sekä
siviilipalveluskeskusta luovuttamaan tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta,
joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta
palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää
palveluksen.
Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Helsingissä lähtökohtaisesti yli
hallintokuntarajojen yhteistyössä palveluntuottajayhteisöjen kanssa.
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Opetusvirasto hankkii etsivää nuorisotyötä yhteistyösopimuksin
palveluntuottajilta, joiden toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriö
rahoittaa. Valtuustoaloitteen kohderyhmälle 18–22-vuotiaille vuonna
2012 etsivää nuorisotyötä tarjoaa Helsingissä neljä palveluntuottajaa:
- Vamos/HDL, palvelu on suunnattu 16–28-vuotiaille
- Helsingin seudun erilaiset oppijat, palvelu on suunnattu 17–28vuotiaille
- Valmis Väylä -hanke/Sovinto ry, palvelu on suunnattu 17–28-vuotiaille
- SVEPS, palvelu on suunnattu ruotsinkielisille 16–28-vuotiaille.
Etsivän nuorisotyön työntekijöitä em. palveluntarjoajilla on yhteensä 17
henkilöä. Vuonna 2011 etsivän nuorisotyön asiakkaista 18–25-vuotiaita
oli n. 500 (50 % kaikista asiakkaista). Kaupungin omana matalan
kynnyksen palveluna etsivää nuorisotyötä tuottaa osaltaan
henkilöstökeskuksen Tulevaisuustiski. Tulevaisuustiskin ohjaus- ja
tukipalvelut on kohdennettu nuoremmille eli 15–17-vuotiaille nuorille.
Myös opetusviraston nuorten työpajat tarjoavat ohjausta ja neuvontaa
työharjoittelijoilleen. Työpajat ovat kuitenkin suunnattu ensisijaisesti
15–19-vuotiaille.
Helsingin kaupunki ylläpitää muiden Uudenmaan kuntien kanssa
opiskelijaksi.net -palvelusivustoa. Sivustolle on koottu tietoa erilaisista
Uudellamaalla järjestettävistä nuorten sekä aikuisten
koulutusvaihtoehdoista sekä tietoa koulutuksen valintaan liittyvistä
kysymyksistä. Opiskelijaksi.net -sivuston kautta opiskelijat voivat
lähettää opintoihin liittyviä kysymyksiä tai varata henkilökohtaisen
ohjausajan.
Kaupungin eri hallintokunnat sekä yksityiset toimijat tarjoavat erilaisia
ohjaus- ja neuvontapalveluita nuorille Helsingissä. Opetuslautakunnan
mielestä jatkossa palveluverkoston kehittämisessä tulee keskittyä
erilaisten palveluiden yhteensovittamiseen. Helsingin kaupungissa on
valmisteilla nuorisolain (7 a §) mukaisen monialaisen nuorten ohjaus- ja
palveluverkoston nimittäminen. Verkoston nimeäminen on yhteydessä
seuraavan LASU-kauden, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
2013–2016 valmistelutyöhön.
Nuorisolain mukaan monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston
tehtävänä on
- koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta
nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
- edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja
vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja
saavutettavuus;
- suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin
ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
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- edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon
sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten
kesken.
Helsingin monialainen verkosto tulee koostumaan nuorten palveluista
vastaavien hallintokuntien edustajista. Lisäksi verkostoon voidaan
kutsua edustajat työ-, poliisi- ja puolustushallinnosta.
Hajallaan olevat palvelut ovat vaikeasti nuorten tavoitettavissa.
Opetuslautakunnan mielestä palveluja tulisi kehittää yhden luukun
periaatteen mukaiseksi, jota toteutettaisiin monialaisena
hallintokuntayhteistyönä. Nuorille tulisi olla tarjolla jalkautuvaa
henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Tämän lisäksi nuorten ohjaus- ja
palvelupisteet voisivat tarjota nuoren toimintakyvyn edistämiseen
keskittyviä palveluita (esim. starttivalmennus), asumisen ja
toimeentulon palveluita, hoitopolun varmistamista sekä avoperhetyötä.
Kaikissa palvelumuodoissa tulisi huomioida monikulttuurinen
ohjausosaaminen. Nuorten ohjaus- ja palvelupisteiden johtaminen ja
hoitaminen olisi luontevaa keskittää. Tämä edistäisi nuorille
suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja helpottaisi
kokonaisuuden hallintaa.
Nuorten neuvontapalvelujen lisäämisellä on merkittävä vaikutus
nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Käsittely
28.08.2012 Ehdotuksen mukaan
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659
arja.kukkonen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 31.05.2012 § 61
HEL 2012-002557 T 00 00 03

Päätös
Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
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Suomen lain mukaan 18 vuotta täyttänyt henkilö on täysi-ikäinen ja –
valtainen kansalainen ja lain edessä häntä kohdellaan aikuisena. Mikäli
lapsi tai nuori on lastensuojelun asiakas, on hänellä joissakin tilanteissa
oikeus jälkihuoltoon myös täysi-ikäisenä, enintään kuitenkin 21
ikävuoteen asti. Aikuisuuteen kuuluvana asiana on ensisijaisena
vastuun kantaminen itsestä ja omasta toiminnasta. Aina tämä ei
kuitenkaan onnistu ja tämän vuoksi tarvitaan erilaisia tuen muotoja,
joilla voidaan auttaa ja edistää nuoren aikuisen kompetenssia oman
elämän hallintaan. Helsingissä nämä palvelut on hajautettu eri
toimijoille ja esimerkiksi nuorten työllisyydenhoitoon kuuluvista
palveluista vastataan usean eri viraston toimin. Kun toimeentulo ei
onnistu omin voimin, opiskelijalle lain mukaan kuuluvien etuuksien
avulla tai työllisyydenhoidon tuella, on viimeisenä keinona
sosiaaliturvaan kuuluvat aikuisten sosiaalipalvelut. Yhteiskunnan
yksilölle tarjoaman taloudellisen tuen kanavoinnissa lähtökohtana on,
että sosiaalitoimiston lakiin perustuva toimeentulotuki on viimeinen
keino kun muut mahdollisuudet on kokeiltu.
Helsingissä on nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu matalan
kynnyksen tieto- ja neuvontapalvelu, nuorisotiedotuskeskus Kompassi,
joka toimii verkkoympäristön kautta. Neuvontapalvelun keskeisiä
teemoja ovat opiskeluun, työhön, asumiseen, omaan hyvinvointiin,
talouteen ja vapaa-aikaan liittyvät kysymykset. Varsinaisesta fyysisestä
neuvontapisteestä luovuttiin 2010, osin päällekkäisten kaupungin eri
hallintokuntien tiedotus- ja neuvontapalvelujen vuoksi, osin toiminnan
sisäisen kehittämisen paineessa. Nuorisolautakunta päätti
kokouksessaan 27.5.2010 TAE 2011 käsittelyn yhteydessä luopua
Malminkatu 28 tilasta, jossa edellä mainittu nuorten tiedotus- ja
neuvontapalveluihin keskittynyt Kompassi sijaitsi. Tilassa toimi lisäksi
osana nuorten työllisyydenhoitoa oleva Työllistämiskokonaisuus ja
monikulttuurisen nuorisotyön erityisosaaja Asemanseutu. Tilasta
luopumisen yhteydessä todettiin, että toimintojen toteuttaminen
jatkossa tapahtuu Hietaniemenkatu 9B tiloista käsin, Kompassin osalta
toiminnan kehittämisestä oli tehty erillinen selvitys. Käytännössä
muutto tarkoitti erillisen, nuorille avoimen tiedotus- ja neuvontapalvelun
päättymistä ja Kompassin osalta resurssien keskittämistä erityisesti
verkon välityksellä tapahtuvaan neuvonta- ja tiedotustyöhön.
Ikäryhmään 18–22 vuotta kuuluville nuorille on Helsingissä tarjolla
monenlaisia tukimuotoja. Mikäli hän on opiskelija, lähin tuki tulisi löytyä
oman oppilaitoksen oppilashuollon toimijoilta, mutta tietoa, neuvoja ja
tukea opinto- ja urasuunnitteluun tarjotaan myös työllisyydenhoidon
palveluissa. Näistä esimerkiksi Tulevaisuustiskillä on tarjolla tukea
hyvinkin monenlaisia kysymyksiä pohtiville nuorille. Kaupungin itse
tuottamia palveluja täydentävät Opetusviraston koordinaatiossa muut
etsivän nuorisotyön toimijat, joita on mm. Helsingin Diakonissalaitoksen
toteuttama Vamos- palvelukokonaisuus, jonka kohderyhmään
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aloitteessa mainitut nuoret aikuiset myös luontevasti kuuluvat.
Vamoksen kohderyhmä on 16–29-vuotiaille helsinkiläiset nuoret ja
toiminnan tarkoituksena on sitä esittelevien nettisivujen mukaan:
”vahvistaa nuoren omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä tukea nuorta
kiinnittymään yksilöllisesti arvioituun ja suunniteltuun jatkopolkuun.
Päätavoitteena on löytää nuorelle tie koulutukseen tai työelämään.”
http://www.hdl.fi/fi/palvelut/kehittamishankkeet/31-suunnistatulevaisuuteen-vamos
Nuorisolautakunnan näkemyksen mukaan nuorten taloudellisen ja
henkisen tuen piiriin kuuluvia palveluja on tärkeä kehittää ja tarkastella
aktiivisesti niiden tarpeeseen vastaavuutta ja kattavuutta. Nuorten
neuvontatyö, sekä henkisen ja taloudellisen tuen antaminen ovat tällä
hetkellä omilla sektoreillaan, eikä varsinaiselle uudella nuorten
neuvontapalvelun perustamisella voida yksin ratkaista tätä kysymystä.
Se edellyttää oppilashuollon, lastensuojelun, aikuisten sosiaalityön ja
mielenterveyspalvelujen, sekä työllisyydenhoidon nuorten aikuisten
tueksi muodostaman turvaverkon perusteellista pohdintaa. Tällä
hetkellä tätä työtä tehdään osana seuraavan valtuustokauden lasten- ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelua. Olemassa olevien
palvelujen kehittäminen ja voimavarojen panostaminen tähän työhön,
tullee olemaan esityksessä vahvassa roolissa. Tästä johtuen
nuorisolautakunta ei näe tarvetta uuden neuvontapalvelun
perustamiselle.
Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Lauri Siurala
Lisätiedot
Martti Poteri, toimistopäällikkö, puhelin: 310 71687
martti.poteri(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 196
HEL 2012-002557 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Aloitteessa edellytetään, että Helsingin kaupunki panostaa voimavaroja
18-22-vuotiaiden nuorten neuvontapalveluihin ja täten laajentaa
tukiverkostoa niin, että taloudellisissa vaikeuksissa oleva nuori voi
hakea taloudellista ja henkistä tukea ongelmiinsa.
Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa nuoriin asiakkaisiin panostetaan
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kaikissa palveluissa.
Sosiaaliviraston keskitetty neuvonta S-info tarjoaa kaikille
helsinkiläisille neuvontapalveluja niin puhelimitse, sähköpostitse, on
line –neuvontana Internetissä kuin käyntiasiakkaillekin ja ohjaa
asiakkaita tarvittaessa oikeaan palvelupisteeseen.
Helsingin seutukuntaan kuuluvat kunnat ovat yhteisesti avanneet
Internettiin Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut (www.nuoret.info/fi-FI),
joka on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille. Nuoret voivat kysyä
asumiseen, opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan, terveyteen ym. liittyvistä
asioista. Sivuilla voi myös keskustella nimettömästi terveydenhoitajan,
sosiaalityöntekijän tai nuorisotyöntekijän kanssa.
Lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutettuja nuoria tuetaan
itsenäistymisessä 21-vuoden ikään asti. Tuki voi olla mm. koulutuksen
tai asumisten järjestämistä, työpaikan etsimistä tai taloudellista tukea
harrastuksiin.
Aikuisten palvelujen vastuualueen sosiaalisen ja taloudellisen tuen
yksikössä nuorten 18-24-vuotiaiden sosiaalityön ja toimeentulotuen
palvelut on keskitetty 1.1.2012 perustettuun sosiaalityön yksikköön.
Sosiaalityöllä asiakasta autetaan löytämään uusia voimavaroja ja
näkökulmia tilanteeseensa. Asiakasta myös tuetaan muiden
mahdollisten palvelu- ja hoitotahojen löytämisessä ja tarvittavien
verkostojen kokoamisessa.
Ensimmäisillä käyntikerroilla sosiaalityöntekijä tai etuuskäsittelijä
selvittää asiakkaalle toimeentulotuen hakemiseen liittyvät käytännöt.
Sosiaalityön yksikön palvelupisteissä on lisäksi tarjolla joka arkipäivä
neuvontaa, jossa asiakasta opastetaan hakemuksen täyttämisessä ja
tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Useissa palvelupisteissä on
asiakaspäätteitä, joilta voi mm tulostaa tarvittavat pankin tiliotteet.
Toimeentulotukilain 14 §:n 4 momentin mukaan toimeentulotukiasiat on
käsiteltävä viivytyksettä. Kiireellisessä tilanteessa hakemus on
käsiteltävä heti ja muussa kuin kiireellisessä tilanteessa päätös tulisi
pyrkiä tekemään viikon kuluessa hakemuksen tekemisestä.
Helsingissä toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika
on alkuvuonna 2012 noudattanut lakisääteisen palvelutakuun
määräaikaa.
Työvoiman palvelukeskus Duurissa nuoria asiakkaita palvellaan
omassa tiimissä. Duurin nuorten tiimissä asiakkaiden kanssa käydään
läpi elämäntilannetta ja asioita, jotka vaikuttavat työhön tai
koulutukseen hakeutumiseen. Asiakkaat saavat myös opastusta ja
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neuvontaa sosiaalipalvelujen käytössä. Duurissa tehdään tarvittaessa
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (mm. sosiaalityö, päihde- ja
mielenterveyspalvelut sekä velkaneuvonta).
Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan nuorten asiakkaiden
neuvontapalveluihin kohdennetaan voimavaroja kaikissa
sosiaaliviraston palveluissa siten, että nuoret saavat kattavasti ohjausta
ja neuvontaa asioidessaan eri palveluissa.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Leila Palviainen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö, puhelin: 310 58283
leila.palviainen(a)hel.fi
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§ 300
Stj / Den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen om
belysningen i lekparkerna
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-003477 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
1
2

HEL 2012-003477 Korppi-Koskela Anu valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012
asia 33
Kiinteistöviraston lausunto

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Anu Korppi-Koskela
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Anu Korppi-Koskela och 52 andra ledamöter föreslår att
belysningen på daghemsgårdarna och i lekparkerna kontrolleras och
att de nödvändiga förbättringarna görs.
Stadsstyrelsen hänvisar till socialnämndens utlåtande i vilket det finns
en redogörelse av underhållssystemet för utomhusområden vid
daghem och lekparker. Stadsstyrelsen anser det viktigt att underhållet
av belysningen inte försummas och att nivån på belysningen vid behov
förbättras ytterligare inom ramen för de anslag som finns till förfogande.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
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HEL 2012-003477 Korppi-Koskela Anu valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012
asia 33
Kiinteistöviraston lausunto

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1014
HEL 2012-003477 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 240
HEL 2012-003477 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Lasten päivähoidon tarvitsemat tilat ja pihat vuokrataan
kiinteistöviraston tilakeskukselta. Pääosa päiväkotitoiminnasta tapahtuu
tähän tarkoitukseen suunnitelluissa ja rakennetuissa, kaupungin
suoraan omistamissa päiväkotirakennuksissa, jolloin ulkoilu
järjestetään tontille rakennetussa päiväkodin pihassa. Lisäksi
päiväkotitoimintaa on osake- ja vuokratiloissa mm. kerrostalojen
alakerroissa. Tällöin ulkoillaan joko kiinteistön piha-alueella tai
läheisessä puistossa, yleensä rakennusviraston ylläpitämällä
leikkipaikalla.
Päiväkotirakennusten suunnittelun yhteydessä suunnitellaan myös
turvallinen piha-alue valaistuksineen. Valaistusta suunniteltaessa
huolehditaan siitä, että se ei häiritse esimerkiksi ympäröivää asutusta.
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Päiväkotien pihojen kiinteistönhoitosopimukseen kuuluu valaisimien
huolto, puhdistus ja kunnostus. Tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan
tämä toteutetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi
päiväkotien pihojen turvallisuutta tarkastetaan kiinteistönhoidon
toimesta noin joka toinen kuukausi ja lisäksi kerran vuodessa
suoritetaan isännöitsijän erikseen tilaama pihan turvallisuustarkastus,
joka pääosin keskittyy pihaleikkivälineiden ja aitojen turvallisuuden
tarkastamiseen.
Asunto- ja/tai kiinteistöyhtiöiden pihoissa olevien ulkoilualueiden osalta
valaistuksesta vastaa ko. yhtiö. Kun näissä kohteissa ulkoilualueiden
valaistuksessa on puutteita, on näiden korjaamisesta ja siitä
aiheutuvasta kustannusvastuusta aina neuvoteltava yhtiöiden kanssa
tapauskohtaisesti olemassa olevien vastuujakotaulukoiden pohjalta.
Puistossa olevien kylmien leikkipaikkojen valaistuksen osalta tarkastus,
huolto ja mahdolliset korjausvastuut ovat rakennusvirastolla, ellei ko.
aluetta ole erikseen erotettu vain päiväkodin käyttöön ja ylläpidon
vastuista ole sovittu tilakeskuksen kanssa.
Kun päiväkodissa havaitaan valaistuksen olevan riittämätön tai
epäkunnossa, päiväkodista tehdään asiasta ilmoitus sähköisen
huoltokirjajärjestelmän kautta isännöitsijälle, jolloin isännöitsijä selvittää
valaistuksen riittävyyden. Laajemmat pihojen valaistuksiin tai muuhun
turvallisuuteen tarvittavat parannukset toteutetaan päiväkotien
peruskorjausten yhteydessä tai erillisinä tilakeskuksen kanssa
sovittuina korjauksina, jolla on vaikutusta kohteen vuokraan.
Päivähoidon vastuualue käy säännöllisesti vuosittain läpi kiinteistöjen
tarvitsemia korjauksia. Niitä on voitu toteuttaa kuitenkin vain siinä
määrin kuin määrärahat mahdollistavat.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Marjo Salminen, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 42547
marjo.salminen(a)hel.fi
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§ 301
Stj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om lokaler för
hobbygrupper i stället för lokalerna på Malms rekreationscenter
HEL 2012-003481 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-003481 Vuorela Antti valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012 asia 35

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Antti Vuorela föreslår att det för alla hobbygrupper som år
2011 måste lämna Malms rekreationscenter ska anvisas ersättande,
funktionella lokaler i trakten av Malm.
Stadsstyrelsen hänvisar till socialnämndens utlåtande, i vilket nämnden
konstaterar att den anser det vara viktigt med mångsidiga
hobbymöjligheter för äldre och att den för sin del försöker se till att
sådana kan ordnas. Det har redan anvisats ersättande lokaler för
hobbygrupper som verkade i Malms rekreationscenter och det är
meningen att fler sådana alltjämt ska komma till.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
1
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1015
HEL 2012-003481 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 243
HEL 2012-003481 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.
Helsingin kaupunki toteaa strategiaohjelmassaan vuosille 2009 – 2012
yhdeksi painopisteeksi ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn
säilymisen edistämisen. Vuosi 2012 on myös EU:n Aktiivisen
ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi, joka
tarjoaa monipuolisesti ohjelmaa ja osallisuuden mahdollisuuksia.
Ikäihmisten harrastusmahdollisuuksiin liittyvä asia on monella tavalla
ajankohtainen.
Palvelukeskustoiminta on avointa kaikille helsinkiläisille eläkeläisille ja
työttömille. Tavoitteena on osana sosiaali- ja terveyspalveluja tukea
aktiivista ikääntymistä ja edistää yhteisöllisyyttä. Kaupungin
ikärakenteen voimakkaassa muutoksessa toiminnan haasteet
kasvavat.
Vanhusten palvelujen kymmenen palvelukeskusta tarjoavat
monipuolisia toiminnan ja osallistumisen mahdollisuuksia. Ihmiset
haluavat harrastaa ja huolehtia hyvinvoinnistaan monella eri tavalla.
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Palvelukeskukset ovatkin aktiivisessa käytössä ja asiakasmäärät
kasvavat. Koska tilojen kysyntä on suuri, on tasapuolisuus tärkeää niitä
jaettaessa. Kaikissa palvelukeskuksissa on vuoden 2012 ajan ollut
käytössä yhteinen tilanvarausjärjestelmä, jonka myötä
palvelukeskustilojen käyttö tehostui ja selkeytyi. Järjestelmä lisää
tilojen hallinnan läpinäkyvyyttä ja auttaa tilojen käytön tasapuolisuuden
seurantaa.
Vanhusten palvelujen vastuualueen linjauksena on sosiaaliviraston
tavoitteiden ja ydintehtävien mukaisesti tavoittaa syrjäytymisvaarassa
olevia, ja tasoittaa terveyden ja hyvinvoinnin eroja. Palvelukeskukset
yrittävätkin tavoittaa toiminnan piiriin erityisesti niitä ikäihmisiä, jotka
ovat tuen tarpeessa, mutta jotka eivät jostakin syystä kykene itse tukea
hakemaan. Heitä ovat esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivät ja
vaikeassa elämäntilanteessa olevat. Uusien palvelukeskusten tilojen
suunnittelussa halutaan myös varmistaa ikäihmisille mahdollisuus
harrastaa edullisesti tai maksutta toimintaa, joka vaatii erityistiloja ja
joista on suuri kysyntä. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja kuntosalit.
Asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin selvitetään palvelukeskuksissa
joka toinen vuosi järjestettävässä asiakaskyselyssä. Viimeksi kysely
tehtiin 2010 ja seuraava tehdään lokakuun 2012 alussa. Kyselyn
tulosten mukaan asiakkaat pitävät tärkeimpinä palveluina
ruokailumahdollisuutta, liikuntaryhmiä ja kuntosalia. Nämä ovat nyt
käytettävissä kaikissa palvelukeskuksissa. Lisäksi vanhusten
palvelujen vastuualueen yhteistyö palvelukeskusten
käyttäjäneuvostojen kanssa on viime vuosina tiivistynyt ja
vuoropuhelua käydään jatkuvasti.
Malmilla, kuten koko Helsingissä, kaupungin järjestämät aikuisten
harrastustilat ovat kaikenikäisten aikuisten käytettävissä. Ikärakenteen
muuttuessa nopeasti on luonnollista, että ikäihmisten osuus palvelujen
käyttäjinä lisääntyy. Malmilla harrastusmahdollisuuksia tarjoavat
esimerkiksi sosiaaliviraston ylläpitämä Malmin toimintakeskus ja
työväenopisto.
Malmin peruspiirin alueella on tänä vuonna noin 1 950
keskimääräisessä eläkkeelle jäämisiässä olevaa eli 60–64-vuotiasta
asukasta. Yli 65-vuotiaita asukkaita Malmilla on yhteensä 3 800, joten
toimintatarpeet ovat laajat ja monipuoliset.
Malmin virkistyskeskuksen toiminnoista pääosa siirtyi Syystielle
avattuun palvelukeskukseen. Virkistyskeskuksen asiakkaiden edustaja
osallistui vanhustenkeskuksen suunnitteluryhmään, jossa olivat
mukana myös asukasjärjestöjen edustajat.
Syystien palvelukeskus avattiin maaliskuussa. Maaliskuun aikana
palvelukeskuksen asiakaskortin hankki 288 henkilöä. Ateriakäyntejä oli
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maaliskuussa 852 ja liikuntakäyntejä 394. Malmin virkistyskeskuksessa
oli viime vuoden aikana asiakkaita 196, liikuntaryhmä- ja tanssikäyntejä
oli 4 233. Kuntosalia ei ollut, eikä myöskään ruokailumahdollisuutta.
Syystien palvelukeskuksen ohjelma on monipuolista. Palvelukeskuksen
syyskauden suunnitelmaa tehdään parhaillaan.
Malmin virkistyskeskuksessa toimineille puutyön harrastajille
sosiaalivirasto on järjestänyt Siltamäen palvelutalosta noin 30 m2 tilan,
jossa he ovat voineet jatkaa harrastustaan. Työvälineet on siirretty
sinne virkistyskeskuksesta marras- joulukuussa 2011. Siltamäen
palvelutaloon on suunnitteilla D-talon korjaus- ja muutostyö, jonka
myötä puutyötila laajenee. Suunnitelman mukaan puutyötila siirtyy
nykyisestä yläkerrasta alakertaan ja laajenee noin 100 m2 kokoiseksi.
Samalla tilan esteettömyys, varustelu ja viihtyisyys paranevat.
Kudontamahdollisuus on Kustaankartanon, Kinaporin, Riistavuoren ja
Kontulan palvelukeskuksissa ja Malmin virkistyskeskuksen kudonnan
harrastajia on ohjattu niihin. Lisäksi Puistolassa on Marttojen ylläpitämä
kudontapaikka. Kinaporissa avautuu kesäkuussa remontin jälkeen
kulttuuri- ja taidepainotteinen palvelukeskus, jonne on hyvät
kulkuyhteydet.
Sosiaalilautakunta pitää ikäihmisten monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia tärkeinä ja pyrkii omalta osaltaan
turvaamaan niiden järjestämisen.
Käsittely
29.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Merkittiin, että kokouksessa jaettiin eräiden Malmin virkistyskeskuksen
käyttäjien 29.5.2012 lähettämä kirjelmä.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440
elise.farlin(a)hel.fi
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580
outi.paulig(a)hel.fi
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§ 302
Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om placeringen
av stadens egna servicehus
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-003482 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Kati Peltolan aloite
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Kati Peltolan valtuustoaloitteesta
tasa-arvoista palveluasumista kaupungin tonteille

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kati Peltola väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Kati Peltola och 13 andra ledamöter föreslår att
socialverket ska utarbeta en plan över hur stadens egna servicehus
placeras i olika områden och att staden i fortsättningen ska upplåta
tomter för byggande av servicehus som är stadens egna.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden om motionen som kommit in
och konstaterar att det i nya bostadsområden har planerats
tomtreserveringar för ett servicenät som motsvarar stadsbornas behov.
Socialnämnden konstaterar att den strategiska planeringen av
specialboendet och servicenätshelheten i Helsingfors stad
effektiviseras och att det systematiskt utreds vilka möjligheter det finns
att modifiera det gamla bostadsbeståndet. Samtidigt bedöms behovet
av serviceboende i hela staden och serviceproduktionen anpassas så
väl som möjligt efter klienternas behov.
Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Kati Peltolan aloite
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Kati Peltolan valtuustoaloitteesta
tasa-arvoista palveluasumista kaupungin tonteille

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1016
HEL 2012-003482 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen
loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 12.06.2012 § 269
HEL 2012-003482 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon:
Uusille asuinalueille on suunniteltu tonttivarauksia kaupungin
asukkaiden tarpeita vastaavaksi palveluverkostoksi. Erityisasumisen
strategista suunnittelua ja palveluverkon kokonaisuutta Helsingin
kaupungissa tehostetaan ja vanhan asuntokannan
muuntomahdollisuuksia selvitetään systemaattisesti osana
palveluasumisen uustuotannon tarvetarkastelua. Samanaikaisesti
kaupungin aluesuunnittelun kanssa pyritään arvioimaan tulevaa
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palveluasumisen tarvetta koko Helsingin alueella ja sovittamaan
palvelutuotanto mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeeseen.
Todettakoon, että ympäristöministeriö selvittää tällä hetkellä asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämän erityisryhmien
asumisen investointirahoituksen (avustus ja korkotuki) hakumenettelyä
ja myöntämiskäytäntöjä sekä kuntien palveluasumishankintojen
toteuttamista julkisten hankintojen, kilpailuneutraliteetin, asukkaiden
asumisturvan ja kohteiden pitkäaikaisen käytön näkökulmasta.
Ympäristöministeriön uudet ohjeet annetaan kesäkuun loppuun
mennessä.
Vanhusten palvelujen vastuualueella on käynnissä palvelurakenteen
muutos laitospainotteisesta hoivan tuottamisesta kohti
palveluasumismuotoista ympärivuorokautista hoivaa. Tämä on myös
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Ikähoivatyöryhmän suositusten
mukaista.
Vanhusten palveluasumisen peruskorjaushankkeet kaupungin
omistamissa kiinteistöissä eivät ole toteutuneet suunnitelmien
mukaisesti. Keskeisenä syynä hankkeiden viivästymiseen on ollut
tiloille asetettavien laatuvaatimusten toteuttamisen vaikeudet vanhoissa
kiinteistöissä. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamista valmistellaan
vanhusten palvelujen vastuualueella. Pitkäaikaissairaalakiinteistöjen ja
vanhainkotikiinteistöjen muuntamista palveluasumiseksi selvitellään
parhaillaan ja sieltä on tulossa suuri määrä asumispaikkoja kaupungin
omaan palveluasumiseen.
Yksityinen tuotanto on ollut vahvasti mukana tasapainottamassa
palveluasumista tarvitsevien asiakkaiden hoitopaikkojen tarvetta
Helsingissä vuosikymmenien ajan.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Timo Vierelä, suunnittelija, puhelin: 310 42858
timo.vierela(a)hel.fi
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§ 303
Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om en
utredning om ett affärsverk eller ett kommunalt bolag för
företagshälsovården
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-004356 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

HEL 2012-004356 Anttila Maija valtuustoaloite 14.3.2012 asia 49
Aloitteen liite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Maija Anttila väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Maija Anttila och 12 andra ledamöter föreslår i sin motion
att det ska göras en utredning om bildande av ett affärsverk eller ett
kommunalt bolag för företagshälsovården vid hälsovårdscentralen eller
det nya social- och hälsovårdsverket. Utredningen bör beakta
personalens arbetshälsa och utbudet av tjänster i anslutning till
ledarskapet som en del av välbefinnandet som helhet på
arbetsplatserna.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att stadsstyrelsen 26.4.2011 godkände ägarpolitiska
riktlinjer för stadens nettobudgeterade enheter, affärsverk och
koncernsammanslutningar och uppmanade ekonomi- och
planeringscentralen att i samråd med stadens övriga behöriga enheter
bereda fortsatta åtgärder i enlighet med riktlinjerna. I detta läge har
man beslutat utreda företagshälsovårdens omvärld och granska
möjligheterna att utveckla Helsingfors stads företagshälsovårdscentral
utifrån en marknadsanalys utarbetad av en extern konsult.
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Marknadsanalysen av Helsingfors stads företagshälsovårdscentral
behandlades och antecknades i koncernsektionen 12.12.2011. Det
finns många möjligheter att ordna företagshälsovården: en
bruttobudgeterad enhet, en nettobudgeterad enhet, ett affärsverk, ett
inhouseaktiebolag och ett aktiebolag. I Helsingfors har det bildats
affärsverk genom att dessa först har övergått till nettobudgetering, och
denna möjlighet utreds tillsammans med företagshälsovårdscentralen.
Stadsstyrelsen anser att det i anslutning till den pågående
omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet inte är aktuellt
med några andra åtgärder för utredning av hur företagshälsovården
ska ordnas.
Ett i motionen avsett kommunalt affärsverk för produktion av
företagshälsovård är redan verksamt sedan 1.4.2009, då
företagshälsovårdstjänsterna för företag i Helsingfors, Esbo, Vanda och
Grankulla och Helsingfors stads sjömanshälsovård överfördes till
Affärsverket företagshälsan i Vanda.
Personalcentralen har inte gett något utlåtande.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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HEL 2012-004356 Anttila Maija valtuustoaloite 14.3.2012 asia 49
Aloitteen liite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1017
HEL 2012-004356 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Työterveyskeskus 1.6.2012
HEL 2012-004356 T 00 00 03

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maija Anttilan ym. valtuustoaloitteesta
TyöterveysPlus:n perustamiseksi
Nykytilan taustaa
Selvityspyynnössä (aloite Kvsto 14.3.2012 / asia nro 49) aloitteentekijä
viittaa käynnissä olevaan julkiseen keskusteluun työterveyshuollon
palvelujärjestelmästä. Näkökulmana on huoli kasvavan sairaanhoidon
ja varsinaisen työterveyshuollon välisestä suhteesta. On kysytty sitä,
onko lääkäriasemaketjujen tarjoamasta laajenevasta sairaanhoidosta
tullut varsinaisen työterveyshuollon toteutusta ja työterveyshuollolle
asetettuja tavoitteita häiritsevä tekijä? Yksi näistä tavoitteista liittyy
pidempiin työuriin ja parempaan työelämän laatuun. Huoli
työterveyshuollon kehityssuunnasta on aiheellinen.
Helsingin kaupungilla on oma työterveyshuoltoyksikkö,
työterveyskeskus, joka virastona kuuluu sivistys- ja henkilöstötoimen
rooteliin. Tämän viitekehyksen kautta työterveyspalvelut nivoutuvat
laajemmin osaksi kaupungin henkilöstöpalveluita ja –politiikkaa.
Työterveyskeskuksen palvelut kattavat sekä yleislääkäritasoisen
sairaanhoidon että laaja-alaiset ennaltaehkäisevät palvelut. Palvelut
sisältävät mm. esimiesten johtamistyön ja työyhteisöjen toiminnan
tukemisen sekä työkykyriskien hallinnan palvelut.
Työterveyskeskuksen asiakkaana ovat kaikki kaupungin virastot ja
liikelaitokset sekä osa tytäryhteisöistä. Käyttäjäasiakkaana ovat kaikki
kaupungin noin 40 000 työntekijää. Työterveyskeskus toimii
talousarvioraamisidonnaisena bruttobudjettivirastona.
Työterveyskeskus on omassa toiminnassaan edennyt
päämäärätietoisesti kohti tavoitetilaansa eettisen työterveyshuollon
palvelujohtajana. Palvelu- ja hoitolinjaukset perustuvat tarpeeseen ja
toiminnan vaikuttavuuteen. Työterveyskeskus on onnistunut yhdessä
työpaikkojen, esimiesten ja yhteistyökumppaneiden kanssa löytämään
ratkaisuja työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseen.
Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen ja eläköitymisen
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myönteinen kehitys osoittaa, että työkykyriskien hyvällä hallinnalla
saadaan tuloksia aikaan. Samalla voidaan vähentää näistä tekijöistä
aiheutuvia merkittäviä kustannuksia. Työterveyskeskus on osaltaan
onnistunut niissä kaupungin strategisissa tavoitteissa, jolla pyritään
myöhentämään eläkkeelle siirtymisikää ja pidentämään työuria.
Työterveyskeskus on alalla arvostettu ja palkittu työterveyspalveluiden
uudistaja. Työterveyskeskuksessa kehitetyt toimintamallit
työkykyriskien tunnistamisesta ja työhyvinvoinnin johtamisesta ovat
valtakunnallisessa käytössä.
Hallintomallivaihtoehto
Kuntalain muutokseen liittyen Kaupunginhallitus hyväksyi 26.4.2011
(431 §) kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja
konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset kehotuksin
talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan hyväksyttyjen linjausten
mukaiset jatkotoimenpiteet. Tässä vaiheessa päädyttiin selvittämään
myös työterveyshuollon toimintaympäristöä ja tarkastelemaan
Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen kehittämismahdollisuuksia.
KPMG Oy:n laatiman markkina-analyysin tulokset olivat esillä
Kaupunginhallituksen konsernijaoksessa 12.12.2012. Näin olleen tämä
selvitystyöprosessi vastaa myös kyseiseen aloitteeseen.
Selvitys osoitti työterveyskeskuksen organisaatioasiakkaiden olevan
palveluihin tyytyväisiä. Työterveyskeskuksen toimintakonsepti
mahdollistaa omistajan tahtotilan toteuttamisen yhtenäisesti koko
kaupungissa.
Selvityksessä todetaan työterveyskeskuksen ymmärryksen Helsingin
kaupungin toimintaympäristöstä ja asiakastarpeesta olevan hyvä.
Asiakkaat ovat tyytyväisiä työterveyskeskukselta saataviin palveluihin.
Kommunikointi työterveyshuollon kanssa on tiivistä ja yhteistyö
toimivaa. Työterveyskeskus koetaan tärkeäksi kumppaniksi
ja organisaatioiden esimiehet kokevat saavansa työterveyspalveluista
tukea arjen johtamiseen.
Merkittävänä ongelmana todetaan erityisesti lääkäreiden suuri
vaihtuvuus, joka vaikuttaa luottamuksellisen hoito- ja
työterveysyhteistyösuhteen kehittymiseen. Lääkäreiden
rekrytointitilanne on vaikea ja varsinkin pääkaupunkiseudulla kilpailu
kovenee. Palkka on edelleen yksi kilpailutekijä muiden joukossa.
Suurin osa kunnallisista työterveyshuolloista on organisoitunut
liikelaitoksiksi tai osakeyhtiöiksi. Ne ovat kustannuksiltaan jonkin verran
yksityispuolta edullisempia ja asiakastyytyväisyydessä julkiset toimijat
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pärjäävät hyvin.
Johtopäätöksenä voi todeta liikelaitosmallin tai vastaavan soveltuvan
hyvin myös Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen hallintomalliksi.
Lisätiedot
Niemelä Katariina, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi

Terveyslautakunta 29.05.2012 § 175
HEL 2012-004356 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan, esittelijän
ehdotuksen mukaisen lausunnon:
"Aloitteessa esitetään, että kaupungin pitäisi selvittää oman
työterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön perustamista
vaihtoehdoksi kansainvälisten pörssiyhtiöiden tarjoamille
työterveyspalveluille.
Huoltosuhteen heiketessä työurien pidentäminen mm. työkykyä
ylläpitävin toimin on välttämätöntä ja tässä työterveyshuollolla on
keskeinen rooli.
OECD-maiden vertailussa työterveyshuolto on poikkeuksellisen hyvin
toimiva osa suomalaista terveydenhuoltoa; ongelmana on pikemminkin
työelämän ulkopuolella olevien kansalaisten terveydenhuolto.
Lainsäädännön mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen
ehkäisevä työterveyshuolto. Työterveyshuollon tavoitteena on
työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää
 työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri
vaiheissa
 työhän liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
 työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 työyhteisön toimintaa.
Työnantaja voi järjestää työterveyspalvelut itse tai yhdessä toisten
työnantajien kanssa tai ostaa ne yksityiseltä palvelun tuottajalta.
Kunnan on järjestettävä työterveyshuollon palvelut alueellaan oleville
palveluja haluaville työnantajille. Työnantaja voi lisäksi niin halutessaan
järjestää sairaanhoitoa ja muita terveyspalveluja.
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yritystyöterveydenhuolto ja
Helsingin kaupungin merimiesterveydenhuolto siirrettiin Vantaan
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Työterveys liikelaitoksen hoidettaviksi 1.4.2009. Näin ollen aloitteessa
esitetty työterveyshuoltoa tuottava kunnallinen liikelaitos on jo
olemassa, joten sen perustaminen ei enää ole tarpeen.
Yhdistämisen tavoitteena oli saavuttaa suuremmassa yksikössä
toiminnan synergiaetuja. Pääkaupunkiseudun kunnat kattavat
toiminnan tappion 2013 loppuun saakka, minkä jälkeen Vantaa vastaa
toiminnan taloudellisesta tuloksesta. Helsinki on joutunut
subventoimaan toimintaa vuosina 2009-2011.
Yksityisen työterveyshuollon palveluja tuottavan yrityksen omistuspohja
ei ole ratkaisevaa palvelujen sisällölle. Palveluvalikon ratkaisevat
asiakasyritysten ja palvelun tuottajien väliset sopimukset, joilla yritykset
hankkivat työntekijöilleen tarpeellisiksi katsomansa palvelut. Näihin
palveluihin sisältyvät myös edellä mainitut työterveyshuollon
lakisääteiset tehtävät. Lakisääteisten tehtävien lisäksi yritys voi hankkia
sairaanhoitopalveluja haluamassaan määrin.
Työterveyspalveluja tuottavien yksiköiden palvelujen suuntaamiseen
vaikuttaa lainsäädännölliset ja rahoitukseen liittyvät tekijät, ts. se millä
tavoin palveluja korvataan ja jatkossa myös se, miten terveydenhuollon
rahoitusjärjestelmää yleisemminkin halutaan kehittää. Helsingin omien
toimenpiteiden vaikutukset ovat tässä suhteessa vaikutuksiltaan
marginaalisia.
Aloitteessa mainittua työssä jaksamiseen liittyvää tutkimustoimintaa
harjoittaa ensisijaisesti Työterveyslaitos.
Ottaen huomioon edellä todettu sekä lisäksi, että Helsingissä on
meneillään mittava sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudistus,
terveyslautakunta ei pidä työterveyshuollon järjestelyjen muuttamista
ajankohtaisena eikä kannata uusien järjestämisratkaisujen selvittämistä
tässä vaiheessa.
Terveysvaikutusten arviointi
Laadukkaalla, sekä ennalta ehkäiseviä että sairaanhoidollisia
terveyspalveluja tarjoavalla julkisella ja yksityisellä työterveyshuollolla
on merkittävä työssäkäyvän väestönosan terveyttä edistävä vaikutus."
Käsittely
29.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Merkittiin, että kokouksessa esittelijä muutti esitystään siten, että
lausunnon viidennen kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon:
”Työnantaja voi lisäksi niin halutessaan järjestää sairaanhoitoa ja
muita terveyspalveluja.”
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305
jukka.pellinen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 25.5.2012
HEL 2012-004356 T 00 00 03

Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää, miten terveyskeskukseen
tai tulevaan sosiaali- ja terveyskeskukseen voitaisiin perustaa erillinen
työterveydenhuollon liikelaitos tai kunnallinen yhtiö. Selvityksessä tulisi
ottaa huomioon myös henkilöstön työhyvinvointiin ja johtamiseen
liittyvien palvelujen tarjonta osana kokonaisvaltaista työpaikkojen
hyvinvointia.
Talous – ja suunnittelukeskus toteaa, että Helsingin, Espoon, Vantaan
ja Kauniaisten yritystyöterveydenhuollon toiminnot mukaan lukien
Helsingin kaupungin merimiesterveydenhuolto siirrettiin Vantaan
Työterveys liikelaitoksen hoidettaviksi 1.4.2009. Näin ollen
työterveyshuoltoa tuottava kunnallinen liikelaitos on jo olemassa.
Yksityisen työterveyshuollon palveluja tuottavan yrityksen
palveluvalikon ratkaisee asiakasyritysten ja palvelun tuottajien väliset
sopimukset, joilla yritykset hankkivat työntekijöilleen tarpeellisiksi
katsomansa palvelut. Lakisääteisten tehtävien lisäksi yritys voi hankkia
sairaanhoitopalveluja haluamassaan määrin.
Kaupunginhallitus hyväksyi 26.4.2011 (431 §) kaupungin
nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat
omistajapoliittiset linjaukset kehotuksin talous- ja suunnittelukeskusta
valmistelemaan yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden
yksiköiden kanssa hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet.
Tässä vaiheessa on päädytty selvittämään työterveyshuollon
toimintaympäristöä ja tarkastelemaan Helsingin kaupungin
työterveyskeskuksen kehittämismahdollisuuksia ulkopuolisen konsultin
laatimalla markkina-analyysillä.
Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen markkina-analyysi käsiteltiin
konsernijaostossa 12.12.2011. Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin
kaupungin työterveyshuoltoa koskevan markkina-analyysin tiedoksi.
Työterveyshuollon järjestämiseksi on monta mahdollisuutta,
bruttobudjetoitu yksikkö, nettobudjetoitu yksikkö, liikelaitos, in house
osakeyhtiö ja osakeyhtiö. Helsingissä liikelaitosmuotoon on edetty
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nettobudjetointiin siirtymisen kautta ja tätä mahdollisuutta selvitetään
työterveyskeskuksen kanssa.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 304
Stj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om vård av
rättspsykiatriska patienter vid Mariefors sjukhus
HEL 2012-005204 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Kvsto 28.3.2012 asia 12, Ilkka Taipaleen vt.aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Ilkka Taipale väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Ilkka Taipale och 10 andra ledamöter föreslår i sin motion
att rättspsykiatriska patienter från Helsingfors ska vårdas vid Mariefors
sjukhus och att servicebostäder ska byggas och saneras i samverkan
bl.a. inom områdena för Mariefors sjukhus, Hesperia sjukhus och
Aurorasjukhuset.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att rättspsykiatriska patienter från Helsingfors redan nu
flyttas från statliga sjukhus till Mariefors sjukhus. Det finns 577 platser i
servicebostäder i Helsingfors för sådana som får psykiatrisk
rehabilitering. Serviceboendet ordnas i form av köpta tjänster från
stiftelsers och privata serviceproducenters enheter. För att
servicesystemet ska kunna utvecklas måste det finnas tillgång till
servicebostäder som har goda resurser och är upprustade.
Utgångspunkten har varit att serviceboendet i första hand ska ordnas i
Helsingfors. Serviceboendet konkurrensutsätts under år 2013. I detta
sammanhang beaktas de rättspsykiatriska patienternas servicebehov.
Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Kvsto 28.3.2012 asia 12, Ilkka Taipaleen vt.aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1018
HEL 2012-005204 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 12.06.2012 § 270
HEL 2012-005204 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Suomessa tuomioistuin määrää rikoksesta syytetyn tai epäillyn
mielentilatutkimukseen ja päättää syyntakeisuudesta. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta
päättää mielentilatutkimuksen suorituspaikasta, lausuu rikoksesta
syytetyn mielentilasta, päättää sairaalasta poistamisesta
mielentilatutkimuksen jälkeen, päättää rikoksesta syytetyn hoidosta
mielentilatutkimuksen jälkeen, päättää mielentilansa vuoksi
rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoidosta ja päättää myös
hoitopaikasta. Määrätessään henkilön tahdosta riippumattomaan
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psykiatriseen sairaalahoitoon oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta
päättää siis ensimmäisestä hoitopaikasta, joka pääsääntöisesti on
valtion mielisairaala. Valtionsairaalat ovat hallinnollisesti THL:n
alaisuudessa ja toimivat THL:n tulosohjauksessa. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos määrää rikoksesta syytetyn tahdosta
riippumattoman hoidon aloittamisesta sairaalassa, jossa on potilaan
hoidon edellyttämät valmiudet ja erityisasiantuntemus.
Mielenterveyslain 17 §:n mukaan valtion mielisairaalassa annettavan
hoidon tarve on kuitenkin arvioitava viimeistään kuuden kuukauden
kuluttua hoidon aloittamisesta yhteistyössä sen sairaanhoitopiirin
kanssa, jonka alueeseen potilaan kotikunta kuuluu. Lakisääteisesti on
näin ollen määräajoin arvioitava, onko valtionsairaala potilaan vielä
tarvitsema hoitopaikka.
Suomessa parhaillaan toimiva työryhmä selvittää oikeuspsykiatriaan
liittyviä säädöstarpeita. Lähtökohtana on erillinen oikeuspsykiatriaa
koskeva laki. Työryhmän tulee tehdä linjaukset säännösmuutoksista ja
valmistella hallituksen esitys laiksi oikeuspsykiatristen potilaiden
tutkimuksesta ja hoidosta.
Suomessa on noin 450 oikeuspsykiatrista potilasta. Oikeuspsykiatristen
potilaiden määrän kansanvälinen vertailu on vaikeaa, sillä
oikeuspsykiatriaan sisällytetään eri maissa eri potilasryhmiä. Suomen
työryhmässä on nostettu esiin oikeuspsykiatrisen potilaan määrittely
mm. siltä osin, tulisiko oikeuspsykiatriaan ja siten myös hoitoon
määräämisen perusteisiin sisällyttää vakavat, psykoosia lähellä olevat
mielenterveyshäiriöt. Selvitettäviin asioihin kuuluu myös aloitteessa
mainittu velvotteinen avohoito ja oikeuspsykiatrian palvelujen
järjestämis- ja rahoitusvastuu.
Valtionsairaaloissa (Niuvanniemi, Vanha Vaasan sairaala) hoidettujen
helsinkiläisten määrä on vähentynyt vuodesta 2007 alkaen 20 000
hoitopäivästä nykyiseen 15 000 hoitopäivään. Molemmissa sairaaloissa
noin 40 % potilaista on niin sanottuja vaarallisia ja vaikeahoitoisia
potilaita. Hoidon keskeinen tavoite on riittävän toipumisen jälkeen
tapahtuva palaaminen omalle asuinpaikkakunnalle ja sen
hoitojärjestelmään.
Mielenterveyskuntoutujille on tällä hetkellä 577 palveluasuntopaikkaa.
Palveluasuminen järjestetään palvelujen ostoina säätiöiden ja
yksityisten palveluntuottajien yksiköistä. Palvelujärjestelmän
kehittäminen edellyttää hyvin resursoitujen ja kunnostettujen
palveluasuntojen saatavuutta. Palveluasuminen järjestetään
ensisijaisesti Helsingissä. Mikäli asukas toivoo asumispalvelua toisesta
kunnasta, hänellä on mahdollisuus käyttää palveluseteliä tai vaihtaa
kotikuntaa, jolloin Helsinki maksaa asumisesta aiheutuvat
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kustannukset. Palveluasuminen kilpailutetaan vuoden 2013 aikana.
Tässä yhteydessä otetaan huomioon oikeuspsykiatristen potilaiden
palvelutarpeet.
Sosiaalilautakunta kannattaa aloitetta mm. kuntoutuksellisista ja
taloudellisista syistä. Sen toteuttaminen edellyttää kiinteää yhteistyötä
HUSin kanssa.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Mari Aalto, sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö, puhelin: 310 44650
mari.aalto(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 5.6.2012
HEL 2012-005204 T 00 00 03

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunginhallitus ja
terveyslautakunta ryhtyvät kaikkiin toimiin, jotta myös helsinkiläisiä
oikeuspsykiatrisia potilaita hoidettaisiin Kellokosken sairaalassa.
Samalla tulisi toteuttaa riittävä palveluasuntojen rakentaminen
yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kuntien ja esim.
Y-säätiön kanssa. Tällöin voidaan käyttää myös olemassa olevien
kiinteistöjen saneerausta tähän käyttöön, esim. Kellokosken, Hesperian
ja Auroran sairaalan alueilla tai rakentaa näiden lähettyville
uudisrakennuksia.
Talous- ja suunnittelukeskus viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että helsinkiläisiä oikeuspsykiatrisia potilaita siirtyy jo nykyisin
valtionsairaaloista Kellokosken sairaalaan. Mielenterveyskuntoutujille
on Helsingissä tällä hetkellä 577 palveluasuntopaikkaa.
Palveluasuminen järjestetään palvelujen ostoina säätiöiden ja
yksityisten palveluntuottajien yksiköistä. Lähtökohtana on ollut
palveluasumisen järjestäminen ensisijaisesti Helsingissä.
Palvelujärjestelmän kehittäminen edellyttää hyvin resursoitujen
palveluasuntojen saatavuutta. Palveluasuminen kilpailutetaan vuoden
2013 aikana. Tässä yhteydessä otetaan tarvittaessa huomioon
oikeuspsykiatristen potilaiden palvelutarpeet.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Terveyslautakunta 29.05.2012 § 177
HEL 2012-005204 T 00 00 03
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Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan, esittelijän
ehdotuksen mukaisen lausunnon.
"Suomessa tuomioistuin määrää rikoksesta syytetyn tai epäillyn
mielentilatutkimukseen ja päättää syyntakeisuudesta. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta
päättää mielentilatutkimuksen suorituspaikasta, lausuu rikoksesta
syytetyn mielentilasta, päättää sairaalasta poistamisesta
mielentilatutkimuksen jälkeen, päättää rikoksesta syytetyn hoidosta
mielentilatutkimuksen jälkeen, päättää mielentilansa vuoksi
rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoidosta ja päättää myös
hoitopaikasta.
Määrätessään henkilön tahdosta riippumattomaan psykiatriseen
sairaalahoitoon oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta päättää myös
ensimmäisestä hoitopaikasta, joka pääsääntöisesti on valtion
mielisairaala. Valtionsairaalat ovat hallinnollisesti THL:n alaisuudessa
ja toimivat THL:n tulosohjauksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
määrää rikoksesta syytetyn tahdosta riippumattoman hoidon
aloittamisesta sairaalassa, jossa on potilaan hoidon edellyttämät
valmiudet ja erityisasiantuntemus. Mielenterveyslain 17 § mukaan
valtion mielisairaalassa annettavan hoidon tarve on kuitenkin arvioitava
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta
yhteistyössä sen sairaanhoitopiirin kanssa, jonka alueeseen potilaan
kotikunta kuuluu. Lakisääteisesti on määräajoin arvioitava, onko
valtionsairaala potilaan edelleen tarvitsema hoitopaikka.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -työryhmässä on
nimetty alatyöryhmä, joka arvioi mielenterveyslain mukaisten
perusoikeuksien rajoittamista koskevien säännösten riittävyyttä ja
muutostarpeita oikeuspsykiatristen potilaiden hoidossa.
Toimeksiantoon kuuluu oikeuspsykiatristen potilaiden palvelujen
saatavuus ja kehittäminen. Alatyöryhmän toimikausi jatkuu 31.10.2012
asti. Mainitun työryhmän työn valmistuminen tulee antamaan
suuntaviivoja oikeuspsykiatristen sairaala- ja avopalvelujen
kehittämiselle.
Kuluvana vuonna julkaistussa ympäristöministeriön
mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishankkeen
loppuraportissa tuetaan toimijoita mm. perustamaan
mielenterveyskuntoutujien pienille ryhmille erityisiin tarpeisiin tarvittavia
asumisyksiköitä. Suurimmissa kaupungeissa katsotaan tarvittavan
päihde-, neuro- ja oikeuspsykiatrisia asumisyksiköitä, joiden
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henkilökunnalla on riittävää erityisosaamista ja konsultaatiotuki
saatavilla.
Suomessa on noin 450 oikeuspsykiatrista potilasta. Valtionsairaaloissa
(Niuvanniemi, Vanha Vaasan sairaala) hoidettujen helsinkiläisten
määrä on vähentynyt vuodesta 2007 alkaen (20.000 hpv) nykyiseen
15.000 hoitopäivään. Molemmissa sairaaloissa noin 40 % potilaista on
ns. vaarallisia ja vaikeahoitoisia potilaita. Vaikka hoidon keskeinen
tavoite on riittävän toipumisen jälkeen tapahtuva palaaminen omalle
asuinpaikkakunnalle ja sen hoitojärjestelmään, on kuitenkin arvioitu,
että osaa potilaista etäisyys hyödyttää. Henkilölle voi näin tarjoutua
mahdollisuus irtautua esim. päihteitä välittävistä tahoista tai rikollisesta
toiminnasta.
Oikeuspsykiatrisessa hoidossa noudatetaan asianomaista
lainsäädäntöä ja seurataan valtakunnallista hoidon ohjeistusta.
Helsinkiläisiä oikeuspsykiatrisia potilaita siirtyy jo nykyisin
valtionsairaaloista Kellokosken sairaalaan. Aloitteen mukaista toimintaa
on siis jo olemassa.
Mielenterveyskuntoutujille on Helsingissä tällä hetkellä 577
palveluasuntopaikkaa. Palveluasuminen järjestetään palvelujen ostoina
säätiöiden ja yksityisten palveluntuottajien yksiköistä. Lähtökohtana on
ollut palveluasumisen järjestäminen ensisijaisesti Helsingissä.
Palvelujärjestelmän kehittäminen edellyttää hyvin resursoitujen
palveluasuntojen saatavuutta.
Palveluasuminen kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Tässä yhteydessä
otetaan tarvittaessa huomioon oikeuspsykiatristen potilaiden
palvelutarpeet.
Terveysvaikutusten arviointi
Oikeuspsykiatrinen hoito kohdentuu pieneen potilasryhmään, jolla on
suuri palvelutarve. Oikeuspsykiatristen potilaiden kulloistakin
hoidontarvetta vastaavien hoito- ja asumispalvelujen turvaaminen on
tärkeää sekä henkilöiden itsensä että muun yhteiskunnan kannalta.
Oikeuspsykiatristen potilaiden sairaalahoidossa tarvittavan monialaisen
asiantuntemuksen turvaaminen ja heidän palvelutarpeidensa
tunnistaminen asumispalveluja järjestettäessä tuo myönteisiä
terveysvaikutuksia ja edistää kuntoutumista."
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Saarela, johtajapsykiatri, puhelin: 310 42690
tuula.saarela(a)hel.fi
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§ 305
Stj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om
utveckling av ett elektroniskt bokningssystem vid hälsostationerna
HEL 2012-005844 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-005844 Alanko-Kahiluoto Outi valtuustoaloite Kvsto
11.4.2012 asia 7

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Outi AlankoKahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto och 11 andra ledamöter föreslår i sin
motion att hälsovårdscentralens elektroniska tidsbokningssystem ska
utvecklas och att möjligheten för hörselskadade att boka en tid ska
förbättras genom att det utvecklas ett alternativ till
återuppringningstjänsten.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att enligt stadens riktlinjer ska den elektroniska
kommunikationen med de olika förvaltningarna ske via
kommunikationsportalen på webbplatsen asiointi.fi.
Hälsovårdscentralens elektroniska kommunikation är kopplad direkt till
patientdatasystemen. Tidsbokningsfunktionaliteterna är en del av etjänsterna inom patientdatasystemet Pegasos och patientdatasystemet
Effica för munhälsovården. En tidsbokning via kommunikationsportalen
går direkt till patientdatasystemet och det är varken behövligt eller
ändamålsenligt att använda ett separat tidsbokningssystem.
Att använda e-tjänsterna är gratis, men för att komma in i tjänsten
måste klienten ha personliga nätbankskoder (VETUMA). En
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presentationsvideo av e-tjänsterna kan ses på adressen
http://www.hel.fi/hki/Terke/sv/Etusivu under e-tjänster.
Hälsovårdscentralen har redan i flera år erbjudit möjlighet till
elektronisk tidsbokning inom munhälsovården med hjälp av
patientdatasystemet Effica. Tid till det första tandvårdsbesöket ska
dock alltid reserveras per telefon, så att vårdbehovet kan bedömas.
Med hjälp av den elektroniska tidsbokningstjänsten inom
munhälsovården kan en tandvårdspatient
- ta del av sina tidsbokningsuppgifter
- bekräfta, inhibera eller flytta en på förhand bokad tid
- inhibera eller flytta sin tidsbokning
- uppdatera sin kontaktinformation
- uträtta ärenden på någon annans vägnar i egenskap av utsedd
kontaktperson
- få påminnelse om en bokad tid med textmeddelande.
Inom studenthälsovården används e-tjänster vid alla yrkeshögskolor
via patientdatasystemet Pegasos. En studerande kan boka tid för
- ett hälsovårdsbesök
- vaccinering
- ett annat mottagningsbesök.
Inom studenthälsovården går det också
- att fylla i och skicka en elektronisk hälsoförfrågan till en hälsovårdare
- att få ett textmeddelande från en hälsovårdare med uppmaning att
boka en tid
- att skicka och ta emot skyddade e-postmeddelanden från en
hälsovårdare.
Pilotprojekt med elektronisk kommunikation och tidsbokning till
rådgivningsbyrån med hjälp av patientdatasystemet Pegasos har
ordnats på vissa hälsostationer och rådgivningsbyråer.
Hälsovårdscentralens alla rådgivningsbyråer tog 1.8.2012 i bruk en
elektronisk tidsbokning med vilken byråns klienter kan
- boka tid till en hälsovårdares mottagning
- flytta eller inhibera en elektroniskt bokad tid
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- få en mobilpåminnelse om en bokad tid
- skicka frågor till och få svar från en hälsovårdare i form av skyddad epost
- få ett textmeddelande från en hälsovårdare t.ex. om en inhiberad
mottagningstid
- få ett textmeddelande om ett meddelande som kommit till den
skyddade e-posten.
E-tjänsterna inom Pegasos, såsom skyddad förmedling av
meddelanden, har tagits i bruk på några hälsostationer. Med hjälp av
meddelandefunktionen kan patienterna skicka frågor till och få svar från
sin egen läkare och hälsovårdare via skyddad e-post, förutsatt att de
har träffat ett avtal om att ta i bruk denna tjänst. Meddelandetjänsten
gör det möjligt att bl.a. skicka laboratorieresultat eller vårdanvisningar
till patienterna. Hälsostationerna har ännu inte tagit i bruk elektronisk
tidsbokning till läkarmottagningen, eftersom tiden till det första besöket
kan ges när en professionell inom hälsovården har bedömt
vårdbehovet, vilket sker per telefon eller vid en personlig träff.
Det är meningen att e-tjänsterna ska tas i bruk på alla hälsostationer.
Det utreds också om liknande tjänster är lämpliga och kan tas i bruk
bl.a. på sjukhusens polikliniker och inom psykiatrin. Den elektroniska
tidsbokningen kan utvidgas till alla de tjänster inom vilka patientens
tidsbokningsbesök baserar sig på en vårdplan eller något annat i förväg
överenskommet program. Till sådana åtgärder hör bl.a. vaccineringar
eller riktade hälsoundersökningar, som inte kräver någon särskild
bedömning av vårdbehovet. Också en elektronisk bedömning av
vårdbehovet, som redan är under utveckling inom munhälsovården, ger
nya möjligheter att utvidga tidsbokningssystemet.
Kommunerna i huvudstadsregionen och HNS arbetar på ett
gemensamt projekt för ett nytt kund- och patientdatasystem. Det är
meningen att det nya systemet ska omfatta och möjliggöra många
slags e-tjänster. Den nuvarande elektroniska tidsbokningen och de
nuvarande tjänsterna med skyddad förmedling av meddelanden är en
del av de kund- och patientdatasystem som hälsovårdscentralen
använder och de fungerar via en kommunikationsportal gemensam för
hela staden. Det är ändamålsenligt att använda och snabbt öka dessa
tjänster, eftersom det dröjer flera år innan det nya patientdatasystemet
kan tas i bruk.
Hälsovårdscentralen utreder för närvarande tilläggsfunktioner som
eventuellt kan kopplas till systemet med återuppringning och som gör
att systemet också kan betjäna döva och hörselskadade. Att ta i bruk
det elektroniska tidsbokningssystemet inom patientdatasystemen och
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sprida det till så många av hälsovårdscentralens tjänster som möjligt
och att utveckla dess egenskaper är det snabbaste och
ändamålsenligaste sättet att förbättra alla befolkningsgruppers, också
de hörselskadades, möjligheter att ta kontakt med hälsovårdscentralen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-005844 Alanko-Kahiluoto Outi valtuustoaloite Kvsto
11.4.2012 asia 7

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1019
HEL 2012-005844 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi AlankoKahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 4.6.2012
HEL 2012-005844 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginhallitus päätti
30.1.2012 hyväksyä Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelman
vuosille 2012–2014. Ohjelmassa todetaan, että kaupunki kehittää
sähköisten palvelujensa saatavuutta ja palvelujen tietoteknistä tukea
käyttäjälähtöisesti yli organisaatiorajojen. Sähköisissä palveluissa
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hyödynnetään ensisijaisesti kaupungin omaa jakelukanavaa
(asiointi.hel.fi ), jota täydennetään soveltuvin osin seudullisilla ja
kansallisilla ratkaisuilla.
Samalla talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että terveyskeskuksen
sähköinen asiointi on kytketty suoraan potilastietojärjestelmiin.
Ajanvaraustoiminnallisuudet ovat yksi osa Pegasospotilastietojärjestelmän ja suun terveydenhuollon Effica
potilastietojärjestelmän sähköisiä asiointipalveluja. Täten
asiointiportaalin kautta tehty ajanvaraus varaa ajan suoraan
potilastietojärjestelmästä eikä erillisen ajanvarausjärjestelmän
kehittäminen olisi tarkoituksenmukaista.
Sähköisten asiointipalvelujen, kuten ajanvarauspalvelujen käyttö ja
käytön laajentaminen erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin parantaa
ja monipuolistaa asiakkaiden mahdollisuutta hoitaa terveyttään ja lisää
palvelujen saatavuutta.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 239
Pöydälle 15.5.2012
HEL 2012-005844 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Terveyskeskuksen ajanvarauksen yhteydessä joudutaan käsittelemään
arkaluontoisia henkilötietoja, kuten henkilötunnusta ja terveydentilaan
liittyviä yksityiskohtia. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on
suojattava rekisterissään olevat henkilötiedot mm. riittävin teknisin
toimenpitein sivullisilta. Rekisterinpitäjä ei voi poiketa arkaluontoisten
tietojen suojaamisvelvollisuudestaan edes rekisteröidyn omalla
suostumuksella.
Terveyskeskuksen ajanvaraus toimii tällä hetkellä ainoastaan
puhelimitse. Aikaisemmin ajanvarauksen on voinut tehdä myös
asioimalla terveysasemalla. Kuulo- ja puhevammaisilla on ollut
mahdollisuus asioida terveyskeskuksen kanssa myös tekstipuhelimen
välityksellä.
Sähköisen ajanvarausjärjestelmän tulee olla suojattu ja sen avulla on
voitava luotettavasti tunnistaa ajanvarausta haluavan henkilön
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henkilöllisyys. Samalla järjestelmän on oltava myös helppokäyttöinen
asiakkaan kannalta.
Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että terveydenhuollon
ajanvarausjärjestelmää kehitetään edelleen ja suunnittelussa otetaan
huomioon esteettömyys- ja yhdenvertaisuusperiaatteet.
Ajanvarausjärjestelmää kehitettäessä tulee ottaa huomioon kaikkien
erityisryhmien, kuten kuulo- tai puhevammaisten erityistarpeet.
15.05.2012 Pöydälle
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Timo Hakala, johtava kehittämiskonsultti, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Terveyslautakunta 29.05.2012 § 176
HEL 2012-005844 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle aloitteesta
seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:
"Terveyskeskuksen puhelinpalvelut ovat ajoittain ruuhkautuneet.
Terveyskeskus on saanut valvovilta viranomaisilta huomautuksen, että
potilaiden lakisääteinen oikeus saada yhteys terveysasemalle ei
toteudu kaikkina aikoina. Välittömän puhelinyhteyden varmistamiseksi
terveyskeskus on ottanut käyttöön takaisinsoittopalvelun. Asiakkaan
soitto ajanvarausnumeroon tallentuu tietojärjestelmään ja hoitaja
soittaa vapauduttuaan asiakkaalle, selvittää asian, tekee hoidontarpeen
arvioinnin ja antaa vastaanottoajan terveysasemalle tai
hammashoitoon tai ohjaa henkilön päivystykseen tai muiden palvelujen
piiriin.
Aloitteen mukaan kuulovammaisten henkilöiden on vaikea hoitaa
ajanvarausasioita puhelimitse ja vaikka takaisinsoittopalvelu muutoin
on joustava ja toimiva palvelu, se ei sovi huonokuuloisille henkilöille.
Tavallista sähköpostia ei myöskään saa käyttää yhteydenottotapana
terveyskeskukseen, koska tietoliikenne ei ole suojattua ja salattua eikä
postin lähettäjän henkilöllisyyttä myöskään voida varmentaa.
Aloitteentekijät ehdottavat, että ajanvarausjärjestelmää kehitetään
mahdollisimman pikaisella aikataululla ja että kuulovammaisten
mahdollisuutta ajanvaraukseen terveyskeskuksissa parannetaan
kehittämällä takaisinsoittopalvelulle vaihtoehtoinen palvelumuoto.
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Terveyskeskus tarjoaa jo tällä hetkellä monia sähköisiä
terveyspalveluja kaupunkilaisille ja ne sopivat hyvin kuuroille,
viittomakielisille sekä kuulo- ja puhevammaisille. Sähköinen
ajanvaraus on yksi osa sähköisiä asiointipalveluja ja sen edelleen
kehittäminen on nopein ja tarkoituksenmukaisin tapa parantaa
kuulovammaisten yhteydensaantia terveyskeskukseen.
Sähköiset ajanvarauspalvelut eivät kuitenkaan ole ratkaisu kaikkien
potilaiden ajanvarauksen tekemiselle. Perusterveydenhuollon julkisissa
terveyspalveluissa sairaanhoito perustuu lakisääteiseen,
potilaskohtaisesti tehtävään hoidon tarpeen arviointiin.
Terveydenhuollon ammattihenkilö, terveyden-, sairaan-, perus-/lähi- tai
hammashoitaja, arvioi potilaan hoidon tarpeen ja sen kiireellisyyden
potilaan puhelimitse, kirjeitse tai sähköisen asioinnin avulla tekemän
yhteydenoton perusteella. Vasta tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin
jälkeen henkilölle voidaan varata aika tarpeen mukaiseen
sairaanhoitoon, kuten esim. lääkärin tai hoitajan vastaanotolle tai
laboratorioon.
Potilaan ottaessa yhteyttä esim. terveysasemalle, tulee hänelle siis
tehdä hoidon tarpeen arviointi, jolla selvitetään yhteydenoton syy,
sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys
yhteydenottajan kertomien esitietojen tai lähetteen perusteella. Hoidon
tarpeen arviointi edellyttää, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on
asianmukainen koulutus, työkokemus ja yhteys hoitoa antavaan
toimintayksikköön sekä käytettävissään potilasasiakirjat. Siksi esim.
terveysasemien lääkärien vastaanotolle pääsy edellyttää hyvää ja
terveydenhuollon ammattihenkilöstön tekemää hoidontarpeen
arviointia. Sähköistä ajanvarausta voidaan hyödyntää vain
toiminnoissa, joissa hoidon tarpeen arviointi on tehty asianmukaisesti
tai esim. neuvolatoiminnoissa, joissa raskauteen liittyvät ajanvaraukset
voi asiakas tehdä myös itse sähköisesti. Tästä syystä mm.
hammashoidossa potilaan ensimmäinen käynti varataan
ammattihenkilön tekemän hoidon tarpeen arvioinnin perusteella, vaikka
jo olemassa olevan vastaanottoajan potilas voi siirtää tai peruuttaa
käyttäen sähköistä ajanvarausjärjestelmää.
Kaupunki on tehnyt linjauksen, että eri hallintokuntien sähköisen
asioinnin tulee tapahtua asiointi.hel.fi sivustojen asiointiportaalin kautta.
Terveyskeskuksen sähköinen asiointi on kytketty suoraan potilastietojärjestelmiin. Ajanvaraustoiminnallisuudet ovat yksi osa Pegasospotilastietojärjestelmän ja suun terveydenhuollon Efficapotilastietojärjestelmän sähköisiä asiointipalveluja. Täten
asiointiportaalin kautta tehty ajanvaraus varaa ajan suoraan
potilastietojärjestelmästä eikä erillisen ajanvarausjärjestelmän
käyttäminen ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista.
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Sähköisen asioinnin palvelujen käyttö on maksutonta, mutta palveluun
pääsemisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on käytössä
henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset (VETUMA). Järjestelmän
käyttäminen mahdollistaa henkilön identifioinnin sekä tietoturvallisen
yhteydensaannin.
Sähköisen asioinnin esittelyvideo on katsottavissa osoitteessa
http://www.hel.fi/hki/Terke/fi/Terveyspalvelut kohdassa Sähköinen
asiointi
Terveysasemilla on pilotoitu sähköisiä palveluja laajasti vuodesta 2009
alkaen. Terveydenhuollon sähköinen asiointi on otettu käyttöön
kaikissa Helsingin ammattikorkeakouluissa. Mahdollisia käyttäjiä siellä
on tällä hetkellä yli 20 000 opiskelijaa. Opiskelijat voivat mm. varata,
siirtää tai perua aikoja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajalle.
Ajanvarauksesta voi myös halutessaan saada tekstiviestimuistutuksen.
Sähköistä asiointia, mukaan lukien sen ajanvaraustoiminnon käyttö,
laajennetaan kaikkiin Helsingin äitiys- ja lastenneuvoloiden yksikköihin
ja myöhemmin suunnitellusti myös muihin terveyskeskuksen
toimipisteisiin.
Suun terveydenhuollossa sähköinen asiointi sisältää jo tällä hetkellä
ajanvarauspalveluja. Kuntalainen voi muuttaa ajanvaraustietojaan,
katsoa tai poistaa jonotietojaan tai muuttaa sähköisiä yhteystietojaan.
Lisäksi asiakas saa tekstiviestimuistutuksen ajanvarauksistaan ellei
hän kiellä tekstiviestin lähettämistä. Ajanvarauspalvelujen
ominaisuuksia laajennetaan vuonna 2012. Suun terveydenhuollossa
myös kehitetään sähköiseen ajanvaraukseen liitettävää hoidon tarpeen
arviointijärjestelmää.
Ajanvarauspuhelujen takaisinsoittojärjestelmä on toimiva, mutta varsin
kallis ratkaisu terveyskeskuksen puhelinpalvelujen parantamiseksi.
Erillisen, puhelintekniikkaan perustuvan rinnakkaisen järjestelmän
luominen kuulovammaisia varten ei ole toiminnallisesti eikä
taloudellisesti kannattavaa. Takaisinsoittojärjestelmään on
mahdollisesti liitettävissä lisätoimintoja, joiden avulla järjestelmä voisi
palvella myös kuuroja ja kuulovammaisia. Terveyskeskus on
parhaillaan selvittämässä tällaisten ratkaisujen toiminnallisuutta ja
mahdollisuuksia niiden käyttöönottamiseen. Potilastietojärjestelmiin
liitetyn sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto ja levittäminen
mahdollisimman moniin terveyskeskuksen palveluihin ja sen
ominaisuuksien kehittäminen on nopein ja tarkoituksenmukaisin tapa
parantaa kaikkien väestöryhmien, myös kuulovammaisten, yhteyden
saamista ajanvaraukseen.
Terveysvaikutusten arviointi
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Ajanvarauksen takaisinsoittopalvelu on parantanut asiakkaiden
yhteydensaantia terveyskeskuksen eri yksiköihin sekä heidän
mahdollisuuttaan saada vastaanottoaika ammattihenkilön tekemän
hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin perusteella.
Takaisinsoittojärjestelmä soveltuu kuitenkin huonosti kuurojen ja
kuulovammaisten asiointiin terveyskeskuksessa, mutta terveyskeskus
selvittää parhaillaan keinoja järjestelmän tämän puutteen
korjaamiseen. Erilaisten sähköisten asiointipalvelujen, kuten
ajanvarauspalvelun, käyttö ja käytön laajentaminen parantaa ja
monipuolistaa asiakkaiden mahdollisuuksia hoitaa terveyttään ja lisää
palveluiden saavutettavuutta. Sähköiset palvelut helpottavat erityisesti
kuulo- ja puhevammaisten asiointia. Terveyskeskus lisää ja
monipuolistaa sähköisten palvelujen tarjontaa, millä on myönteisiä
terveysvaikutuksia."
Käsittely
29.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Merkittiin, että kokouksessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että
lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen kolmannen virkkeen alku
muutetaan kuulumaan: Terveydenhuollon ammattihenkilö, terveyden-,
sairaan-, lähi-/perus- tai hammashoitaja, arvioi potilaan...

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Helena Calonius, kehittämisjohtaja vs., puhelin: 310 42213
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§ 306
Stj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om
rehabiliteringen av frontveteraner
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-005845 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-005845 Lipponen Päivi valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia
8

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Päivi Lipponen och 2 andra ledamöter frågar i sin motion
hur det anslag som riksdagen ställt till Helsingfors disposition för
rehabilitering av frontveteraner har använts och vilka möjligheter det
finns till rehabilitering årligen.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och
konstaterar att de anslag för rehabilitering av frontveteraner som
Helsingfors får av staten har minskat fortgående sedan 2005. År 2012
uppgår anslaget till 2 378 066 euro, vilket är 11 % mindre än år 2011.
Att anslagen från staten minskar beror på att veteranerna blir färre.
Enligt statskontorets beräkningar minskar antalet veteraner årligen med
10–12 %. Statskontoret har gett anvisningar om att målet är att
frontveteranerna regelbundet ska få rehabilitering årligen. Enligt
anvisningarna kan de enskilda frontveteranerna få öppen och
institutionell rehabilitering vartannat år, så att alla villiga säkert kan få
rehabilitering. Veteranerna i Helsingfors söker sig i högre grad till
institutionell rehabilitering än till öppen rehabilitering och
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dagrehabilitering. Den institutionella rehabiliteringen är betydligt dyrare
än den öppna rehabiliteringen.
I Helsingfors stads egen budget finns det ett anslag för rehabilitering av
frontveteraner. Anslaget har använts för att komplettera den
rehabilitering som sker med statliga medel. I 2012 års budget för
stadssjukhusets rehabiliteringsenhet har 70 000 euro reserverats för
egentliga rehabiliteringstjänster för frontveteraner.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

HEL 2012-005845 Lipponen Päivi valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia
8

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1020
HEL 2012-005845 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päätäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 19.06.2012 § 188
HEL 2012-005845 T 00 00 03

Päätös
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Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
valtuustoaloitteesta seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen
lausunnon:
"Rintamaveteraanien kuntoutus järjestetään rintamaveteraanien
kuntoutuksesta säädetyn lain nojalla Valtiokonttorin vuosittain kunnille
ja kuntayhtymille osoittamilla määrärahoilla. Valtiokonttorin ilmoituksen
mukaan rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitettu määräraha
jaetaan kunnissa asuvien rintamaveteraanien määrän suhteessa.
Helsingissä vähäinen määrä veteraanikuntoutuksesta toteutetaan
kaupungin omassa talousarviossaan tähän tarkoitukseen osoittamalla
määrärahalla.
Helsingin kaupungin vuosittain valtiolta saama määräraha on vuodesta
2005 alkaen säännönmukaisesti vähentynyt. Tänä vuonna valtion
määräraha on 2 378 066 euroa eli 11 % pienempi kuin vuonna 2011.
Helsingissä on viime vuosina toistunut tilanne, että alkusyksyyn
mennessä saapuneiden hakemusten ja tehtyjen päätösten määrä
ylittää käytettävissä olevan määrärahan ja kuntoutukseen lähettäminen
joudutaan keskeyttämään. On ilmeistä, että Helsingissä veteraanit
hakeutuvat kuntoutukseen aktiivisemmin kuin joissain muissa kunnissa,
jolloin määräraha ei riitä kaikille halukkaille.
Helsinkiläiset veteraanit hakevat enemmän laitoskuntoutusta kuin avoja päiväkuntoutusta. Laitoskuntoutus on huomattavasti kalliimpaa kuin
avokuntoutus. Vuonna 2011 Helsingissä laitoskuntoutusta saaneiden
veteraanien osuus oli 60 % kaikista päätöksistä, mutta
laitoskuntoutusten osuus käytetyistä määrärahoista oli 78 %.
Laitoskuntoutukset lisäävät määrärahojen käyttöä myös siitä syystä,
että laitoskuntoutukseen veteraani voi ottaa mukaan puolison, mutta
avo- tai päiväkuntoutuksessa tätä mahdollisuutta ei ole.
Valtion osoittamien määrärahojen väheneminen perustuu veteraanien
lukumäärän pienenemiseen. Valtiokonttorin arvio veteraanien
vuosittaisesta poistumasta on 10 -12 %. Helsingin kokemusten mukaan
kuntoutuksen kysyntä ja tarve ei kuitenkaan vähene samassa
suhteessa. Veteraanit ovat yhä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia,
jolloin kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi laitosjaksoja
joudutaan pidentämään ja avokuntoutusta toteuttamaan enenevästi
kotona annettavana palveluna, joka on kalliimpaa kuin terapeutin luona
annettava kuntoutus.
Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaan tavoitteena on, että
rintamaveteraanit saavat kuntoutusta säännöllisesti vuosittain.
Valtiokonttorin mukaan tavoitteen toteuttamiseksi on tärkeää, että
vähintään puolet kuntoutusjaksoista toteutetaan avo- ja
päiväkuntoutuksena. Ohjeistuksen mukaan yksittäisen
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rintamaveteraanin kohdalla käytetään avo- ja laitoskuntoutusta
vuorovuosin, jotta voidaan turvata kaikkien halukkaiden pääsy
kuntoutukseen. Helsingissä on noudatettava tarkasti tätä
vuorotteluperiaatetta, jotta mahdollisimman moni kuntoutusta hakeva
rintamaveteraani pääsisi vuosittaiseen kuntoutukseen.
Helsingin kaupungin omassa budjetissa rintamaveteraanien
kuntoutukseen osoitetulla määrähalla on täydennetty valtion varoilla
tapahtuvaa kuntoutusta. Ns. ulkomaan kuntoutuksen päätyttyä tämä
määräraha on kuitenkin merkittävästi pienentynyt. Vuonna 2012
kaupunginsairaalan kuntoutusyksikön budjetissa on varattu 70 000
euroa rintamaveteraanien kuntoutuspalveluihin.
Terveysvaikutusten arviointi
Veteraanit ovat korkean ikänsä ja sotakokemustensa vuoksi
toimintakykynsä kannalta erityisen haavoittuva väestöryhmä.
Kohdentamalla kuntoutus kattamaan mahdollisimman laajasti koko
veteraaniväestö, myös kuntoutuksen toimintakyvyn säilymistä edistävät
myönteiset terveysvaikutukset saadaan koskemaan mahdollisimman
laajasti koko veteraanikuntaa."
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Pertti Heikkilä, ylilääkäri, puhelin: 310 50474
pertti.heikkila(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 6.6.2012
HEL 2012-005845 T 00 00 03

Aloitteessa kysytään, kuinka Helsinki on saanut käyttöönsä
eduskunnan myöntämää määrärahaa ja kuinka Helsinki huomioi
rintamaveteraanien toiveen saada kuntoutusta vuosittain?
Helsingin kaupungin valtiolta saamat vuosittaiset määrärahat
rintamaveteraanien kuntoutukseen ovat vuodesta 2005 alkaen
säännönmukaisesti vähentyneet. Tämän vuoden määräraha on
2 378 066 euroa eli 11 % pienempi kuin vuonna 2011. Valtion
osoittamien määrärahojen väheneminen perustuu veteraanien
lukumäärän pienenemiseen. Valtiokonttorin arvio veteraanien
vuosittaisesta poistumasta on 10 - 12 %. Valtiokonttorin ohjekirjeen
mukaan tavoitteena on, että rintamaveteraanit saavat kuntoutusta
säännöllisesti vuosittain. Ohjeistuksen mukaan yksittäisen
rintamaveteraanin kohdalla voidaan käyttää avo- ja laitoskuntoutusta
vuorovuosin, jotta voidaan turvata kaikkien halukkaiden pääsy
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kuntoutukseen. Helsinkiläiset veteraanit hakevat enemmän
laitoskuntoutusta kuin avo- ja päiväkuntoutusta. Laitoskuntoutus on
huomattavasti kalliimpaa kuin avokuntoutus.
Helsingin kaupungin budjetissa on myös määräraha
rintamaveteraanien kuntoutusta varten. Määrärahalla on täydennetty
valtion varoilla tapahtuvaa kuntoutusta. Vuonna 2012
kaupunginsairaalan kuntoutusyksikön budjetissa on varattu 70 000
euroa rintamaveteraanien varsinaisiin kuntoutuspalveluihin.
Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Helsingissäkin tulee siirtyä
noudattamaan avo- ja laitoskuntoutuksen vuorotteluperiaatetta, jolloin
kuntoutusta pystytään tarjoamaan useammalle henkilölle.
Lisätiedot
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 307
Sj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om rätt till
föräldraledighet med lön för föräldrarna till adopterade barn
HEL 2011-007798 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen vara slutligt
behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sanna Hellström
väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Sanna Hellström och 19 andra ledamöter föreslår i sin
motion att staden ska bevilja motsvarande föräldraledighet för
adoptivföräldrar som för biologiska föräldrar. Det är fråga om jämlik
behandling av anställda och deras barn.
Motionen behandlades i stadsstyrelsen 6.2.2012. I förslaget till svar
konstaterades det då bl.a. att tiderna som nämns i motionen, 48 och 72
vardagar, beskriver för hur lång tid modern under
moderskapsledigheten (72 vardagar) eller adoptivföräldern under
föräldraledigheten (48 vardagar) har rätt att lyfta sin ordinarie lön.
Adoptivföräldrar har enligt kollektivavtalen inte rätt till löneförmåner för
föräldraledighetstiden. Helsingfors stad har dock 1.4.2005 undertecknat
ett lokalt avtal enligt vilket staden under vissa förutsättningar betalar lön
till en adoptivförälder under de 48 första vardagarna av
föräldraledigheten. Att tiden med lön är kortare än för en biologisk mor,
beror på att en biologisk mor bör anses vara arbetsoförmögen i ungefär
en månad på grund av graviditet och nedkomst. Löneförmånen för den
nämnda tiden kan jämföras med lön för sjukdomstid, vilket motiverar
skillnaden i löneperiodernas längd.
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Stadsstyrelsen beslutade 6.2.2012 återremittera motionen för ny
beredning utgående från att adoptivföräldrar ska beviljas motsvarande
föräldraledighetsförmåner som biologiska föräldrar. Beslutet om
återremiss fattades efter omröstning på det sätt som framgår av
beslutshistorien.
Av personalcentralens utlåtande i saken 22.8.2012 framgår det att
Esbo, Åbo och Tammerfors är andra städer som beviljar löneförmåner
till adoptivföräldrar under föräldraledighetstiden motsvarande dem som
beviljas i Helsingfors. Till de städer som inte alls beviljar
adoptivföräldrar någon föräldraledighet med lön hör Vanda och
Uleåborg.
Personalcentralen meddelar i sitt utlåtande att den kommer att föreslå
KT Kommunarbetsgivarna att det i de kommunala kollektivavtalen ska
införas en bestämmelse om att en adoptivförälder har rätt till lön under
de 72 första vardagarna av föräldraledigheten. Såsom det framgår av
utlåtandet skulle en sådan bestämmelse motsvara innehållet också i de
statliga kollektivavtalen. Stadsstyrelsen anser det vara ändamålsenligt
att gå vidare på det sätt som personalcentralen föreslår. Därigenom går
det att nå en enhetlig praxis inom hela kommunfältet.
Stadsstyrelsen anser den föreslagna utredningen vara tillräcklig.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1021
HEL 2011-007798 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
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06.02.2012 Palautettiin
30.01.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Henkilöstökeskus 22.8.2012
HEL 2011-007798 T 00 00 03

Henkilöstökeskus on antanut 30.11.2011 kirjallisen lausunnon koskien
aloitetta adoptiolasten vanhempien oikeudesta samanpituiseen
palkalliseen vanhempainvapaaseen kuin mikä biologisen äidin
palkallisen äitiysvapaan pituus on. Kaupunginhallitus päätti 6.2.2012
palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että
adoptiovanhemmille myönnetään vastaavat etuudet kuin biologisille
äideille.
Helsingin kaupunki on sopinut kunnallisista virka- ja
työehtosopimuksista poikkeavan määräyksen adoptiovanhemman
oikeudesta palkkaetuihin. Määräyksen mukaan Helsingin kaupungin
palveluksessa olevalla adoptiovanhemmalla on oikeus saada
varsinainen palkkansa adoptiolapsen hoitamiseksi myönnettävän
vanhempainvapaan 48 ensimmäiseltä arkipäivältä.
Helsingin lisäksi Espoon, Turun ja Tampereen kaupungit myöntävät
vastaavanlaiset palkkaedut adoptiovanhemmalle vanhempainvapaan
ajalta kuin Helsinki. Vantaan ja Oulun kaupungit eivät myönnä
adoptiovanhemmalle lainkaan palkallista vanhempainvapaata.
Henkilöstökeskus katsoo, että adoptiovanhemman palkallisen
vanhempainvapaan laajentamiseksi tarkoituksenmukaisinta olisi, että
asiasta määrättäisiin kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa.
Henkilöstökeskuksen tarkoituksena onkin esittää Kunnalliselle
työmarkkinalaitokselle, että kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin
otetaan määräys adoptiovanhemman oikeudesta saada varsinainen
palkkansa vanhempainvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Tällöin
kunnallisissa sopimuksissa olisi vastaava määräys kuin valtion virka- ja
työehtosopimuksessa.
3.5.2012 Lausunto annettu
29.2.2012 Lausunto annettu
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Lisätiedot
Kare Anna, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37957
anna.kare(a)hel.fi
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§ 308
Sj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om
webbtjänstställen på servicecentren för äldre
Bordlades 26.09.2012
HEL 2012-002563 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga
ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor
1

Maija Anttilan valtuustoaloite

Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Maija Anttila väckta
motionen vara slutligt behandlad.
Föredraganden
Ledamoten Maija Anttila och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion
att det i samverkan med Vallgårds bibliotek eller Bibliotek 10 inrättas ett
webbtjänstställe för äldre som ett pilotförsök i servicecentralen
Kinaborg, där användarna även kan uträtta personliga ärenden såsom
betalning av räkningar. Webbtjänsten kan utvidgas utifrån inhämtade
erfarenheter till exempel genom frivilligarbete.
Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och biblioteksnämndens och
socialnämndens utlåtanden. Av dem framgår att vikten av äldre
personers datakunskaper har identifierats och att det har varit ett mål
att för den här gruppen arrangera både möjligheter att använda
datateknik och behövlig rådgivning och undervisning. Speciell vikt har
lagts vid undervisningen i användningen av banktjänster. I
socialnämndens utlåtanden påstås ännu, för att betona viktigheten av
undervisning och rådgivning, att skattedeklarationerna efter år 2013
kan lämnas in endast elektroniskt. Till denna del är det dock frågan om
ett missförstånd.
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Stadsstyrelsen anser att undervisning i grunderna i datateknik och
möjliggörande för äldre att använda datateknik är viktiga
verksamhetsformer som bör utvecklas kontinuerligt. Stadsstyrelsen ser
det som en god sak att förvaltningarna har samarbetat inom det här
området. Öppnandet av servicecentralen Kinaborg fördröjdes något,
varför samarbetet angående en webbservicetjänst enligt de uppgifter
som stadsstyrelsen har haft tillgång till har kommit i gång först efter
semestersäsongen. I Kinaborg finns dock redan nu fyra webbplatser för
kunder där frivilliga handleder användarna. På grund av
datasekretessfrågor har frivilliga dock inte använts som handledare vid
skötande av bankärenden.
Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i
saken.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor
1

Maija Anttilan valtuustoaloite

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1022
HEL 2012-002563 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan
aloitteen loppuun käsitellyksi.
10.09.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
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Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 139
HEL 2012-002563 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen lausunnon.
Aloitteessa esitetty asia on tärkeä. Ikäihmisten puuttuvat tietotekniikan
perustaidot ja välineet ovat merkittävä syrjäytymistä luova tekijä.
Syrjäytymisuhka pahenee, kun entistä useammat peruspalvelut
siirtyvät verkkoon.
Palvelukeskusten tehtävänä on torjua ikäihmisten syrjäytymistä sekä
luoda edellytyksiä osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
Sosiaalivirasto on edistänyt ikäihmisten tietotekniikkaosaamista ja mahdollisuuksia hankkimalla asiakastietokoneita ja järjestämällä
opastusta projektimuotoisesti. Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan –
hanke on toiminut kaupungin innovaatiorahaston rahoituksella
vuodesta 2008 alkaen. Palvelukeskuksiin ja omaishoidon
toimintakeskuksiin on hankittu asiakastietokoneet. Atk-opastusta
antavat kaupungin palkkaamina 1-2 kiertävää opastajaa ja
vapaaehtoiset atk-tutorit. Vapaaehtoisten osuus opastuksen
antamisessa on merkittävä ja se järjestetään yhteistyössä Enter ry:n,
Helsinki Missio ry:n ym. järjestöjen kanssa.
Kussakin palvelukeskuksessa on atk-opastusta 3-10 tuntia viikossa.
Muun ajan tietokoneet ovat asiakkaiden käytettävissä. Opastuksessa
keskitytään perusasioihin, kuten verkkopalvelujen ja sähköpostin
käyttöön. Opastuksen kysyntä on suurta ja ajat on varattu noin
kuukaudeksi eteenpäin, minkä vuoksi palvelusta ei ole nykyistä
laajemmin tiedotettu. Toiminnan haasteena on nykyjärjestelyjen
haavoittuvuus. Varajärjestelyjä vapaaehtoisopastajien peruutuksia ja
palkattujen opastajien sairauslomia varten ei ole, vaan opastus
joudutaan perumaan. Hankemäärärahoista päätetään vuosittain jouluhelmikuussa, mikä haittaa toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.
Pankkien verkkopalvelujen käyttö on atk-opastuksessa ajankohtainen
asia ja niitä esitellään pankkien demo-ohjelmilla. Palvelukeskusten
henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan opastamaan asiakkaita
pankkipalveluiden hoidossa. Varsinaista pankkiasioiden hoitoa varten
asiakkaat ohjataan pankkien omien neuvontapalvelujen piiriin. Myös
sähköisen veroilmoituksen tekemistä varten voidaan tarvittaessa
järjestää tiedotustilaisuuksia, koska vuoden 2013 jälkeen
veroilmoituksen voi antaa ainoastaan sähköisesti.
Yhteistyömahdollisuudesta on alustavasti sovittu Suomen Lions-liitto
ry:n ja Verohallinnon yhteishankkeen kanssa.
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

865 (881)

Kj/52
26.09.2012
Kaupunginkirjaston, kuten myös työväenopistojen panos helsinkiläisten
ikäihmisten tietotekniikkataitojen edistämisessä on merkittävä. Kuten
kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa aloitteesta 17.4.2012
antamassaan lausunnossa: ”Kirjasto tarjoaa sekä peruskäytön
opastusta että monipuolisempaa käyttöä vaativaa neuvontaa ja
tietokoneen käytön ja sähköisten palvelujen kursseja. Osa kursseista
on tarkoitettu erityisesti ikäihmisille. Lähikirjastot auttavat aina
perustaidoissa, lisäksi kirjasto kouluttaa parhaillaan Finanssialan
keskusliiton kanssa henkilökuntaa opastamaan asiakkaita
pankkipalveluiden hoidossa.”
Sosiaalivirasto ja kirjastotoimi ovat tiivistämässä yhteistyötään
ikäihmisten atk-mahdollisuuksien edistämisessä. Sosiaaliviraston
tietohallintoyksikkö ja kirjastotoimi ovat yhteistyössä kehittäneet
palvelutalojen asiakastietokoneisiin ohjelmaa, johon kirjaudutaan
kirjastokortin tunnuksilla. Pilotointi on meneillään Itäkeskuksen ja
Rudolfin palvelutaloissa. Kaupungin virastoilla on myös yhteinen itopastuksen koordinointiryhmä, jossa ovat mukana kaupungin
keskushallinnon tietotekniikkaosasto, kulttuuritoimi, Kohtaamispaikka
Lasipalatsi, sosiaalivirasto, kirjastotoimi, työväenopisto ja nuorisotoimi.
Kuten aloitteessa todetaan, ikäihmisten nettipalvelujen käytön avuksi
tarvitaan pysyviä järjestelyjä. Vanhusten palvelujen vastuualue
selvittää, miten atk-opastustoimintaa palvelukeskuksissa voidaan
vahvistaa ja miten toiminta järjestetään tulevaisuudessa vakinaisesti.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta totesi antamassaan lausunnossa, että
kaupunginkirjasto on halukas yhteistyöhön sosiaaliviraston kanssa
suunnittelemaan esimerkiksi pankkipalvelujen neuvontaa. Myös
sosiaalilautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä yhteistyötä.
Vanhusten palvelujen vastuualue käynnistää 30.6.2012 mennessä
yhteistyön kaupunginkirjaston kanssa nettipalvelupisteen
perustamiseksi Kinaporin palvelukeskukseen.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580
outi.paulig(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 17.04.2012 § 56
HEL 2012-002563 T 00 00 03

Päätös
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Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon
valtuutettu Maija Anttilan aloitteeseen nettipalveluista vanhusten
palvelukeskuksiin:
Kaupunginkirjastossa on noin 400 asiakastietokonetta, joiden käytössä
opastetaan kaikissa kaupunginkirjaston 37 kirjastossa sekä niissä
laitoskirjaston palvelupisteissä, joissa asiakaspäätteitä on.
Kirjasto tarjoaa sekä peruskäytön opastusta että monipuolisempaa
käyttöä vaativaa neuvontaa ja tietokoneen käytön ja sähköisten
palvelujen kursseja. Osa kursseista on tarkoitettu erityisesti ikäihmisille.
Lähikirjastot auttavat aina perustaidoissa, lisäksi kirjasto kouluttaa
parhaillaan Finanssialan keskusliiton kanssa henkilökuntaa
opastamaan asiakkaita pankkipalveluiden hoidossa. Kaupunginkirjasto
tekee myös yhteistyötä Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry:n
kanssa, joka antaa ikäihmisille vertaistukea ja neuvontaa.
Sosiaalivirastolla on kaupungin innovaatiorahaston rahoittama
”Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan” (Satka)-projekti, joka tarjoaa
asiakkaille tietokoneen käyttömahdollisuuden ja atk-opastusta
palvelukeskuksissa. Opastus alkoi vuonna 2009. Opastuskertoja oli
vuonna 2011 yli 2500, joista noin 1 100 Kinaporin palvelukeskuksessa.
Sosiaaliviraston tietohallintoyksikkö ja kirjastotoimi ovat kehittäneet
yhteistyössä palvelutaloihin asiakaskonetta, jossa koneelle
kirjautuminen tapahtuu kirjastokortin tunnuksilla. Pilotointi on
meneillään kevään 2012 aikana.
Kaupungin virastoilla on yhteinen it-opastajien ohjausryhmä, jossa eri
virastot koordinoivat tietotekniikkaopastuksia. Kaupunginkirjasto ja
sosiaalivirasto ovat mukana ohjausryhmässä.
Kinaporin palvelukeskuksessa kirjastolla ei ole toimintaa, mutta
sosiaalivirastolla on Satka-hankkeessa atk-opastuksia myös siellä.
Kaupunginkirjasto on halukas yhteistyöhön sosiaaliviraston kanssa
suunnittelemaan esimerkiksi pankkipalvelujen neuvontaa.
Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson
Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400
anna-maria.soininvaara(a)hel.fi
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§ 309
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 14
motioner
2012-013132, 2012-013133, 2012-013134, 2012-013135, 2012-013137, 2012-013140, 2012-013148, 2012013149, 2012-013150, 2012-013151, 2012-013136, 2012-013152, 2012-013138, 2012-013139

Beslut
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1.

Budgetmotion av ledamoten Antti Vuorela om ett anslag för
hissinstallation

2.

Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om bättre
information mellan tjänstemän och invånare

3.

Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om en lyktstolpe i
norra hörnet av Violaparken

4.

Motion av ledamoten Antti Vuorela om belysning på
motionsslingan runt Malms flygplats och i Svedängen

5.

Motion av ledamoten Eija Loukoila m.fl. om en utredning över
skicket på Nordsjö bro och behövliga åtgärder

6.

Motion av ledamoten Kimmo Helistö m.fl. om användning av
tomma lokaler i stadens ägo

7.

Motion av ledamoten Johanna Sumuvuori m.fl. om tillfällig
användning av lokaler

8.

Motion av ledamoten Maija Anttila m.fl. om planering kring
användningen av Senatstorget

9.

Motion av ledamoten Eija Loukoila m.fl. om sänkning av
körhastigheten på Nordsjö bro och dirigering av mopedtrafiken
till körfälten

10.

Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om en egen stödmodell för
familjer med barn med överkänsliga sinnen

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

15/2012

868 (881)
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11.

Motion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om tryggade
hälsovårdstjänster för papperslösa invandrare

12.

Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om utvecklat virtuellt
ungdomsarbete för spelare på webben

13.

Motion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om kriterier för
sökande till en annan skola än närskolan anvisad av staden

14.

Motion av ledamoten Alina Mänttäri-Buttler m.fl. om större
samarbete mellan konsthögskolorna

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för
beredning.

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

869 (881)

26.09.2012

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Minerva Krohn
puheenjohtaja
ordförande
257 - 268, 271 - 308

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja
ordförande
269, 270

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
257 - 265, 272, 277 - 308

Hannu Hyttinen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
266 - 271

Leena Mickwitz
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
273 - 276

Pöytäkirja tarkastettu
Protokollet justerat

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

Tuomo Valokainen

Jaana Pelkonen

Jan D. Oker-Blom

Tuija Brax

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

870 (881)

26.09.2012

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 05.10.2012 ja asianosaista
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.
Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 05.10.2012 och det beslut
som gäller vederbörande har postats därpåföljande arbetsdag.

Antti Peltonen
vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö
stf. chef för beslutsberedningsenheten

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

871 (881)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 257, 258, 260 - 266, 273 - 308 §:t
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 259, 267, 271, 272 §:t
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianomainen)
 kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
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 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
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 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron
oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 268 - 270 §:t
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä
koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen)
 kunnan jäsen
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä muu
viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla
maankäytöllä on vaikutuksia
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
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Pöytäkirja
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 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa
kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.hao@oikeus.fi
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
029 56 42079
Radanrakentajantie 5
029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
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 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
ehyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron
oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
09 655 783
Pohjoisesplanadi 11–13
09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
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1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
257, 258, 260 - 266, 273 - 308 § i protokollet
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.
Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
2
BESVÄRSANVISNING
259, 267, 271, 272 i protokollet
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas
 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part)
 av kommunmedlemmarna
Besvärstid
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av
beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna
inlämnas första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter
 beslutet annars strider mot lag
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

15/2012

877 (881)

26.09.2012
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
E-postadress:
Adress:

helsinki.hao@oikeus.fi
Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
Telefonnummer:

029 56 42079

029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som
söks
 på vilka grunder ändring söks
I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.
I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas
ändringssökanden.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvärsskriften ska fogas
 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan
utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin
begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts
myndigheten
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Rättegångsavgift
Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 90 euro för
behandlingen av ärendet.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads
registratorskontor.
E-postadress:
Postadress:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB10
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och
Hamnen)
(09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)
(09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)
(09) 310 13703 (Bildnings- och personalväsendet)
(09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
3
BESVÄRSANVISNING
268 - 270 § i protokollet
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas
 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part)
 av kommunmedlemmarna
 av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra
myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område
den markanvändning som anges i detaljplanen har
konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden
som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska
område där sammanslutningen är verksam
Besvärstid
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
En kommunmedlem, en part och andra med rätt att anföra besvär
anses har fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna
inlämnas första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter
 beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet
Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
E-postadress:
Adress:
Faxnummer:
Telefonnummer:

helsinki.hao@oikeus.fi
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
029 56 42079
029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto
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I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som
söks
 på vilka grunder ändring söks
I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.
I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas
ändringssökanden.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvärsskriften ska fogas
 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan
utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin
begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift
Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 90 euro för
behandlingen av ärendet.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads
registratorskontor.
E-postadress:
Postadress:
Faxnummer:
Besöksadress:
Telefonnummer:
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Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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