Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

13.10.2021

Kokousaika

13.10.2021 18:00 - 23:01

Kokouspaikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20

Läsnä
Jäsenet
Diarra, Fatim
Rydman, Wille
Torsti, Pilvi
Vartiainen, Juhana
Arhinmäki, Paavo
Razmyar, Nasima
Sazonov, Daniel
Sinnemäki, Anni
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
pormestari
poistui 19:45, poissa: 297 - 325 §
apulaispormestari
apulaispormestari
apulaispormestari
saapui 18:08, poissa: 290 - 291 §
apulaispormestari

poistui 19:44, poissa: 297 - 325 §
saapui 18:09, poistui 18:25, poissa:
osa 293 §, 294 - 325 §

poistui 22:13, poissa: 320 - 325 §
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Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kauppila, Elina
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Packalén, Tom
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Said Ahmed, Suldaan
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Suomalainen, Nina
Tuomioja, Erkki
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Apter, Ted
Asko-Seljavaara, Sirpa
Austero, Nita
Postiosoite
PL 1
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saapui 19:54, poissa: 290 - 296 §,
osa 297 §
poistui 19:57, poissa: 298 - 325 §

poistui 20:03, poissa: 299 - 325 §

poistui 19:11, poissa: 294 - 325 §

saapui 18:19, poissa: 290 - 291 §,
osa 292 §
varajäsen
saapui 19:45, poissa: 290 - 296 §
varajäsen
varajäsen
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Backlund, Lotta
Chydenius, Jussi
Helal, Fardoos
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Karinoja, Erkki
Laaksonen, Heimo
Miettinen, Nina Katariina
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Paunio, Mikko
Pennanen, Petrus
Penttinen, Katri
Perunka, Sanna-Leena
Rissanen, Laura
Salminen, Minna
Silvennoinen, Oula
Sohrabi, Seida
Tuomi-Nikula, Tuomas
Vesikansa, Sanna

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
saapui 20:25, poissa: 290 - 299 §
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
saapui 22:37, poissa: 290 - 320 §
varajäsen
saapui 19:11, poissa: 290 - 293 §
varajäsen
saapui 20:03, poissa: 290 - 298 §
varajäsen
poistui 19:54, poissa: osa 297 §,
298 - 325 §
varajäsen
varajäsen
varajäsen
saapui 19:00, poissa: 290 - 292 §
varajäsen
saapui 19:57, poissa: 290 - 297 §
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Muut
Sarvilinna, Sami
Jolkkonen, Juha
Kivelä, Liisa
Summanen, Juha
Peltonen, Antti
Hyttinen, Hannu
Menna, Lauri
Vallittu, Anja
Kentala, Julianna
Köngäs, Otto
Leino, Antti
Salminen, Teresa
Tarkiainen, Elisa
Andersson, Henrik
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kansliapäällikkö
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
viestintäjohtaja
hallintojohtaja
hallintopäällikkö
johtava kaupunginsihteeri
johtava asiantuntija
kaupunginsihteeri
erityisavustaja
erityisavustaja
erityisavustaja
erityisavustaja
erityisavustaja
kielenkääntäjä
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Schroderus, Jenny
Hopeakunnas, Maisa
Snellman, Johanna

kielenkääntäjä
viestintäasiantuntija
viestintäasiantuntija

Fatim Diarra

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
290 - 297 §, 309 - 325 §
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
298 - 308 §

Puheenjohtaja

Wille Rydman

Pöytäkirjanpitäjä
Lauri Menna
Antti Peltonen
Hannu Hyttinen
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johtava asiantuntija
290 - 293 §, osa 308 §, 309 - 313 §,
osa 314 §, osa 321 §, 322 - 325 §
hallintopäällikkö
294 - 298 §, osa 299 §, osa 314 §,
315 - 320 §, osa 321 §
johtava kaupunginsihteeri
osa 299 §, 300 - 307 §, osa 308 §
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Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

13.10.2021

Tid

13.10.2021 18:00 - 23:01

Plats

Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20

Närvarande
Ledamöter
Diarra, Fatim
Rydman, Wille
Torsti, Pilvi
Vartiainen, Juhana
Arhinmäki, Paavo
Razmyar, Nasima
Sazonov, Daniel
Sinnemäki, Anni
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari

stadsfullmäktiges ordförande
stadsfullmäktiges I vice ordförande
stadsfullmäktiges II vice ordförande
borgmästare
avlägsnade sig 19:45, frånvarande:
297 - 325 §
biträdande borgmästare
biträdande borgmästare
biträdande borgmästare
anlände 18:08, frånvarande: 290 291 §
biträdande borgmästare

avlägsnade sig 19:44, frånvarande:
297 - 325 §
anlände 18:09, avlägsnade sig
18:25, frånvarande: delvis 293 §,
294 - 325 §

avlägsnade sig 22:13, frånvarande:
320 - 325 §

Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Hyttinen, Nuutti
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kauppila, Elina
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Packalén, Tom
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari

anlände 19:54, frånvarande: 290 296 §, delvis 297 §
avlägsnade sig 19:57, frånvarande:
298 - 325 §

avlägsnade sig 20:03, frånvarande:
299 - 325 §

avlägsnade sig 19:11, frånvarande:
294 - 325 §

Rantanen, Tuomas
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Said Ahmed, Suldaan
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Suomalainen, Nina
Tuomioja, Erkki
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Postadress
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Yanar, Ozan

Sohrabi, Seida
Tuomi-Nikula, Tuomas
Vesikansa, Sanna

anlände 18:19, frånvarande: 290 291 §, delvis 292 §
ersättare
anlände 19:45, frånvarande: 290 296 §
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
anlände 20:25, frånvarande: 290 299 §
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
anlände 22:37, frånvarande: 290 320 §
ersättare
anlände 19:11, frånvarande: 290 293 §
ersättare
anlände 20:03, frånvarande: 290 298 §
ersättare
avlägsnade sig 19:54, frånvarande:
delvis 297 §, 298 - 325§
ersättare
ersättare
ersättare
anlände 19:00, frånvarande: 290 292 §
ersättare
anlände 19:57, frånvarande: 290 297 §
ersättare
ersättare
ersättare

Sarvilinna, Sami
Jolkkonen, Juha

kanslichef
sektorchef i social- och hälsovårds-

Apter, Ted
Asko-Seljavaara, Sirpa
Austero, Nita
Backlund, Lotta
Chydenius, Jussi
Helal, Fardoos
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Karinoja, Erkki
Laaksonen, Heimo
Miettinen, Nina Katariina
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Paunio, Mikko
Pennanen, Petrus
Penttinen, Katri
Perunka, Sanna-Leena
Rissanen, Laura
Salminen, Minna
Silvennoinen, Oula

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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

13.10.2021

Kivelä, Liisa
Summanen, Juha
Peltonen, Antti
Hyttinen, Hannu
Menna, Lauri
Vallittu, Anja
Kentala, Julianna
Köngäs, Otto
Leino, Antti
Salminen, Teresa
Tarkiainen, Elisa
Andersson, Henrik
Schroderus, Jenny
Hopeakunnas, Maisa
Snellman, Johanna

sektorn
kommunikationsdirektör
förvaltningsdirektör
förvaltningschef
ledande stadssekreterare
ledande sakkunnig
stadssekreterare
specialmedarbetare
specialmedarbetare
specialmedarbetare
specialmedarbetare
specialmedarbetare
translator
translator
kommunikationsspecialist
kommunikationsspecialist

Ordförande
Fatim Diarra
Wille Rydman

stadsfullmäktiges ordförande
290 - 297 §, 309 - 325 §
stadsfullmäktiges I vice ordförande
298 - 307 §

Protokollförare
Lauri Menna

Antti Peltonen
Hannu Hyttinen

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

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

ledande sakkunnig
290 - 293 §, delvis 308 §, 309 - 313
§, delvis 314 §, delvis 321 §, 322 325 §
förvaltningschef
294 - 298 §, delvis 299 §, delvis 314
§, 315 - 320 §, delvis 321 §
ledande stadssekreterare
delvis 299 §, 300 - 307 §, delvis 308
§
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§

Asia

290

Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

291

Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

292

Asia/3

Kyselytunti
Frågestund

293

Asia/4

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025
Helsingfors stadsstrategi 2021–2025

294

Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta
Val av medlem och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

295

Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

296

Asia/7

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen
Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn

297

Asia/8

Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan (nro 12617) muuttaminen
Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta
Detaljplaneändring för Radiogatan 15 och 20 i Böle (nr 12617), på
grund av uppmaning om rättelse från NTM-centralen i Nyland

298

Asia/9

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta
Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupper väckta
gruppmotionen om lönegaranti i Helsingfors

299

Asia/10

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite, lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistaminen ja Helsingin huumeongelma
Den av Samlingspartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om
stärkande av en trygg skolgång för barn och lösning av narkotikaproblemet i Helsingfors

300

Asia/11

Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman monipaikkaisen työn mahdollistamisesta
Den av Centerns fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om möjlighet
till arbete oberoende av plats

301

Asia/12

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite palveluja koordinoi-
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vasta yhteyshenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen
Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om en
samordnande kontaktperson som stöd för barnfamiljer
302

Asia/13

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erityislasten palvelujen koordinoimisesta yhden luukun periaatteella
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om samservice
som stöd för barn med särskilda behov och deras föräldrar

303

Asia/14

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite paluumuuttajien Helsinkiin houkuttelusta
Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om lockande av
hemvändare till Helsingfors

304

Asia/15

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulauttamisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om fusionering
av Fastighets Ab Auroraborg med Helsingfors stads bostäder Ab

305

Asia/16

Valtuutettu Marcus Rantalan aloite kadun nimeämisestä entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan
Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om en gata uppkallad efter före detta arkiatern och rektorn och kanslern för Helsingfors universitet Nils Oker-Blom

306

Asia/17

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin omistamien arvokiinteistöjen kunnostusrahastosta
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en fond för
renovering av gamla värdefulla byggnader i stadens ägo

307

Asia/18

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lapsi- ja senioripolusta Keskuspuistoon
Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om en
barn- och seniorstig i Centralparken

308

Asia/19

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite kierrätyspiste Tapanilaan
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om en återvinningsstation i Mosabacka

309

Asia/20

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite julkisen kaupunkitilan tai reitin nimeämisestä Jörn Donnerin muistoksi
Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om uppkallande av
ett offentligt stadsrum eller stråk till minne av Jörn Donner

310

Asia/21

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kiusaamisvilkun pilotoinnista väkivallan torjumiseksi kouluissa
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ett försök
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med mobbningsblinker för att förebygga mobbning i skolorna
311

Asia/22

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite perhepäivähoitajien työolosuhteiden
parantamisesta
Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om bättre arbetsförhållanden för familjedagvårdare

312

Asia/23

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Laajasalon lukion perustamisesta
uudelleen
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om återinrättande av Laajasalon lukio

313

Asia/24

Valtuutettu Mai Kivelän aloite maksuttomasta peruskoulujen aamupalatarjoilusta
Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om avgiftsfri servering
av frukost i grundskolorna

314

Asia/25

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite kodin ulkopuolelle sijoitettujen
nuorten mahdollisuudesta Ote-opetukseen
Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om möjligheten
till Ote-undervisning även för unga placerade utom hemmet

315

Asia/26

Valtuutettu Petra Malinin aloite iltapäivätoiminnan tarjoamisesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kotiin
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om eftermiddagsverksamhet som hemtjänst för barn med behov av särskilt stöd

316

Asia/27

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta
kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä
Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om utnyttjande av
den sydkarelska modellen för att ingripa i lagstridiga gärningar i skolorna

317

Asia/28

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite uimapaikaksi soveltuvien rantojen
kartoittamisesta
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om kartläggning
av naturområden vid stränder som lämpar sig som badplatser

318

Asia/29

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite tekojääkentästä Herttoniemenrannan liikuntapuistoon
Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om en konstisbana i Hertonäs strands idrottspark

319

Asia/30

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kulttuurialan toimijoiden vuokrahuojennuksista koronapandemian vuoksi
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om hyreslättnader för kulturbranschen på grund av coronapandemin

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

13.10.2021

320

Asia/31

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Harjun nuorisotalon korjaus- ja
käyttösuunnitelmasta
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en reparations- och användningsplan för Ås ungdomsgård

321

Asia/32

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kulttuurialan koronatyöryhmästä
ja suunnitelmasta kriisin korjaamiseksi
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en coronaarbetsgrupp och en krisplan för kulturbranschen

322

Asia/33

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite yleisestä talviuintipaikasta
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om en allmän vinterbadplats

323

Asia/34

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite hätämajoituksen lisäämisestä asunnottomille naisille
Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om ökad nödinkvartering för bostadslösa kvinnor

324

Asia/35

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite vaikuttavasta päihdetyöstä
Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om verkningsfullt
missbrukararbete
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§ 290
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Nimenhuuto ja estyneet
Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu
seuraavat varavaltuutetut:
















Otto Meri, tilalle Heimo Laaksonen
Anniina Iskanius, tilalle Matti Niiranen
Seija Muurinen, tilalle Laura Rissanen
Mia Nygård-Peltola, tilalle Seida Sohrabi
Risto Rautava, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
Elina Valtonen, tilalle Lotta Backlund
Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
Maria Ohisalo, tilalle Kati Juva
Osmo Soininvaara, tilalle Sanna Vesikansa
Atte Harjanne, tilalle Jussi Chydenius
Otso Kivekäs, tilalle Nina Miettinen
Hilkka Ahde, tilalle Nita Austero
Tuula Haatainen, tilalle Fardoos Helal
Ilkka Taipale, tilalle Jukka Järvinen
Harry Harkimo, tilalle Katri Penttinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:
 Daniel Sazonov
 Ozan Yanar
 Timo Harakka
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä.
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 291
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sami Muttilainen ja Marcus
Rantala sekä varalle valtuutetut Sini Korpinen ja Sinikka Vepsä.
Käsittely
Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Sami Muttilainen ja Marcus Rantala sekä varalle valtuutetut Sini Korpinen ja Sinikka Vepsä.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 292
Kyselytunti
Päätös
Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Elina Kauppila kysymys aiheesta
varhaiskasvatuksen henkilökunnan resurssit, valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin kysymys aiheesta Helsingin neuvolatilanne sekä
valtuutettu Pia Pakarinen kysymys aiheesta Helsingin koululääkäritilanne.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 293
Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025
HEL 2021-009960 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuosiksi 2021–2025.
(Liite 1). Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita ja toimintasuunnitelmia.
Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa,
jatkuvasti päivittyvällä ja kaupunkilaisille läpinäkyvällä strategisten mittareiden seurannalla sekä kaupunginvaltuuston arviointikeskusteluin
valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.
Käsittely
Puheenjohtaja totesi, että 6.10.2021 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen
mukaisesti jatketaan Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 käsittelyä
ja että keskustelu asiassa on päättynyt.
Selonteko
Tässä kokouksessa käsiteltiin edellisen kokouksena aikana tehty vastaehdotus ja toivomusponnet. Palautusehdotukset käsiteltiin edellisessä kokouksessa.
Valtuutettu Jussi Halla-aho ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana seuraavan lisäyksen osioon "Strategian seuranta ja toteutus":
"Koska päätöksenteon on perustuttava tosiasioihin ja tietoon, ja koska
tehdyistä virheistä on voitava oppia, on ensiarvoisen tärkeää, että strategian tavoitteiden toteutumista ja politiikkatoimien vaikuttavuutta seurataan mielekkäillä kriteereillä. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat suurin
Helsingin kehitykseen vaikuttava tekijä. Tulijoiden kotoutumisen onnistumista on arvioitava esimerkiksi vieraskielisten työllisyys- ja työttömyysastetta, koulupudokkuutta ja sosiaaliturvan asiakkuutta sekä niiden kehitystä tarkastelemalla. Tulijoiden viihtymistä mittaavat kyselyt
tai kotouttamispalvelujen ja etuuksien saatavuus eivät ole yhteiskunnan
kannalta merkityksellisiä tapoja mitata kotoutumista. Jos kehitystä parempaan suuntaan ei ole nähtävissä strategiakauden aikana, on tärkeää, että toimimattomista politiikkakeinoista luovutaan. Tulee myös selvittää, eroaako eri maahanmuuttajaryhmien tämänhetkinen integroitumisaste verrokkikaupunkien, kuten Tukholman ja Kööpenhaminan, tiPostiosoite
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lanteesta silloin, kun maahanmuuttajien väestöosuus näissä kaupungeissa oli Helsingin tämänhetkisellä tasolla."
Valtuutettu Mikael Jungner ehdotti valtuutettu Joel Harkimon kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta luoda Helsingin kaupungille deliberatiivisen demokratian edistämisen suunnitelma.
Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Mari Rantasen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään kaupunkistrategian kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ottaa kaupunkistrategian onnistumisen mittariksi asumiskustannusten kehitys kaupungissa sekä
absoluuttisesti että suhteessa palkkakehitykseen ja asumistukisumman kehitys.
Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Mari Rantasen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään kaupunkistrategian kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ottaa kaupunkistrategian onnistumisen mittariksi työmatkoihin käytetyn ajan kehitys niin helsinkiläisten Helsingissä työssä käyvien, helsinkiläisten naapurikunnissa työssä käyvien kuin myös muulta Uudeltamaalta Helsingissä työssä käyvien osalta.
Valtuutettu Pilvi Torsti ehdotti valtuutettu Hilkka Ahteen kannattamana
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään strategian kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta järjestää kaiken kaupungin juhla merkkaamaan kaupunkimme selviämistä historiallisesta koronarajoitusajasta ja kiitoksena kaikille, jotka tänä aikana ovat erityisesti joutuneet venyneet muiden puolesta.
Äänestysjärjestys
Vastaehdotuksesta äänestettiin ensin ja sen jälkeen toivomusponsien
hyväksymisestä äänestettiin jokaisesta erikseen.
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1 äänestys
Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI
JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Lisäyksenä osioon "Strategian seuranta ja toteutus": "Koska päätöksenteon on perustuttava tosiasioihin ja tietoon, ja koska tehdyistä virheistä on voitava oppia, on ensiarvoisen tärkeää, että strategian tavoitteiden toteutumista ja politiikkatoimien vaikuttavuutta seurataan mielekkäillä kriteereillä. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat suurin
Helsingin kehitykseen vaikuttava tekijä. Tulijoiden kotoutumisen onnistumista on arvioitava esimerkiksi vieraskielisten työllisyys- ja työttömyysastetta, koulupudokkuutta ja sosiaaliturvan asiakkuutta sekä niiden kehitystä tarkastelemalla. Tulijoiden viihtymistä mittaavat kyselyt
tai kotouttamispalvelujen ja etuuksien saatavuus eivät ole yhteiskunnan
kannalta merkityksellisiä tapoja mitata kotoutumista. Jos kehitystä parempaan suuntaan ei ole nähtävissä strategiakauden aikana, on tärkeää, että toimimattomista politiikkakeinoista luovutaan. Tulee myös selvittää, eroaako eri maahanmuuttajaryhmien tämänhetkinen integroitumisaste verrokkikaupunkien, kuten Tukholman ja Kööpenhaminan, tilanteesta silloin, kun maahanmuuttajien väestöosuus näissä kaupungeissa oli Helsingin tämänhetkisellä tasolla."
Jaa-äänet: 74
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Lotta Backlund, Eva Biaudet,
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi
Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund,
Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta
Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma
Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja
Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna,
Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni
Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Katri
Penttinen, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen,
Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg,
Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen,
Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen,
Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpi-
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nen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner
Poissa: 1
Sinikka Vepsä
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Jussi Halla-ahon vastaehdotusta.
2 äänestys
Valtuutettu Mikael Jungnerin ehdottaman toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta luoda Helsingin kaupungille deliberatiivisen demokratian edistämisen suunnitelma.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 19
Mika Ebeling, Mia Haglund, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Mikael Jungner, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Korpinen, Minja
Koskela, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Sanna-Leena Perunka, Pirkko RuohonenLerner, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri
Ei-äänet: 17
Mahad Ahmed, Lotta Backlund, Maaret Castrén, Juha Hakola, Jussi
Halla-aho, Atte Kaleva, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Katri
Penttinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Seida
Sohrabi, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen
Tyhjä: 49
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna
Lindgren, Teija Makkonen, Nina Katariina Miettinen, Matti Niiranen,
Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi
Peltokorpi, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Minna Salminen, Mirita Saxberg, Daniel
Sazonov, Anni Sinnemäki, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta
Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan
Yanar
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Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mikael Jungnerin ehdottamaan toivomuspontta.
3 äänestys
Valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottaman toivomusponsi JAA, vastustus
EI
JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunkistrategian kaupunginvaltuusto
edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ottaa kaupunkistrategian onnistumisen mittariksi asumiskustannusten kehitys kaupungissa sekä absoluuttisesti että suhteessa palkkakehitykseen ja asumistukisumman kehitys.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 14
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael
Jungner, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Tom Packalén, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Mari
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner
Ei-äänet: 5
Pentti Arajärvi, Lotta Backlund, Jukka Järvinen, Seida Sohrabi, Juhana
Vartiainen
Tyhjä: 66
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra,
Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Eveliina
Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma
Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja
Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani
Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Katri Penttinen, Marcus
Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta
Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan
Yanar
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottamaan toivomuspontta.
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4 äänestys
Valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottaman toivomusponsi JAA, vastustus
EI
JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunkistrategian kaupunginvaltuusto
edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ottaa kaupunkistrategian onnistumisen mittariksi työmatkoihin käytetyn ajan kehitys niin helsinkiläisten
Helsingissä työssä käyvien, helsinkiläisten naapurikunnissa työssä
käyvien kuin myös muulta Uudeltamaalta Helsingissä työssä käyvien
osalta.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 15
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael
Jungner, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Tom Packalén, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Mari
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anni Sinnemäki
Ei-äänet: 7
Pentti Arajärvi, Lotta Backlund, Jukka Järvinen, Daniel Sazonov, Nina
Suomalainen, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen
Tyhjä: 63
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra,
Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Eveliina
Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma
Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja
Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani
Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Katri Penttinen, Marcus
Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Pilvi Torsti, Tuomas TuomiNikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit
Vierunen, Ozan Yanar
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottamaan toivomuspontta.
5 äänestys
Valtuutettu Pilvi Torstin ehdottaman toivomusponsi JAA, vastustus EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään strategian kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta järjestää kaiken kaupungin juhla merkkaamaan kaupunkimme selviämistä historiallisesta koronarajoitusajasta ja kiitoksena kaikille, jotka tänä aikana ovat erityisesti joutuneet venyneet muiden puolesta.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 20
Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Elisa Gebhard, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Laura Kolbe,
Sami Muttilainen, Sanna-Leena Perunka, Nasima Razmyar, Minna
Salminen, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä
Ei-äänet: 13
Lotta Backlund, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Laura Korpinen, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Wille
Rydman, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhana Vartiainen
Tyhjä: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva
Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret
Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt,
Mia Haglund, Juha Hakola, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn
Huff, Kati Juva, Emma Kari, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela,
Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina
Katariina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Katri Penttinen, Mika Raatikainen, Marcus
Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pirkko
Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri,
Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Tuomas TuomiNikula, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan
Yanar
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Pilvi Torstin ehdottamaan
toivomuspontta.
Valtuutettu Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen vastaesityksensä ja
kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.10.2021 tekemänsä palautusehdotuksen mukaisin perusteluin.
Valtuutetut Pia Kopra, Nuutti Hyttinen, Mika Raatikainen, Teija Makkonen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Laura Korpinen jättivät
eriävän mielipiteen samoin perusteluin kuin valtuutettu Jussi Halla-aho.
Esittelijä
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Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 310 15281
markus.kuhn(a)hel.fi

Liitteet
1
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Helsingin kaupunkistrategia 2021-2025
Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuuston ja lautakuntien strategiatyö
Uusi kaupunginvaltuusto aloitti strategiatyönsä kokoontumalla seminaariin 12.–13.8.2021. Seminaarissa valtuusto arvioi kaupungin toimintaympäristön nykytilaa ja muutoksia valtuustokauden 2021–2025 kaupunkistrategian valmistelun lähtökohdaksi. Valtuuston strategiatyön
pohjaksi seminaariin oli valmisteltu kuntalain edellyttämiä analyyseja.
Valtuustoseminaarin aineisto koostui toimintaympäristöraportista ja
esittelyistä.
Aineisto on julkaistu kaupungin internetsivuilla
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-jahallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoseminaari-elokuu2021 .
Toimikautensa alussa uudet toimialalautakunnat järjestäytyivät perehdytys- ja strategiaseminaareihin, joissa keskusteltiin apulaispormestareiden johdolla kaupunkistrategian teemoista.
Pormestari on pyytänyt viranhaltijajohdolta arvioita ja näkemyksiä kaupunkistrategiassa 2021–2025 ratkaisua vaativista kysymyksistä. Pormestari on käynyt keskusteluja kaupunkistrategian sisällöstä pormestarikunnan ja valtuustoryhmien kanssa. Strategiakeskustelua on elo–
syyskuussa käyty viikoittain kaupungin johtoryhmässä pormestarikunnan ja viranhaltijajohdon kesken.
Kuntastrategia kuntalaissa
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

13 (516)

Asia/4
13.10.2021

Kuntalaissa (410/2015) säädetään kuntastrategiasta. Kuntastrategian
tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa valtuuston tulee myös määritellä, miten strategian toteutumista arvioidaan ja seurataan.
Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon (1)
kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, (2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, (3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt
palvelutavoitteet, (4) omistajapolitiikka, (5) henkilöstöpolitiikka, (6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä (7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntalain perustelujen mukaan tavoitteena on vähentää erillisten, sektorikohtaisten suunnitelmien tarvetta. Talousarvio ja taloussuunnitelma
on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Toimintaympäristön analyysi
Tutkimustietoon, tilastoihin ja kaupungin palveluja kuvaavaan tietoon
pohjautuva katsaus kaupungin nykytilaan ja arvioituihin muutoksiin on
koottu toimintaympäristöanalyysiin.
Analyysi kattaa tiedollisesti kuntalain edellyttämät kuntastrategian sisältöalueet: asukkaiden hyvinvointi, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, osallistumismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Toimintaympäristöanalyysi on tehty kaupunginkanslian ja toimialojen
yhteistyönä keväällä 2021.
Jatkuvasti ylläpidettävä Helsingin toimintaympäristöanalyysi on luettavissa internetissä osoitteessa: https://toimintaymparisto.hel.fi/
Kaupunkistrategian toteutus ja seuranta
Kaupunkistrategian tavoitteet otetaan huomioon talousarvioehdotuksen
2022 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022–2024 valmistelussa sekä
valmisteltaessa muita valtuustokauden talousarvioita ja toimenpiteitä.
Keskushallinnon, toimialojen ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan.
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Keskeisimmät strategian seurattavat tavoitteet muodostavat tärkeän
lähtökohdan kaupungin toimialojen ja toimintojen tarkemmalle vuosittaiselle toiminnan ja tavoitteiden suunnittelulle.
Kaupunkistrategian tavoitteita seurataan laadullisilla ja numeerisilla mittareilla. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus seuraavat keskeisiä
tavoitteita määritellyissä seurantapisteissä: valtuustokauden puolivälissä ja lopussa. Lisäksi kaupunkistrategian keskeisiä onnistumisia, haasteita ja vaikutuksia seurataan säännöllisesti kaupungin johtoryhmässä
ja osana talouden ja toiminnan seurantaa.
Kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään käynnistämään
keskeiset kaupunkiyhteiset strategiset ohjelmat ja toimenpidekokokonaisuudet.
Asian käsitteleminen kiireellisenä
Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto
voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Asiaa ei ole mainittu valtuuston kokouksen 6.10. esityslistalla, joka on
toimitettu sähköisesti kokouskutsun mukana 30.9.2021. Ottaen huomioon, että strategian käsittelyn aikatauluun on varauduttu jo keväällä
2021 merkitsemällä suunniteltu aikataulu tiedoksi kaupunginhallituksessa on perusteltua, että asian käsittely kaupungin toimielimissä onnistuu esitetyllä tavalla. Asia on näin ollen kiireellinen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 310 15281
markus.kuhn(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuuston seminaarin tallenne, elokuu 2021
Toimintaympäristöanalyysi

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi
Kaikki kaupungin lautakunnat ja johtokunnat
Virastot ja liikelaitokset
Tytäryhteisöt

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 06.10.2021 § 286
HEL 2021-009960 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginvaltuusto otti asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Käsittely
06.10.2021 Pöydälle
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa ennen asian varsinaista
käsittelyä asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Poikkeava käsittelyjärjestys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta seuraavan
käsittelyjärjestyksen:
Asiassa käydään tässä kokouksessa keskustelu. Asian käsittelyn keskeyttämistä koskevat ehdotukset käsitellään tässä kokouksessa.
Keskustelun päätyttyä asian käsittely keskeytetään seuraavaan valtuuston kokoukseen saakka. Asian käsittelyä jatketaan selonteolla ja
äänestyksillä vasta- ja hylkäysehdotuksista sekä toivomusponsista. Jos
keskustelun kuluessa ei tehdä ehdotuksia, asia käsitellään loppuun
tässä kokouksessa.
Ensimmäinen palautusehdotus
Valtuutettu Jussi Halla-aho ehdotti valtuutettu Pirkko RuohonenLernerin kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa kaupunkistrategiaa koskevan esityksen kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että siinä huomioidaan seuraavat seikat:
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Lähtökohdaksi tulee ottaa kaupungin kehittäminen siten, ettei nykyisten
kaupunkilaisten asemaa ja hyvinvointia heikennetä. Helsingin tulee
keskittyä luomaan hyvinvointia nykyisille kaupunkilaisille sen sijaan, että se keskittyy kasvattamaan asukasmäärää eritoten vieraskielisellä
väestöllä, jolloin edes nykyisille asukkaille ei riitä palveluja eikä asuntoja. Yhteisten varojen käyttö on laitettava tärkeysjärjestykseen. Maahanmuuton, ilmasto- ja sukupuolipolitiikkaan liittyvän ideologian edistämisen sekä yliampuvien rakennusinvestointien kaltaisista turhista ja
haitallisista menoista tulee leikata. Olemassa olevat resurssit tulee
keskittää kuntien ydintehtäviin kuten terveyskeskusten, sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulujen ja liikenneinfrastruktuurin pitämiseen kunnossa.
Kaupunkistrategian pohjaksi on otettava realistinen arvio nykytilasta ja
ennustettavissa olevista kehitystrendeistä
Tavallisen helsinkiläisen kannalta oleellisia ongelmia ja kielteisiä kehitystrendejä nostetaan selkeämmin esille ja tarjotaan ratkaisuja, jotka
kohdistuvat näihin ongelmiin ja joiden voidaan realistisesti olettaa parantavan tilannetta. Toisin kuin strategialuonnoksen ensimmäisessä
virkkeessä annetaan ymmärtää, kaupunki ei kehity läheskään kaikilta
osin myönteiseen suuntaan, ja suurelta osin huono kehitys on seurausta väärästä tilanneanalyysistä, vääristä strategisista tavoitteista ja vääristä politiikkatoimista.
Strategian keskeiseksi tavoitteeksi tulee ottaa talouden tasapainottaminen: vain sitä kulutetaan, mitä tienataan, eikä velkaa oteta tulevien sukupolvien kustannuksella. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti budjetoinnin avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Kaupungin tulee aktiivisesti
seurata työllisyysastetta ja yksityisten yritysten liikevaihdon kehittymistä
sekä investointeja Helsingissä.
Julkisten investointien osalta kaupungin tulee tarkoin miettiä mihin ja
kuinka paljon rahaa käytetään. Kustannuslaskelmissa on pysyttävä nykyistä paremmin. Kaupungin tulee tunnistaa ydintehtävänsä ja luopua
sivupoluista, kuten laittomasti maassa olevien laajoista terveys- ja sosiaalipalveluista. Kun kaupunki keskittyy ydintehtäviinsä, on mahdollista
laskea veroja. Kaupunkilaisen kannalta paras euro on se, joka jää hänen omaan käyttöönsä ja jonka käytöstä hän voi päättää itse.
Kaupungin tulee ottaa osana strategiaa käyttöön yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa. Taloudellinen turvallisuus yrittäjälle mahdollistaa luotettavan yrittämisen Helsingissä. Yrittäjät ja yritykset luovat Helsingissä tuottavia työpaikkoja. Yritysten kaupunkiin tuoma toimeliaisuus
ja verotulot lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia. Lisäksi kaupungin tulee ottaa yritysarviot huomioon kaavoituksessa ja suosia hankinnoissa
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paikallisia yrityksiä. Paikalliset hankinnat edistävät myös ilmastotavoitteiden toteutumista kuljetusmatkojen jäädessä lyhyemmiksi.
Strategiassa tulee nostaa selkeämmin esille esimerkiksi lisääntyvä
koettu ja todellinen turvattomuus kaduilla ja julkisissa tiloissa, harmaan
talouden lisääntyminen etenkin ravintola-, taksi- ja rakennusalalla, kasvava huumeongelma, asumisen sietämätön hinta, koulujen ja asuinalueiden eriytyminen sekä Helsingin vetovoiman väheneminen itsensä
elättävien ja siten julkisen talouden tasapainoa ylläpitävien ihmisten
silmissä. On myös todettava avoimesti, että maahanmuutto etenkin
EU-alueen ulkopuolelta ruokkii, ylläpitää ja pahentaa kaikkia näitä ongelmia.
Kaupungin kasvu ei ole itseisarvo, vaan kasvun pitää olla hallittua ja
kaupungin kokonaisedun mukaista
Strategialuonnos esittää kaupungin kasvun yksinomaan myönteisenä
ja tavoiteltavana asiana. Kasvua on kuitenkin tarkasteltava ennen kaikkea laadullisena kysymyksenä. Strategisena tavoitteena ei pidä olla
kasvu sinänsä, vaan laadukkaan ja kestävän kasvun mahdollistaminen.
Kaupunkia ei tule rakentaa täyteen asukkaiden lähiluonnon kustannuksella: yliampuvista kasvutavoitteista on luovuttava myös siksi, että kiivas asuntorakentaminen väistämättä nakertaa helsinkiläisille tärkeää
lähiluontoa sekä harrastusmahdollisuuksia ja siten vähentää asukkaiden viihtyvyyttä sekä hyvinvointia. Malmin lentokenttä sekä Keskuspuisto tulee säilyttää, asunnoille löytyy paikkoja muualtakin. Tyhjien ja
vajaakäytöllä olevien toimistotilojen muuttaminen asunnoiksi on oltava
mahdollista ja rakentamisen laatuun tulee kiinnittää merkittävästi nykyistä enemmän huomiota. Helsingin tulee laskea vuosittaista asuntorakentamisen määrää ja kaavoitushankkeissa arvioida sekä rakentamisen vaikutus nykyisten asukkaiden asumisviihtyisyyteen sekä palveluiden riittävyyteen. Kasvu tulee rajoittaa sellaiseksi, että nykyisten kaltaisten palveluiden tuottaminen kaupungissa asuville veronmaksajille
on veroprosenttia korottamatta mahdollista.
Kaupunkilaisten liikuntamahdollisuuksiin Helsingissä tulee panostaa.
Laadukkaita ja monipuolisen liikunnan mahdollistavia lähiliikuntapaikkoja, urheiluhalleja, kenttiä tulee rakentaa tasaisesti ympäri kaupunkia.
Liikuntapaikkojen tulee palvella kaikkia ikäryhmiä. Esimerkiksi Keskuspuisto säästettävä ja siitä on pidettävä huolta. Myös Malmin lentokentän ympäri kulkeva kuntopolku on säilytettävä. Vastaavasti lähikirjastot
ovat sivistyksellisesti ja kulttuurisesti merkittäviä hyvinvoinnin lisääjiä ja
niiden tulee olla saavutettavissa kaikille, myös ikääntyville ja liikuntavaikeuksia omaaville kaupunkilaisille.
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Helsingin ei tule käytännön politiikallaan keskittyä houkuttelemaan
kaupunkiin sosiaaliturvan varassa elävää maahanmuuttajaväestöä,
vaan työssäkäyvää väestöä ja yrittäjiä. Strategiassa on korostettava,
että sekä osaajien että matkailijoiden silmissä sosiaaliturvaperäinen
väestönkasvu vähentää, eikä lisää, Helsingin houkuttelevuutta. Sosiaaliturvaperäinen maahanmuutto lisää turvattomuutta, kuormittaa julkisia
palveluja, nostaa asumisen hintaa sekä eriyttää kouluja ja asuinalueita.
On huomattava, että jopa puolet toimeentulotukimenoista kohdistuu
Helsingissä vieraskieliselle väestölle. Esimerkiksi poliisin tietoon tulleista seksuaalirikoksista lähes 40 % on maahanmuuttajien tekemiä koko
maan tasolla, ja Helsingissä osuus on vielä suurempi. Maahanmuuttajataustaisten nuorten jengiytyminen ja siihen liittyvä väkivaltarikollisuus
on tunnistettu ilmiö ja tämänkaltaisen rikollisuuden torjunta tulisi olla
keskeinen osa kaupunkistrategiaa, jotta Helsinki olisi turvallinen asuinpaikka kaikille asukkailleen.
Strategialuonnoksessa esitetyt kasvutavoitteet ovat jyrkässä ristiriidassa strategian kaikkien muiden tavoitteiden kanssa. Esitetyt ratkaisukeinot, kuten asuntorakentamisen kiihdyttäminen ja pd-rahan lisääminen,
eivät ole tähän mennessä ratkaisseet esimerkiksi asumisen hintaan tai
segregaatioon liittyviä ongelmia, eivätkä tietenkään ratkaise niitä jatkossakaan, etenkään, kun yhteiskunnan väliintuloja edellyttävä muuttoliike vain kiihtyy. Sosiaalinen sekoittaminen, eli heikosti integroituneen
väestön ripottelu ”paremmille” alueille, ei ole kestävä tapa torjua segregaatiota, koska se ei edistä maahantulijoiden integroitumista vaan ainoastaan kätkee integraation epäonnistumisen.
Epäonnistuminen asuntopolitiikassa johtaa nettoveronmaksajien muuttamiseen pois Helsingistä
Strategialuonnoksessa todetaan, että ”Helsinki on kaikille asukkailleen
ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat”. Tätä periaatetta toteutetaan liian yksipuolisesti vähemmistöjen näkökulmasta. Helsinki on tällä hetkellä hyvä
paikka yhtäältä hyvätuloisille, joille asumisen hinta ei ole ongelma ja
joilla on varaa valita oma asuinpaikkansa (sekä lastensa koulu), ja toisaalta niille, jotka maksattavat asumisensa kokonaan yhteiskunnan varoista. Sen sijaan Helsinki ei ole hyvä paikka pieni- ja keskituloisille,
työssä käyville ja oman asumisensa ja elämisensä rahoittaville ihmisille. Tämä hiljainen enemmistö tulee ottaa strategiassa päätöksenteon
keskiöön. Strategiasta puuttuu kokonaan mittarit, joilla mitataan asuntopolitiikan onnistumista erityisesti niiden kaupunkilaisten osalta, jotka
maksavat asumisensa itse. Keskeiseksi osaksi strategian onnistumisen
arviointia tulisi ottaa itse asumisensa maksavien helsinkiläisten asumiskustannusten kehitys strategiakauden aikana niin omistus- kuin
vuokra-asumisenkin osalta. Kunnallisten vuokra-asuntojen jakoperusPostiosoite
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teiden tarkoituksenmukaisuudesta ja toteutumisesta on laadittava selvitys, joka on otettava asuntopolitiikan kehittämisen keskeiseksi osaksi.
Helsingissä toimivien ja Helsinkiin sijoittumista harkitsevien yritysten
kannalta keskeinen kysymys on työvoiman saatavuus. Työvoiman saatavuus on keskeisesti sidoksissa asumisen ja liikkumisen kustannuksiin: mikäli yrityksen työntekijät eivät pysty palkallaan asumaan Helsingissä tai matkustamaan kohtuullisin kustannuksin Helsinkiin töihin, yrityksen ei kannata toimia Helsingissä. Erityisesti keskusta-alueen saavutettavuuden heikentyminen voi johtaa kaupungin ydinkeskustan näivettymiseen ja keskeisten toimintojen siirtymiseen kehäteiden varsille
ympäryskuntiin. Tällainen kehitys ei ole Helsingin tulevaisuuden kannalta toivottavaa, vaan kaupungin on säilytettävä keskusta-alueiden
saavutettavuus vähintään nykyisellä tasolla ja otettava kaikki liikennemuodot huomioon. Liikennejärjestelmän toimivuus sekä eri kaupunginosien saavutettavuuden seuranta tulisi ottaa osaksi strategian onnistumisen mittaristoa.
Palvelutarjontaa kehitettävä kaupunkilaisten enemmistön näkökulmasta, ei ylläpitämään segregaatiota
Kaupungin toimintoja ja kaupunkilaisten verorahoitteisia palveluja ei tule nähdä ennen kaikkea välineinä maahanmuuttajien kotouttamiseen.
Räikeänä esimerkkinä voidaan mainita kotihoidontuen Helsinki-lisän
poistaminen ja hyvin pienten lasten patistaminen ”varhaiskasvatukseen” kotouttamisen varjolla. Kotouttamistoimenpiteiden pitää kohdistua niihin, jotka sellaisia tarvitsevat, ja ennen kaikkea on pyrittävä vähentämään Helsingin houkuttelevuutta sellaisten tulijoiden silmissä, jotka eivät kotoudu ilman massiivisia interventioita.
Kuten strategialuonnoksessa todetaan, Helsingin on tehostettava
edunvalvontaansa lainsäätäjän suuntaan. Kaupungin tulee aktiivisesti
pyrkiä vaikuttamaan maahanmuuttoa koskevaan lainsäädäntöön, koska Helsinki, muutaman muun suuren kaupungin ohella, on haitallisen
maahanmuuton suurin kärsijä. Kaupungin tulee myös pidättäytyä tarjoamasta sellaisia lakiin perustumattomia palveluja tai etuja, jotka houkuttelevat haitallista maahanmuuttoa. Maahanmuuttajien tosiasiallinen
suosiminen kaupungin omistamien tai hallinnoimien asuntojen jaossa,
maahanmuuttajajärjestöille jaettavat avustukset, maassa vuosia asuneille järjestettävät tulkkipalvelut sekä laittomasti maassa oleville tarjottavat laajat terveyspalvelut ovat esimerkkejä tällaisista vetovoimatekijöistä. Helsingin ei tule tarjota turvapaikkoja henkilöille, joilta valtio sellaisen on evännyt, vaan Helsingin tulee palauttaa laittomasti maassa
olevien paperittomien palvelut takaisin lain vaatimalle minimitasolle ja
pyrkiä vähentämään houkutustekijöitä jäädä Suomeen ilman asiallista
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perustetta ja oleskelulupaa. Lisäksi Helsingin tulee aktiivisesti edistää
laittomasti maassa olevien paluuta takaisin kotimaahansa.
Palveluita tulee kehittää käyttäjien näkökulmasta siten, että käyttäjillä
on kohtuulliset matkat tarvitsemiinsa palveluihin. Keskittämistä tulee
välttää ja sen sijaan lähiöiden kasvun yhteydessä on huolehdittava
alueiden palvelustason ylläpidosta. Kasvualueille tarvitaan muun
muassa uusia varhaiskasvatus- ja koulupaikkoja sekä vanhustenhoivapalveluja. Tällä hetkellä palveluja lähiöistä lakkautetaan, vaikka asukasmääriä pyritään lisäämään. Samaan aikaan useat koulut ja päiväkodit vaativat laajaa peruskorjausta tai uudisrakentamista kosteus- ja
homevaurioiden takia.
Erityisesti vanhusten ja vammaisten palveluiden osalta tulee kiinnittää
huomiota palveluiden tuottamisen matalien yksikkökustannusten sijasta
palveluiden laatuun ja niiden tuottamaan hyvinvointiin käyttäjilleen.
Omaishoidon tulee olla todellinen vaihtoehto muille hoitomuodoille ja
omaishoitajien tukemisen tulee olla vaikuttavaa ja riittävää. Omaishoidon tuen tulee sisältää sekä rahallisen avun että tarjota omaishoitajille
levähdyshetkiä raskaasta hoitotyöstä. Tilapäis- ja intervallihoidon laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta omaishoitajat käyttävät
vapaansa.
Lapset ja nuoret muodostavat tulevaisuutemme. Helsingin tulee ottaa
keskeiseksi osaksi uutta kaupunkistrategiaansa erityisesti lasten ja
nuorten mielenterveyspalveluiden kiireellisen vahvistamisen. Vahvistamisen painopiste tulee kohdistaa perusterveydenhuoltoon, koulujen
oppilashuollon vahvistamiseen sekä muihin tukeviin palveluihin kuten
perheneuvoloiden jonojen purkamiseen ja resurssien parantamiseen.
Nämä palvelut riittäisivät usein lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyden häiriöissä. Aliresursoidut palvelut ja hälyttävän pitkät jonot kaikissa
näissä perustason palveluissa ovat johtaneet kiihtyneessä määrin siihen, että lapset ja nuoret pääsevät hoidon piiriin päätymällä lopulta kriisiytyneessä ja usein vakavassakin tilanteessa suoraan ruuhkaantuneen erikoissairaanhoidon potilaaksi.
Riittämättömät resurssit ja liian pitkät jonotusajat perustason palveluissa aiheuttavat pullonkaulan syntymisen erikoissairaanhoitoon -sinne
pääsevät vain kaikkein kriittisimmin sairaat, melko vaikeastikin oireilevien lähetteet taas eivät useinkaan mene läpi ja nämä lapset ja nuoret
jäävät mm. pelkän koulun oppilashuollon varaan, vaikka oppilashuollolla ei ole mahdollisuuksia mm. diagnosoida tai hoitaa psykiatrisia sairauksia. Lasten ja nuorten psykiatrinen oireilu ja lähetteiden määrä
kasvavat vuosi vuodelta, ja korona on lisännyt selkeästi mm. ahdistusja syömishäiriöpotilaiden määrää. Tämä iso joukko lapsia ja nuoria uhkaa tilanteiden kroonistuessa tippua kokonaan yhteiskunnastamme, eiPostiosoite
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kä meillä ole siihen varaa sen enempää moraalisesti kuin taloudellisestikaan. Kaupungin on lisättävä lasten ja nuorten psykiatrista apua omana tuotantonaan, koska jonot erikoissairaanhoitoon ovat liian pitkiä.
Helsingin ei tule lisätä englanninkielisiä tai maahanmuuttajien äidinkielellä tarjottavia palveluja, koska tämä edistää ulkomaalaisväestön
kuplautumista ja vaikeuttaa sen integroitumista työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.
Kasvatuksen ja koulutuksen sekä sote- ja pelastushenkilöstön asemaan kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota
Helsingin tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota sote- ja pelastuslaitoksen henkilökunnan työoloihin ja näiden alojen sekä kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstön palkkatasoon erityisesti suhteessa Helsingin elinkustannusten korkeaan tasoon. Kaupungin tulee ohjata omistamiaan tai hallinnoimiaan edullisia asuntoja ensisijaisesti sellaisille
henkilöille, jotka työskentelevät työvoimapulasta kärsivillä kriittisillä
aloilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa tai opetus- ja varhaiskasvatustehtävissä. Näiden alojen työvoimapula johtuu ennen kaikkea siitä,
että niillä maksettava palkka ei riitä asumiskustannuksiin Helsingissä.
Sote-uudistuksen tullessa voimaan on pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen ja resursseihin kiinnitettävä erityistä huomiota. Helsingin pelastuslaitos hoitaa kaupunkimme pelastustoimen sekä ensihoidon palvelutuotannon ja sellaisena tilanne tulee pitää. Helsingin pelastuslaitos on
tehokas ja ammattitaitoinen ensilinjan auttamisorganisaatio, turvallisuuden peruspilari, jota ei tule romuttaa. Palomiesten palkkataso on
edelleen alhaisempi kuin naapurikunnissa ja varmistaaksemme työvoiman pysyvyyden ja saatavuuden, on palomiesten palkkaohjelmaa
jatkettava edelleen.
Strategian toteutumisen seurannan perustuttava olennaisten asioiden
mittaamiseen
Koska päätöksenteon on perustuttava tosiasioihin ja tietoon, ja koska
tehdyistä virheistä on voitava oppia, on ensiarvoisen tärkeää, että strategian tavoitteiden toteutumista ja politiikkatoimien vaikuttavuutta seurataan mielekkäillä kriteereillä. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat suurin
Helsingin kehitykseen vaikuttava tekijä. Tulijoiden kotoutumisen onnistumista on arvioitava esimerkiksi vieraskielisten työllisyys- ja työttömyysastetta, koulupudokkuutta ja sosiaaliturvan asiakkuutta sekä niiden kehitystä tarkastelemalla.
Tulijoiden viihtymistä mittaavat kyselyt tai kotouttamispalvelujen ja
etuuksien saatavuus eivät ole yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä
tapoja mitata kotoutumista. Jos kehitystä parempaan suuntaan ei ole
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nähtävissä strategiakauden aikana, on tärkeää, että toimimattomista
politiikkakeinoista luovutaan. Tulee myös selvittää, eroaako eri maahanmuuttajaryhmien tämänhetkinen integroitumisaste verrokkikaupunkien, kuten Tukholman ja Kööpenhaminan, tilanteesta silloin, kun maahanmuuttajien väestöosuus näissä kaupungeissa oli Helsingin tämänhetkisellä tasolla.
Toinen palautusehdotus
Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Pirkko Ruohonen-Lernerin
kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025:n kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi
siten, että ohjelmassa tulee suhtautua myötämielisemmin varhaiskasvatukseen, joka suoritetaan kotona.
Ohjelmassa tulee myös huomioida energian saatavuuden turvaaminen,
sillä muuten on vaara, että aiheutamme itse energiakriisin.
Äänestysjärjestys
Palautusehdotuksista äänestettiin erikseen
1 äänestys
Asian käsittely jatko JAA, palautus EI
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa kaupunkistrategiaa koskevan esityksen kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.
Jaa-äänet: 72
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi,
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora
Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo Harakka,
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari
Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville
Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma
Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen,
Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Nina
Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson,
Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen,
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa,
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo
Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas
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Tuomi-Nikula, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen,
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen,
Pirkko Ruohonen-Lerner
Poissa: 3
Harry Harkimo, Maria Ohisalo, Suldaan Said Ahmed
Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.
2 äänestys
Asian käsittely jatko JAA, palautus EI
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Helsingin kaupunginvaltuusto palauttaa Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025:n kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.
Jaa-äänet: 72
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi,
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora
Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo Harakka,
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari
Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville
Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma
Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen,
Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Nina
Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson,
Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen,
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa,
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo
Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas
Tuomi-Nikula, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen,
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen,
Pirkko Ruohonen-Lerner
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Poissa: 3
Harry Harkimo, Maria Ohisalo, Suldaan Said Ahmed
Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.
Vastaehdotus
Valtuutettu Jussi Halla-aho ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana seuraavan lisäyksen osioon "Strategian seuranta ja toteutus":
"Koska päätöksenteon on perustuttava tosiasioihin ja tietoon,
ja koska tehdyistä virheistä on voitava oppia, on ensiarvoisen
tärkeää, että strategian tavoitteiden toteutumista ja politiikkatoimien vaikuttavuutta seurataan mielekkäillä kriteereillä. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat suurin Helsingin kehitykseen vaikuttava tekijä. Tulijoiden kotoutumisen onnistumista on arvioitava esimerkiksi vieraskielisten työllisyys- ja työttömyysastetta,
koulupudokkuutta ja sosiaaliturvan asiakkuutta sekä niiden kehitystä tarkastelemalla. Tulijoiden viihtymistä mittaavat kyselyt
tai kotouttamispalvelujen ja etuuksien saatavuus eivät ole yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä tapoja mitata kotoutumista. Jos kehitystä parempaan suuntaan ei ole nähtävissä strategiakauden aikana, on tärkeää, että toimimattomista politiikkakeinoista luovutaan. Tulee myös selvittää, eroaako eri maahanmuuttajaryhmien tämänhetkinen integroitumisaste verrokkikaupunkien, kuten Tukholman ja Kööpenhaminan, tilanteesta
silloin, kun maahanmuuttajien väestöosuus näissä kaupungeissa oli Helsingin tämänhetkisellä tasolla."
Toivomusponnet
Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi neljä toivomuspontta.
Valtuutettu Mikael Jungner ehdotti valtuutettu Joel Harkimon kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta luoda Helsingin kaupungille deliberatiivisen demokratian edistämisen suunnitelma.
Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Mari Rantasen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään kaupunkistrategian kaupunginvaltuusto edellytPostiosoite
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tää selvitettävän mahdollisuutta ottaa kaupunkistrategian onnistumisen mittariksi asumiskustannusten kehitys kaupungissa
sekä absoluuttisesti että suhteessa palkkakehitykseen ja asumistukisumman kehitys.
Valtuutettu Pilvi Torsti ehdotti valtuutettu Hilkka Ahteen kannattamana
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään strategian kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta järjestää kaiken kaupungin juhla merkkaamaan kaupunkimme selviämistä historiallisesta koronarajoitusajasta ja kiitoksena kaikille, jotka tänä aikana ovat erityisesti joutuneet venyneet muiden puolesta.
Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Mari Rantasen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään kaupunkistrategian kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ottaa kaupunkistrategian onnistumisen mittariksi työmatkoihin käytetyn ajan kehitys niin
helsinkiläisten Helsingissä työssä käyvien, helsinkiläisten naapurikunnissa työssä käyvien kuin myös muulta Uudeltamaalta
Helsingissä työssä käyvien osalta.
Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneen ja asian käsittelyn jatkuvan seuraavassa kokouksessa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 310 15281
markus.kuhn(a)hel.fi
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Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunkistrategian vuosiksi
2021–2025. (Liite 1). Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita ja toimintasuunnitelmia.
Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa, jatkuvasti päivittyvällä ja kaupunkilaisille läpinäkyvällä strategisten
mittareiden seurannalla sekä kaupunginvaltuuston arviointikeskusteluin
valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.
Käsittely
04.10.2021 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä lisäsi esitykselle liitteeksi 3 henkilöstötoimikunnan lausunnon.
Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa esityksen valmisteltavaksi
siten, että siinä huomioidaan seuraavat seikat:
Tavallisen helsinkiläisen kannalta oleellisia ongelmia ja kielteisiä kehitystrendejä nostetaan selkeämmin esille ja tarjotaan ratkaisuja, jotka
kohdistuvat näihin ongelmiin ja joiden voidaan realistisesti olettaa parantavan tilannetta. Toisin kuin strategialuonnoksen ensimmäisessä
virkkeessä annetaan ymmärtää, kaupunki ei kehity läheskään kaikilta
osin myönteiseen suuntaan, ja suurelta osin huono kehitys on seurausta väärästä tilanneanalyysistä, vääristä strategisista tavoitteista ja vääristä politiikkatoimista.
Strategiassa tulee nostaa selkeämmin esille esimerkiksi lisääntyvä
koettu ja todellinen turvattomuus kaduilla ja julkisissa tiloissa, harmaan
talouden lisääntyminen etenkin ravintola-, taksi- ja rakennusalalla, kasvava huumeongelma, asumisen sietämätön hinta, koulujen ja asuinalueiden eriytyminen sekä Helsingin vetovoiman väheneminen itsensä
elättävien ja siten julkisen talouden tasapainoa ylläpitävien ihmisten
silmissä. On myös todettava avoimesti, että maahanmuutto etenkin
EU-alueen ulkopuolelta ruokkii, ylläpitää ja pahentaa kaikkia näitä ongelmia.
Strategialuonnos esittää kaupungin kasvun yksinomaan myönteisenä
ja tavoiteltavana asiana. Kasvua on kuitenkin tarkasteltava ennen kaikkea laadullisena kysymyksenä. Strategisena tavoitteena ei pidä olla
kasvu sinänsä vaan kestävän kasvun mahdollistaminen. Helsingin ei
tule käytännön politiikallaan houkutella sosiaaliturvan varassa elävää
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maahanmuuttajaväestöä vaan työssäkäyvää väestöä ja yrittäjiä. Strategiassa on korostettava, että sosiaaliturvaperäinen väestönkasvu vähentää, eikä lisää, Helsingin houkuttelevuutta sekä osaajien että matkailijoiden silmissä, koska se lisää turvattomuutta, kuormittaa julkisia
palveluja, nostaa asumisen hintaa sekä eriyttää kouluja ja asuinalueita.
On huomattava, että jopa puolet toimeentulotukimenoista maksetaan
Helsingissä vieraskieliselle väestölle. Esimerkiksi poliisin tietoon tulleista seksuaalirikoksista lähes 40% on maahanmuuttajien tekemiä koko
maan tasolla, ja Helsingissä osuus on vielä suurempi. Maahanmuuttajataustaisten nuorten jengiytyminen ja siihen liittyvä väkivaltarikollisuus
on tunnistettu ilmiö.
Strategialuonnoksessa esitetyt kasvutavoitteet ovat jyrkässä ristiriidassa strategian kaikkien muiden tavoitteiden kanssa. Esitetyt ratkaisukeinot, kuten asuntorakentamisen kiihdyttäminen ja pd-rahan lisääminen,
eivät ole tähän mennessä ratkaisseet esimerkiksi asumisen hintaan tai
segregaatioon liittyviä ongelmia, eivätkä tietenkään ratkaise niitä jatkossakaan, etenkään, kun yhteiskunnan väliintuloja edellyttävä muuttoliike vain kiihtyy. Sosiaalinen sekoittaminen, eli heikosti integroituneen
väestön ripottelu ”paremmille” alueille, ei ole kestävä tapa torjua segregaatiota, koska se ei edistä maahantulijoiden integroitumista vaan ainoastaan kätkee integraation epäonnistumisen.
Strategialuonnoksessa todetaan, että ”Helsinki on kaikille asukkailleen
ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat”. Tätä periaatetta toteutetaan liian yksipuolisesti vähemmistöjen näkökulmasta. Helsinki on tällä hetkellä hyvä
paikka yhtäältä hyvätuloisille, joille asumisen hinta ei ole ongelma ja
joilla on varaa valita oma asuinpaikkansa (ja lastensa koulu), ja toisaalta niille, jotka maksattavat asumisensa kokonaan yhteiskunnan varoista. Sen sijaan Helsinki ei ole hyvä paikka pieni- ja keskituloisille, työssä
käyville ja oman asumisensa ja elämisensä rahoittaville ihmisille. Tämä
hiljainen enemmistö tulee ottaa strategiassa päätöksenteon keskiöön.
Kaupungin toimintoja ja kaupunkilaisten verorahoitteisia palveluja ei tule nähdä ennen kaikkea välineinä maahanmuuttajien kotouttamiseen.
Räikeänä esimerkkinä voidaan mainita kotihoidontuen Helsinki-lisän
poistaminen ja hyvin pienten lasten patistaminen ”varhaiskasvatukseen” kotouttamisen varjolla. Kotouttamistoimenpiteiden pitää kohdistua niihin, jotka sellaisia tarvitsevat, ja ennen kaikkea on pyrittävä vähentämään Helsingin houkuttelevuutta sellaisten tulijoiden silmissä, jotka eivät kotoudu ilman massiivisia interventioita. Kuten strategialuonnoksessa todetaan, Helsingin on tehostettava edunvalvontaansa lainsäätäjän suuntaan. Kaupungin tulee aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan
maahanmuuttoa koskevaan lainsäädäntöön, koska Helsinki, muutaman
muun suuren kaupungin ohella, on haitallisen maahanmuuton suurin
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kärsijä. Kaupungin tulee myös pidättäytyä tarjoamasta sellaisia lakiin
perustumattomia palveluja tai etuja, jotka houkuttelevat haitallista maahanmuuttoa. Maahanmuuttajien tosiasiallinen suosiminen kaupungin
omistamien tai hallinnoimien asuntojen jaossa, maahanmuuttajajärjestöille jaettavat avustukset, maassa vuosia asuneille järjestettävät tulkkipalvelut sekä laittomasti maassa oleville tarjottavat laajat terveyspalvelut ovat esimerkkejä tällaisista vetotekijöistä.
Helsingin ei myöskään tule lisätä englanninkielisiä palveluja, koska tämä edistää ulkomaalaisväestön kuplautumista ja vaikeuttaa sen integroitumista työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.
Helsingin tulee ohjata omistamiaan tai hallinnoimiaan edullisia asuntoja
ensisijaisesti sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät työvoimapulasta
kärsivillä kriittisillä aloilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa tai opetus- ja varhaiskasvatustehtävissä. Näiden alojen työvoimapula johtuu
ennen kaikkea siitä, että niillä maksettava palkka ei riitä asumiskustannuksiin Helsingissä.
Yliampuvista kasvutavoitteista on luovuttava myös siksi, että kiivas
asuntorakentaminen väistämättä nakertaa helsinkiläisille tärkeää lähiluontoa ja siten vähentää asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
Koska päätöksenteon on perustuttava tosiasioihin ja tietoon, ja koska
tehdyistä virheistä on voitava oppia, on ensiarvoisen tärkeää, että strategian tavoitteiden toteutumista ja politiikkatoimien vaikuttavuutta seurataan mielekkäillä kriteereillä. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat suurin
Helsingin kehitykseen vaikuttava tekijä. Tulijoiden kotoutumisen onnistumista on arvioitava esimerkiksi vieraskielisten työllisyys- ja työttömyysastetta, koulupudokkuutta ja sosiaaliturvan asiakkuutta sekä niiden kehitystä tarkastelemalla. Tulijoiden viihtymistä mittaavat kyselyt
tai kotouttamispalvelujen ja etuuksien saatavuus eivät ole yhteiskunnan
kannalta merkityksellisiä tapoja mitata kotoutumista. Jos kehitystä parempaan suuntaan ei ole nähtävissä strategiakauden aikana, on tärkeää, että toimimattomista politiikkakeinoista luovutaan. Tulee myös selvittää, eroaako eri maahanmuuttajaryhmien tämänhetkinen integroitumisaste verrokkikaupunkien, kuten Tukholman ja Kööpenhaminan, tilanteesta silloin, kun maahanmuuttajien väestöosuus näissä kaupungeissa oli Helsingin tämänhetkisellä tasolla.
Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Lisäys osioon "Strategian seuranta ja toteutus":

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

29 (516)

Asia/4
13.10.2021

"Koska päätöksenteon on perustuttava tosiasioihin ja tietoon, ja koska
tehdyistä virheistä on voitava oppia, on ensiarvoisen tärkeää, että strategian tavoitteiden toteutumista ja politiikkatoimien vaikuttavuutta seurataan mielekkäillä kriteereillä. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat suurin
Helsingin kehitykseen vaikuttava tekijä. Tulijoiden kotoutumisen onnistumista on arvioitava esimerkiksi vieraskielisten työllisyys- ja työttömyysastetta, koulupudokkuutta ja sosiaaliturvan asiakkuutta sekä niiden kehitystä tarkastelemalla. Tulijoiden viihtymistä mittaavat kyselyt
tai kotouttamispalvelujen ja etuuksien saatavuus eivät ole yhteiskunnan
kannalta merkityksellisiä tapoja mitata kotoutumista. Jos kehitystä parempaan suuntaan ei ole nähtävissä strategiakauden aikana, on tärkeää, että toimimattomista politiikkakeinoista luovutaan. Tulee myös selvittää, eroaako eri maahanmuuttajaryhmien tämänhetkinen integroitumisaste verrokkikaupunkien, kuten Tukholman ja Kööpenhaminan, tilanteesta silloin, kun maahanmuuttajien väestöosuus näissä kaupungeissa oli Helsingin tämänhetkisellä tasolla."
Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Jussi Halla-aho jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin palautusehdotus.
30.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 310 15281
markus.kuhn(a)hel.fi
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§ 294
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta
HEL 2021-009610 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto
 myönsi Outi Alanko-Kahiluodolle eron kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta
 valitsi Tuula Yrjö-Koskisen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon
Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta
heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 30.8.2021

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Outi Alanko-Kahiluodon (Vihr.) 2.8.2021 §
243 jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon vuonna 2021 alkavaksi
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toimikaudeksi. Outi Alanko Kahiluoto on 31.8.2021 pyytänyt eroa luottamustoimesta ajankäytöllisistä syistä
Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 30.8.2021

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 711
HEL 2021-009610 T 00 00 02
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Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto:
 myöntää Outi Alanko-Kahiluodolle eron kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta
 valitsee Tuula Yrjö-Koskisen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 295
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
HEL 2021-010524 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginvaltuusto
 totesi, että käräjäoikeuden lautamies Orvokki Jokisen luottamustoimi on päättynyt ja
 valitsi Paula Malleus-Lemettisen käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.9.2021 § 267 Orvokki Jokisen (Vas.) käräjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi. Orvokki Jokisen käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimi todetaan
päättyneeksi, sillä Jokinen ei täytä käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaisia kelpoisuusvaatimuksia ikänsä vuoksi.
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.
Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 710
HEL 2021-010524 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Orvokki Jokisen luottamustoimi on päättynyt ja
 valitsee Paula Malleus-Lemettisen käräjäoikeuden lautamieheksi
valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
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Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
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§ 296
Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen
HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Päätös
Kaupunginvaltuusto otti diplomi-insinööri Ville Lehmuskosken kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi
12 545,42 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Lisäksi kaupunginvaltuusto totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö,
joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella
virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista
lukien.
Käsittely
Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Laura Korpisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkosen.
Puheenjohtaja totesi, että vaali järjestetään, kun valittavana on yksi tai
useampi ehdokas. Vaalissa valituksi tulee se henkilö, joka on saanut
eniten ääniä. Yksittäisen henkilön valinnassa on aina kyse enemmistövaalista.
Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle ehdokkaalle, vaikkei häntä olisi keskustelussa ehdotettu tai kannatettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Koska päätös ei ollut valittavan henkilön osalta yksimielinen, toimitettiin
henkilön valinnasta vaali puheenjohtajan vaatimuksesta suljetuin lipuin.
Vaalitoimituksessa avustajina ja ääntenlaskijoina toimivat valtuuston
varapuheenjohtajat Wille Rydman ja Pilvi Torsti.
Vaalissa annettiin 68 ääntä Ville Lehmuskoskelle, 13 ääntä Reetta Putkoselle ja yksi ääni Kari Pudakselle. Lisäksi jätettiin yksi tyhjä äänestyslippu ja kaksi lippua hylättiin.
Kaupunginvaltuusto valitsi Ville Lehmuskosken kaupunkiympäristön
toimialajohtajan virkaan.
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virka
Kaupunginhallitus on 3.5.2021, 337 §, merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimialajohtajan virasta
1.10.2021 lukien ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran
täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1
momentin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran
haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto, ellei toimivallasta ole
muutoin säädetty tai määrätty. Kaupunkiympäristölautakunta on antanut asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle.
Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virka oli julkisesti haettavana
27.5.–14.6.2021. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla, OiPostiosoite
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kotiellä (HS-nosto ajalla 31.5.–6.6.2021), Kuntalehti.fi-sivuilla ja Helsingin kaupungin LinkedIn-työpaikoissa 27.5.–14.6.2021. Virka mainittiin
Helsinkirekryn Facebook- ja Instagram -tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn-tilillä. Rekrytointia mainostettiin Tekniikka & Talous lehdessä 28.5., jonka kautta oli hankittu Tekniikka & Talous Nosto ajalle 31.5.–6.6.2021. Lisäksi hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin sunnuntaina 30.5.2021 Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi ilmoitus näkyi Helsingin Sanomien Mobiiliparaatilistauksessa
31.5.–6.6.2021.
Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boyden Oy:n suorahakupalvelua.
Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kaupunkiympäristön toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja, joka toimii kaupunkiympäristölautakunnan, rakennusten ja
yleisten alueiden jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä.
Lisäksi kaupunkiympäristön toimialajohtaja toimii ympäristö- ja lupajaoston esittelijänä muissa kuin 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa
asioissa. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja nimitetään enintään 7
vuoden määräajaksi. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on toimialaan
kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien, toimialan hallintojohtajan
sekä pelastuskomentajan esihenkilö. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.
Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden
saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin,
että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän kirkastaa toiminnan tavoitteet ja
kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Hän pystyy
luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan on vahva eettinen perusta. Hän on taitava sisäisten ja ulkoisten
yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon
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kanssa innostavana. Myös julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia.
Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä onnistumisessa
hakijaa auttaa kokemus monialaisuutta vaativasta kaupunkikehittämisestä sekä muista kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. On
eduksi, että hän näkee ja ymmärtää kaupungin kasvun syyt ja seuraukset sekä sen globaalit trendit. Laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hakija tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa.
Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja
koeteltu kansalaiskunto.
Hakijat ja rekrytointiprosessi
Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 30 henkilöä, joista kolme on
sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.
Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 17.–
21.6.2021. Videohaastatteluun kutsuttiin 14 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää kokemusta suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä sopivaa
kokemusta kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat **********
Videohaastattelun pohjalta haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa:
********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi hakemuksen ja videovastausten kautta esiintuotuja edellytyksiä linjakkaaseen johtamistyöhön sekä käytännön esimerkkien kautta esiin tuotua
näyttöä onnistuneesta johtamisesta. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat analyyttisiä, monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää. Kaikki haastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoita haastattelivat 11. ja
16.8.2021 **********
**********
**********
**********
**********
Ville Lehmuskoski on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1998. Lisäksi hän on suorittanut EMBAPostiosoite
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tutkinnon Aalto-yliopistossa (Aalto Executive Education) vuonna 2015.
Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut muun muassa Helsingin
kaupungin järjestämän Tulevaisuuden johtaja -koulutuksen vuonna
2006. Vuodesta 2014 alkaen hän on toiminut Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL:n) toimitusjohtajana vastaten raitio- ja metroliikenteen operoinnista sekä Helsingin joukkoliikenneinfran hallinnasta ja kehittämisestä. Tätä aiemmin hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla
liikennesuunnittelupäällikkönä, Helsingin seudun liikenne kuntayhtymällä joukkoliikennesuunnitteluosaston johtajana sekä HKL:n
suunnitteluyksikön johtajana. Aiempaa työkokemusta hänellä on osastopäällikön ja suunnittelijan tehtävistä konsultointiyrityksessä.
Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Lehmuskoskella on vankkaa ja monipuolista johtamiskokemusta yli 20 vuoden
ajalta. Hän on johtanut noin 1200 hengen HKL:ää vuodesta 2014 alkaen ja tuona aikana hänen johdollaan on toteutettu monia merkittäviä
muutoksia koskien organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää ja kustannustehokkuutta. Hänellä on myös vahvaa kokemusta ja näyttöjä
toimintojen operatiivisesta johtamisesta, mitä tulee metron ja raitioliikenteen liikennöintiin, rakennuttamis- ja omaisuudenhallintatehtäviin
sekä Raide-Jokerin allianssin työn johtamiseen. Laaja-alaisen johtamiskokemuksen lisäksi Lehmuskoskella on syvällistä ja monipuolista
substanssiosaamista kaupunkiympäristöön liittyen. Vahvan liikenneasioiden osaamisen lisäksi hänellä on työkokemusta kaupunkisuunnittelun, rakentamisen, rakennuttamisen ja omaisuudenhallinnan alueilta.
Hän on hyvin aktiivisesti verkostoitunut alansa toimija. Lehmuskoski on
nykyisen tehtävänsä kautta erittäin tottunut työskentelemään median
kanssa ja lisäksi hän on kokenut esitelmöijä ja puheenjohtaja erilaisissa
seminaareissa ja konferensseissa niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti.
**********
**********
**********
**********
Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan vahvaa johtamiskokemusta sekä
vankkaa kaupunkiympäristöön linkittyvää substanssiosaamista. Haastatellut ovat myös laajasti verkostoituneita kaupunkiympäristön kentällä
ja suoriutuivat hyvin näkemyksellisyyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä. Kuitenkin hakijoista ********** ja Lehmuskosken
erityisenä vahvuutena nähtiin erinomainen toimeenpanokyky sekä kyky
kirkastaa organisaatiolleen toiminnan tavoitteet, jotka ovat keskeisiä
toimialajohtajan työssä. He vastasivat vakuuttavimmin ja monipuoliPostiosoite
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simmin kysymykseen koskien johtamisen kulmakiviä ja sitä, kuinka he
toteuttaisivat toimeenpanokykyä toimialajohtajan työssä. Näin ollen
henkilöarviointeihin kutsuttiin haastattelujen jälkeen hakijat Ville Lehmuskoski, **********
Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 20.–27.8.2021.
Toiseen haastatteluun 8.9.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kolme hakijaa Lehmuskoski, ********** Heitä haastattelivat
**********
Kaikki toiseen haastatteluun osallistuneet hakijat haastateltiin kaupunkiympäristölautakunnan toimesta 14.9.2021.
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lausunnon viran täyttämisestä 21.9.2021, § 467. Lausunto on kokonaisuudessaan esityksen päätöshistoriassa. Lautakunta toteaa, että toimialajohtajan virkaan tulisi valita Ville Lehmuskoski, sillä hän täyttää parhaiten toimialajohtajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset.
Arviointi
Toimialajohtaja vastaa kaupunkiympäristön toimialan uudistumisesta ja
strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden
hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kaupunkiympäristölautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä.
Toimialajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hänellä on keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien
kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on kolme palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.
Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan Ville Lehmuskosken,
**********
Kaupunkiympäristön toimialalla työskentelee noin 1600 työntekijää ja
toimialajohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti
organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Siksi on
tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista
kokemusta sekä osaamista johtamisesta. Kaikilla kolmella kärkihakijalla
on hyvää kokemusta kookkaan organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Kuitenkin Lehmuskosken ********** johtamiskokemus on kertynyt pidemmältä ajalta ja suuremmista organisaatioista
kuin **********
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Ville Lehmuskoskella on vankkaa ja monipuolista kokemusta erilaisista
johtamistehtävistä noin 20 vuoden ajalta. Hän on johtanut uransa aikana niin asiantuntijaorganisaatioita kuin luonteeltaan suorittavaan työhönkin keskittyvää organisaatiota. Vaativista suuren organisaation strategisista ja operatiivisista johtamistehtävistä hänellä on kokemusta viimeisten vajaan seitsemän vuoden ajalta, kun hän on johtanut noin
1200 hengen Helsingin kaupungin liikennelaitosta. Tuona aikana hänen
johdollaan on toteutettu useita merkittäviä muutoksia kuten HKL:n organisaatiouudistus, siirtyminen prosessijohtamiseen ja tavoitepohjaiseen johtamiseen, luotu HKL:n toimintaa ohjaava turvallisuusjohtamisjärjestelmä sekä tehostettu merkittävästi HKL:n kustannustehokkuutta.
Rekrytointiprosessin aikana on käynyt ilmi, että Lehmuskoskella on erittäin hyvät valmiudet strategisen tason ajatteluun, johtamiseen ja vaikuttamiseen. Hänen johdollaan on valmisteltu kahteen kertaan HKL:n tavoiteohjelma, jolla on vastattu muun muassa muuttuvan toimintaympäristön ja Helsingin kaupunkistrategian HKL:lle asettamiin haasteisiin.
Rekrytointiprosessin aikana hän on osoittanut omaansa erittäin vahvat
ja monipuoliset johtamisvalmiudet niin strategisen, operatiivisen kuin
henkilöstö- ja muutosjohtamisenkin saralla. Lisäksi hän on johtajana
kehittämisorientoitunut, ideointikykyinen ja näkemyksellinen. Hänessä
yhdistyy vahva toimeenpano- ja läpivientikyky sekä kyky suhtautua
avoimella ja vastaanottavaisella tavalla uusiin asioihin ja mahdollisuuksiin.
**********
**********
Henkilöstön johtajana valittavan toimialajohtajan tulisi kyetä kirkastamaan toiminnan tavoitteet sekä luomaan innostunutta ja sitouttavaa
työkulttuuria. Rekrytointiprosessin aikana kaikki kolme kärkihakijaa ovat
osoittaneet kykenevänsä sanoittamaan organisaatiolleen selkeästi toiminnan tavoitteet sekä viitoittamaan tietä tavoitteisiin pääsemiseksi.
Heistä kaikista löytyy myös jossain määrin kykyä valmentavaan, osallistavaan ja strategiaan sitoutuneeseen johtamiseen. Kuitenkin kärkihakijoista Ville Lehmuskoski antoi rekrytointiprosessin aikana parhaan
kuvan kyvystään innostaa ja sitouttaa henkilöstöään keskustelun kautta
yhteisten tavoitteiden taakse. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että organisaation onnistuminen lähtee henkilöstön sitoutumisesta, innostumisesta ja sitä kautta kyvystä saada henkilöstön potentiaali mahdollisimman täysimääräisesti hyödynnettyä. Hän on kertonut
pyrkivänsä varmistamaan yhteisen tilannekuvan ja ymmärryksen keskustelujen kautta. Hänen johtamistyylissään korostuvat osallistava ja
palautetta antava, asiantuntijoita arvostava johtaminen, jollainen on
toimialajohtajankin tehtävässä erityisen tärkeää. Hän pitää tärkeänä
ihmisiin luottamista, virheiden ja epätäydellisyyden sallimista sekä
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oma-aloitteisuuteen kannustamista. Hänen onnistumistaan henkilöstöjohtamisessa todentaa se, että hänen toimitusjohtajakautenaan HKL:n
henkilöstötyytyväisyys on saatu käännettyä kasvuun huolimatta haasteellisista lähtökohdista liittyen kustannustehokkuuden kehitystoimiin ja
HKL:n yhtiöittämisen valmisteluun.
Lisäksi valittavan toimialajohtajan tulisi pystyä luovimaan linjakkaasti
erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan tulisi olla vahva
eettinen perusta. Kaikkien kolmen kärkihakijan erityisenä vahvuutena
nähtiin linjakas, eettisesti kestävä ja suoraselkäinen johtamistyö. He
ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa erittäin systemaattisia, johdonmukaisia sekä valmiita puuttumaan tarvittaessa epäkohtiin. Heidän toimintansa on ennustettavaa niin oman organisaation
kuin muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan.
Menestyäkseen toimialajohtajan tehtävässä valittavalla henkilöllä olisi
hyvä olla kokemusta monialaisuutta vaativasta kaupunkikehittämisestä
sekä muista kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. Kaikilla kolmella kärkihakijalla on erittäin hyvää kokemusta ja osaamista kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. ********** ja Lehmuskosken liikenne- ja kaupunkisuunnitteluun sekä osittain myös rakennuttamiseen ja
omaisuuden hallintaan. Kuitenkin hakijoista Ville Lehmuskoski on rekrytointiprosessin aikana osoittanut omaavansa potentiaalia ja kyvykkyyttä
ottaa johtaakseen kaupunkiympäristön eri palvelukokonaisuudet, mikä
vaatii kattavan kaupunkiympäristön substanssiosaamisen lisäksi kykyä
johtaa neljää erilaista palvelukokonaisuutta diplomaattisesti jokaisen
kokonaisuuden erityispiirteet huomioiden.
Valittavan toimialajohtajan tulisi olla myös taitava sisäisten ja ulkoisten
yhteistyöverkostojen rakentaja ja omata kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä. Julkiset esiintymiset ovat valittavalle luontevia ja
hän kommunikoi sujuvasti myös englannin kielellä. Kaikki kolme kärkihakijaa ovat kattavasti verkostoituneet omalla alallaan niin kotimaassa
kuin kansainvälisestikin. Lisäksi heillä on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja he kommunikoivat tehtävän kannalta riittävän sujuvasti myös englannin kielellä. He ovat myös viestijöinä selkeitä, olennaistajuisia ja sanavalmiita. Kuitenkin kärkihakijoista Lehmuskoskella ja
********** on pidemmän johtamiskokemuksensa ja nykyisen työnsä
luonteen kautta enemmän kokemusta niin yhteistyöstä median kanssa
kuin vaativasta sidosryhmäyhteistyöstäkin.
Valittavalla toimialajohtajalla on myös kaupungin johtoryhmän jäsenenä
keskeinen rooli koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien
kanssa. Näin ollen hänellä tulee olla kyky ja tahto katsoa asioita omaa
toimialaa laajemmin ja nähdä, mitä kaupungin kokonaisuus tarvitsee
tullakseen maailman toimivimmaksi kaupungiksi. Kaikilla kärkihakijoilla
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nähtiin jossakin määrin kykyä laaja-alaiseen ajatteluun ja monitahoisen
toimintakentän hahmottamiseen. Kuitenkin hakijoista Ville Lehmuskoski
on osoittanut rekrytointiprosessin aikana erityistä kyvykkyyttä hahmottaa ja hallita monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Hänellä on looginen ja
faktapohjainen tapa ajatella ja kykyä hahmottaa asioita kokonaisvaltaisesti sekä ymmärtää moniulotteisia vaikutussuhteita. Hän pystyy ottamaan eri näkökulmia huomioon, suhtautuu avoimesti uuteen tietoon ja
tunnistaa nopeasti, mikä on olennaista. Hän on korostanut prosessin
aikana, kuinka tärkeänä pitää sitä, että organisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa voidaan yhteen sovittaa toimenpiteitä niin, että kokonaisuuden etu voittaa.
Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Ville Lehmuskoskella on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja toimialajohtajan virkaan kuuluvia tehtäviä.
Hänen valintaansa puoltavat vankka kokemus vaativista suuren organisaation johtamistehtävistä sekä onnistuminen uudistusten ja organisaatiolle haastavien tilanteiden johtamisessa. Lisäksi hänellä katsotaan
olevan hyvät valmiudet johtaa näkemyksellisesti kaupunkiympäristön
toimialan eri palvelukokonaisuuksia, luoda innostavaa ja sitouttavaa
työkulttuuria organisaatioonsa sekä johtaa henkilöstöään linjakkaasti,
suoraselkäisesti ja ennustettavasti. Hänellä nähtiin myös kykyä toimia
rakentavasti ja yhteistyökyisesti kaupungin poliittisen johdon kanssa.
Muuta
Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Yksi sähköpostilla tullut hakemus on liitteenä 4. Lisäksi toimielimen jäsenillä on
mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja
kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa luottamushenkilöportaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.
Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän
ottaa viran vastaan.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965
nina.gros(a)hel.fi
Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248
minna.kemppainen(a)hel.fi
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Hakijayhteenveto
Hakemukset
Sähköpostilla tullut hakemus

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Virkaa hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 712
HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto ottaa diplomi-insinööri Ville Lehmuskosken kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 545,42 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin
palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että mikäli virkaan otetaan henkilö,
joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella
virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista
lukien.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965
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nina.gros(a)hel.fi
Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248
minna.kemppainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 467
HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon
koskien kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran täyttöä.
Hakijat
Lautakunnan lausunto koskee rekrytointiprosessissa jatkoon edenneitä
ja lautakunnan haastattelemia hakijoita seuraavasti:
**********
**********
**********
**********
**********
**********
Arviointi
Toimialajohtaja vastaa kaupunkiympäristön toimialan uudistumisesta ja
strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden
hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kaupunkiympäristölautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä.
Toimialajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hänellä on keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien
kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on kolme palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.
Tehtävässä menestyäkseen valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja
operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän kirkastaa toiminnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Valittava toimialajohtaja pystyy luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan on vahva eettinen perusta. Hän on taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakenPostiosoite
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taja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Myös julkiset esiintymiset ovat valittavalle luontevia. Lisäksi tehtävässä onnistumisessa valittavaa toimialajohtajaa auttaa kokemus monialaisuutta
vaativasta kaupunkikehittämisestä sekä muista kaupunkiympäristöön
linkittyvistä tehtävistä. On eduksi, että hän näkee ja ymmärtää kaupungin kasvun syyt ja seuraukset sekä sen globaalit trendit. Laajenevassa
kansainvälisessä yhteistyössä valittava tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa.
Kaupunkiympäristön toimialalla työskentelee noin 1600 työntekijää ja
toimialajohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti
organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Siksi on
tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista
kokemusta sekä osaamista johtamisesta.
********** Tämän taustan katsottiin antavan hänelle hyvät valmiudet johtaa kaupunkiympäristön toimialaa uuden strategiakauden alkaessa. Lisäksi hän on rekrytointiprosessin aikana osoittanut omaavansa kehittämishakuisen ajattelutyylin, paljon ideointikykyisyyttä ja hyvät ongelmanratkaisutaidot, mitkä luovat edellytyksiä johtaa toimialan strategian
mukaista uudistumista.
Henkilöstön johtajana ********** on tottunut johtamaan organisaatiotaan
selkeiden tavoitteiden asettamisen kautta. Rekrytointiprosessin aikana
hän on tuonut esille, että organisaation onnistuminen lähtee henkilöstön sitoutumisesta, innostumisesta ja sitä kautta kyvystä saada henkilöstön potentiaali mahdollisimman täysimääräisesti hyödynnettyä. Hän
on kertonut pyrkivänsä varmistamaan yhteisen tilannekuvan ja ymmärryksen keskustelujen kautta. Hänen johtamistyylissään korostuvat osallistava ja palautetta antava, asiantuntijoita arvostava johtaminen, jollainen on toimialajohtajankin tehtävässä erityisen tärkeää. Hän pitää tärkeänä ihmisiin luottamista, virheiden ja epätäydellisyyden sallimista sekä oma-aloitteisuuteen kannustamista. Hänen onnistumistaan henkilöstöjohtamisessa todentaa se, että hänen **********
********** erityisenä vahvuutena nähdään kyky linjakkaaseen ja eettisesti kestävään johtamistyöhön. Rekrytointiprosessin aikana hän on
tuonut esille, että johdon ja koko organisaation tulee kyetä toimimaan
johdonmukaisesti ja yhtenäisin periaattein. Hän on korostanut toiminnan ennustettavuuden merkitystä niin oman organisaation kuin muiden
sidosryhmien ja yhteistyökumppaneidenkin suuntaan. Yhdeksi tavaksi
huolehtia linjakkuudesta hän on maininnut valmistelutyön korkean laadun.
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Kattavan johtamiskokemuksen lisäksi ********** on syvällistä ja monipuolista substanssiosaamista kaupunkiympäristöön liittyen. Hänen
vahvan liikenneasioiden osaamisensa lisäksi hänellä on koulutustaustansa ja työkokemuksensa kautta osaamista kaupunkisuunnittelun, rakentamisen, rakennuttamisen ja omaisuudenhallinnan alueilta. Näin ollen hänessä nähtiin kykyä ottaa johtaakseen kaupunkiympäristön eri
palvelukokonaisuudet.
********** on verkostoitunut kattavasti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Rekrytointiprosessin aikana hän on osoittanut kykenevänsä
esiintymään ja kommunikoimaan hyvin selkeällä ja sanavalmiilla tavalla
sekä valitsemaan sanansa tilanteeseen sopiviksi. Hänellä on myös kykyä perustella ajatuksiaan uskottavalla ja vakuuttavalla tavalla. Näiden
ominaisuuksien katsottiin olevan eduksi toimialajohtajan tehtävässä,
jossa kommunikaatio oman organisaation suuntaan sekä vaativa sidosryhmäyhteistyö ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi hän on kokenut esitelmöitsijä ja puheenjohtaja erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa kotimaassa ja ulkomailla sekä kommunikoi sujuvasti myös englannin
kielellä.
Edellä todettuun viitaten lautakunta totesi, että toimialajohtajan virkaan
tulisi valita Ville Lehmuskoski. Hänen valintaansa puoltavat vankka kokemus vaativista suuren organisaation johtamistehtävistä sekä onnistuminen uudistusten ja organisaatiolle haastavien tilanteiden johtamisessa. Lisäksi hänellä katsotaan olevan hyvät valmiudet johtaa näkemyksellisesti kaupunkiympäristön toimialan eri palvelukokonaisuuksia,
luoda innostavaa ja sitouttavaa työkulttuuria organisaatioonsa sekä johtaa henkilöstöään linjakkaasti, suoraselkäisesti ja ennustettavasti. Hänellä nähtiin myös kykyä toimia rakentavasti ja yhteistyökyisesti kaupungin poliittisen johdon kanssa.
Käsittely
21.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, etteivät Reetta Putkonen,
Rikhard Manninen ja Kari Pudas esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.
Esteelliset: Reetta Putkonen, Rikhard Manninen, Kari Pudas
(hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohta)
Asian aikana kuultavana oli asiantuntija Minna Kemppainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
henkilöstöjohtaja
Nina Gros
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Lisätiedot
Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248
minna.kemppainen(a)hel.fi

Keskushallinto Pormestari 31.05.2021 § 52
HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Päätös
Pormestari määräsi henkilöstöjohtajan esittelijäksi kaupunkiympäristön
toimialajohtajan virkaan ottamista koskevassa asiassa kaupunkiympäristölautakunnassa.
Päätöksen perustelut
Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan
asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi. Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.
Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijänä toimii kaupunkiympäristön
toimialajohtaja. Toimialajohtajan virkaan ottamista koskevaa asiaa valmistellaan kaupunginkansliassa, joten on perusteltua, että asian esittelijäksi kaupunkiympäristölautakunnassa määrätään henkilöstöjohtaja.
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 297
Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan (nro 12617) muuttaminen
Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila)
korttelin 17051 tontin 3 ja korttelin 17053 tontin 10 sekä katualueiden
asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 ja
25.8.2021 muutetun piirustuksen nro 12617 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Käsittely
Valtuutettu Pirkko Ruohonen-Lerner ehdotti valtuutettu Laura Korpisen
kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen
valmisteltavaksi: Uudenmaan ELY-keskus vaatii oikaistavaksi suunnitelmia siten, että asunnot avautuvat myös valtioneuvoston ohjearvot
alittavaan suuntaan. Kaupungin kaavoittaja on tehnyt muutoksen, jonka
mukaan "suurimman osan" asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan suuntaan. Tämä ei riitä. Esitän, että Radiokadun
asemakaavan muuttaminen palautetaan uuteen valmisteluun, jossa
huomioidaan Uudenmaan ELY-keskuksen esittämät kaikki huomautukset tarkasti.
6 äänestys
Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Uudenmaan ELY-keskus vaatii oikaistavaksi suunnitelmia
siten, että asunnot avautuvat myös valtioneuvoston ohjearvot alittavaan
suuntaan. Kaupungin kaavoittaja on tehnyt muutoksen, jonka mukaan
"suurimman osan" asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman
sisäpihan suuntaan. Tämä ei riitä. Esitän, että Radiokadun asemakaavan muuttaminen palautetaan uuteen valmisteluun, jossa huomioidaan
Uudenmaan ELY-keskuksen esittämät kaikki huomautukset tarkasti.
Jaa-äänet: 76
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Lotta Backlund,
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret
Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma,
Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo,
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Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva,
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo
Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen,
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen,
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia
Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, SannaLeena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar,
Laura Rissanen, Wille Rydman, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Ei-äänet: 7
Mika Ebeling, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner
Poissa: 2
Jussi Halla-aho, Suldaan Said Ahmed
Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Asemakaavan muutoksen nro 12617 kartta, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020 ja 25.8.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12617 selostus, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020 ja 25.8.2021
Oikaisukehotus 4.6.2021
Asemakaavapalvelun esitys 25.8.2021

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, kaavasta annettu oikaisukehotus
Otteet
Ote
Helen Oy
Helen sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

52 (516)

Asia/8
13.10.2021

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Puolustusvoimat
Kiinteistö Oy Radiokatu 20
Kiinteistö Oy Pasilan RTItalo
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Helsingin hallinto-oikeus

Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, kaavasta annettu oikaisukehotus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, kaavasta annettu oikaisukehotus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.5.2021 (§ 103) Radiokatu 15 ja 20
asemakaavan muutoksen nro 12617. Asemakaava koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttia 3 ja korttelin
17053 tonttia 10 sekä katualueita.
Kaupunki vastaanotti 7.6.2021 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 4.6.2021 päivätyn maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 §:n mukaisen oikaisukehotuksen koskien edellä
mainittua asemakaavan muutosta. MRL 195 §:n mukaan oikaisukehotuksen johdosta kaupunginvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi
päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.
Oikaisukehotusmenettely edellyttää, että valtuusto joko muuttaa asemakaavaa oikaisukehotuksen johdosta tai päättää, ettei asemakaavaa
muuteta. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun
(25.8.2021) mukaan asemakaavan määräyksiä voidaan täydentää oikaisukehotuksen johdosta. Palvelu esittää, että asemakaavan muutosta nro 12617 muutetaan lisäämällä karttaan seuraava asemakaavamääräys: ”Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuksissa suurimman
osan asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan
suuntaan."
ELY-keskuksen oikaisukehotus
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ELY-keskus toteaa oikaisukehotuksessaan, että asemakaavaa varten
laaditun meluselvityksen perusteella melutasot ylittävät melun ohjearvot kaikilla Radiokadun puoleisilla asuinrakennusten julkisivuilla ennustetilanteessa, ja että kaava-alueen vaativissa meluolosuhteissa asuntojen tulee avautua myös sellaiselle julkisivulle, jonka ulkopuolella äänitaso on valtioneuvoston ohjearvon mukaisesti alle 55 dB. ELY-keskus
vaatii oikaisukehotuksessa, että asemakaavan muutosta nro 12617 oikaistaan siten, että asunnot määrätään avautumaan myös valtioneuvoston ohjearvot alittavaan suuntaan.
ELY-keskus perustelee vaatimustaan sillä, että terveellistä ja turvallista
elinympäristöä koskeviin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
kuuluu, että ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta
aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lisäksi asemakaavan sisältövaatimukset (MRL 54§) edellyttävät, että asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle
elinympäristölle. ELY-keskus toteaa, että asemakaavaa varten laaditusta meluselvityksestä käy ilmi, että kokonaisuutena päiväaikaiset
keskiäänitasot Radiokatu 15 julkisivulla ovat 64…68 dB ja Radiokatu
20 julkisivulla 65…67 dB.
Melun häiritsevyyttä ja haitallisuutta vain Radiokadun suuntaan avautuvien asuntojen kohdalla lisäävät merkittävästi raideliikenteen aiheuttamat enimmäistasot (LAmax) rakennusten julkisivuilla. Meluselvityksestä
käy ilmi, että raitiotiestä aiheutuva enimmäisäänitaso on Radiokatu 15
julkisivulla 71…82 dB ja Radiokatu 20 julkisivulla 72…80 dB. Voimakkaalle melulle altistuvissa kohteissa asuntojen tulee avautua myös julkisivulle, jonka ulkopuolella äänitaso on ohjearvojen mukaisesti alle 55
dB (LAeq) päivällä. Samalla on tarpeen määrätä asuntojen parvekkeet
lasitettaviksi.
ELY-keskus perustelee vaatimustaan oikaista kaavaa lisäksi sillä, että
korkeat enimmäistasot vaikuttavat terveyden lisäksi merkittävästi myös
asuntojen viihtyisyyteen ja mahdollisuuksiin tuulettaa asuntoa. Katukuilumainen rakenne lisää alueen ja asuntojen lämpökuormaa ja tarvetta
tuulettamiselle ikkunoiden kautta. Asuntojen tuulettuminen on myös
heikkoa vain yhteen suuntaan avautuvissa asunnoissa. ELY-keskus
tuo esiin, että ohjearvon ylitys ilman avautumista ohjearvojen mukaiselle puolelle on voitu paikoin sallia 65 dB tasoon asti tilanteissa, jossa 30
dB ääneneristävyys julkisivulla riittää takaamaan melun ohjearvojen
(LAeq) ja suositusarvojen (LAmax) täyttymisen sisätiloissa myös
enimmäistasojen osalta. Nyt enimmäistasojen huomioiminen vaatii
huomattavasti suurempaa ääneneristävyystasoa.
Lisäksi lähtökohtana on ollut, että em. tapauksissa vain osa meluisimman julkisivun suuntaan avautuvista asunnoista avautuu ainoastaan
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ko. suuntaan. Kaavamateriaalissa esitetyissä rakennusten pohjapiirustuksissa merkittävä osa meluisaan suuntaan sijoittuvista asunnoista
aukeaa vain meluisan Radiokadun suuntaan.
Lisäksi ELY-keskus toteaa, että kyseessä on uudisrakentamiskohde,
joten talosuunnittelulla pystytään minimoimaan asukkaille aiheutuva
terveyshaitta.
Perustelut kaavan muuttamiselle
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos nro 12617 koskee Ilmalan länsiosassa sijaitsevia Radiokatu 15:n ja 20:n toimitilatontteja. Kaavaratkaisu mahdollistaa
tonttien muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä päiväkodin sijoittumisen alueelle. Kaavaratkaisu on tehty, koska alueen asuntotarjontaa uuden raitiotien varrella aivan Keskuspuiston reunalla halutaan lisätä, tonttien nykyiset toimitilat eivät enää vastaa tämän päivän
tarvetta ja toimistorakennukset ovat osin tyhjillään.
Kaavamuutos on osa laajempaa prosessia, jossa toimitilat keskittyvät
Ilmalan aseman välittömään läheisyyteen ja asuntorakentaminen puolestaan alueen länsipuolelle lähemmäs Keskuspuistoa.
Tavoitteena on lisätä hyvin saavutettavan, toimitilavaltaisen Ilmalan
alueen asuntotarjontaa ja palveluita Keskuspuiston läheisyydessä sekä
parantaa kävely-yhteyttä Ilmalan aseman ja Keskuspuiston välillä.
Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että Radiokadun vartta saadaan kehitettyä kaupunkimaiseksi ja viihtyisäksi, alueen
asukkaita palvelevaksi ympäristöksi. Alueelle on suunniteltu kaksi uutta
asuinkerrostalojen korttelialuetta kivijalkaliiketiloineen Radiokadun molemmin puolin sekä palvelutilaa päiväkodille toisen korttelialueen yhteyteen.
Uutta asuntokerrosalaa on noin 39 200 k-m2, liiketilaa noin 620 k-m2 ja
palvelutilaa noin 1 230 k-m2. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku
on e=2,4. Asukasmäärän lisäys on noin 980 asukasta. Toimitilakerrosalaa poistuu 24 400 k-m2.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen
asukasmäärä ja palvelutarjonta kasvavat, olemassa olevan toimitilan
määrä vähenee ja itä-länsisuuntainen kävely-yhteys Keskuspuistoon
paranee. Uusi rakentaminen on tehokkaampaa ja rakennukset ovat
pääsääntöisesti korkeampia kuin mitä voimassa oleva asemakaava
mahdollistaa.
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Kaavaratkaisulla luodaan rakenteilla olevan Radiokadun raitiotien varteen tiivistä ja elävää kaupunkiympäristöä. Kaava-alueelta on laadittu
liikennemeluselvitys, jossa on mallintamalla selvitetty ulkooleskelualueille sekä rakennusten julkisivuille kohdistuvat tie- ja raideliikenteen melutasot. Selvityksen tulosten perusteella kaavassa on annettu äänitasoerovaatimukset, joilla varmistetaan valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettujen melutason ohjearvojen alittuminen asuntojen sisätiloissa. Lisäksi enimmäisäänitason osalta äänitasoerovaatimuksen perusteena on ollut asuintiloissa tavoiteltava LAmax 45 dB.
Asemakaavamääräyksellä on edellytetty melutason ohjearvojen saavuttamista myös leikkiin ja oleskeluun käytettävillä piha-alueilla sekä
oleskeluparvekkeilla. Raitiotiekaarteen kohdalle, sille julkisivulle, johon
kohdistuva liikenteen melu on voimakkainta, on asuinviihtyvyyden parantamiseksi lisäksi kohdistettu määräys: Äänitasoerovaatimuksen ollessa 37 dB asuntojen tulee avautua myös sellaisen julkisivun suuntaan, jolle ei ole asetettu äänitasoerovaatimuksia.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.
Vastaus oikaisukehotukseen
Asemakaavan muutos täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaatimukset
terveellisestä ja turvallisesta elinympäristöstä. Kaavamääräyksillä on
varmistettu melutason ohjearvojen saavuttaminen sisällä asunnoissa ja
ulkona leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla sekä oleskeluparvekkeilla. Kaavan äänitasoerovaatimuksia määriteltäessä on lisäksi
huomioitu Helsingissä vakiintuneen tavan mukaisesti ohjearvoja monipuolisemmin raitiotieliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot, jotta ne
eivät ylittäisi asuinhuoneissa suositusarvona pidettävää LAmax 45 dB.
Lisäksi voimakkaimman melun kohdalle on kaavassa annettu asuntojen suuntaamista koskevamääräys. Kaavaratkaisu luo edellytykset terveellisen ja viihtyisän elinympäristön jatkosuunnittelulle ja toteuttamiselle. Yksinomaan liikennemelun torjunnan kannalta olisi aina suositeltavaa välttää sellaisia suunnitteluratkaisuja, joissa asunnot sijoittuvat ainoastaan melulähteen suuntaan.
Maankäytön suunnittelussa joudutaan kuitenkin meluntorjunnan ohella
yhteensovittamaan monia erilaisia tavoitteita. Kaavaratkaisun mukaisilla vaatimuksilla on tässäkin ensisijaisesti haluttu varmistaa asumisen
terveellisyys sekä hyvä asuinviihtyisyys myös niissä tilanteissa, joissa
asuntoja aukeaa ainoastaan Radiokadun suuntaan. Melu otetaan asunPostiosoite
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

56 (516)

Asia/8
13.10.2021

topohjiin liittyvissä suunnitteluratkaisuissa huomioon tapauskohtaisen
harkinnan perusteella riippuen mm. melulähteestä, melutasoista, melun
erityispiirteistä ja muista suunnitteluun liittyvistä tekijöistä.
Kaavan meluvaikutusten arviointi perustuu akustiikkakonsultin laatimaan meluselvitykseen. Lopullisessa kaavaselostuksen liitteenä olleessa selvityksessä raitioliikenteen melu on mallinnettu Helsingin kaupungin meluselvitysohjeen (Liikennemeluselvityksen laatiminen maankäytönsuunnittelussa, Helsingin kaupunki, Maankäytön yleissuunnittelunohje 9.9.2019) mukaisella arviointitavalla. Yhtenä ohjeen tavoitteena
on kansallisen toimintatavan puuttuessa ohjeistaa kaupungin organisaation ulkopuolisia suunnitteluhankkeita yhteismitalliseen melun arviointitapaan myös Helsingille ominainen raitioliikenne ja sen erityispiirteet huomioon ottaen. Em. meluselvitysohjeen mukaisesti kaavaalueelle sijoittuvan raitiotiekaarteen kaarrekirskunnan aiheuttama melu
on otettu huomioon sekä keskiäänitason että enimmäisäänitason laskennassa. Kirskunnan huomiointi nostaa julkisivuihin kohdistuvia keskiäänitasoja ja enimmäisäänitasoja kaarteen lähiympäristössä.
Kaupungin meluselvitysohjeen mukaisessa menettelyssä noudatetaan
raitioteiden melupäästönosalta monin tavoin varovaisuusperiaatetta.
Esimerkiksi kaarrekirskunta on satunnainen ilmiö, jonka suuruuteen ja
esiintymistodennäköisyyteen vaikuttavat mm. kaarresäde, ajonopeus,
kalusto ja sääolosuhteet. Kuitenkin ohjeen mukaisessa melumallinnuksessa jokaisen vaunun oletetaan kirskuvan kaarteissa, joiden kaarresäde on alle ohjeessa määritellyn arvon 50 m. Myös kirskunnasta aiheutuva äänenvoimakkuus ja taajuusjakauma vaihtelee suuresti.
Maankäytön suunnittelussa käytetään kuitenkin varmuuden vuoksi kapeakaistaisuuden vuoksi + 5 dB häiritsevyyskorjausta keskiäänitason
laskennassa.
Tällä menettelytavalla pyritään varmistamaan riittävä ja hyvä ääneneristävyys kaavoitettaessa uusia asuinrakennuksia raitiotien varteen ja
turvaamaan asumisen terveellisyys ja riittävä asuinviihtyisyys myös siinä tapauksessa, että asunto avautuu yksinomaan melulähteen suuntaan. Mallinnustavan tavoitteena on antaa varmuusvaraa julkisivujen
ääneneristävyyden mitoitukseen eikä sen katsota aiheuttavan lisävaatimusta muulle meluntorjunnalle ja suunnitteluratkaisuille esim. asuntopohjien suhteen.
Suunnitellut Radiokadun suuntaiset rakennusmassat estävät tehokkaasti liikennemelun leviämistä kortteleiden sisäosiin. Keskiäänitasot
sekä päivällä että yöllä alittavat kauttaaltaan melutason ohjearvot kortteleidensisäpihoilla. Myös Radiokatuun rajautuvien asuinrakennusten
sisäpihan puoleisilla julkisivuilla melutason ohjearvot päivä- ja yöaikaan
alittuvat.
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Oikaisukehotuksessa todetaan, että asuntojen parvekkeet on tarpeen
määrätä lasitettaviksi. Erillinen lasitusmääräys on kuitenkin tarpeeton,
koska asemakaavassa on jo annettu määräys, jonka mukaan oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvo päivällä ja yöllä. Oleskeluparvekkeiden suojaaminen liikennemelulta tarkoittaa käytännössä useimmiten lasittamista.
ELY-keskuksen oikaisukehotuksessa viitataan kaavan liitteenä olevan
viitesuunnitelman pohjapiirustuksiin, joissa merkittävä osa meluisaan
suuntaan sijoittuvista asunnoista aukeaa vain meluisan Radiokadunsuuntaan. Viitesuunnitelmat ovat suunnittelun alkuvaiheen luonnoksia,
ne eivät ole oikeusvaikutteisia eivätkä osa asemakaavaa. Molempien
kortteleiden jatkosuunnittelussa asuntojen pohjaratkaisut ovat kehittyneet siten, että suurin osa Radiokadun puoleisista asunnoista aukeaa
myös sisäpihan suuntaan.
Edellä lausuttu huomioon ottaen asemakaavoituspalvelu on 25.8.2021
lisännyt asemakaavakarttaan määräyksen
”Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuksissa suurimman osan asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan suuntaan" ja
päivittänyt kaavaselostusta vastaavasti sekä esittänyt kaupunginhallitukselle ao. kaavaa muuttavan päätöksen tekemistä.
Rakennussuunnittelun mahdollisuudet ja alueen melutilanne huomioiden on riittävää, että suurin osa asunnoista suunnataan sisäpihan
suuntaan. Pieni osa asunnoista voi avautua vain Radiokadun suuntaan, jotta rakennussuunnittelun keinoin on mahdollista löytää toimivimmat pohjaratkaisut ja vältytään ylisuurilta kirvesvarrenmuotoisilta
asunnoilta. Asemakaavan sisältövaatimusten toteutuminen on näissäkin tapauksissa varmistettu julkisivuille annetuilla äänitasoerovaatimuksilla. Asemakaava luo terveellisyydelle, turvallisuudelle ja viihtyisyydelle
riittävät edellytykset, joita lisätty kaavamääräys parantaa entisestään.
Lisätty kaavamääräys ei muuta asemakaavaa olennaisesti, eikä sitä
sen vuoksi ole tarpeen asettaa uudelleen julkisesti nähtäville.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä 5.5.2021 § 103 ei valitettu. MRL:n
196 §:n mukaan Uudenmaan ELY-keskuksella on oikeus hakea muutosta nyt käsiteltävänä olevaan päätökseen siinä tapauksessa, ettei se
tyydy kaupunginvaltuuston uuteen päätökseen. Muilla on muutoksenhakuoikeus vain siltä osin kuin 5.5.2021 hyväksyttyä kaavaa on tällä
päätöksellä muutettu.
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Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 713
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila)
korttelin 17051 tontin 3 ja korttelin 17053 tontin 10 sekä katualueiden
asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 ja
25.8.2021 muutetun piirustuksen nro 12617 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
19.04.2021 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 103
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila)
korttelin 17051 tontin 3 ja korttelin 17053 tontin 10 sekä katualueiden
asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun
piirustuksen nro 12617 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 548
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Hankenumero 4886_5
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Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12617 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttia
3 ja korttelin 17053 tonttia 10 sekä katualueita.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely
22.09.2020 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Outi Ruski. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
31.03.2020 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Outi Ruski, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 15207
outi.ruski(a)hel.fi
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37229
aleksi.raisanen(a)hel.fi
Inka Lappalainen, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin:
310 21344
inka.lappalainen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800
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pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2020 § 8
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12617 pohjakartan
kaupunginosassa 17 Pasila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12617
Kaupunginosa: 17 Pasila
Kartoituksen työnumero: 36/2019
Pohjakartta valmistunut: 9.9.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 298
Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite
Helsingin palkkatakuusta
HEL 2021-001530 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Juha Rosvall, johtava asiantuntija, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 29143
juha.rosvall(a)hel.fi
Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 20595
leena.sandgren(a)hel.fi

Liitteet
1

Ryhmäaloite 03.02.2021 Ebeling Mika Kristillisdemokraattien ja Sinisten
ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Ryhmäaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki antaa palkkatakuun työntekijöilleen, jotka ansaitsevat alle 3000 euroa siten, että kaupunki maksaa näille työntekijöille vähintään samaa palkkaa kuin muut
Uudenmaan kunnat. Palkkatakuu alkaisi 1.1.2023, mitä edeltäisi palkkavertailu em. kuntien kesken.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungilla on helmikuun
palkkatiedon mukaan noin 26 000 tehtävää noin 500 eri tehtävänimikkeessä, joiden varsinainen palkka on alle 3000 euroa kuukaudessa.
Varsinainen palkka sisältää mahdolliset työkokemuslisät ja hyvästä
työsuorituksesta maksettavat henkilökohtaiset lisät. Varsinaisen palkan
lisäksi monille ammattiryhmille maksetaan lisäksi epämukavan työajan
korvauksia, jolloin henkilön ansiotaso muodostuu varsinaista palkkaa
korkeammaksi, kuten palomiehillä ja useilla terveydenhuollon tehtävissä toimivilla.
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

63 (516)

Asia/9
13.10.2021

Pääosa palkasta määrittyy tehtävän vaativuuden perusteella. Matalamman vaativuustason tehtävien palkkojen korottamiset aiheuttaisivat
palkankorotuskulujen lisäksi heijastusvaikutuksia myös vaativampien
tehtävien palkkoihin, koska työehtosopimusten mukaan vaativammista
tehtävistä tulee maksaa korkeampaa palkkaa kuin vähemmän vaativista tehtävistä.
Helsinki seuraa palkkojen kehittymistä kunta-alalla ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken toteutetaan aika ajoin palkkavertailuja. Merkittäviä
palkkaeroja ei ole kuitenkaan havaittu. Tarkempi vertailu edellyttäisi yhtenäisen vaativuudenarviointijärjestelmän kaikissa Uudenmaan kunnissa. Saman nimikkeen tehtävät eivät ole keskenään identtisiä eri kunnissa, joten palkkojen tasaaminen ilman tarkkaa vaativuusvertailua ei
olisi perusteltua. Edellä mainitun kuntien välisen yhteisen ja yhtenäisen
vaativuudenarviointijärjestelmän luominen vaatisi suuren työmäärän lisäksi yhteisen tahtotilan Uudenmaan kuntien kesken.
Henkilöstön kokonaisansioon vaikuttavat lisäksi käytössä olevat palkkiojärjestelmät. Helsinki muun muassa palkitsee henkilöstöään kertapalkkioilla.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on sitoutunut valtakunnallisten sopimusten mukaisiin palkkaratkaisuihin. Tämän lisäksi
kaupungin omalla palkkapolitiikalla varmistetaan mahdollisimman tasaarvoinen ja oikeudenmukainen palkitseminen valtakunnallisten sopimusten raameissa huomioiden myös palkkakilpailukykyhaasteet.
Kaupunginhallitus toteaa vielä, että vuoden 2021 aikana toteutettavasta
palkkakehityssuunnitelmasta suunnattiin merkittäviä osia matalapalkkaisille aloille, kuten palomiehille, sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisiin
hoitotehtäviin ja varhaiskasvatukseen. Tähän on varattu valtakunnalliset sopimuskorotukset ylittävää kaupungin omaa rahoitusta.
Palkkakehityssuunnitelma perustuu henkilöstön ja henkilöryhmien
palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen
sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden
2021 talousarviossa 4,5 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että ehdotuksen mukaista palkkatakuuta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa.
Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä
ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän
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puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä
ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Juha Rosvall, johtava asiantuntija, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 29143
juha.rosvall(a)hel.fi
Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 20595
leena.sandgren(a)hel.fi

Liitteet
1

Ryhmäaloite 03.02.2021 Ebeling Mika Kristillisdemokraattien ja Sinisten
ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 638
HEL 2021-001530 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Juha Rosvall, johtava asiantuntija, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 29143
juha.rosvall(a)hel.fi
Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 20595
leena.sandgren(a)hel.fi
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§ 299
Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite, lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistaminen ja Helsingin huumeongelma
HEL 2021-002927 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Miila Lukkarinen, asiantuntija, puhelin: 36502
miila.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Ryhmäaloite 03.03.2021 Sazonov Daniel Kokoomuksen ryhmäaloite
lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huumeongelman
Helsingin poliisilaitoksen lausunto 23.8.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsingin tulee tiivistää yhteistyötään poliisin kanssa koulujen ja päiväkotien alueiden valvonnassa ongelma-alueilla, minkä lisäksi tärkeää on koulujen
alueiden ympärivuorokautinen pihavalaistus, liikkuvan sosiaalitoimen
toiminnan jatkaminen ja huumeiden käyttäjien nykyistä vahvempi ohjaaminen terveydenhoidon ja sosiaalitoimen piiriin.
Aloitteen johdosta on saatu Helsingin poliisilaitoksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. Kaupunkiympäristön toimialan vastaus on sisällytetty kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon.
Koskien aloitteessa esitettyä valvontaan liittyvän yhteistyön tiivistämistä
poliisin kanssa kaupunginhallitus viittaa Helsingin poliisilaitoksen lausuntoon ja toteaa, että poliisilaitos valvoo yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymistä koko kaupungin alueella. Poliisi partioi paitsi muun
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toimintansa ohella, myös erikseen suunnitellusti päiväkotien ja koulujen
piha-alueilla tarkoituksenaan estää etenkin nuorten päihteiden käyttöä
ja siitä aiheutuvia häiriöitä. Päihteisiin liittyviä ongelmia ei voida täysin
poistaa pelkästään poliisin suorittaman valvonnan tai rakenteellisten
ratkaisujen keinoin. Helsingin poliisilaitos kannattaa aloitteessakin mainittuja päihdeongelmaisten henkilöiden hoitoonohjauksen tehostamistoimenpiteitä. Poliisin toimenpiteiden kohteeksi joutuneiden henkilöiden
osalta on jo tällä hetkellä käytössä päihteiden ongelmakäyttäjiin kohdennettu hoitoonohjaus-malli.
Helsingin poliisilaitoksen ja kaupungin välisen muun yhteistyön tiivistämistä koskien kaupunginhallitus viittaa asiasta saatuihin lausuntoihin ja
toteaa, että Helsingin poliisilaitoksen ja kaupungin toimijat ovat kehittäneet yhteistyössä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja niistä aiheutuvien haittojen minimointiin liittyviä toimenpidemalleja jo useiden vuosien
ajan. Sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalveluiden henkilöstö tekee
aktiivista verkostoyhteistyötä poliisin kanssa tavoitteenaan ennaltaehkäistä ja vähentää huumeongelmista johtuvia ympäristö- ja turvallisuushaittoja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan turvallisuuspalvelut
tekevät tiivistä, säännöllistä yhteistyötä Helsingin poliisin ennaltaestävän toiminnan yksikön kanssa, minkä lisäksi tiettyjen toimipisteiden
henkilöstöt tekevät säännöllistä yhteistyötä poliisin kanssa alueellisten
haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä ja hoitamisessa. Lausunnossaan poliisilaitos kannattaa kaikkien sellaisten uusien toimenpidemallien edistämistä, jotka ovat omiaan vahvistamaan poliisilaitoksen ja
kaupungin yhteistyöverkostojen toimintaa ja päihteiden väärinkäyttäjien
saattamista entistä tiiviimmin erilaisten terveydenhoidon ja sosiaalitoimen tukiverkostojen piiriin. Kaupunginhallitus yhtyy poliisilaitoksen näkemykseen, ja katsoo, että toimenpidemalleja on tarvittaessa mahdollista edistää olemassa olevissa yhteistyörakenteissa.
Helsingin kaupungin viimeisimmän turvallisuustutkimuksen mukaan
(2018) kaupunkilaisten omalla asuinalueellaan näkemän huumeiden
käytön ja asuinalueella koetun turvattomuuden välillä on yhteys. Huumeiden käyttöön ja myyntiin liittyvien havaintojen yleisyys vaihtelee
Helsingissä alueellisesti merkittävästi. Koulujen ja päiväkotien henkilökunnan käytössä on kiinteistöjen sähköinen huoltokirja, jonne voi kirjata
ilmoituksen piha-alueilla havaituista ruiskuista ja neuloista. Ilmoitusten
perusteella kaupunkiympäristön toimiala voi kohdentaa entistä paremmin toimenpiteitä erityisesti niihin kohteisiin, joissa esiintyy huumeidenkäyttöön liittyvää roskaamista. Koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen
henkilöstöä on ohjeistettu omalta osaltaan tarkastamaan piha-alueet
huolellisesti päivittäin ennen ulkoilua. Huumeiden käyttövälineiden käsittelystä ja välituntivalvonnasta on laadittu henkilöstölle ohjeistuksia ja
piha-alueilta poistetaan siellä mahdollisesti olevat vaaralliset esineet.
Sähköisen huoltokirjan ilmoitusten avulla kiinteistönhuollon käynnit voiPostiosoite
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daan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ajoittaa siten, että koulujen ja
päiväkotien henkilökunnan ei tarvitse huolehtia alueen siivoamisesta
huumeidenkäyttöön liittyvän jätteen osalta. Ilmoitusten perusteella saadaan myös koottua tietoa siitä, miten laajasti ilmiötä esiintyy, jotta eri
toimijoiden käytössä olevin keinoin voidaan puuttua asiaan tehokkaammin. Kasvatus- ja koulutustoimialan lausuntoon viitaten kaupunginhallitus katsoo, että on perusteltua kehittää kiinteistöhuollon palveluja erityisesti niiden päiväkotien, koulujen ja leikkipuistojen kohdalla, joiden ulkoilualueilta löytyy säännöllisesti huumeruiskuja ja -neuloja. Lisäksi henkilöstön osaamista turvallisuuden edistämisen taidoissa, riskitilanteiden tunnistamisessa sekä ajantasaisen ohjeistuksen ja toimintatapojen ylläpitämisessä tulee tarvittaessa vahvistaa.
Uusien päiväkoti- ja koulurakennusten ulkotilojen ohjeistuksessa ja
suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota valvottavuuteen, joilla
voidaan parantaa lasten turvallisuutta koulun ja päiväkodin oman toiminnan aikana. Vanhemmissa kiinteistöissä ulkoalueiden turvallisuuden parantamista tarkastellaan tapauskohtaisesti. Ulkoalueiden valvottavuutta tarkastellaan myös toiminta-aikojen ulkopuolelle ajoittuvan
mahdollisen epäasiallisen käytöksen varalta. Valaistus suunnitellaan siten, että se tukee alueiden valvottavuutta erityisesti ilkivallalta ja epäasialliselta käyttäytymiseltä ja huomioi sen, että myös liiallinen valaistus
lisää mahdollisuutta pistettävien huumeiden käytölle.
Helsingin kaupungin turvallisuustutkimuksen mukaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden lisääminen koetaan yhtenä eniten kaupungin turvallisuutta ja viihtyisyyttä parantavana tekijänä. Päihdepalveluihin ja
asunnottomien palveluihin on lisätty liikkuvan työn resursseja sekä kuntouttavaan että haittoja vähentävään työhön. Päihdepalveluiden työntekijät arvioivat kokonaisvaltaisesti asiakkaiden palvelun ja hoidon tarvetta ja ohjaavat ja neuvovat asiakkaita myös muihin palveluihin hakeutumisessa. Myös aikuissosiaalityön etsivän lähityön toimintaa on yhtenäistetty ja tehostettu kaikilla Helsingin alueilla. Etsivä lähityö toimii kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa
neuvoen, ohjaten ja tarvittaessa saattaen avun tarpeessa olevia henkilöitä palvelujen piiriin.
Kaupungin päihdepalveluiden haittoja vähentävä asiakastyö sekä ympäristötyö on osoittautunut tärkeäksi asuinalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisääväksi toiminnaksi. Päihteiden käyttäjille suunnatusta
Symppis-päiväkeskustoiminnasta on saatu hyvää palautetta sekä
asukkailta että viranomaisilta erityisesti Kontulan ostoskeskuksen alueella. Päihteidenkäyttäjille suunnattujen päiväkeskusten nykyistä pidempien aukioloaikojen mahdollistaminen olisi toimenpiteenä omiaan
edistämään turvallisuudentunnetta alueilla, joilla on tunnistettu haasteita päihteidenkäytön näkyvyyteen ja lieveilmiöihin liittyen.
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Uusien toimintamallien kehittämisen osalta kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että kansainvälisten
kokemusten mukaan huolellisesti suunnitellut ja asianmukaisesti valvotut huumeidenkäyttötilat vähentävät huumeiden käytöstä koituvia haittoja ja lieveilmiöitä. Myönteisten terveysvaikutusten lisäksi niillä voi olla
suotuisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen, julkisten tilojen siisteyteen ja asuinympäristöjen turvallisuuden tunteeseen. Helsingin kaupunki on tehnyt valvotuista huumeiden käyttötiloista erillisselvityksen,
joka on valmistunut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan käyttötilan toimintamallia ja sijoittamista sekä sen tuottamia mahdollisia etuja ja haittoja. Voimassa oleva lainsäädäntö ei salli käyttöhuoneen perustamista.
Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin 1.4.2019 valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. Säädösvalmistelua ei ole käynnistetty syksyyn 2021 mennessä sosiaali- ja terveysministeriössä. Koronapandemiasta johtuva työtehtävien priorisointi on viivästyttänyt eräiden hankkeiden valmistelua ministeriössä, eikä aloite ole vielä ollut poliittisessa käsittelyssä. Lainsäädäntöhankkeen edetessä Helsingin kaupunki tukee valmistelutyötä.
Edellä mainittuun viitaten kaupunginhallitus katsoo, että nykyiset toimintamallit ja yhteistyörakenteet mahdollistavat alueellisesti kohdennettujen toimenpiteiden tarpeellisuuden arvioimisen ja toteuttamisen. Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin kaupungin ja poliisilaitoksen tiivistä yhteistyötä huumeidenkäytön haittojen ja lieveilmiöiden vähentämiseksi tulee jatkaa olemassa olevissa yhteistyörakenteissa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Miila Lukkarinen, asiantuntija, puhelin: 36502
miila.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Ryhmäaloite 03.03.2021 Sazonov Daniel Kokoomuksen ryhmäaloite
lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huumeongelman
Helsingin poliisilaitoksen lausunto 23.8.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 685
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Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miila Lukkarinen, asiantuntija, puhelin: 36502
miila.lukkarinen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 276
HEL 2021-002927 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Kokoomuksen ryhmäaloitteesta lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huumeongelmaan:
Aloitteessa esitetään toimenpiteitä lasten asumisympäristön ja koulunkäynnin turvallisuuden lisäämiseksi sekä huumeiden käyttäjien hoitoon
pääsyn edistämiseksi ja päihteisiin liittyvien akuuttien turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee aktiivista yhteistyötä poliisin
kanssa erilaisissa toiminnan turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kiinteistöjen huoltoon liittyen on kaupunkiympäristön toimialan kanssa tunnistettu kohteet, joissa huumeidenkäytön aiheuttamaa ulkoalueiden roskaamista esiintyy. Uusien palvelutilojen suunnittelussa kiinnitetään
huomiota ulkotilojen valvottavuuteen ja valaistukseen. Lisäksi ruiskujen
ja neulojen käsittelystä ja välituntivalvonnasta on laadittu henkilöstölle
ohjeita. Koulumatkojen turvalisuudesta keskustellaan oppilaiden kanssa.
Huumeiden käyttäjien hoitoon ohjaamista, neuvontaa ja hoito järjestetään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Toimintaympäristöt
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Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö sekä hyvinvoiva yhteisö
muodostuvat hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista olosuhteista.
Erilaisten oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua,
oppimista ja vuorovaikutusta.
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kiinteistöjen huollosta ja ylläpidosta. Käytössä on kiinteistön sähköinen huoltokirja, jonka kautta toimipisteet ilmoittavat kiinteistöjen sisä- ja ulkotilojen puutteista. On tärkeää, että piha-alueilla havaituista ruiskuista ja neuloista tehdään ilmoitus myös huoltokirjaan, jotta kaupunkiympäristön toimiala voi kohdentaa entistä paremmin huollon toimenpiteitä erityisesti niihin kohteisiin,
joissa esiintyy huumeidenkäyttöön liittyvää roskaamista. Näin myös
kiinteistönhuollon käynnit voidaan mahdollisuuksien mukaan ajoittaa siten, että henkilökunnan ei tarvitse huolehtia asiasta. Huoltokirjaan tehtyjen ilmoitukset perusteella saadaan myös koottua tietoa siitä, miten
laajasti ilmiötä esiintyy ja voidaan eri toimijoiden tahoilla tehokkaammin
puuttua asiaan.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tärkeää, että toimipisteiden
turvallisuussuunnitelmissa tunnistetaan riskit, jotka liittyvät ulkoalueiden
turvallisuuteen. Tämä lisää henkilöstön toimintakykyä ja osaamista tilanteissa, joissa oppimisympäristöjen turvallisuuteen kohdistuu uhkia.
Kouluissa välituntivalvonnasta laaditaan suunnitelma, jossa mm. arvioidaan välituntialueesta sekä lähiympäristöstä aiheutuvat merkittävät
riskit. Riskienarvioinnissa huomioidaan mm. rakenteiden ja välineiden
kunto, valvonnan katvealueet, valaistus, eri vuodenaikojen merkitys
valvonnalle, ympäristön liikenteen tai sosiaalisen ympäristön aiheuttavat uhat, ja välineiden turvallinen käyttö.
Koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen henkilöstöä on ohjeistettu omalta osaltaan tarkastamaan piha-alueet huolellisesti päivittäin ennen ulkoilua. Esimerkiksi pihalta poistetaan sinne mahdollisesti ilmaantuneet
vaaralliset esineet.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan turvallisuuspalvelut tekevät tiivistä, säännöllistä yhteistyötä Helsingin poliisin ennaltaehkäisevän yksikön kanssa. Poliisin kanssa käydään läpi toimintatapoja ja poliisi osallistuu valvontatehtäviin resurssiensa mukaan. Myös tiettyjen toimipisteiden henkilöstöllä on säännöllistä yhteistyötä poliisin kanssa alueellisten haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen.
Koulumatkan turvallisuus on tärkeää. Kouluissa käydään läpi koulumatkojen turvallisuuteen liittyviä asioita varsinkin alimmilla luokilla.
Koulujen ja oppilaitosten oppilashuollolla on omalta osaltaan tärkeä
rooli lasten ja nuorten elämässä huumeiden käytön ennaltaehkäisyssä
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ja huumeiden käytön vaikutusten hoitamisessa lasten ja nuorten elämässä.
Ulkotilojen suunnittelu
Uusien päiväkoti- ja koulurakennusten ulkotilojen ohjeistuksessa ja
suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota valvottavuuteen, joilla
voidaan parantaa oppijoiden turvallisuutta koulun ja päiväkodin oman
toiminnan aikana. Vanhemmissa kiinteistöissä ulkoalueiden turvallisuuden parantamista tarkastellaan tapauskohtaisesti.
Ulkoalueiden valvottavuutta tarkastellaan myös varsinaisten toimintaaikojen ulkopuolella liittyvään mahdollisen epäasiallisen käytöksen varalta. Rakennusten suunnitteluratkaisuissa pyritään lisäämään turvallisuutta välttämällä erilaisten katvealueiden syntymistä, myös rakennuksen sijoittamisella tontille voidaan lisätä alueen turvallisuutta. Valaistus
suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti siten, että se tukee alueiden valvottavuutta erityisesti ilkivallalta ja epäasialliselta käyttäytymiseltä, mutta liiallinen valaistus luo paikkoja huumeruiskujen käyttöön.
Yhteenveto
Kasvatuksen ja koulutuksen ensisijainen tavoite on lasten ja nuorten
hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja turvaaminen.
Kiinteistöihin ja elinympäristöihin liittyvän turvallisuuden lisäämiseksi on
tärkeä jatkaa tiivistä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja poliisin kanssa ongelmien varhaisen tunnistamisen parantamiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden järjestämiseksi.
Huumeiden käyttäjien hoitoonohjauksessa on sosiaali- ja terveystoimialalla merkittävä rooli.
Laajempi vaikuttaminen kaupunkilaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin
on monen toimija yhteistyötä, johon on kehitetty toimintamalleja, mutta
jotka varmasti vaativat jatkuvaa kehittämistä ja vaikuttavuuden arviointia. Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 kokoaa ja
ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen on kaupungin eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin
kohdistuvaa toimintaa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä henkilöstön osaamisen
vahvistamista turvallisuuden edistämisen taidoissa ja riskitilanteiden
tunnistamisessa sekä ajantasaisen ohjeistuksen ja toimintatapojen ylläpitämistä. Lisäksi on tärkeätä, että kaupunkiympäristöntoimialan
kanssa kehitetään kiinteistöhuollon palveluja erityisesti niiden päiväkoPostiosoite
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tien, koulujen ja leikkipuistojen kohdalla, joiden ulkoilualueilla esiintyy
säännöllisesti huumeruiskuja ja -neuloja.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 147
HEL 2021-002927 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamista ja Helsingin
huumeongelmaa koskevasta kokoomuksen ryhmäaloitteesta:
”Ryhmäaloitteessa esitetään toimenpiteitä lasten asumisympäristön ja
koulunkäynnin turvallisuuden lisäämiseksi sekä huumeiden käyttäjien
hoitoon pääsyn edistämiseksi ja päihteisiin liittyvien akuuttien turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä autetaan huumeita käyttäviä helsinkiläisiä
ja heidän läheisiään päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa. Osa
palveluista on jalkautettu kaupunkilaisten asuin- ja elinympäristöihin.
Kaikille huumeongelmaisille helsinkiläisille tarjotaan yksilöllisesti suunniteltua hoitoa, joka sisältää tarpeen mukaan psykososiaalista hoitoa ja
lääkehoitoa. Sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalvelut toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoissa, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja
vähentää huumeidenkäytöstä aiheutuvia ympäristö- ja turvallisuushaittoja.
Sosiaali- ja terveystoimialan aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja
päihdetyön yksikön tavoitteena on vähentää helsinkiläisten päihteidenkäyttöä ja edistää mielenterveyttä. Kaupunkilaisille tuotetaan tietoa
päihdehaitoista ja välineitä niiden ehkäisyyn ja hallintaan. Toiminta
kohdentuu kaupunkilaisiin sekä suoraan että ammattilaisten välityksellä. Työtä edistetään verkostotyön ohella muun muassa erilaisilla kaupunkitasoisilla ohjelmilla, aineistotuotannolla ja hankkeilla.
Helsingissä päihdeongelmaisten asiakkaiden hoito aloitetaan siinä sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä, missä asia tulee esille.
Asiakkaiden päihteidenkäyttöä arvioidaan ja työntekijöitä on koulutettu
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aktiivisesti tunnistamaan huumeidenkäyttöä erityisesti riskiryhmistä.
Asiakkaalle nimetään hänen kokonaishoidostaan vastaava ammattihenkilö, joka tarvittaessa konsultoi erityistason työntekijöitä psykiatriaja päihdepalveluista ja saattaa asiakkaan tarpeenmukaiseen jatkohoitoon.
Päihdeongelmaisia henkilöitä hoidetaan terveydenhuollossa ja päihdehuollon erityispalveluissa. Päihdepalveluihin ja asunnottomien palveluihin on lisätty liikkuvaa työtä sekä kuntouttavaan että haittoja vähentävään työhön. Päihdepalvelut ohjaa ja neuvoo myös muihin palveluihin
hakeutumisessa ja arvioi kokonaisvaltaisesti asiakkaiden palvelun ja
hoidon tarvetta.
Myös aikuissosiaalityön etsivän lähityön toimintaa on yhtenäistetty ja
tehostettu kaikilla Helsingin alueilla. Etsivä lähityö toimii kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Se neuvoo sekä ohjaa ja tarvittaessa saattaa avun tarpeessa olevia henkilöitä palvelujen piiriin. Lähityö tekee etsivää työtä ulkona asuvien ja palveluiden
ulkopuolella olevien parissa.
Monet päihde- ja asumispalvelujen tuottajat, järjestöt ja vertaistoimijat
tekevät päihteidenkäyttäjien elinympäristössä liikkuvaa haittoja vähentävää työtä. Helsingissä toimii vahva kaupungin ja järjestöjen muodostama liikkuvan kenttätyön verkosto.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalvelut toimii
aktiivisesti erilaisissa kaupungin turvallisuus-, yrittäjä- ja paikallistoimijaverkostoissa sekä muissa viranomaisverkostoissa, kuten poliisin
kanssa tehtävässä yhteistyössä. Verkostotyön tavoitteena on muun
muassa ennaltaehkäistä ja vähentää huumeongelmista johtuvia ympäristö- ja turvallisuushaittoja. Päihdepalvelut on mukana laajasti myös
erilaisissa vapaaehtois- ja ammattilaisverkostoissa, joissa ennakoidaan
huumausainetilannetta Helsingissä, muualla Suomessa ja maailmalla.
Kansainvälisten kokemusten mukaan huolellisesti suunnitellut ja oikein
sijoitetut valvotut huumeidenkäyttötilat vähentävät huumehaittoja.
Myönteisten terveysvaikutusten lisäksi niillä voi olla suotuisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen, julkisten tilojen siisteyteen ja asuinympäristöjen turvallisuuden tunteeseen. Helsingin kaupunki on tehnyt
valvotuista huumeiden käyttötiloista erillisselvityksen, joka on valmistunut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan käyttötilan toimintamallia ja sijoittamista sekä sen tuottamia mahdollisia etuja ja haittoja.
Tällä hetkellä lainsäädäntö ei salli käyttöhuoneen perustamista. Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin 1.4.2019 § 28 kokouksessaan
valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. Laissa on oltava
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säännökset muun muassa siitä, onko huumausaineiden käyttäminen ja
hallussapito rangaistavaa käyttöhuoneen tiloissa ja mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet ja oikeudet suhteessa käyttäjiin. Jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki tukee valmistelutyötä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia uhkia. Huumeongelmaisen henkilön hoitaminen tulee yhteiskunnalle
halvemmaksi kuin hoidotta jättäminen.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 300
Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman
monipaikkaisen työn mahdollistamisesta
HEL 2021-002906 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506
joonas.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Ryhmäaloite 03.03.2021 Peltokorpi Terhi Keskustan ryhmäaloite paikkariippumattoman työn mahdollistamisesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Keskustan valtuustoryhmä esittää 3.3.2021 jätetyssä ryhmäaloitteessaan, että Helsingin kaupunki mahdollistaa kaikissa soveltuvissa työtehtävissä työmuodon valinnanvapauden. Aloitteessa esitetään, että
kaupungin työntekijöiden mahdollisuutta valita, miten ja missä hän haluaa tehdä työnsä, on laajennettava. Aloitteessa esitetään, että tässä
siirtymässä on myös tuettava etäjohtamista ja luotava sille pelisäännöt.
Helsingin kaupunki työllistää noin 39 000 työntekijää, joista noin 10%
on työtehtävissä, joita voi tehdä etänä. Pääasiassa etätyötä voidaan
tehdä kaupunkiympäristön toimialalla, kaupunginkansliassa sekä muiden toimialojen ja liikelaitosten hallinnon työtehtävissä. Etätyö on ollut
käytössä oleva työnteon muoto niihin sopivissa tehtävissä jo ennen koronaepidemiaa ja esimerkiksi vuonna julkaistu 2018 etätyöohje mahdollisti etätyön tekemisen.
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Loppusyksystä 2020 Helsingin kaupunki aloitti koronasta palautumisohjelman. Osana ohjelmaa ja korona-ajan parhaita oppeja samassa yhteydessä sovittiin, että kaupunginkanslian henkilöstöosasto aloittaa kehittämistyön monipaikkaisen työn edistämiseksi. Työn tavoitteena oli
jatkokehittää kaupungin etätyön tekemisen mallia ja näin edistää työn
paikkariippumattomuutta. Taustana kehittämiselle toimi myös syksyllä
2020 toteutettu Kunta10 -henkilöstötutkimus, jonka tulosten mukaan
huomattiin etätyön lisänneen työtyytyväisyyttä.
Samassa yhteydessä selvitettiin myös esimerkiksi, miten toimitilat tukevat monipaikkaista työtä. Kevään 2021 aikana tehdyn selvityksen
myötä kävi ilmi, että merkittävä osa monipaikkaiseen työhön liittyvistä
toimitiloista on viime vuosien aikana uusittu niin, että ne tukevat tätä
työnteon muotoa. Tästä paras esimerkki on vuonna 2020 valmistunut
Kymp-talo.
Uusi monipaikkaisen työn ohje hyväksyttiin ja tuli voimaan 26.5.2021.
Sen pääviesti on, että Helsingin kaupunki haluaa olla edelläkävijä työnantajana ja tarjota työhön liittyviä joustoja henkilöstölleen – mukaan
lukien monipaikkainen työ tehtävissä, joihin se sopii. Monipaikkaisen
työn pääperiaate on, että jos työn luonne sen sallii, työntekijät voivat
valita työnteon paikkansa työtehtävien mukaan. Ohjeessa huomioidaan
myös se, että esimerkiksi yhteisöllisyyden ja yhdessä kehittämisen
kannalta on oleellista, että työyhteisöt tapaavat myös kasvokkain.
Työyhteisöt esihenkilöiden johdolla sopivat mitkä ovat lähityötä ja kohtaamisia vaativia työtehtäviä.
Uusi monipaikkaisen työn ohje mahdollistaakin yllämainittujen reunaehtojen mukaisesti työnteon paikan valitsemisen vapaasti – mukaan lukien työn tekemisen muualta Suomesta. Monipaikkaisen työn ohje
mahdollistaa myös pääsääntöisen etätyön, mikä luo uusia mahdollisuuksia rekrytoida osaajia ympäri Suomea.
Kuten aloitteessakin mainitaan, lisääntyvä monipaikkainen työ vaatii tukea esihenkilöiden johtamistyöhön. Samanaikaisesti uuden monipaikkaisen työn ohjeen kanssa julkaistiin esihenkilöiden johtamisen huoneentaulu sekä erillinen ”Monipaikkaisen työn Helvi”-keskustelutyökalu,
joka auttaa esihenkilöitä sopimaan yhdessä työyhteisön kanssa monipaikkaisen työn pelisäännöt. Lisäksi esihenkilöitä tuetaan erillisillä monipaikkaiseen työhön ja sen johtamiseen liittyvillä valmennuksilla. Valmennukset aloitettiin heti koronaepidemian alkaessa ja niitä tullaan jatkamaan syksyllä 2021.
Monipaikkainen työ korostaa myös työntekijöiden omaa vastuuta johtaa
omaa työtään. Tämän takia myös työntekijöille luotiin oma monipaik-
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kaisen työn huoneentaulu. Henkilöstölle järjestetään myös itsensä johtamiseen liittyviä valmennuksia.
Kaupunki on siten jo kevään 2021 aikana alkanut mahdollistamaan
monipaikkaisen työn kulttuuria. Kyse on matkasta, joka vaatii pitkäjänteistä kehittämistä ja tukea niin henkilöstölle kuin esihenkilöille. Puitteet
tätä varten on luotu ja niitä tullaan jatkokehittämään palautteiden ja kokemusten myötä.
On myös huomioitava, että monipaikkainen työ on yksi työnteon joustoista. Muut joustot liittyvät mm. joustotyöaikaan, perhe-/opintovapaisiin
ja muihin työn ja muun elämän yhdistäviin joustoihin. Yhdenvertaisen
työkulttuurin kannalta on oleellista, että työn joustoja kehitetään kokonaisuutena, jotta kaikilla työntekijöillä on niitä käytössä.
Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on
otsikoitu ryhmäaloitteeksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506
joonas.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Ryhmäaloite 03.03.2021 Peltokorpi Terhi Keskustan ryhmäaloite paikkariippumattoman työn mahdollistamisesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 639
HEL 2021-002906 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloitteen
loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506
joonas.pikkarainen(a)hel.fi
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§ 301
Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite palveluja koordinoivasta yhteyshenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen
HEL 2021-006778 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite_

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Avoimen puolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan palveluja koordinoivaa yhteyshenkilöä lapsiperheiden tukemiseen.
Sosiaali- ja terveystoimialan perhekeskukset kokoavat jo nyt moniammatillisia palveluja yhteen ja perheillä on oma palvelutarpeen mukainen
vastuutyöntekijä ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti.
Kaupunginhallitus toteaa, että toimialat kehittävät parhaillaan palveluketjuja ja lisäävät yhteistyötä, jotta lasten ja perheiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan.
Palveluja pyritään kohdentamaan sujuvasti, oikea-aikaisesti ja asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioon ottaen. On tärkeää, että palvelupolut
pystytään kuvaamaan selkeästi. Perhekeskuspalveluja kehitetään mm.
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (Lape) ja Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. Ammattilaisten kykyä sitoutua
kokonaisvaltaiseen lasten ja nuorten huomioimiseen vahvistetaan kaupunkiyhteisten Common Approach (CA, Huolen tunnistaminen) ja Miten
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menee -mallien vakiinnuttamisella ja lisäämällä tietoa tarjolla olevista
palveluista.
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsikoitu ryhmäaloitteeksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite_

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 640
HEL 2021-006778 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 279
HEL 2021-006778 T 00 00 03
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Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Avoin puolueen ryhmäaloitteesta palveluja koordinoivasta
kontaktihenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että perhepalvelut ovat
kaikille helposti saavutettavissa ja asiakaslähtöisiä perhetilanteesta
riippumatta. Monialaista yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimialan vastuu/nimetty työntekijöiden kanssa vammaistyössä, lastensuojelussa ja sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätökseen liittyvän
työntekijän kanssa. Palvelujen moninaisuus koordinoidaan systemaattisella eri toimijoiden yhteistyöllä, jossa vastuut ja toimijat on selkeästi
sovittu. Perheet voivat kokea tämän moniammatillisen kokonaisuuden
hajanaisena ja tällöin yhden kontaktihenkilön nimeäminen voi auttaa
perhettä.
Matalan kynnyksen palvelut
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, jossa vakiinnutetaan lasten, nuorten
ja perheiden matalan kynnyksen palvelumalleja. Perheentuki- sivustolla
on tietoa perheille kaupungin tarjoamista palveluista vauvaiästä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Sivustolla on tietoa mm. perhevalmennuksesta, lapsiperheiden kotipalvelusta ja nuorten harrastehausta.
Perhekeskuksen sosiaalipalveluiden piiriin perheet voivat hakeutua
soittamalla lapsiperheiden sosiaalineuvonnan numeroon tai täyttämällä
perheentuki.fi -verkkosivulta löytyvän Tarvitsen apua -napin lomakkeen.
Yhteistyö perhekeskuksen kanssa
Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennaltaehkäisevistä terveyden-ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin. Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kanssa noudatetaan yhdessä
sovittuja toimintatapoja asiakasohjauksen ja yhteistyön osalta. Neuvolatiimissä moniammatillinen työryhmä käsittelee asian ja miettii lapselle
sekä perheelle oikeanlaisen tuen ja sopii tapauskohtaisesti kuka toimii
perheen vastuuhenkilönä. Silloin kun huoli koskee jo lastensuojelun
tuen piirissä olevaa lasta tai kun huoli on suuri ja lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarassa ja mietitään lastensuojeluilmoituksen tekemistä, ollaan yhteydessä alueelliseen lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi- ja
tuki työryhmään. Yhteisessä tapaamisessa tuodaan esiin huoli, sovitaan kaikkien osapuolten työskentelystä perheen tukemiseksi, sovitaan
yhteydenpidosta työskentelyn aikana sekä miten ja milloin tilannetta arvioidaan seuraavan kerran.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että parhaiten kontaktihenkilömalli toimii perhekeskuksen palveluissa, silloin kun se perheen palvelutarpeen näkökulmasta edellyttää selkeää kokonaisuuden koordinointia.
Lapsiperheiden neuvonnan, ohjauksen ja mukanakulkijuuden toimintakäytäntöjä on tarkoituksenmukaista edelleen kehittää yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527
pasi.brandt(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 151
HEL 2021-006778 T 00 00 03

Esitys
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle koskien palveluja koordinoivaa kontaktihenkilöä lapsiperheiden tukemiseen avoimen puolueen ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että yksi kontaktihenkilö voisi koordinoida palveluita neuvolasta varhaiskasvatukseen ja kouluun. Aloitteen mukaan
kontaktihenkilö voisi toimia perhekeskusten yhteydessä ja että niissä
toimisi ajanvarauksettomia palveluja. Avoin valtuustoryhmä ehdottaa,
että kaupunki toteuttaa ”yhden luukun” periaatteen lapsiperheiden tukemiseen siten, että asiakaspalvelijalla on tietyt asiakasperheet, joita
he palvelevat yli toimialojen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut lausunnon kaupunginhallitukselle 8.6.2021 § 124 avoimen puolueen valtuutettujen aloitteeseen
koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa
tukemiseen. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja terveydenhuoltolaissa
(1326/2010) määriteltyä, erityistä tukea tarvitsevalle lapselle nimetään
vastuusosiaalityöntekijä, joka vastaa muun muassa palveluiden yhteensovittamisesta muiden toimijoiden tuen kanssa. Lausunnon mukaan erityislasten ja perheiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin kehittämällä palveluketjuja edelleen ja lisäämällä yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Sama
periaate soveltuu myös muiden lapsiperheiden tukemiseen.
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (Lape) lisäksi perhekeskuspalveluja kehitetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hanketta. Kehittämistyön tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemanPostiosoite
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sa perustason sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti, oikea-aikaisesti ja
palvelujen jatkuvuus turvaten. Keskiössä on palvelujen kohdentaminen
asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioiden. Kehittämistyössä hyödynnetään olemassa olevia hyviä käytäntöjä uusien toimintamuotojen kehittämisen rinnalla.
Perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tuen tarpeet ovat
hyvin heterogeenisiä. Palvelujen kehittämisessä painopiste on siinä,
miten räätälöidään lapselle ja perheelle asiakaslähtöisiä hoitopolkuja.
Asiakas saa tarvittaessa oman yhteyshenkilön varmistamaan, että
asiakkaan palvelukokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja ettei asiakas putoa palvelujen väliin.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että palvelupolut ovat
selkeästi kuvattuja ja että tarjolla olevat palvelut vastaavat lasten ja
heidän perheidensä tarpeisiin.
Perhekeskukset
Yhden luukun periaatteeseen pyritään vastaamaan perhekeskusten
kautta. Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelusta perheet ja
varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat neuvontaa ja tukea sekä ohjausta perhekeskuksen palvelujen ja tuen piiriin hakeutumisessa.
Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennalta ehkäisevistä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin.
Yhteistyötä eri toimijoiden kesken kehitetään jatkuvasti. Hoitosuunnitelman mukaisia interventioita tarjotaan lapsille ja perheille osana perhekeskuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja siten, että ne
muodostavat yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden. Perheillä on perhekeskuksissa oma palvelutarpeen mukainen vastuutyöntekijä ja perheitä tuetaan moniammatillisen tiimin palvelujen keinoin.
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut ovat käytössä kaiken ikäisillä kuntalaisilla Helsingin terveys- ja
hyvinvointikeskuksissa.
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaiset toimet ja
tavoitteet
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaisena toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä muiden toimialojen
kanssa kehittämällä ja ottamalla käyttöön yhteisiä palveluketjuja.
Lasten ja nuorten varhaista tukea vahvistetaan ottamalla käyttöön kaupunkiyhteinen huolen tunnistamisen työkalu eli Common Approach
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(CA) -malli sekä vakiinnuttamalla Miten menee -mallia. CA-mallin avulla
ammattilaisten kyky sitoutua kokonaisvaltaiseen lasten ja nuorten
huomioimiseen, kuulemiseen ja kohtaamiseen paranee. Miten menee mallin käyttöä riskiryhmien etsimisessä ja tunnistamisessa vakiinnutetaan. Sen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden varhaista tukea, antaa eri tahoille keinoja tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä uhkaavia riskejä ja tuen tarpeeseen liittyviä merkkejä sekä lisätä tietoisuutta tarjolla
olevista palveluista.
Sosiaali- ja terveystoimialalla vakiinnutetaan lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelumallia yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Käyttösuunnitelman mukaisesti parannetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja perustamalla perhekeskuksen yhteyteen uusi hoidollinen tiimi alle 13-vuotiaiden mielenterveyspalveluihin ja vahvistetaan
lastenpsykiatrisen työryhmän resursseja talousarvion puitteissa.
Helsinkiläinen vanhempi voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä Lapsiperheiden sosiaalineuvontaan saadakseen palveluohjausta sekä tarvittavaa apua ja tukea. Palvelu toimii puhelimitse, Tarvitsen apua -napin
ja tulevaisuudessa Apotti-järjestelmän Maisa-asiakasportaalin kautta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lasten ja perheiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan kehittämällä palveluketjuja edelleen
ja lisäämällä yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon
kanssa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi lisääntyy, kun he ohjautuvat
oikeisiin palveluihin ja saavat oikea-aikaista ja asiantuntevaa palvelua.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634
terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439
saila.nummikoski(a)hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777
marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
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§ 302
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erityislasten palvelujen koordinoimisesta yhden luukun periaatteella
HEL 2021-004210 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Petrus Pennanen ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan yhteyshenkilön koordinoimia erityislasten ja heidän vanhempiensa palveluja ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti.
Erityislasten ja heidän perheidensä palveluketjuja kehitetään parhaillaan toimialojen ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Tavoitteena on
ohjata eri toimijoita tunnistamaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanne ja palvelutarpeen taso, jotta lapset, nuoret ja perheet saavat oikea-aikaista ja oikein kohdennettua palvelua.
Kaikilla neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla tai nuorilla ei ole lastensuojelun, nuorten sosiaalityön, perhesosiaalityön tai vammaisten sosiaalityön tarvetta. Lapsen erityisyys määrittyy eri tavoin terveydenhuollon ja kuntoutuksen lainsäädännössä, sosiaalihuollon lainsäädännössä
sekä varhaiskasvatusta, opetusta ja oppilashuoltoa koskevassa lainsäädännössä. Tämä vaikuttaa palvelujen pirstaleisuuteen. Lisäksi rekisterilainsäädännössä oppilashuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedot ovat eri rekistereissä. Lapsen ja perheen
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

86 (516)

Asia/13
13.10.2021

kanssa työskentelevillä ammattilaisilla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta
tarkastella asiakkaan tietoja rekisterirajojen yli.
Perhekeskukset pyrkivät toimimaan yhden luukun periaatteella. Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennalta ehkäisevistä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin. Lapsille, nuorille ja perheille, joilla on paljon palvelutarpeita, tarjotaan yhteen sovitettu palvelukokonaisuus. Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelusta perheet ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset
saavat neuvontaa, tukea ja ohjausta perhekeskusten palvelujen piiriin
hakeutumisessa.
Lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti
omassa opetusryhmässä. Varhaiskasvatuksessa tai koulussa oleva
lapsi saattaa tarvita sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja, jotka
järjestetään kasvatuksellisen ja lääketieteellisen kuntoutuksen yhtenäisenä kokonaisuutena. Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren
kasvun ja mielenterveyden tukemisessa ovat ensisijaisia pedagogiset
tukitoimet sekä opiskeluun liittyvät järjestelyt opiskeluhuollon palvelujen
lisäksi. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta parannetaan parhaillaan nuorisoasematoimintaa vahvistamalla.
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 641
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

87 (516)

Asia/13
13.10.2021

HEL 2021-004210 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 243
HEL 2021-004210 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Petrus Pennasen aloitteesta
koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa
tukemisessa:
Kaupunginhallitus on 30.9.2019 erityislasten ja -perheiden palvelupolkujen selvittämistä ja palvelujen parantamista koskevassa päätöksessään todennut, että palveluja selkeytetään ja edistetään koordinoitua
sektorirajat ylittävää palveluyhteistyötä.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että asiakaslähtöistä
hoito- ja palvelupolkujen toimintatapaa kehitetään edelleen. Palvelujen
hajanaisuus ja koordinoimattomuus taklataan systemaattisella eri toimijoiden yhteistyöllä ja hyödyntämällä olemassa olevat palvelut nykyistä
paremmin.
Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimialan kanssa
Monialaista yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimialan vastuu /
nimetty työntekijöiden kanssa vammaistyössä, lastensuojelussa ja sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätökseen liittyvän työntekijän
kanssa. Erityisen tuen tarve määritellään tapauskohtaisesti, eikä se
edellytä tiettyä diagnoosia.
Yhden luukun periaatteeseen pyritään vastaamaan perhekeskusten
kautta. Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennaltaehkäisevistä terveyden-ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin eriPostiosoite
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tyispalveluihin. Lapsille, nuorille ja perheille, joilla on paljon palvelutarpeita, tarjotaan yhteen sovitettu palvelukokonaisuus.
Varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa oleva oppija saattaa tarvita sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja kasvun ja kehityksen tueksi, jolloin pedagoginen ja lääketieteellinen kuntoutus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, jossa vakiinnutetaan lasten, nuorten
ja perheiden matalan kynnyksen palvelumalleja.
Oppijan oikeus tukeen
Oppijalla on oikeus saada riittävää oppimisen tukea heti tuen tarpeen
ilmetessä. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä
kunkin oppijan, että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.
Tuki annetaan oppijalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä erilaisin
joustavin järjestelyin, ellei oppijan etu välttämättä edellytä hänen siirtämistä toiseen ryhmään tai yksikköön. Tavoitteena ja periaatteena toiminnan järjestämisessä on kaikkien oppijoiden kohdalla, ei vain tuen
toteuttamisessa ja tukea tarvitsevan oppijan osalta, inklusiivisuuden periaatteiden toteutuminen.
Oppilashuolto liittyy läheisesti kasvatus- ja opetustehtävään ollen oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä, sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa
keskeistä.
Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa järjestettävät pedagogiset
tukitoimet sekä oppimiseen ja opiskeluun liittyvät järjestelyt ovat ensisijaisia neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren kasvun -ja mielenterveyden tukemisessa.
Toimialan käytössä olevalla, noin kuuden miljoonan euron vuosittaisella
myönteisen erityiskohtelun rahoituksella (PD- rahoitus) on pystytty tasoittamaan kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja.
Monikielisten ohjaajien ja kouluvalmentajien tuen kokeilu ovat lisänneet
mahdollisuuksia puuttua alueellisesti painottuviin tuen tarpeisiin.
Aloitteessa mainitun hoitopolun tarkoituksena on koota lapsen tai nuoren kehitystä tukevia lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, kouluterveydenhuollon, toisen asteen oppilaitosten,
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opiskeluterveydenhuollon, terveysaseman, perheneuvolan sekä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen, sosiaalityön ja lastensuojelun palveluja.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että toimijoiden ja palvelujen
suuren määrän vuoksi yhden luukun –periaatteen sijaan erityislasten ja
perheiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin kehittämällä palveluketjuja edelleen ja lisäämällä yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Lasten ja heidän perheidensä
hyvinvointi lisääntyy, kun perheet ohjautuvat oikeisiin palveluihin ja
saavat oikea-aikaista ja asiantuntevaa palvelua.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527
pasi.brandt(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.06.2021 § 124
HEL 2021-004210 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Petrus Pennasen ja 23 muun valtuutetun aloitteesta koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemisessa:
”Aloitteessa esitetään, että kaupunki toteuttaa kaupunginhallituksen
vuoden 2019 päätöksen tavoitteiden mukaisesti “yhden luukun” periaatteen erityislasten ja vanhempien tukemiseen. Aloitteen mukaan tämä
tarkoittaa, että heillä on yhteyshenkilö, joka koordinoi neuvolan, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, kouluterveydenhuollon,
toisen asteen oppilaitosten, opiskeluterveydenhuollon, terveysaseman,
perheneuvolan, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen, sosiaalityön ja lastensuojelun palvelujen tuen lapselle sekä hänen vanhemmilleen heti,
kun erityislapsen piirteet on tunnistettu.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että palvelupolut ovat
selkeästi kuvattuja ja että tarjolla olevat palvelut vastaavat erityislasten
ja heidän perheidensä tarpeisiin.
Erityisen tuen tarve
Niille lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrista oirehdintaa sekä sosiaalihuoltolain mukainen erityisen tuen päätös, nimetään vastuusosiPostiosoite
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aalityöntekijä perhesosiaalityöstä tai nuorten sosiaalityöstä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3 §:ssä tarkoitetaan erityistä tukea tarvitsevalla
lapsella lasta, jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa
terveyttään tai kehitystään tai joka on erityisen tuen tarpeessa, koska
hänellä on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja
terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden,
päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun
vastaavan syyn vuoksi. Erityisen tuen tarve määritellään tapauskohtaisesti, eikä se edellytä tiettyä diagnoosia.
Vaikeavammaisille lapsille ja nuorille, erityishuollon asiakkaille sekä autistisille asiakkaille, joilla on vammaisten sosiaalityön tarve, määritellään vastuutyöntekijä vammaisten sosiaalityöstä.
Erityisen tuen tarpeisia lapsia on myös lastensuojelupalveluissa. Lastensuojelun asiakkuus on tarpeen, jos perhe ei halua ottaa vastaan
välttämättömiä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja/tai tuen tarve on
sen kaltainen, että siihen pystytään vastaamaan vain lastensuojelulain
(417/2007) mukaisilla palveluilla. Lastensuojelun asiakkaalle on nimetty
lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä vastaa palvelujen
järjestämisestä palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.
Kaikilla neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla tai nuorilla ei ole lastensuojelun, nuorten sosiaalityön, perhesosiaalityön tai vammaisten sosiaalityön tarvetta, eikä omaa sosiaalityöntekijää tällöin ole edellä mainituista palveluista määritelty.
Lapsen erityisyys määrittyy eri tavoin terveydenhuollon ja kuntoutuksen
lainsäädännössä, sosiaalihuollon lainsäädännössä sekä varhaiskasvatusta, opetusta ja oppilashuoltoa määrittävässä lainsäädännössä. Tämä vaikuttaa palvelujen pirstaleisuuteen.
Lisäksi rekisterilainsäädäntö jakaa oppilashuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedot eri rekistereihin, eikä lapsen ja
perheen kanssa työskentelevillä ammattilaisilla ole lähtökohtaisesti oikeutta tarkastella asiakkaan tietoja yli rekisterien.
Perhekeskukset
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut ovat käytössä kaiken ikäisillä kuntalaisilla Helsingin terveys- ja
hyvinvointikeskuksissa. Perhekeskuksissa on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon palveluja lapsiperheille.
Yhden luukun periaatteeseen pyritään vastaamaan perhekeskusten
kautta. Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja enPostiosoite
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nalta ehkäisevistä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin. Lapsille, nuorille ja perheille, joilla on paljon palvelutarpeita, tarjotaan yhteen sovitettu palvelukokonaisuus.
Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelusta perheet ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat neuvontaa ja tukea sekä ohjausta perhekeskuksen palvelujen ja tuen piiriin hakeutumisessa.
Varhaiskasvatus ja opiskeluhuolto
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa perusopetuslaissa säädetystä lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Tuki on kolmiportainen; tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukea
on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee, ja tukea on annettava niin
kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeen.
Varhaiskasvatuksessa tai koulussa oleva lapsi saattaa tarvita sosiaalija terveydenhuollon tukipalveluja kasvun ja kehityksen tueksi. Ne järjestetään kokonaiskuntoutuksena siten, että kasvatuksellinen ja lääketieteellinen kuntoutus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 4 §:n mukaan oppilaitoksen
henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto, että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa
tarkoitettu opiskelijahuolto. Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut
sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 §). Nämä asiantuntijat toimivat yhteistyössä sekä yksilöiden
että yhteisön kanssa.
Koulun arjessa järjestettävät pedagogiset tukitoimet sekä opiskeluun
liittyvät järjestelyt ovat ensisijaisia neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen
ja nuoren kasvun ja mielenterveyden tukemisessa.
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaiset toimet ja
tavoitteet
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaan
tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa yhteisten palveluketjujen kehittämisellä ja käyttöönotolla. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun kehittämisen
tavoitteena on ohjata eri toimijoita tunnistamaan kokonaisvaltaisesti
asiakkaan elämäntilanne ja palvelutarpeen taso ja toimimaan siten, että
raskaampien palvelujen tarve vähenee, asiakkaat ohjautuvat ennaltaehkäiseviin palveluihin ja tarve eri palveluiden yhdistelmiin tulee
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huomioiduksi. Mukana-ohjelman mukaisesti lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun toimeenpano toteutetaan yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kanssa. Tavoitteena on lasten ja
nuorten syrjäytymisen ehkäisy.
Kehitysvammaisten terveyspalveluja uudistetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman mukaisesti Uudenmaan yhteisessä kehittämishankkeessa. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa
kehitysvammaisten terveydenhoidon hoitopolkujen ja hoidon porrastuksen suunnittelu sekä toimivien konsultaatiokäytäntöjen rakentaminen.
Lasten ja nuorten varhaista tukea vahvistetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman mukaan ottamalla käyttöön kaupunkiyhteinen huolen tunnistamisen työkalu, eli Common Approach (CA) -malli
sekä vakiinnuttamalla Miten menee -mallia. CA-malli otetaan käyttöön
yhteisen kielen vahvistamiseksi ja jaetun ymmärryksen rakentamiseksi
keväästä 2021 alkaen. Ammattilaisten kyky sitoutua kokonaisvaltaiseen
lasten ja nuorten huomioimiseen, kuulemiseen ja kohtaamiseen paranee. Miten menee -mallin käyttöä riskiryhmien etsimisessä ja tunnistamisessa vakiinnutetaan. Sen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden
varhaista tukea, antaa eri tahoille keinoja tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä uhkaavia riskejä ja tuen tarpeeseen liittyviä merkkejä sekä lisätä
tietoisuutta tarjolla olevista palveluista.
Sosiaali- ja terveystoimialalla vakiinnutetaan lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelumallia yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Näiden käyttösuunnitelmaan kirjattujen varhaista tukea vahvistavien mallien lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan
(nepsy coach) koulutuksia on järjestetty ja tullaan järjestämään muun
muassa lastensuojelussa, vammaispalveluissa ja nuorisotyössä.
Käyttösuunnitelman mukaisesti parannetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja perustamalla perhekeskuksen yhteyteen uusi hoidollinen tiimi alle 13-vuotiaiden mielenterveyspalveluihin ja vahvistetaan
lastenpsykiatrisen työryhmän resursseja talousarvion puitteissa. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken kehitetään siten, että hoitosuunnitelman
mukaisia interventioita tarjotaan lapsille osana perhekeskuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Uusien rekrytointien myötä tehtävät laajenevat käsittämään kaupunkitasoisen lastenpsykiatrisen konsultaation muille lasten kanssa toimiville
ammattilaisille sekä erikoissairaanhoidon kanssa sovitun työnjaon mukaisesti lastenpsykiatrisen arvioinnin, diagnostiikan ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laatimisen lapsille ja perheille niissä tilanteissa, joissa
lapsella on esimerkiksi neuropsykiatrisia oireita.
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Toiminnan tavoitteena on pystyä vastaamaan perustason lastenpsykiatrisesta tutkimuksesta, hoidosta ja konsultaatiosta ja kehittää lastenpsykiatrista toimintaa tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden lasten
kanssa toimivien yksiköiden ja erikoissairaanhoidon kanssa. Toiminnan
alettua perheen yhteyshenkilö voi auttaa perhettä ohjautumaan palveluihin tekemällä konsultaatiolähetteen ja kutsumalla palvelun edustajan
mukaan, kun lapsen asiassa tarvitaan lääketieteellistä arviota.
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta parannetaan
käyttösuunnitelman mukaan vahvistamalla nuorisoasematoimintaa.
Uusi nuorisoasema perustetaan vuoden 2021 aikana. Lastensuojelun
ja HUSin lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa toteutetaan yhteinen pilotti- ja tutkimushanke. Hankkeessa luodaan 10–18-vuotiaille niin sanotuille väliinputoajalapsille ja -nuorille tutkimusperusteinen, integroitu
lapsen ja nuoren kehitysympäristöä vakauttava hoito- ja palvelumalli.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että erityislasten ja perheiden
palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan parhaiten kehittämällä palveluketjuja edelleen ja lisäämällä yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun kehittämisen tavoitteena on ohjata eri toimijoita tunnistamaan
kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanne ja palvelutarpeen taso, jotta lapset, nuoret ja perheet saisivat oikea-aikaista ja oikein kohdennettua palvelua.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Erityislasten ja heidän perheidensä hyvinvointi lisääntyy, kun he ohjautuvat oikeisiin palveluihin ja saavat oikea-aikaista ja asiantuntevaa palvelua.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303
viivi.vaananen(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634
terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
jonna.weckstrom(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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

94 (516)

Asia/14
13.10.2021

§ 303
Valtuutettu Jenni Pajusen aloite paluumuuttajien Helsinkiin houkuttelusta
HEL 2021-002236 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Elina Nurmi, maahanmuuttopäällikkö, puhelin: 310 36400
elina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 17.02.2021 Pajunen Jenni Paluumuuttajat kotiin: Helsingin on houkuteltava suomalaisia huippuosaajia maailmalta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Jenni Pajunen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin tulee houkutella aktiivisesti suomalaisia huippuosaajia maailmalta etenkin työvoimapula-aloille. Aloitteen allekirjoittajat
toteavat, että koronapandemia on saanut monet ulkomailla asuvat
suomalaiset pohtimaan paluumuuttoa Suomeen. Moni paluumuuttaja
on kuitenkin kuvaillut haasteita, joita he ovat kohdanneet palattuaan
Helsinkiin. Haasteita on ilmennyt muun muassa puolisoiden työllistymisessä, ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisessa, sopivan
päivähoito- tai koulupaikan löytämisessä lapsille sekä monimutkaisissa
verotustilanteissa. Aloitteessa esitetään, että Helsinki laatii (1) selvityksen ulkomailta takaisin Helsinkiin muuttavien Suomen kansalaisten (ns.
paluumuuttajien) kokemuksista ja heidän kohtaamistaan haasteista, (2)
toimenpideohjelman palveluiden parantamiseksi sekä (3) kohdennetun,
säännöllisesti päivittyvän ohjeistuksen paluumuuttajien alueelle sopeutumisen helpottamiseksi. Aloitteessa esitetään lisäksi, että kaupunki
käynnistää (4) kohdennettua markkinointia, jolla potentiaalisia paluumuuttajia houkutellaan Helsinkiin etenkin työvoimapula-aloille.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus pitää toimenpide-ehdotuksia (2)-(4) perusteltuina ja
katsoo, että ne voidaan riittävällä tavalla huomioida osana jo käynnistyneitä tai suunnitteilla olevia toimenpiteitä, jotka on kuvattu lyhyesti alla. Lisäksi se katsoo, että toimenpide-ehdotuksessa (1) esiin tuotu selvitystarve on keväällä 2021 toteutuneiden toimien myötä olennaisilta
osin poistunut.
Tietopohjan vahvistaminen
Paluumuuttajien kokemuksista ja palvelutarpeista on saatu kevään
2021 aikana paljon uutta tutkimustietoa, minkä johdosta kaupunginhallitus toteaa, ettei tarvetta aloitteen mukaisen selvityksen laatimiseen
enää tällä hetkellä ole. Siirtolaisinstituutti julkaisi kesäkuussa 2021 laajan kyselytutkimuksen (Hovi, Tervonen & Latva-White 2021) maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta, johon vastasi yli 3100 ulkosuomalaista 85 eri maasta. Kyselyssä kartoitettiin vastaajien elämäntilannetta,
ylirajaista arkea, identiteettiä, poliittista osallistumista, uskonnollisuutta
sekä palvelu- ja neuvontatarpeita. Tutkimustulokset tukevat aloitteen
allekirjoittaneiden näkemystä siitä, että monet ulkosuomalaisista – erityisesti paluumuuttoa harkitsevat sekä pidempään ulkomailla asuneet –
kaipaavat tukea monien käytännön asioiden hoitamisessa. Vastauksissa nousivat toistuvasti esiin erityisesti verotukseen, työllistymiseen, sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon, kieleen sekä lasten päivähoitoon ja
koulutukseen liittyvät tarpeet. Palvelu- ja tietotarpeita liittyi lisäksi muun
muassa lupa- ja eläketurva-asioihin sekä ulkomaalaistaustaisen puolison sopeutumiseen.
Kyselytutkimuksen löydökset ovat yhdenmukaisia aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä (esim. Alves 2020, Arvola 2019 ja Uudenmaan Liitto 2012) saatujen tulosten kanssa. Ensikäden tietoa Helsinkiin muuttavien osaajien ja heidän perheidensä palvelu- ja tietotarpeista on kertynyt vuodesta 2017 alkaen runsaasti myös International House Helsingin asiakaspalvelussa. International House Helsingissä asioi ennen koronapandemian alkua keskimäärin 6000-9000 asiakasta kuukaudessa.
Tietoa asiakastarpeista hyödynnetään monipuolisesti palvelujen ja
opasmateriaalien kehittämisessä ja oikein kohdentamisessa.
Osaajien houkuttelu
Kaupunki on houkutellut vuodesta 2019 alkaen aktiivisesti erityisesti
ICT- ja teknologia-alojen osaajia, sijoittajia sekä startup-perustajia ja tiimejä Helsinkiin yhteistyössä valtion, alueen yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Vuosien 2020-2021 aikana toteutettiin muun muassa HelPostiosoite
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sinki Freedom (myhelsinki.fi/en/work-and-study/helsinki-freedom) sekä
90 Day Finn -kampanjat (helsinkibusinesshub.fi/90-day-finn), jotka ovat
tähän mennessä tavoittaneet yhteensä yli 122 miljoonaa ihmistä. Keväästä 2021 alkaen odotettavissa on merkittävä tasoloikka osaajien,
investointien ja vierailijoiden houkuttelussa kun Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toiminnot yhdistetään uuteen Helsinki Partners kaupunkimarkkinointi- ja invest in -yhtiöön.
Jatkossa kohdennettua markkinointiviestintää on tarkoitus suunnata
myös kierto- ja paluumuuttajille osana valtion ja suurimpien kaupunkien
yhteisen Talent Boost -toimenpideohjelman toteutusta. Päävastuu Talent Boost -ohjelman toimeenpanosta valtionhallinnossa on Business
Finlandilla. Kaupungin omassa toiminnassa kansainvälisten osaajien
(ml. paluumuuttajien), opiskelijoiden ja yritysten houkuttelu tulisi jatkossa kytkeä vielä nykyistä tiiviimmin osaksi kokonaisvaltaista brändityötä.
Lisäksi tavoitteeksi tulisi asettaa paluumuuttajien ja muiden ulkosuomalaisten verkostojen tehokkaampi hyödyntäminen brändityön jalkauttamisessa.
Osaajien asettautumisen tuki
International House Helsinki ja puoliso-ohjelma
Helsinkiin saapuvien kansainvälisten osaajien ja perheiden asettautumista tukeva palveluntarjonta on ollut vuodesta 2017 alkaen keskitettynä International House Helsinkiin. International House Helsinki (lyh.
IHH) tarjoaa valtaosan maahantulon alkuvaiheen kannalta keskeisistä
neuvonta- ja viranomaispalveluista saman katon alta. Apua on saatavilla muun muassa rekisteröitymis-, verotus-, eläke- ja sosiaaliturvaasioiden vireillepanoon, työnhaun käynnistämiseen, asunnon etsimiseen sekä sopivien päivähoito- ja koulupaikkojen löytämiseen. Palvelut
ovat kokonaisuudessaan sekä vieraskielisten maahanmuuttajien että
paluumuuttajien ja heidän kanssaan Helsinkiin saapuvien perheenjäsenten hyödynnettävissä.
Lisätuen tarpeessa oleville ulkomaalaistaustaisille puolisoille kohdennettuja tukitoimia on tarjolla lisäksi muun muassa kaupunkiin tutustumiseen, sosiaaliseen verkostoitumiseen sekä työmarkkinoille kiinnittymiseen IHH:n yhteydessä toimivan puoliso-ohjelman (Spouse Program)
kautta. Puoliso-ohjelmaan oli kevään 2021 loppuun mennessä ilmoittautunut yli 430 puolisoa ja 50 yrityskumppania. Paluumuuttajia Helsingissä palvelevat IHH:n ja puoliso-ohjelman lisäksi muun muassa Familia ry:n Puolison polku -palvelu sekä ulkosuomalaisten neuvonta- ja
edunvalvontajärjestö Suomi-Seura.
Opasmateriaalit
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Aloitteen allekirjoittajat ehdottavat, että paluumuuttajille laaditaan kohdennettu, säännöllisesti päivittyvä ohjeistus alueelle sopeutumisen helpottamiseksi. Paluumuuttajien neuvontatyössä hyödynnetään jo tällä
hetkellä kaupungin yhteiskumppanien ja sidosryhmien tuottamia, räätälöityjä opasmateriaaleja, kuten Tekniikan akateemisten liiton julkaisemaa Kotimaahan palaajan opasta (2007) sekä Suomi-Seuran Seniori
paluumuuttajan opasta (2020). Paluumuuttajien ja heidän perheidensä
tietotarpeisiin vastaa jatkossa hyvin myös syksyn 2021 aikana julkaistava Newcomer’s Guide -opas (suom. Muuttajan opas). IHH:n asiakkaita varten laadittu opas tarjoaa kattavasti tietoa erityisesti maahantulon
alkuvaiheessa hoidettavaksi tulevista käytännön asioista sekä alueen
palvelu- ja elämystarjonnasta. Opasmateriaalia tullaan jakamaan International House Helsingin kanavissa kaikille Helsinkiin muuttoa harkitseville sekä tänne hiljattain saapuneille. Uusia, räätälöityjä ohjeistuksia
ja palveluita on luvassa jo lähiaikoina myös muille kaupungin kasvun
kannalta tärkeille asiakasryhmille, kuten ulkomailta Helsinkiin saapuville startup-yrittäjille.
Osaajien työllistymisen tuki: työllisyyden kuntakokeilu ja osaamisen tunnistamisen
palvelut
Paluumuuton yhteydessä ajantasaista tietoa ja konkreettista apua kaivataan usein erityisesti työllistymisessä. Maaliskuusta 2021 alkaen
työnhakijaksi ilmoittautuneita helsinkiläisiä paluumuuttajia on palveltu
Helsingin työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilun asiakkaana paluumuuttajan käytössä ovat kuntien järjestämisvastuulle maaliskuussa siirtyneiden TE-palveluiden sekä kaupungin omien palveluiden lisäksi
muun muassa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja kaupungin yhteistyönä kehitettävät osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen palvelut.
Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoamilla palveluilla pyritään tehostamaan ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
sekä nopeuttamaan siirtymiä yksilöllisille ura- ja koulutuspoluille. Nopeita siirtymiä työmarkkinoille tuetaan kuntakokeilun aikana myös muun
muassa aiempaa yksilöllisemmän asiakaspalvelun, tehostettujen
osaamiskartoitusten sekä työnantajille tarjottavan rekrytoinnin tuen
avulla.
Kaikille yrittäjyydestä tai startup-yrittäjyydestä kiinnostuneille tarjolla on
lisäksi koko NewCo Helsingin laaja palveluvalikoima, johon sisältyvät
muun muassa maksuton yrityksen perustamis- ja kasvuneuvonta sekä
heinäkuussa 2021 käynnistynyt kansainvälisten tiimien Helsinkiin sijoittumisen tuki.
Työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton tiekartta
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Kaupunginkanslian elinkeino-osasto käynnisti loppukeväällä 2021 valmistelun Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton tiekartan laatimiseksi. Tiekartta määrittää kaupungin kansainvälisten osaajien houkuttelua ja alueelle sitouttamista koskevan tahtotilan
sekä täsmentää toiminnan keskeiset tavoitteet ja niiden mittarit, pääkohderyhmät ja vastuutahot. Tiekartassa paluumuuttajat huomioidaan
omana asiakassegmenttinään. Tiekartan on määrä valmistua syksyn
2021 aikana.
Kaupunginhallitus katsoo, että tiekartta poistaa valmistuessaan tarpeen
erillisen, paluumuuttajia koskevan toimenpideohjelman laatimiseen.
Lähteet
Alves, S. (2020), Mikä ihmeen pamu: paluumuuttajan tarve kotoutumispalveluihin, Siirtolaisinstituutti:
https://www.theseus.fi/handle/10024/334571
Arvola, O. (2019), Siivet vievät, juuret Suomessa – Suomi-Seura ulkosuomalaisnuorten palvelujen tarjoajana: https://suomi-seura.fi/wpcontent/uploads/2019/10/Nuorisoselvityksen-raportti-2019.pdf
Hovi T., Tervonen M. & Latvala-White H. (2021), Muuttuva ulkosuomalaisuus – kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta:
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/181268/Raportit_3_www.p
df?sequence=4&isAllowed=y
Suomi-Seura (2020), Seniori paluumuuttajan opas: https://suomiseura.fi/wp-content/uploads/2020/02/Senioripaluumuuttajan-opas2020-1.pdf
Tekniikan akateemisten liitto TEK (2007), Kotimaahan palaajan opas:
https://www.tek.fi/fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/b09
92478-c4c7-43ba-8327-d889ee342b87%3B1.0
Uudenmaan Liitto (2012), Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut:
https://www.uusimaaviikko.fi/files/6310/Paluumuuttajien_tyollistyminen_
ja_palvelut.pdf
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Elina Nurmi, maahanmuuttopäällikkö, puhelin: 310 36400
elina.nurmi(a)hel.fi
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singin on houkuteltava suomalaisia huippuosaajia maailmalta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 644
HEL 2021-002236 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jenni Pajusen aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Elina Nurmi, maahanmuuttopäällikkö, puhelin: 310 36400
elina.nurmi(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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

100 (516)

Asia/15
13.10.2021

§ 304
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulauttamisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn
HEL 2021-002925 T 00 00 03

Esitys
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuustoaloite
Palvelussuhdeasuntoja_koskevat_periaatteet_2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Sami Muttilainen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulauttamista yhteen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)
ja Kiinteistö Oy Auroranlinna (Auroranlinna) ovat kaupungin täysin
omistamia yhtiöitä.
Hekan toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja
sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole
tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Hekalla on noin 50 000 ararahoitteista vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 92 000 asukasta.
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Auroranlinnan toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoikeudella hallita tontteja,
omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa asuinhuoneistojen
hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö antaa
hallitsemansa huoneistot vuokralle. Yhtiön toimialana on lisäksi Helsingin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistamien asuntojen välittäminen
vuokralle ja näihin asuntoihin liittyvät hallinnointipalvelut sekä asuntojen
hallinnointipalveluiden tuottaminen Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.
Auroranlinnalla on noin 4200 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa noin
sadassa kohteessa eri puolilla Helsinkiä sekä yhdessä kohteessa Kirkkonummella.
Kiinteistö Oy Auroranlinnan perustamisen linjaukset vuosina 2000-2001
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2000, § 161 asuntoohjelmasta 2001–2005 mm. seuraavaa:
"6a Kohtuuhintaiset vapaarahoitteiset vuokra-asunnot
Selvitetään mahdollisuuksia perustaa voittoa tavoittelematon vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tarjontaan erikoistuva kaupungin omistama yhtiö. Alkupääomaksi yhtiöön siirretään kaupungin omistamat erilliset työsuhdeasuntoyhtiöt, kaupungin omistamat valtion lyhyellä korkotuella rahoitetut vuokra-asuntoyhtiöt sekä eräitä muita vapaarahoitteisia
kaupungin omistamia asuntoja. Nykyisten vuokralaisten asema turvataan."
Tämän linjauksen toteuttamiseksi perustetun vuokratyöryhmän ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti 24.10.2001, § 302 perustaa toimeksiannossa edellytetyn yhtiön Kiinteistö Oy Auroranlinnan, joka muodostettiin fuusioimalla siihen kaupungin silloin omistamat vapaarahoitteiset
palvelussuhdeasuntoyhtiöt. Päätöksessä todettiin, että yhtiön taloudenpito noudattaa vapaarahoitteisuuden periaatteita, jolloin vuokratulot
määräytyvät markkinavuokrien mukaan ja pääomarahoitus markkinaehtoisen rahoituksen mukaan. Yhtiön talous vertautuu sellaisiin
vuokrataloihin tai vuokrataloyhtiöihin, joiden rahoitukseen ei käytetä
valtion aravalainoja tai sellaista valtion korkotukea, johon liittyy tulorajat
ja/tai asuntojen käyttörajoituksia. Yhtiötä ei myöskään pitkäaikaisesti
subventoitaisi kaupungin varoin.
Edelleen päätöksen perusteluissa todettiin, että vapaarahoitteisuuteen
liittyy myös se, että asukasvalinnassa ei sovelleta tulorajoja ja että asukasvalinta on vapaasti omistajan määrättävissä. Perustamispäätöksen
mukaan asunnot, joita ei tarvita työsuhdeasunnoiksi, vuokrataan joko
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suoraan vuokralaisille yleisten vuokramarkkinoiden menettelyin tai tiettyyn kaupunginhallituksen erikseen päättämään erikoistarkoitukseen,
jollainen voi olla esimerkiksi kaupungin elinkeinopolitiikan tukeminen.
Kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen vuodesta 2009 lähtien ja Hekan perustaminen
Helsingin kaupungin tahtotilana on ollut järjestää ja keskittää asuntoomaisuuttaan tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla osaksi kaupunkikonsernia. Mm. kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymässä
strategiaohjelmassa asetettiin tavoitteeksi kaupungin omistamien
asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen ja tehokkaamman hallinnon selvittäminen.
Tämän linjauksen seurauksena kaupunginvaltuusto mm. päätti
20.10.2010, § 230, että kaupungin omistamat aravarahoitteiset asuinkiinteistöyhtiöt sulautetaan perustettavaan uuteen asuinkiinteistöyhtiöön, Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn. Päätöksessä myös mm.
linjattiin, että uuden pääomayhtiön tehtäväksi tulee vastata kaupungin
omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin
aravavuokratalojen hallinnosta. Fuusioita valmistelleen työryhmän erityisenä huomion kohteena uutta hallintomallia kehitettäessä olivat asukasdemokratian turvaaminen, mahdollisuudet kohtuullisen vuokratason
hallintaan ja ylläpitämiseen, fuusioitavien yhtiöiden erilaiset ja muuttuvat pääoma- ja lainarakenteet, uudisrakentamisen toteutusmäärät sekä
ylläpito- ja hallintokulut, rakennusten kunnon ja teknisen arvon ylläpitäminen ja käyttötalouden tehostaminen.
Konsernijaosto käsitteli 11.3.2013, § 52 asunto-omaisuuden järjestämisen jatkoselvitystä antaen samalla kehotuksia kaupungin asuntoomaisuuden järjestämiseksi. Päätöksen perusteluissa todettiin kaupungin tahtotila ryhmitellä asunto-omaisuuden selkeyttämiseksi vapaarahoitteiset asunnot ja ara-asunnot omiksi kokonaisuuksikseen.
Päätöksessään konsernijaosto kehotti mm. selvittämään Kiinteistö Oy
Helsingin Palveluasunnot Oy:n (Palveluasunnot) fuusiointia Hekaan,
mikä selkeyttäisi kaupungin omistuksessa olevan ara-asuntokannan
hallinnointia. Tämän osalta perusteluissa todettiin, että em. järjestelyn
jälkeen merkittävin osa kaupungin ara-asuntokantaa hallinnoidaan Hekassa, mikä yhdenmukaistaa ara-asuntojen hallinnointia ja keskittää
ara-asuntoja koskevan lainoitus- ja hallinnointiosaamisen yhteen yhtiöön. Päätöksen perusteluissa tuotiin myös esille, että jatkoselvityksessä oli tarkasteltu myös vaihtoehtoa, jossa Palveluasunnot siirrettäisiin Auroranlinnan tytäryhtiöksi. Tällöin oli todettu, että asuntokannan
hallinnon ja omistuksen keskittämisen näkökulmasta se ei kuitenkaan
tuottaisi vastaavia synergiaetuja kuin edellä mainittu Palveluasuntojen
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fuusiointi Hekaan. Auroranlinnan asuntokanta on kokonaisuudessaan
vapaarahoitteista eikä yhtiössä ole Hekaan verrattavissa olevaa aravaasuntojen ja erityisasuntojen hallinnoinnin asiantuntemusta. Yhtiöiden
erilaiset vuokranmäärityksen periaatteet eivät myöskään tue Palveluasuntojen siirtoa Auroranlinnaan. Yhtiöiden toimintaa yhdistää joiltakin
osin niiden asuntojen välivuokraus sosiaalivirastolle.
Palveluasuntojen fuusio Hekaan toteutui 2015, minkä jälkeen on tapahtunut myös muita pienempiä ara-omaisuuden yhdistämisiä Hekaan.
Hekan ara-asuntojen vuokraus
Perustamispäätöksensä mukaisesti Heka vastaa Helsingin kaupungin
omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin
ara-vuokratalojen hallinnosta. Hekalla ei ole muita kuin ara-rahoitteisia
asuntoja. Näihin ara-asuntoihin liittyy sosiaalinen elementti, minkä takia
niihin sisältyy muista asunnoista poikkeavia rajoituksia. Rajoitukset liittyvät mm. vuokrien määräytymiseen.
Hekan asuntojen välitys hoidetaan Helsingin kaupungin vuokraasunnon haku -palvelun kautta eikä asuntojen hakuun liittyviä asioita ei
käsitellä Hekassa.
Vuokra-asunnon haku -palvelun ohjeen mukaisesti ara-vuokraasuntojen asukkaat valitaan hakijoiden asunnontarpeen sekä hakukriteerien perusteella, ei jonotusperiaatteella. Asukasvalintaperiaatteet
perustuvat aravarajoituslakiin, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettuun lakiin sekä asukkaiden valinnasta
arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annettuun valtioneuvoston asetukseen. Valintaperusteita ovat asunnon tarve (kiireellisyysluokat), varallisuus ja tulot. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.
Auroranlinnan vapaarahoitteisten asuntojen vuokraus
Auroranlinnalla on vain vapaarahoitteisia asuntoja. Auroranlinnan asuntoja vuokrataan lähtökohtaisesti Helsingin kaupungin työsuhdeasunnoiksi, minkä lisäksi kaupunki on vuokrannut asuntoja asiakasasunnoikseen. Näissä ns. jälleenvuokratuissa asunnoissa Auroranlinna tekee vuokrasopimuksen kaupungin toimialojen tai liikelaitosten kanssa,
ja asukas on tällöin vuokrasuhteessa suoraan kaupungin kanssa.
Ne Auroranlinnan asunnot, joita ei niiden vapautumishetkellä tarvita jälleenvuokrauskäyttöön, vuokrataan suoraan Helsingin kaupungin vuokra-asunnon haku -palvelun kautta. Auroranlinnan suoraan vuokraamien
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asuntojen vuokrasuhteeseen kuuluvat asiat hoidetaan yhtiön asuntopalvelun kanssa.
Vuokra-asunnon haku -palvelun ohjeen mukaisesti vapaarahoitteista
asuntoja tarjotaan hakijoille, joilla on vuokranmaksuun riittävät ja säännölliset tulot sekä luottotiedot kunnossa. Vapaarahoitteisten asuntojen
asukasvalinnoissa ei ole kiireellisyysluokitusta tai varallisuusrajoja.
Ara-rahoitettujen asuntojen käyttäminen palvelussuhdeasuntoina
Ara-asunnot on tarkoitettu niitä eniten tarvitseville ja asukasvalinnan tulee perustua sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen
tarpeeseen.
Valtioneuvoston asetuksessa asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008) on säädetty ara-rahoitettujen asuntojen
asukasvalinta-perusteista, etusijajärjestykseen asettamisesta ja asukasvalintaperusteista poikkeamisesta.
Em. asetuksen 7 §:n mukaan, kunta voi antaa luvan käyttää vuokraasuntoa tilapäisesti, kuitenkin enintään kahden vuoden ajan kerrallaan,
muiden kuin asukasvalintaperusteiden mukaan valittujen henkilöiden
asuntona, kun kyseessä on yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisten ja tarpeellisten tai muutoin erittäin kiireellisten toimenpiteiden suorittaminen. Luvan antaminen ei saa oleellisesti haitata edellytykset täyttävien hakijoiden asunnonsaantia. Poikkeuslupa voi koskea vain vähäistä
määrää asuntoja.
Tämän mukaisesti Hekan ara-asuntojakin on vuokrattu jonkin verran,
noin 400-500 kpl, Helsingin kaupungin työntekijöille työsuhdeasunnoiksi. Lisäksi Hekan asuntoja voidaan edelleen ara-ohjeiden mukaisesti
vuokrata Hekan oman kiinteistönhuoltohenkilökunnan työsuhdeasunnoiksi (Hekalla n. 100 kpl).
Ara-asuntojen käyttäminen kaupungin työntekijöiden työsuhdeasuntoina on mahdollista vain pienissä määrin ja kaupungin määräaikaisen
poikkeusmääräyksen perusteella.
Ara-asuntojen vuokran määräytyminen
Ara-vuokra-asunnoista perittävistä vuokrista säädetään korkotukilain
(604/2001) 13 §:ssä ja aravarajoituslain (1190/1993) 7 §:ssä, jotka vastaavat sisällöllisesti toisiaan. Asuntojen vuokranmäärityksessä on noudatettava omakustannusperiaatetta laissa säädetyn rajoitusajan ajan.
Palvelussuhdeasuntojen vuokran määräytyminen

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

105 (516)

Asia/15
13.10.2021

Kaupungin palvelussuhdeasuntoja koskee Palvelussuhdeasuntoja koskevat periaatteet -ohje, jonka 29.10.2020 päivitetty versio on liitteenä 2.
Ohjetta muutettiin viimeksi kaupunginhallituksen 25.9.2019 valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä tekemien linjausten mukaisesti (pöytäkirja 15/2019, Asia/12, § 261).
Em. ohjeen mukaisesti vapaarahoitteisen palvelussuhdeasunnon vuokra määräytyy Tilastokeskuksen vuosit-tammikuussa julkaiseman vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien jakaumat -tilastosta
ilmenevän, alueen ja huoneluvun perusteella määräytyvän alakvartiilin
mukaisesti. Tammikuussa julkaistussa tilastossa on muista neljännesvuosittain ilmestyvistä tilastoista poiketen vapaarahoitteisten vuokraasuntojen neliövuokrien yhteenlasketut ja keskimääräiset tiedot koko
edelliseltä vuodelta.
Alakvartiililla tarkoitetaan tilastollista vuokraa, jossa Tilastokeskukselle
ilmoitetuista vuokrista 75 % on tätä tasoa kalliimpia ja 25 % tätä halvempia.
Kun asuntoon tulee uusi vuokralainen, määritellään vuokra uudelleen
Tilastokeskuksen tilaston mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokrat
seuraavat asuntokohtaisesti markkinavuokran kehitystä. Saman alueen
samankokoisten asuntojen neliömetrivuokrat poikkeavat toisistaan,
koska vuokrasopimukset on solmittu eri vuosina.
Edelleen em. ohjeen mukaisesti ara-vuokra-asuntojen vuokra määräytyy aravalainsäädännön perusteella, joihin sovelletaan myös aravuokrauksen muita ehtoja.
Muiden vapaarahoitteisten asuntojen vuokran määräytyminen
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat määräytyvät kustannusperusteisesti siten, että vapaarahoitteisen yhtiön tulot kattavat kaikki sen toimintaan ja rahoitukseen liittyvät kulut. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.
Vapaarahoitteisten ja ara-rahoitteisten asuntojen vuokrien tasaus
Saman vuokrataloyhteisön omistamien aravalain ja uuden korkotukilain
(1.2.2002 jälkeen) nojalla lainoitettujen vuokratalojen ja -asuntojen
vuokrat voidaan tasata tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta (aravarajoituslaki 7 a § ja korkotukilaki 13 a §).
Em. lait eivät kuitenkaan mahdollista ara- tai korkotukilainoitettujen ja
vapaarahoitteisten vuokratalojen vuokrien tasaamista keskenään. Näin
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ara- ja vapaarahoitteisia asuntoja pitää käsitellä omana tasausryhmänään, jolloin niille määritellään oma omakustannusvuokra. Käytännössä näin myös ara- ja vapaarahoitteisten asuntojen kirjanpito on pidettävä erillään, eikä sulautumisella olisi sitä kautta vaikutusta vuokratasoon.
Lisäksi Auroranlinnan ja Hekan useissa kohteissa on myös liiketiloja,
jotka tulee kirjanpidollisesti eriyttää ara-vuokranmäärityksessä.
KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen asuntojen vuokrataso Auroranlinnaan sulautumisen jälkeen
Helsingin kaupungin omistaman KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen
korkotukirajoitukset päättyivät vuoden 2019 aikana, ja yhtiö liitettiin Auroranlinnaan 1.1.2020 alkaen. Sulautumiseen liittyvä tavoite oli asetettu
Auroranlinnalle kaupungin talousarviossa vuosina 2019 ja 2020. Muutoksella kevennettiin ja yhdenmukaistetaan kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnointia.
Korkotukiasuntojen vuokralaiset siirtyvät Kiinteistö Oy Auroranlinnan
vuokralaisiksi, ja vuokrasopimukset siirtyvät sellaisinaan Auroranlinnalle.
Vuoden 2021 alusta Auroranlinnaan sulautuneen Korkotukiasuntojen
vuokrasopimuksiin kohdistettujen vuokrankorotusten perussyy on kiinteistöjen korjausvelka ja siihen liittyvä taloudellinen näkökulma. Maan
arvolla ei ole perusteltu vaikutuksia vuokratasoon. Vuokrasopimusten
nykyisellä voimakkaasti jälkeen jääneellä vuokratasolla kiinteistöjä ei
pystytä ylläpitämään ja samalla rahoittamaan tarvittavia korjauksia. Yhtiöissä on tehty hyvin vähän korjauksia niiden reilun 20 vuoden olemassaolon aikana, josta syystä korjausvelkaa on kertynyt runsaasti, ilman että niihin olisi taloudellisesti varauduttu. Huoneistojen vuokrasopimuksia ei olla markkinahintaistamassa, vaan vuokria korotetaan, jotta
kiinteistöjä voidaan kustannusperusteisesti ylläpitää taloudellisesti kestävästi. Vuokrat ovat korotustenkin jälkeen selvästi (noin 20 %) saman
alueen yleistä vuokratasoa edullisemmat.
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautuminen
Konsernijaoston 11.3.2013, § 52 päätöksen linjausten mukaisesti kaupungilla on pyrkimyksenä selkeyttää asunto-omaisuuden järjestämisen
yhtiörakennetta ja vähentää hallinnollisia päällekkäisyyksiä sekä keskittää tiettyyn omaisuuteen liittyvää osaamista ja asiantuntemusta kaupunkikonsernin yhtiöissä. Tämän mukaisesti tarkoituksena on keskittää
kaupunkikonsernin sisällä vapaarahoitteinen asunto-omaisuus kokonaisuudessaan Auroranlinnaan ja ara-rahoitteinen asunto-omaisuus
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Hekaan, jotta pystytään saavuttamaan skaalaetuja muun muassa kunkin omaisuuden vaatiman asiantuntemuksen osalta.
Em. tavoitteiden mukaisesti ja asuntovarallisuuden keskittämistarkoituksessa valmistellaan tällä hetkellä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n
jakautumista niin, että sen omistama vapaarahoitteinen asuntoomaisuus siirtyisi Auroranlinnalle sekä ara-rahoitteinen asuntoomaisuus Hekalle. Asiasta on saatu verottajalta myönteinen ennakkoratkaisu ja jakautumisjärjestely on tarkoitus tuoda yhtiökokousasiana
kaupungin päätöksentekoon myöhemmin erikseen.
Lopuksi
Kaupunginhallitus toteaa, että Auroranlinnan ja Hekan jo perustamispäätöksissä linjatut toiminnan perusteet ja rahoitusmalli poikkeavat toisistaan. Auroranlinnan lähtökohtana on vapaarahoitteisen asuntoomaisuuden ylläpitäminen lähtökohtaisesti kaupungin palvelussuhdeasuntotarpeisiin, kun taas Heka ylläpitää ara-rahoitettua asuntokantaa.
Ara-asuntojen asukasvalintaperusteista, vuokrien määräytymisestä ja
vuokrien tasauksesta on säädetty lailla ja valtioneuvoston asetuksella.
Ara-asuntojen asukasvalintaperusteita ovat asunnon tarve (kiireellisyysluokat), varallisuus ja tulot.
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokraus on markkinaehtoista. Auroranlinnan vapaarahoitteisia asuntoja käytetään lähtökohtaisesti pääosin
kaupungin työntekijöiden palvelussuhdeasuntoina niitä koskevien ohjeiden mukaan. Kun lain mukaan ara-asuntojen käyttö palvelussuhdeasuntoina tulisi olla kunnan poikkeusmääräyksellä tilapäistä ja määräaikaista ja vain silloin, kun kyseessä on yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisten ja tarpeellisten tai muutoin erittäin kiireellisten toimenpiteiden suorittaminen, ei ara-asuntojen määrää palvelussuhdeasuntoina
voida juurikaan kasvattaa nykyisestä.
Em. vapaarahoitteisten ja ara-rahoitettujen asuntojen vuokraukseen liittyvillä perusteilla ja koska aravalainsäädäntö ei mahdollista vapaarahoitteista ja ara-rahoitettujen asuntojen vuokrien tasaamista keskenään, Auroranlinnan fuusioimisella Hekaan ei voida saavuttaa aloitteessa tarkoitettuja vuokratasoon ja vuokrien tasaamiseen liittyviä tavoitteita. Kaupungin asunto-omaisuuden omistamisen ja hallinnoinnin
kannalta on tarkoituksenmukaista edelleen säilyttää Helsingin kaupungin asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Auroranlinna erillisinä yhtiöinä nykyisillä toimintaperiaatteillaan.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
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Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuustoaloite
Palvelussuhdeasuntoja_koskevat_periaatteet_2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 686
HEL 2021-002925 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
27.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Jenni Rope ja Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
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§ 305
Valtuutettu Marcus Rantalan aloite kadun nimeämisestä entisen
arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan
HEL 2021-002235 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 17.02.2021 Rantala Marcus Kadun nimeäminen entisen
arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Marcus Rantala ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki nimeää kadun Suomen entisen arkkiatrin ja Helsingin Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan.
Aloitteen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto
1.6.2021. Lausunto on annettu nimistötoimikunnan käsiteltyä asiaa
10.3.2021.
Lautakunnan mukaan nimistön suunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä.
Helsingissä on noin 7 000 paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi.
Noin kahdeksan prosenttia nimistä on annettu henkilöiden mukaan.
Henkilönimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai
hänen elämäntyönsä liittyy läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella
käytettävään nimistön aihepiiriin.
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Lautakunta toteaa, että Suomen ensimmäinen virusopin professori,
Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils Oker-Blom (1919–
1995) ja hänen elämäntyönsä liittyy Helsinkiin ja aivan erityisesti Helsingin yliopistoon, jossa hän työskenteli vuosikymmenten ajan. OkerBlom oli myös syntynyt ja kuoli Helsingissä. Nils Oker-Blomin laaja ja
monialainen elämänura täyttää muistonimille yleisesti asetetut kriteerit.
Nimistötoimikunta on käsitellyt Nils Oker-Blomin muistamista aiemmin
vuonna 2015 Släktföreningen Oker-Blom rf:n aloitteesta. Jo tällöin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun
nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden sairaala-alueella jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi.
Kaupunginhallitus katsoo lausuntoihin viitaten, että mahdollinen nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi juuri Meilahden sairaala-alueella tai
kampuksella taikka vaihtoehtoisesti Oker-Blomin pitkäaikaisilla asuinseuduilla Lauttasaaressa tai Taka-Töölössä, kun sinne avautuu uusia,
hänen elämänkaareensa liittyviä, nimettäviä paikkoja. Nimistötoimikunta on yleisesti suosittanut selvittämään myös muita muistamisen tapoja
kaavanimen sijaan, kuten vaikkapa kampuksen jonkin sisätilan nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 17.02.2021 Rantala Marcus Kadun nimeäminen entisen
arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 646
HEL 2021-002235 T 00 00 03
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Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.06.2021 § 302
HEL 2021-002235 T 00 00 03

Hankenumero 5264_198

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000
paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia
nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Suomen ensimmäinen virusopin professori, Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils
Oker-Blom (1919–1995) ja hänen elämäntyönsä liittyy Helsinkiin ja aivan erityisesti Helsingin yliopistoon, jossa hän työskenteli vuosikymmenten ajan. Oker-Blom oli myös syntynyt ja kuoli Helsingissä. Nils
Oker-Blomin laaja ja monialainen elämänura täyttää muistonimille yleisesti asetetut kriteerit.
Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa, että nimistötoimikunta on käsitellyt Nils Oker-Blomin muistamista aiemmin vuonna 2015 Släktföreningen Oker-Blom rf:n aloitteesta. Jo tällöin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista
myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden sairaala-alueella
jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi. Nimistötoimikuntaa kuultuaan kaupunkiympäristölautakunta mainitPostiosoite
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see, että mahdollinen nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi juurikin Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella taikka vaihtoehtoisesti OkerBlomin pitkäaikaisilla asuinseuduilla Lauttasaaressa tai Taka-Töölössä,
kun sinne avautuu uusia, hänen elämänkaareensa liittyviä nimettäviä
paikkoja. Nimistötoimikunta on suosittanut myös selvittämään muita
muistamisen tapoja kaavanimen sijaan, kuten vaikkapa kampuksen
jonkin sisätilan nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 10.03.2021 § 16
HEL 2021-002235 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:
Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi
voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai
asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen
historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.
Nimistötoimikunta on käsitellyt virusopin professori, Helsingin yliopiston
rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils Oker-Blomin (1919–1995) muistamista
koskevaa aloitetta 19.8.2015 sukuseuran aloitteesta. Silloin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden
sairaala-alueella jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi. Sopivia nimettäviä kohteita ei ole tämän jälkeen ilmennyt, mutta jatkossa voidaan tarkastella myös Oker-Blomin pitkäaikaisia asuinseutuja, kuten Lauttasaarta ja Taka-Töölöä, mahdollisina
muistamisen paikkoina.
Nimistötoimikunta suosittaa myös selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa,
tai esimerkiksi jonkin Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella sijaitPostiosoite
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sevan sisätilan, kuten vaikkapa luentosalin, laboratorion tai kokoushuoneen, nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 306
Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin omistamien arvokiinteistöjen kunnostusrahastosta
HEL 2021-002232 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 40 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki perustaa erillisen vanhojen arvorakennusten
korjausrahaston, josta voidaan rahoittaa huonokuntoisiksi päätyneiden
arvorakennusten kunnostamista.
Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymän toimitilastrategian mukaisesti kaupungilla ei ole omistuksessaan tiloja, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset ovat käytössä. Esimerkiksi Puotilan kartano, Lauttasaaren
kartano, Villa Furuvik, ravintola Kappeli ja Kaisaniemi ovat siirtyneet
yksityiseen omistukseen. Näistä omistajamuutoksista on saatu hyviä
kokemuksia ja kiinteistöjen toiminta jatkuu edelleen.
Toimitilastrategian mukaisesti kiinteistöjen realisointia on jatkettu. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 25.5.2021 suunnitelman seuraavien
suojeltujen rakennusten myymiseksi: Vuosaaressa osoitteessa Itäreimarinkuja 2 ja 4 sijaitsevat asuinrakennukset, Tapanilassa sijaitseva
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Franzenin torppa, Laajasalossa sijaitsevat vapaa-ajanasunnot Kaivoshuvila, Tornihuvila ja Alppimaja sekä Nuottaniemen
huvilat.
Omassa palvelutuotannossa olevat arvokohteet pyritään pitämään toiminnassa ja kunnossa. Käynnissä olevat suurimmat arvokohteiden perusparannushankkeet ovat muun muassa Aleksis Kiven peruskoulun ja
Hakaniemen kauppahallin perusparannukset. Suunnitteluvaiheessa
olevat suurimmat korjaushankkeet ovat Kallion ala-asteen, Käpylän peruskoulun ja Finlandiatalon peruskorjaukset. Talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan sisältyy vuosille 2021–2030 myös
keskustakorttelien, Töölön kisahallin, Yrjönkadun uimahallin ja Maunulan ala-asteen koulun perusparannukset.
Kaupunginhallituksen hyväksymä toimitilastrategia ohjaa kaikkia kaupungin toimitiloihin liittyviä toimia ja toimijoita, omistamisesta asiakaslähtöiseen ja kokonaistaloudelliseen tilojen hallintaan ja käyttöön. Toimitilastrategian linjausten mukaisesti kaupunki haluaa säilyttää omistamansa toimitilakannan arvon ja samalla toimitilastrategia linjaa, että
kaupungin omistamat rakennukset ovat käytössä.
Aino Acktén huvila sekä Malmin lentoaseman päärakennus ja hangaari
ovat esimerkkejä vaikeasti realisoitavista arvokohteista. Kaupunkiympäristön toimialan tarkoituksena on esittää kohteiden perusparannushankkeiden lisäämistä talousarvioesityksen talonrakennusohjelmaan
vuosille 2022–2031.
Toimitilastrategian toimeenpano-ohjelman yhtenä tavoitteena on sisäisen vuokrajärjestelmän uudistaminen. Vuokramallin uudistuksen yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta erottaa arvokiinteistöt vuokramallissa omaksi kokonaisuudekseen. Pääomavuokrien tasokorotuksiin
tehtävät muutokset valmistellaan vuonna 2022 ja muutokset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta. Vuoden 2022 alusta on tavoitteena nostaa ylläpitovuokria siten, että ne mahdollistavat paremmin rakennusten oikea-aikaisen ylläpidon.
Kaupunki kehittää lisäksi kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
arvokkaiden rakennusten säilymistä edistäviä menettelyitä arvottamisja salkuttamisprosessin avulla. Tyhjien ja kaupungin ulkopuolisille vuokrattujen tilojen osalta on tehty arvottaminen yhteistyössä kaavoituksen,
kaupunginmuseon ja tonttipalvelun kanssa.
Jatkotyössä arvioidaan edelleen ns. pidettävien tilojen strateginen merkitys kaupungille eli määritellään strategisista syistä kaupungilla pidettävät rakennukset ja niiden kassavirta. Samalla linjataan, miten ja mistä
rahoitetaan läpinäkyvästi tappio, joka syntyy strategisista syistä pidettävistä kohteista kaupungille. Tämä voisi olla ratkaistavissa siten, että
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strategisesti merkittävien, pidettävien arvokohteiden tuotolle asetetaan
erillinen tavoite, joka raportoidaan erikseen ja otetaan huomioon Rakennus netto -talousarviokohdan toimintakatetavoitteessa.
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.
Lautakunnan mukaan yhtenä ratkaisuvaihtoehtona merkittävien arvokohteiden kunnostuksen edellyttämälle rahoitukselle on osoittaa tähän
tarkoitukseen erillinen rahoitus esimerkiksi perustettavan rahaston tai
suoraan kaupunginhallituksen varoista. Esittelijän näkemyksen mukaan
mahdollisuus aloitteessa esitetyn erillisen rahaston perustamiselle voidaan selvittää lautakunnan esittämällä tavalla vuokramallin uudistustyön yhteydessä vuoden 2022 aikana. Selvitystyössä tulee kuitenkin
huomioida, ettei rahastoilla ole tarkoituksenmukaista hoitaa tai turvata
sellaisia asioita, joista kaupungin tulisi huolehtia normaalina omana
toimintanaan, vaan tätä toimintaa varten tulee lähtökohtaisesti varata
määrärahat talousarviossa. Aloitteessa esitetty arvorakennusten korjauksiin tarkoitetun rahaston perustaminen ja käyttö kuluttaisivat kaupungin varoja käytännössä samalla tavalla kuin talousarviomäärärahat.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 683
HEL 2021-002232 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.08.2021 § 375
HEL 2021-002232 T 00 00 03

Lausunto
Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki omistaa useita arvokiinteistöjä, joiden käyttökustannukset suhteessa tuloihin ovat korkeat ja joihin liittyy usein korjausvelkaa ja suojelunäkökohtia.
Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymän toimitilastrategian mukaisesti kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän
tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset ovat käytössä. Esimerkiksi Puotilan kartano, Lauttasaaren kartano, Villa Furuvik, ravintola Kappeli ja Kaisaniemi ovat siirtyneet yksityiseen omistukseen. Näistä omistajamuutoksista on saatu hyviä kokemuksia ja kiinteistöjen toiminta jatkuu edelleen.
Toimitilastrategian mukaisesti jatketaan kiinteistöjen realisointia ja kaupunkiympäristölautakunta päätti 25.5.2021 hyväksyä suunnitelman
seuraavien suojeltujen rakennusten myymiseksi: Vuosaaressa osoitteessa Itäreimarinkuja 2 ja 4 sijaitsevat asuinrakennukset, Tapanilassa
sijaitseva Franzenin torppa, Laajasalossa sijaitsevat vapaaajanasunnot Kaivoshuvila, Tornihuvila ja Alppimaja sekä Nuottaniemen
huvilat.
Omassa palvelutuotannossa olevat arvokohteet pyritään pitämään toiminnassa ja kunnossa. Käynnissä olevat suurimmat arvokohteiden perusparannushankkeet ovat muun muassa Aleksis Kiven peruskoulun ja
Hakaniemen kauppahallin perusparannukset. Suunnitteluvaiheessa
olevat suurimmat korjaushankkeet ovat Kallion ala-asteen, Käpylän peruskoulujen ja Finlandiatalon peruskorjaukset. Talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2021 - 2030 sisältyy
myös keskustakorttelien, Töölön kisahallin, Yrjönkadun uimahallin ja
Maunulan ala-asteen koulun perusparannukset.
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Kaupunginhallituksen hyväksymä toimitilastrategia ohjaa kaikkia kaupungin toimitiloihin liittyviä toimia ja toimijoita, omistamisesta asiakaslähtöiseen ja kokonaistaloudelliseen tilojen hallintaan ja käyttöön. Toimitilastrategian linjausten mukaisesti kaupunki haluaa säilyttää omistamansa toimitilakannan arvon ja samalla toimitilastrategia linjaa, että
kaupungin omistamat rakennukset ovat käytössä.
Aino Acktén huvila ja Malmin lentoaseman päärakennus ja hangaari
ovat arvokohteita ja vaikeasti realisoitavia. Kaupunkiympäristö on lisännyt kohteiden perusparannushankkeet talousarvioesityksen talonrakennusohjelmaan vuosiksi 2022 - 2031.
Toimitilastrategian toimeenpano-ohjelman kohdan 4.4 tavoitteena on
sisäisen vuokrajärjestelmän uudistaminen. Vuokramallin uudistuksen
yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta erottaa arvokiinteistöt vuokramallissa omaksi kokonaisuudekseen. Pääomavuokrien tasokorotuksiin
tehtävät muutokset valmistellaan vuonna 2022 ja muutokset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta. Vuoden 2022 alusta on tavoitteena nostaa ylläpitovuokria siten, että ne mahdollistavat paremmin rakennusten oikea-aikaisen ylläpidon.
Kaupunki kehittää lisäksi kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
arvokkaiden rakennusten säilymistä edistäviä menettelyitä arvottamisja salkuttamisprosessin avulla. Tyhjien ja kaupungin ulkopuolisille vuokrattujen tilojen osalta on tehty arvottaminen yhteistyössä kaavoituksen,
kaupunginmuseon ja tonttipalvelun kanssa.
Jatkotyössä tulee arvioida edelleen ns. pidettävien tilojen strateginen
merkitys kaupungille eli määritellä strategisista syistä kaupungilla pidettävät rakennukset ja niiden kassavirta. Samalla linjataan miten ja mistä
rahoitetaan läpinäkyvästi tappio, joka syntyy strategisista syistä pidettävistä kohteista kaupungille. Ratkaisuvaihtoehtoina on, että strategisesti merkittävien pidettävien arvokohteiden tuotolle asetetaan erillinen
tavoite, joka raportoidaan erikseen ja otetaan huomioon Rakennus netto – talousarviokohdan toimintakatetavoitteessa tai erillinen rahoitus
esimerkiksi perustettavan rahaston tai suoraan kaupunginhallituksen
varoista.
Mahdollisuus erillisen rahaston luomiselle selvitetään vuokramallin uudistustyön yhteydessä vuoden 2022.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672
aniko.patrakka(a)hel.fi
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Sari Hilden, tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315
sari.hilden(a)hel.fi
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi
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§ 307
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lapsi- ja senioripolusta
Keskuspuistoon
HEL 2021-002849 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Valtuutettu Pia Kopra ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään paraneeko turvallisuus, jos muutetaan
Keskuspuiston kahden kilometrin rullaluistelu- ja rullasuksiradan kiertosuunta myötäpäivään. Radan pohjoisin mäki ja siihen
liittyvä kurvi ovat vaarallinen yhdistelmä. Radan turvallisuus voi
parantua, kun kiertosuunta muutetaan kaikille kulkijoille myötäpäiväiseksi kaikkina vuodenaikoina. Jos kiertosuuntaa päädytään muuttamaan, tulee se myös merkitä valmisteilla oleviin
opastauluihin.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
7 äänestys
Valtuutettu Pia Kopran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto
edellyttää, että selvitetään paraneeko turvallisuus, jos muutetaan Keskuspuiston kahden kilometrin rullaluistelu- ja rullasuksiradan kiertosuunta myötäpäivään. Radan pohjoisin mäki ja siihen liittyvä kurvi ovat
vaarallinen yhdistelmä. Radan turvallisuus voi parantua, kun kiertosuunta muutetaan kaikille kulkijoille myötäpäiväiseksi kaikkina vuodenaikoina. Jos kiertosuuntaa päädytään muuttamaan, tulee se myös
merkitä valmisteilla oleviin opastauluihin.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 33
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff,
Maaret Castrén, Mika Ebeling, Juha Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja,
Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Dani
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Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mikko Paunio,
Petrus Pennanen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus
Rantala, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari
Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen
Ei-äänet: 1
Oula Silvennoinen
Tyhjä: 49
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Lotta Backlund, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi
Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund,
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen,
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka
Järvinen, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela,
Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan
Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Seida
Sohrabi, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki
Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan
Yanar
Poissa: 2
Mai Kivelä, Teija Makkonen
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Pia Kopran ehdottamaa
toivomuspontta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 03.03.2021 Asko-Seljavaara Sirpa Lapsi- ja senioripolku
Keskuspuistoon

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Sirpa Asko-Seljavaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan
3.3.2021, että Keskuspuistosta tai muista Helsingin puistoista varattaisiin sopivasta kevyenliikenteen väylästä 1-3-km:n pätkä jalankulkijoille
niin, että väylän sillä kohdalla ei sallita pyöräilyä eikä sähköpotkulautoja. Samalla rakennetaan pyöräiljöille tarkoitettuja baanoja.
Aloitteen johdosta on saatu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunto 27.4.202 ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 10.5.2021.
Lausunnot on valmisteltu yhteistyössä.
Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että lapsiperheiden ja senioreiden liikkumisen edistäminen on keskeinen osa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja liikkumisohjelman tavoitteita. Siksi on kannatettavaa, että lapsiperheille tarkoitettujen reittien ja seniorireittien suunnittelua ja kehittämistä asuinalueille ja muuhun kaupunkiympäristöön edistetään.
Paloheinän länsipuolella, Hakuninmaan alueella on Keskuspuiston länsireunassa noin kahden kilometrin mittainen ympyrälenkki, joka on aikaisemmin toiminut rullasuksiratana. Lenkki on valaistu ja asfalttipintainen ja sitä ylläpidetään kaupungin liikuntapalvelujen toimesta. Reitti on
luonnostaan rauhallinen metsäreitti, joka soveltuu rauhalliseen ulkoiluun. Se on jalkaisin hyvin saavutettavissa sekä Hakuninmaan ja Kuninkaantammen asuinalueilta että Paloheinän ulkoilumajalta. Reitin
käyttö on osoitettu Keskuspuiston opastussuunnitelmassa kesäisin vain
jalkaisin liikkumista varten eli pyöräily kielletään opastein. Tämä rauhoittaa reitin käyttöä pyöräilijöiden pysyessä aluetta sivuavalla Keskuspuiston pääulkoilureitillä. Talvisin liikuntapalvelut hoitaa sitä perinteisen
hiihtotavan latuna, jolloin se mahdollistaa lapsiperheille ja senioreille
rauhallisen hiihdon. Liikuntapalvelujen tarkoituksena on poistaa asfaltti
määrärahojen sen salliessa. Kaupunginhallitus toteaa tähän liittyen, että mahdollisen poiston jälkeenkin päällysteen tulisi olla riittävän kantava rollaattorilla, pyörätuolilla, tai lastenvaunujen kanssa liikkuvia ajatellen.
Lausuntojen mukaan Paloheinän majalta opastetaan uusi valaistu, ympärivuotisesti kunnossapidetty reitti Hakuninmaalle, mikä omalta osaltaan lisää talvikävelyn mahdollisuuksia Paloheinän alueella. Se on kuitenkin tarkoitettu sekä jalankulkijoille että pyöräilyyn.
Edellä mainitut reitit ovat mukana Keskuspuiston opaskartassa, joka
laadittiin osana Keskuspuiston uutta opastussuunnitelmaa. Keskuspuiston opastus mahdollistaa kullekin ulkoilijalle sopivien reittien löytämisen ja kävelylenkkien suunnittelun. Keskuspuiston ulkoilureittien turvallinen käyttö ja edellä mainitun kaltainen, monenlaisen ulkoilun ohjaus edellyttää opastuksen toteuttamista maastoon. KaupunkiympärisPostiosoite
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tölautakunta hyväksyi opastuksen yleissuunnitelman vuonna 2020. Rakennussuunnitelmat ovat myös valmiina hankkeen toteuttamista varten.
Opastusta toteutetaan ulkoliikunta-alueille varattujen määrärahojen
puitteissa, jotta Keskuspuiston jatkuvasti kasvava ulkoilukäyttö voisi
jatkua edelleen turvallisesti, kestävästi ja toimivasti.
Keskuspuistossa on jo nyt tarjolla myös purupohjaisia kuntoratoja, joilla
pyöräily on kielletty. Näitä on Paloheinässä, Herttoniemessä, Maunulassa, Pirkkolassa, Laajasalossa ja Tapulikaupungissa. Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että nämä soveltuvat parhaiten niille senioreille,
jotka eivät tarvitse liikkumiseen apuvälineitä.
Vuonna 2010 Taliin avattu perhepolku on saanut paljon positiivista palautetta vuosien varrella. Perhepolku on esteetön ulkoilu- ja kuntoilureitti (0,55 km) kaikenikäisille, ja se soveltuu erityisesti ikääntyville, toimintarajoitteisille ja lapsille. Esteettömän reitin varrella on toiminnallisia liikuntaleikkivälineitä lapsille sekä ulkokuntoiluvälineitä aikuisille ja ikääntyneille. Reitin varrella on kaksi vain lapsille tarkoitettua leikkipaikkaa,
joissa on liikunnallisia kiipeilytelineitä. Tavoitteena tulisi olla tällaisten
polkujen toteuttaminen eri puolille Helsinkiä. Kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus
ovat aloittaneet kaupungin yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman valmistelun, jossa on mahdollista edistää Talin liikuntapolun ja muutoinkin
aloitteessa tarkoitetun kaltaisia ehdotuksia.
Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että Keskuspuiston reittiverkosto ei
välttämättä mahdollista ikäihmisille helposti saavutettavaa erillistä reittiä, joka voitaisiin osoittaa pelkästään kävelylle tai että vastaavasti voitaisiin rakentaa erillisiä pyöräilybaanoja ilman, että se hankaloittaisi reittien yleistä käyttöä tai vähentäisi varsinaisen puiston pinta-alaa.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 03.03.2021 Asko-Seljavaara Sirpa Lapsi- ja senioripolku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 647
HEL 2021-002849 T 00 00 03

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

Kaupunkiympäristölautakunta 11.05.2021 § 247
HEL 2021-002849 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden ylläpitämä Keskuspuiston
ulkoilureitistö tarjoaa monipuolisen reittiverkoston kaikenikäisille ympärivuotiseen liikuntaan. Valtuustoaloitteessa toivotaan erityisesti lapsille
ja senioreille osoitetun reitin osoittamista Keskuspuiston alueelle. Kyseisellä reitillä olisi pyöräily kiellettyä, mikä mahdollistaisi rauhallisen
kävelyn.
Keskuspuistossa on tarjolla kuntoratoja, joilla pyöräily on kielletty. Näitä
on Paloheinässä, Maunulassa ja Pirkkolassa. Lisäksi Paloheinän länsipuolella, Hakuninmaan alueella Keskuspuiston länsireunassa on noin
kahden kilometrin mittainen ympyrälenkki, joka on aikaisemmin toiminut rullasuksiratana. Lenkki on valaistu ja asfalttipintainen. Se on jalkaisin hyvin saavutettavissa sekä Hakuninmaan ja Kuninkaantammen
asuinalueilta että Paloheinän ulkoilumajalta. Reitti on valaistu. Reitin
käyttö on osoitettu Keskuspuiston opastussuunnitelmassa kesäisin vain
jalkaisin liikkumista varten eli pyöräily kielletään opastein. Tämä rauhoittaa reitin käyttöä pyöräilijöiden pysyessä aluetta sivuavalla KeskusPostiosoite
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puiston pääulkoilureitillä. Talvisin liikuntapalvelut hoitaa sitä perinteisen
hiihtotavan latuna, jolloin se mahdollistaa lapsiperheille ja senioreille
rauhallisen hiihdon. Paloheinän majalta opastetaan uusi valaistu, ympärivuotisesti kunnossapidetty kävelylenkki ja yhteys Hakuninmaalle,
mikä omalta osaltaan lisää talvikävelyn mahdollisuuksia Paloheinän
alueella.
Edellä mainitut reitit ovat mukana Keskuspuiston opaskartassa, joka
laadittiin osana Keskuspuiston uutta opastussuunnitelmaa. Keskuspuiston opastus mahdollistaa kullekin ulkoilijalle sopivien reittien löytämisen ja kävelylenkkien suunnittelun. Keskuspuiston ulkoilureittien turvallinen käyttö ja edellä mainitun kaltainen, monenlaisen ulkoilun ohjaus edellyttää opastuksen toteuttamista maastoon. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi opastuksen yleissuunnitelman vuonna 2020. Rakennussuunnitelmat ovat myös valmiina hankkeen toteuttamista varten.
Opastusta toteutetaan ulkoliikunta-alueille varattujen määrärahojen
puitteissa, jotta Keskuspuiston jatkuvasti kasvava ulkoilukäyttö voisi
jatkua edelleen turvallisesti, kestävästi ja toimivasti.
Lausunto on valmisteltu yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto
myös kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalta.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508
tiina.saukkonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 55
HEL 2021-002849 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Lapsiperheiden ja senioreiden liikkumisen edistäminen on keskeinen
osa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja liikkumisohjelman tavoitteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitääkin kannatettavana lapsiperheille tarkoitettujen reittien ja seniorireittien suunnittelua
ja kehittämistä soveltuvin osin kaupunkiympäristöön ja asuinalueille.
Keskuspuiston reittiverkosto ei kuitenkaan välttämättä mahdollista helposti saavutettavaa erillisreittiä varsinkaan ikäihmisille.

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

126 (516)

Asia/18
13.10.2021

Keskuspuistossa on kattava reittiverkosto, jonka keskelle on haasteellista löytää erillisreitti, joka voitaisiin osoittaa pelkästään kävelylle tai
vastaavasti rakentaa erillisiä pyöräilybaanoja ilman, että se hankaloittaisi reittien yleistä käyttöä.
Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää ns. vanhaa rullaluistelurataa Keskuspuiston pohjoisosassa. Radan pituus on noin 2 km, ja se sijaitsee
sivussa Keskuspuiston reitistöstä. Rata ei ole kesäaikaan juurikaan
käytössä, ja talviaikaan radalle ajetaan latu. Uuden Keskuspuiston
opastussuunnitelman yhteydessä reitti opastetaan talvisin perinteisen
hiihtotyylin laduksi. Kesäaikaan reitin käyttö ohjataan kävelyyn pyöräilyn kieltävin opastein. Reitti on luonnostaan rauhallinen metsäreitti, joka
soveltuu rauhalliseen ulkoiluun.
Kävelyyn ja pyöräilyyn opastetaan Keskuspuiston opastussuunnitelmassa uusi ympyrälenkki Paloheinän majalta.
Reitin asfaltin poisto on ollut liikuntapalvelukokonaisuuden suunnitelmissa jo vuosia. Asfaltin poistoon ei ole pystytty varaamaan määrärahaa talousarvioissa, eikä siihen ole varattu määrärahaa vuoden 2022
talousarviovalmistelun yhteydessä. Liikuntapalvelukokonaisuuden varovainen arvio on, että asfaltin poisto maksaa noin 100 000–150 000
euroa.
Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää useita purupohjaisia kuntoratoja,
joilla pyöräily on kielletty. Kyseiset radat sijaitsevat Paloheinässä, Herttoniemessä, Maunulassa, Pirkkolassa, Laajasalossa ja Tapulikaupungissa.
Vuonna 2010 Taliin avattu perhepolku on saanut paljon positiivista palautetta vuosien varrella. Perhepolku on esteetön ulkoilu- ja kuntoilureitti (0,55 km) kaikenikäisille, se soveltuu erityisesti ikääntyville, toimintarajoitteisille ja lapsille. Esteettömän reitin varrella on toiminnallisia liikuntaleikkivälineitä lapsille sekä ulkokuntoiluvälineitä aikuisille ja ikääntyneille. Reitin varrella on kaksi vain lapsille tarkoitettua leikkipaikkaa,
joissa on liikunnallisia kiipeilytelineitä.
Tarkoituksenmukaisinta olisi, että Talin perhepolun mallin mukaisia
helposti saavutettavia eri kohderyhmille soveltuvia reittejä suunniteltaisiin ja kehitettäisiin eri puolille Helsinkiä. Kaupunkiympäristön toimiala
ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ovat
aloittaneet kaupungin yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman valmistelun,
jossa pohditaan myös aloitteen kaltaisia ehdotuksia.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 308
Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite kierrätyspiste Tapanilaan
HEL 2021-003496 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 17.03.2021 Honkasalo Veronika Kierrätyspiste Tapanilaan

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 19 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan, että Tapanilaan järjestetään mahdollisimman pian
kierrätyspiste. Lisäksi esitetään, että kaupunki selkeyttää sisäisiä prosessejaan, jotka liittyvät siihen, miten kierrätyspisteet sijoitetaan yhdenvertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti eri kaupungin alueille. Tällä
hetkellä vaikuttaa siltä, että yksikin kielteinen kanta naapurikuulemisissa voi estää kierrätyspisteen sijoittamisen.
Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä on etsitty sijoituspaikkaa kierrätyspisteelle ja sellainen
löytyi Hiidenportin ja Malmin kauppatien kulmauksessa sijaitsevalta
Hiidenportin pysäköintialueelta. Toimenpideluvan lupaprosessi on vielä
käynnissä rakennusvalvontapalvelussa. Lupaprosessiin liittyvä asukkaiden kuuleminen on juuri laitettu vireille ja koska kierrätyspisteen lähiympäristössä ei ole asuinrakennuksia on oletettavaa, ettei pisteen sijoittaminen kohtaa vastustusta. Jos kuulemisen yhteydessä ei tule perusteltua vastustusta, lupa kierrätyspisteen sijoittamiseksi myönnettäneen alkusyksyn aikana. Pakkauskierrätys Rinki Oy sijoittaa tämän jälPostiosoite
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keen kierrätysastiat alueelle. Yhtiön mukaan astiat on mahdollista tuoda muutamassa päivässä luvan myöntämisen jälkeen.
Tapanilan kierrätyspisteelle on etsitty paikkaa jo kauan Pakkauskierrätys Rinki Oy:n ja kaupungin yhteistyönä. Pientalovaltaisessa ja tiiviissä
Tapanilassa sopivia paikkoja on ollut vaikea löytää, koska paikan tulee
täyttää useat vaatimukset liittyen liikennejärjestelyihin, turvallisuuteen,
toiminnan tilatarpeisiin, maanomistukseen sekä asuinkiinteistöille mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Aluekierrätyspisteiden
rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa. Osa aiemmin soveltuviksi
havaituista kohteista on edennyt hakemusvaiheeseen mutta prosessiin
liittyvässä kuulemisessa naapurusto on vastustanut hankkeita ja tämän
johdosta lupahakemukset on vedetty pois käsittelystä. Kuulemisaikana
annetut vastustavat kannanotot ennakoivat yleensä sitä, että myönnetystä luvasta tehdään oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus johtaa mahdollisesti pitkäkestoiseenkin prosessiin, jonka lopputulos ei ole ennalta tiedettävissä, mikä on haasteellista hakijan kannalta. Tavoitteellista on
saavuttaa tilanne, jonka naapurit kokevat hyväksyttäväksi. Tästä syystä
poistuneille astioille ei kaikkien yhteisestä tahtotilasta huolimatta ollut
aiemmin löydetty kaikkia osapuolia tyydyttävää korvaavaa sijaintia.
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulee selkeyttää sisäisiä prosessejaan, jotka liittyvät siihen, miten kierrätyspisteet sijoitetaan yhdenvertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti eri kaupungin alueilla.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut
vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 17.03.2021 Honkasalo Veronika Kierrätyspiste Tapanilaan

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 718
HEL 2021-003496 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
04.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Minja Koskela: ”Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulee selkeyttää sisäisiä prosessejaan, jotka liittyvät siihen, miten kierrätyspisteet sijoitetaan yhdenvertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti eri kaupungin
alueilla.”
Kannattaja: Daniel Sazonov
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
27.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 425
HEL 2021-003496 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimiala näkee lähialueen asukkaille saavutettavissa olevien kierrätyspisteiden olemassa olon tärkeäksi, niin ympäristön kuin asukkaiden näkökulmasta. Kaupunkiympäristölautakunta on
velvoittanut Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavaehdotukPostiosoite
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

131 (516)

Asia/19
13.10.2021

sen käsittelyn yhteydessä kaupunkiympäristön toimialan etsimään Tapanilan alueelta paikan kierrätyspisteelle syyskuuhun 2021 mennessä,
ja uusi paikka kierrätyspisteelle on löytynyt Hiidenportin pysäköintialueelta.
Tapanilan kierrätyspisteelle on etsitty paikkaa kauan Pakkauskierrätys
Ringin ja kaupungin yhteistyönä. Pientalovaltaisessa ja tiiviissä Tapanilassa sopivia paikkoja on ollut vaikea löytää, sillä paikan tulee täyttää
useat vaatimukset liittyen liikennejärjestelyihin, turvallisuuteen, toiminnan tilatarpeisiin, maanomistukseen sekä asuinkiinteistöille mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Aluekierrätyspisteiden rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvontapalvelusta. Osa aiemmin soveltuviksi havaituista kohteista on edennyt
hakemusvaiheeseen, mutta prosessiin liittyvässä kuulemisessa naapurusto on vastustanut hankkeita, ja tämän johdosta lupahakemukset on
vedetty pois käsittelystä. Kuulemisaikana annetut vastustavat kannanotot ennakoivat yleensä sitä, että myönnetystä luvasta tehdään oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus johtaa mahdollisesti pitkäkestoiseenkin prosessiin, jonka lopputulos ei ole ennalta tiedettävissä, mikä on haasteellista hakijan kannalta. Tavoitteellista on saavuttaa tilanne, jonka naapurit kokevat hyväksyttäväksi. Tästä syystä poistuneille astioille ei kaikkien yhteisestä tahtotilasta huolimatta oltu aiemmin löydetty kaikkia osapuolia tyydyttävää korvaavaa sijaintia.
Nyt uusi, kaikki reunaehdot täyttävä sijainti on löytynyt tarkan etsinnän
tuloksena Hiidenportin pysäköintialueelta, joka sijaitsee Hiidenportin ja
Malmin kauppatien kulmauksessa. Toimenpideluvan lupaprosessi on
vielä käynnissä rakennusvalvontapalvelussa, joten sopimusta kyseiselle sijainnille ei ole vielä saatu varmistettua. Kuitenkin lupaprosessiin liittyvä asukkaiden kuuleminen on juuri laitettu vireille. Koska kierrätyspisteen lähiympäristössä ei ole asuinrakennuksia, on oletettavaa, ettei pisteen sijoittaminen kohtaa vastustusta. Jos kuulemisessa ei ilmene perusteltua vastustusta, lupa kierrätyspisteen sijoittamiseksi tullaan myöntämään rakennusvalvontapalvelussa todennäköisesti syyskuun aikana.
Pakkauskierrätys Rinki tulee sijoittamaan tämän jälkeen kierrätysastiat
alueelle, astiat saadaan tuotua Ringin arvion mukaan muutamassa päivässä luvan myöntämisen jälkeen.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806
johanna.himberg(a)hel.fi
Pia-Liisa Orrenmaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26419
pia-liisa.orrenmaa(a)hel.fi
Laura Kankaanpää, liikenneinsinööri, puhelin: 310 35131
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laura.kankaanpaa(a)hel.fi
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§ 309
Valtuutettu Pentti Arajärven aloite julkisen kaupunkitilan tai reitin
nimeämisestä Jörn Donnerin muistoksi
HEL 2021-004207 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Arajärvi Pentti Julkisen kaupunkitilan tai
reitin nimeäminen Jörn Donnerin muistoksi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 19 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan 31.3.2021 mm., että Jörn Donner oli poleeminen urbanisti ja kaupunkipoliitikko paitsi Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä (19691976, 1985-1992, 2005-2008 ja 2017-2019) myös lukuisilla muilla
areenoilla. Jörn Donnerin maailmankartalla olivat niin kotiosoite Pohjoisrannassa kuin eurooppalaiset metropolit, joita hän kirjoissaan kuvasi. Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, missä Helsingin kaupungin alueella on luontevaa nimetä arvokas julkisen kaupunkitilan elementti Jörn
Donnerin muistoksi.
Aloitteen johdosta on saatu nimistötoimikunnan lausunto 5.5.2021 ja
kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 24.8.2021.
Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi
voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai
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asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen
historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia. Kansainvälisesti
hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti suositellaan lisäksi noudattamaan
muutaman vuoden odotusaikaa henkilön kuoleman jälkeen, ennen kuin
henkilön nimeä voidaan harkita otettavaksi osaksi virallista kaavanimistöä. Helsingissä täksi aikarajaksi on vakiintunut noin viisi vuotta henkilön kuolemasta.
Kirjailija, elokuvatuottaja, kansanedustaja, professori Jörn Johan Donnerin (1933–2020) kuolemasta on kulunut valtuustoaloitteen allekirjoittamishetkellä vasta vähän yli vuosi. Nimistötoimikunta katsoo, että näin
pian henkilön kuoleman jälkeen ei ole asianmukaista ottaa nimikkopaikkaa harkittavaksi Helsingin kaavanimistöön. Nimistötoimikunta katsookin, että aloitteentekijät voivat ottaa asian esille uudelleen riittävän
ajan kuluttua. Omaisten suostumus nimeämishankkeen käynnistämiselle on hyvä selvittää.
Kaavanimen sijaan voidaan harkita vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten
muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa, tai esimerkiksi jonkin Donnerin pitkään elämäntyöhön liittyvän sisätilan, kuten
vaikkapa luentosalin tai kokoushuoneen, nimeämistä Jörn Donnerin
mukaan.
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa nimistötoimikunnan tapaan, että
Jörn Donnerin kuolemasta ei ole vielä kulunut riittävän pitkää aikaa, jotta hänen muistamistaan voitaisiin harkita Helsingin virallisessa asemakaavanimistössä. Muunlainen sopiva muistaminen sen sijaan voisi jo
nyt tulla keveämpänä muistamisena kysymykseen ja tämän lautakunta
jättää aloitteentekijöiden harkintaan yhteistyössä muistettavan henkilön
omaisten kanssa.
Kaupunginhallitus pitää lausunnoissa esitettyjä menettelyjä tarkoituksenmukaisina tapoina muistaa aloitteessa tarkoitettua merkittävää helsinkiläistä yhteiskunnallista ja kulttuurivaikuttajaa.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Liitteet
1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Arajärvi Pentti Julkisen kaupunkitilan tai
reitin nimeäminen Jörn Donnerin muistoksi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 645
HEL 2021-004207 T 00 00 03

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

Kaupunkiympäristölautakunta 24.08.2021 § 390
HEL 2021-004207 T 00 00 03

Hankenumero 5264_200

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000
paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia
nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.
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Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kirjailija, elokuvatuottaja,
kansanedustaja, professori Jörn Johan Donnerin (1933–2020) kuolemasta ei ole vielä kulunut riittävän pitkä aika, jotta hänen muistamistaan voitaisiin harkita Helsingin virallisessa asemakaavanimistössä.
Nimistötoimikunta on 5.5.2021 antamassaan lausunnossaan todennut,
että kansainvälisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti suositellaan
noudattamaan muutaman vuoden odotusaikaa henkilön kuoleman jälkeen, ennen kuin henkilön nimeä voidaan harkita otettavaksi osaksi
kaavanimistöä. Helsingissä täksi aikarajaksi on vakiintunut tapauskohtaisesti noin viisi vuotta henkilön kuolemasta.
Asemakaavaan merkityn nimen sijasta esimerkiksi jonkin kulttuuri- tai
tapahtumapaikan tai -alueen sisäisen tilan nimeäminen voisi tulla kevyempänä menettelynä kyseeseen. Myös esimerkiksi nimikkotapahtumat ja nimikkojulkaisut, muistopenkki, muistopuu tai muistolaatta voisivat tuoda Jörn Donnerin elämäntyötä nykykaupunkilaisten tietoisuuteen
ja osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa. Tällaisten muistohankkeiden edistäminen voinee jäädä aloitteentekijöiden harkintaan yhteistyössä omaisten kanssa.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 05.05.2021 § 38
HEL 2021-004207 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:
Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi
voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai
asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen
historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia. Kansainvälisesti
hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti suositellaan lisäksi noudattamaan
muutaman vuoden odotusaikaa henkilön kuoleman jälkeen, ennen kuin
henkilön nimeä voidaan harkita otettavaksi osaksi virallista kaavanimisPostiosoite
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töä. Helsingissä täksi aikarajaksi on vakiintunut noin viisi vuotta henkilön kuolemasta.
Kirjailija, elokuvatuottaja, kansanedustaja, professori Jörn Johan Donnerin (1933–2020) kuolemasta on kulunut valtuustoaloitteen allekirjoittamishetkellä vasta vähän yli vuosi. Nimistötoimikunta katsoo, että näin
pian henkilön kuoleman jälkeen ei ole asianmukaista ottaa nimikkopaikkaa harkittavaksi Helsingin kaavanimistöön. Nimistötoimikunta ehdottaa, että aloitteentekijät voivat ottaa asian esille uudelleen riittävän
ajan kuluttua. Omaisten suostumus nimeämishankkeen käynnistämiselle on hyvä selvittää.
Nimistötoimikunta suosittaa lisäksi selvittämään kaavanimen sijaan
vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja
tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa, tai esimerkiksi jonkin Donnerin pitkään elämäntyöhön liittyvän sisätilan, kuten vaikkapa luentosalin tai kokoushuoneen, nimeämistä Jörn Donnerin mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 310
Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kiusaamisvilkun pilotoinnista
väkivallan torjumiseksi kouluissa
HEL 2021-002230 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Alviina Alametsä ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki pilotoi kiusaamisvilkkua valituissa kouluissa
ala-asteilla ja harkinnan mukaan myös päiväkodeissa sekä selvittää
sen vaikutuksia. Lisäksi aloitteen tekijät esittävät, että kaupungin tulee
osana kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman toimeenpanoa perehtyä muihin uusiin, käytännön keinoihin kiusaamisen torjumiseksi.
Seinäjoen Törnävän koulussa on kokeiltu yhtenä käytännön keinona
kiusaamisen torjumiseen kiusaamisvilkkua. Suuri osa kiusaamistilanteista tapahtuu tutkitusti välitunneilla, ja kiusaamisvilkku on yksi käytännön työkalu kiusaamisen torjumiseen ja siitä ilmoittamiseen. Seinäjoen alustavat kokemukset vilkun käytöstä ovat olleet positiivisia.
Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
viitaten, että kiusaamisvilkun pilotointi on perusteltua myös Helsingissä,
ja kokeilu on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Osana pilotointia on tarpeen arvioida vilkun hyötyjä käyttöönoton jälkeen esimerkiksi koululaisten kokemusten perusteella.
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Kiusaamista tapahtuu myös esimerkiksi koulumatkoilla, netissä tai luokassa. Kiusaamisvilkun lisäksi onkin tarpeen toteuttaa laajasti kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO13) toimenpiteitä. KVO13 on otettu
käyttöön varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjelmassa on kaikkiaan kolmetoista pääkohtaa, joista osa liittyy kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, osa päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen toimenpiteisiin kiusaamistilanteissa ja osa niihin tilanteisiin, joissa tarvitaan
oman henkilökunnan ulkopuolisia toimijoita. Ohjelman toimenpiteitä on
ryhdytty toteuttamaan sekä toimialan sisällä että yhteistyötahojen
kanssa.
Helsingissä on ryhdytty kehittämään myös sähköisiä, laajemmin käytettäviä palautekanavia kiusaamisesta, väkivallasta, häirinnästä tai syrjinnästä ilmoittamiseen. Kiusaamisesta tulee voida ilmoittaa milloin tahansa, kaikkien asianosaisten toimesta ja nimellä tai anonyymisti. Tällä
hetkellä toimivin vaihtoehto on Wilmaan luotava kysymyslomake, jonka
avulla lapsi, nuori tai hänen huoltajansa voi ilmoittaa edellä mainituista
asioista. Tämä lomake on otettu koekäyttöön kahdessa peruskoulussa,
ja sen käyttöä pyritään laajentamaan kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin.
Kaupunki ottaa tarvittaessa nopeallakin aikataululla käyttöön kaikki
toimivat keinot kiusaamisen torjumiseksi.
Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Vastaus
on lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 648
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HEL 2021-002230 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 04.05.2021 § 206
HEL 2021-002230 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän valtuustoaloitteesta kiusaamisvilkun kokeilemisesta väkivallan torjumiseksi kouluissa:
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi
lokakuussa 2019 kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen ohjelman eli
KVO13. Ohjelma laadittiin yhdessä lasten, nuorten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Keskeistä ohjelman laatimisessa on ollut se, että lapset ja nuoret ymmärtävät suunnitelman ja ottavat sen omakseen.
Ohjelmassa on kaikkiaan kolmetoista pääkohtaa, joista osa liittyy kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, osa päiväkodin/koulun/oppilaitoksen toimenpiteisiin kiusaamistilanteissa ja osa niihin tilanteisiin, joihin tarvitaan oman henkilökunnan ulkopuolisia toimijoita. Ohjelman toimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan sekä toimialan sisällä että yhteistyökumppanien kanssa.
Kiusaamisen vastaisen ohjelman pääkohdat ovat:
Hyvinvoinnin mittarit
Sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat
Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt
Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen
Hyvinvoinnin starttitapaamiset
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Sähköiset palautekanavat
Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen
Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt
Restoratiiviset lähestymistavat
Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle
Kiusaaminen on rikos. K-0 toiminta kaikki koulut kattavaksi
Tukioppilastoiminnan kehittäminen
Vertaistukitoiminta
Ohjelmaa laadittaessa kartoitettiin ensin kiusaamisen estämisen nykytila varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Seinäjoen Törnävän koulussa on kokeiltu yhtenä käytännön keinona kiusaamisen torjumiseen kiusaamisvilkkua. Suuri osa kiusaamistilanteista tapahtuu tutkitusti välitunneilla, ja kiusaamisvilkku on yksi käytännön työkalu kiusaamisen torjumiseen ja siitä ilmoittamiseen. Seinäjoen alustavat kokemukset vilkun käytöstä ovat olleet positiivisia. Kiusaamisvilkun
pilotointi on perusteltua myös Helsingissä, ja se on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Osana pilotointia on arvioitava vilkun hyötyjä
käyttöönoton jälkeen esimerkiksi koululaisten kokemusten perusteella.
Kiusaamista tapahtuu muuallakin kuin välitunneilla, esimerkiksi koulumatkoilla, netissä tai luokassa. Kiusaamisvilkun ei tule olla ainoa toimenpide kiusaamisen torjumiseen, vaan sen lisäksi tulee toteuttaa laajasti KVO13 ohjelman toimenpiteitä.
Helsingissä on ryhdytty kehittämään myös sähköisiä, laajemmin käytettäviä palautekanavia kiusaamisesta, väkivallasta, häirinnästä tai syrjinnästä ilmoittamiseen. Kiusaamisesta tulee voida ilmoittaa milloin vaan,
kaikkien asianosaisten toimesta ja nimellä tai anonyymisti. Tällainen ilmoittamismahdollisuus tulee luoda tulevaan ASTItietohallintojärjestelmään. Tällä hetkellä toimivin vaihtoehto on luoda
Wilmaan kysymyslomake, jonka avulla lapsi, nuori tai hänen huoltajansa voi ilmoittaa edellä mainituista asioista. Tämä lomake on otettu koekäyttöön kahdessa peruskoulussa, ja ensi lukuvuoden alussa päästäneen lomakkeen käyttöön kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa.
Koulukiusaamisen vastaisia toimia kehitetään sekä valtakunnallisesti
että alueellisesti Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa
alan kehitystä ja ottaa tarvittaessa nopeallakin aikataululla käyttöön
kaikki toimivat keinot, joitten avulla kiusaaminen saadaan loppumaan.
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Käsittely
04.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Anu Korppi: Nyt vastauksessa sanotaan näin:
"Tässä yhteydessä arvioitiin myös kiusaamisvilkun tai vastaavan käyttöönottoa yhtenä mahdollisena toimenpiteenä. Todettiin, että kiusaamista tapahtuu muuallakin kuin välitunneilla, esimerkiksi koulumatkoilla,
netissä tai luokassa. Usein on nopeampaa ilmoittaa havainnoistaan
suoraan välituntia valvovalle opettajalle, kuin mennä pihan toiselle puolelle painamaan kiusaamisvilkkua. Huoltajat eivät voisi ilmoittaa havaintojaan tätä kautta. Lisäksi vilkkua voitaisiin painaa vain huvin vuoksi."
Ehdottaisin tämän korvaamista seuraavasti:
"Seinäjoen Törnävän koulussa on kokeiltu yhtenä käytännön keinona
kiusaamisen torjumiseen kiusaamisvilkkua. Suuri osa kiusaamistilanteista tapahtuu tutkitusti välitunneilla, ja kiusaamisvilkku on yksi käytännön työkalu kiusaamisen torjumiseen ja siitä ilmoittamiseen. Seinäjoen alustavat kokemukset vilkun käytöstä ovat olleet positiivisia. Kiusaamisvilkun pilotointi on perusteltua myös Helsingissä, ja se on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Osana pilotointia on arvioitava
vilkun hyötyjä käyttöönoton jälkeen esimerkiksi koululaisten kokemusten perusteella.
Kiusaamista tapahtuu muuallakin kuin välitunneilla, esimerkiksi koulumatkoilla, netissä tai luokassa. Kiusaamisvilkun ei tule olla ainoa toimenpide kiusaamisen torjumiseen, vaan sen lisäksi tulee toteuttaa laajasti KVO13 ohjelman toimenpiteitä.
Helsingissä on ryhdytty kehittämään myös" sähköisiä, laajemmin käytettäviä...
Kannattaja: Emma Kari
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Anu Korpin vastaehdotuksen
yksimielisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219
niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 311
Valtuutettu Mari Holopaisen aloite perhepäivähoitajien työolosuhteiden parantamisesta
HEL 2021-002227 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mari Holopainen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että perhepäivähoitajien työolosuhteita parannetaan muun
muassa työaikaan ja työstä maksettaviin korvauksiin liittyvin toimenpitein.
Kotona tapahtuva perhepäivähoito on varhaiskasvatuksen muoto, jossa
perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodissaan. Perhepäiväkodissa
voidaan samanaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään neljälle
lapselle mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset
lapset.
Perhepäivähoitajien määrä on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt Helsingissä merkittävästi. Vuonna 2016 omassa kodissaan toimivia perhepäivähoitajia oli 150 ja heillä hoidossa olevia lapsia yhteensä
529. Toukokuussa 2021 perhepäivähoitajia oli 60 ja lapsia hoidossa yhteensä 225.
Aloitteessa viitataan siihen, että tuen saaminen perhepäivähoitoon on
usein hidasta. Varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan ja suomi
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toisena kielenä -opettajan tuki on saatavilla myös perhepäivähoidon
lasten tarpeisiin. Lisäksi kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja
suomi toisena kielenä -opettaja ovat sovitusti perhepäivähoitajien työillassa mukana ohjaamassa ja kehittämässä lasten tarpeita vastaavia
pedagogisia työtapoja. Yhteiset tilaisuudet ovat saaneet hoitajilta kiitosta.
Perhepäivähoito on kustannuksiltaan jonkin verran päiväkodin laskennallista keskihintaa korkeampi. Hoitajan kotona tapahtuvan perhepäivähoidon lapsikohtainen keskihinta on 14 450 euroa vuodessa. Ryhmäperhepäivähoidon keskihinta on 13 500 euroa vuodessa ja kunnallisessa päiväkotihoidossa laskennallista lasta kohden keskihinta on 10
500 euroa vuodessa.
Työaika ja työajanseurantajärjestelmä
Aloitteessa esitetään, että perhepäivähoitajan työaikaan tulisi laskea
myös varsinaisen hoitotyön ulkopuolella tapahtuva toiminta, joka mahdollistaa laadukkaan perhepäivähoidon tarjoamisen.
Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien työajaksi luettavan ajan määritelmä muuttui 1.4.2020 alkaen. Työajaksi luetaan lasten hoitoaikoihin sidottu aika sekä työvuorosuunnitelman mukainen aika, jolloin perhepäivähoitajalla ei ole lapsia hoidossa. Perhepäivähoidon esihenkilö määrittelee yhdessä perhepäivähoitajan kanssa työtehtävät sille työvuorosuunnitelman mukaiselle ajalle, jolloin lapset eivät
ole hoidossa. Nämä työtehtävät voivat olla esimerkiksi kirjallisia työtehtäviä, toiminnan suunnittelua tai ruokahuoltoon liittyviä tehtäviä.
Helsingin kaupungin perhepäivähoitajilla on käytössä Läsnämobiilisovellus, jota hyödynnetään mm. lasten läsnä- ja poissaolojen
merkitsemiseen, työaikaleimauksiin ja kustannuskorvausten kirjaamiseen. Läsnä-järjestelmässä perhepäivähoitajat näkevät myös heille
tehdyt työvuorosuunnitelmat.
Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus
Aloitteessa esitetään, että perhepäivähoitajille maksettavien kustannuskorvausten tulisi kattaa perhepäivähoitajan työhön liittyvät menot
myös pääkaupunkiseudun nykyisessä hintatasossa.
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle
korvataan hoitajalle työstä aiheutuneet välittömät kustannukset Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti. Suositukset ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset.
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Kuntaliitto tarkistaa ja suosittaa kalenterivuosittain perhepäivähoitajien
kustannuskorvaukset. Laskennan perusteena käytetään viimeisimpiä tilastokeskuksen julkaisemia toteutuneita indeksejä. Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä.
Kustannuskorvaussuositus sisältää myös korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston
käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä sekä lapsen hoitoon liittyvistä puheluista.
Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja. Kustannuskorvauksen ulkopuolelle jäävät tulonhankkimiskulut perhepäivähoitaja voi
vähentää verotuksessa erillisen selvityksen perusteella. Jos kunta on
kuitenkin korvannut perhepäivähoitajalle jonkin tulonhankkimiskulun
normaalin kustannuskorvauksen lisäksi, ei tällaisesta kulusta myönnetä
vähennystä.
Palkan määräytyminen
Helsingin kaupungin omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia koskevan paikallisen sopimuksen mukaisesti perhepäivähoitajan
palkka määräytyy varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärän ja
hoitoaikojen mukaan. Perhepäivähoitajien palkkauksen perusteet tarkistetaan kolme kertaa vuodessa.
Tehtäväkohtaiseen palkkaan sitä alentavasti vaikuttaa lasten lukumäärän pysyvä väheneminen. Lapsen lopettaessa perhepäivähoitajan
palkka pysyy samana seuraavaan palkan tarkistuspäivään saakka.
Lasten lukumäärän pysyvä lisääntyminen taas otetaan palkkauksessa
huomioon heti siitä ajankohdasta alkaen, kun lapsi tosiasiallisesti alkaa
käyttää hoitopaikkaa.
Lapsimäärän tarkastaminen ja hoitajan kanssa sovitusta lapsimäärästä
huolehtiminen on perhepäivähoidon esihenkilön tehtävä. Perhepäivähoito on hoitomuotona suosittu varsinkin pienten lasten kohdalla, eikä
vapautuneille paikoille yleensä ole vaikeuksia löytää uutta lasta.
Perhepäivähoitajan palkan määräytyminen ja työstä maksettavat kustannuskorvaukset ovat monisyinen kokonaisuus. Helsingin kaupunki
työnantajana pitää oikeudenmukaisimpana ja työntekijöille turvallisimpana keinona toimia kustannuskorvausten osalta Kuntaliiton suositusten mukaisesti. Mahdollisia muutoksia perhepäivähoitajien palkan määräytymisen perusteisiin on hyvä arvioida. Nämä edellyttäisivät paikallisen sopimuksen muuttamista.
Työolosuhteiden parantaminen
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Perhepäivähoidon esihenkilöt huolehtivat perhepäivähoitajien työolosuhteista ja työhyvinvointia edistävästä yhteisöllisyydestä. Esihenkilöitä
ovat perhepäivähoidon ohjaajat tai päiväkodin johtajat. He ohjaavat ja
tukevat perhepäivähoidon pedagogista toimintaa, toiminnan ja työajan
suunnittelua ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa. Perhepäivähoitajien työtä, tarvittavia hankintoja ja hoitajien työoloja kehitetään yhdessä esihenkilöiden ja hoitajatiimien kesken.
Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyissä perhepäivähoito hoitomuotona
saa huoltajilta parhaat arvosanat. Onnistunut yhteistyö lasten vanhempien kanssa on perhepäivähoitajille palkitseva ja tärkeä työolosuhteisiin
vaikuttava osatekijä.
Aloitteessa esitetty malli ruokahuollon järjestämisestä ulkopuolisen tahon kautta toisi mittavia muutoksia hoitajien työhön ja palkkaukseen
sekä nostaisi perhepäivähoidon kustannuksia.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi asiaa käsitellessään yksimielisesti vastaehdotuksen, jonka mukaan toimialalla selvitetään mahdollisuutta suunnitella kokeilu ruokahuollon järjestämisestä perhepäivähoitajien työn helpottamiseksi.
Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Esittelijän
perustelut poikkeavat lautakunnan lausunnosta palkan määräytyminen
-kappaleen osalta. Maininta siitä, että perhepäivähoitajan palkan maksun periaatteita olisi tarpeen arvioida on poistettu. Sen sijaan todetaan
lautakunnan lausunnon mukaisesti, että mahdolliset perhepäivähoitajien palkan määräytymisen perusteisiin tehtävät muutokset edellyttävät
paikallisen sopimuksen muuttamista.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 717
HEL 2021-002227 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
04.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: kappaleen 19 viimeinen lause korvataan tällä:
"Mahdollisia muutoksia perhepäivähoitajien palkan määräytymisen perusteisiin on hyvä arvioida. Nämä edellyttäisivät paikallisen sopimuksen
muuttamista."
Kannattaja: Elisa Gebhard
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 19 viimeinen lause korvataan tällä: "Mahdollisia
muutoksia perhepäivähoitajien palkan määräytymisen perusteisiin on
hyvä arvioida. Nämä edellyttäisivät paikallisen sopimuksen muuttamista."
Jaa-äänet: 2
Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen
Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Minja Koskela,
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar
Tyhjä: 3
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Maarit Vierunen
Kaupunginhallitus hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 10 (3 tyhjää).
27.09.2021 Pöydälle
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

148 (516)

Asia/22
13.10.2021

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 240
HEL 2021-002227 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta Mari Holopaisen aloitteesta perhepäivähoitajien työolojen parantamiseksi:
Kotona tapahtuva perhepäivähoito on varhaiskasvatuksen muoto, jossa
perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodissaan. Perhepäiväkodissa
voidaan samanaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään neljälle
lapselle mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset
lapset. Lisäksi ryhmässä voi olla iltapäivisin yksi esiopetusikäinen tai
yksi perusopetuksen aloittanut lapsi. Helsingissä on kuitenkin hyvin
harvinaista, että esiopetuksesta tai perusopetuksesta siirtyisi lapsi iltapäiväksi perhepäivähoitoon.
Perhepäivähoitajien määrä on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt Helsingissä merkittävästi. Vuonna 2016 omassa kodissaan toimivia perhepäivähoitajia oli 150 ja heillä hoidossa olevia lapsia yhteensä
529. Toukokuussa 2021 on perhepäivähoitajia 60 ja lapsia hoidossa
yhteensä 225.
Perhepäivähoidossa noudatetaan Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaa palvelumuodolle sopivin tavoin. Toiminnassa painottuvat vuorovaikutus, leikki, perushoidon pedagogiikka sekä pienten lasten kehityksen mukaiset oppimisen, tekemisen ja kokemisen mahdollisuudet.
Aloitteessa viitataan siihen, että tuen saaminen perhepäivähoitoon on
usein hidasta. Varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan ja suomi
toisena kielenä opettajan tuki on saatavilla myös perhepäivähoidon lasten tarpeisiin. Lisäksi kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja
suomi toisena kielenä opettaja ovat sovitusti perhepäivähoitajien työillassa mukana ohjaamassa ja kehittämässä lasten tarpeita vastaavia
pedagogisia työtapoja. Yhteiset tilaisuudet ovat saaneet hoitajilta kiitosta.
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Perhepäivähoito on kustannuksiltaan jonkin verran päiväkodin laskennallista keskihintaa korkeampi. Hoitajan kotona tapahtuvan perhepäivähoidon lapsikohtainen keskihinta on 14 450 euroa. Ryhmäperhepäivähoidon keskihinta on 13 500 euroa ja kunnallisessa päiväkotihoidossa lakennallista lasta kohden keskihinta on 10 500 euroa.
Työaika ja työajanseurantajärjestelmä
Aloitteessa esitetään, että perhepäivähoitajan työaikaan tulisi laskea
myös varsinaisen hoitotyön ulkopuolella tapahtuva toiminta, joka mahdollistaa laadukkaan perhepäivähoidon tarjoamisen. Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien työajaksi luettavan ajan määritelmä muuttui 1.4.2020 lähtien.
Työajaksi luetaan lasten hoitoaikoihin sidottu aika sekä työvuorosuunnitelman mukainen aika, jolloin perhepäivähoitajalla ei ole lapsia hoidossa. Perhepäivähoidon esihenkilö määrittelee yhdessä perhepäivähoitajan kanssa työtehtävät sille työvuorosuunnitelman mukaiselle ajalle, jolloin lapset eivät ole hoidossa. Nämä työtehtävät voivat olla esimerkiksi kirjallisia työtehtäviä, toiminnan suunnittelua tai ruokahuoltoon
liittyviä tehtäviä.
Helsingin kaupungin perhepäivähoitajilla on käytössä Läsnä- mobiilisovellus, jota hyödynnetään mm. lasten läsnä- ja poissaolojen merkitsemiseen, työaikaleimauksiin ja kustannuskorvausten kirjaamiseen. Läsnä-järjestelmässä perhepäivähoitajat näkevät myös heille tehdyt työvuorosuunnitelmat.
Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus:
Aloitteessa esitetään että perhepäivähoitajille maksettavien kustannuskorvausten tulisi kattaa perhepäivähoitajan työhön liittyvät menot myös
pääkaupunkiseudun nykyisessä hintatasossa.
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle
korvataan hoitajalle työstä aiheutuneet välittömät kustannukset Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti. Suositukset ovat valtakunnallisesti kaikille yhdenmukaiset.
Kuntaliitto tarkistaa ja suosittaa kalenterivuosittain perhepäivähoitajien
kustannuskorvaukset. Laskennan perusteena käytetään viimeisimpiä tilastokeskuksen julkaisemia toteutuneita indeksejä. Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä.
Kustannuskorvaussuositus sisältää myös korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston
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käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista.
Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja. Kustannuskorvauksen ulkopuolelle jäävät tulonhankkimiskulut perhepäivähoitaja voi
vähentää verotuksessa erillisen selvityksen perusteella. Jos kunta on
kuitenkin korvannut perhepäivähoitajalle jonkin tulonhankkimiskulun
normaalin kustannuskorvauksen lisäksi, ei tällaisesta kulusta myönnetä
vähennystä.
Palkan määräytyminen
Helsingin kaupungin omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia koskevan paikallisen sopimuksen mukaisesti perhepäivähoitajan
palkka määräytyy varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärän ja
hoitoaikojen mukaan. Perhepäivähoitajien palkkauksen perusteet tarkistetaan kolme kertaa vuodessa.
Tehtäväkohtaiseen palkkaan sitä alentavasti vaikuttaa lasten lukumäärän pysyvä väheneminen. Lapsen lopettaessa perhepäivähoitajan
palkka pysyy samana seuraavaan palkan tarkistuspäivään saakka.
Lasten lukumäärän pysyvä lisääntyminen taas otetaan palkkauksessa
huomioon heti siitä ajankohdasta alkaen, kun lapsi tosiasiallisesti alkaa
käyttää hoitopaikkaa.
Lapsimäärän tarkastaminen ja hoitajan kanssa sovitusta lapsimäärästä
huolehtiminen on perhepäivähoidon esihenkilön tehtävä. Perhepäivähoito on hoitomuotona suosittu varsinkin pienten lasten kohdalla, eikä
vapautuneille paikoille yleensä ole vaikeuksia löytää uutta lasta.
Perhepäivähoitajan palkan määräytyminen ja työstä maksettavat kustannuskorvaukset ovat monisyinen kokonaisuus. Helsingin kaupunki
työnantajana pitää oikeudenmukaisimpana ja työntekijöille turvallisimpana keinona toimia kustannuskorvausten osalta Suomen Kuntaliiton
suositusten mukaisesti. Perhepäivähoitajan palkan maksun periaatteita
on tarpeen arvioida. Mahdolliset muutokset palkan määräytymiseen
edellyttävät sopimuksen muutosta.
Työolosuhteiden parantaminen
Perhepäivähoidon esihenkilöt huolehtivat perhepäivähoitajien työolosuhteista ja työhyvinvointia edistävästä yhteisöllisyydestä. Esihenkilöitä
ovat perhepäivähoidon ohjaajat tai päiväkodin johtajat. He ohjaavat ja
tukevat perhepäivähoidon pedagogista toimintaa, toiminnan ja työajan
suunnittelua ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa. Perhepäivähoitajien työtä, tarvittavia hankintoja ja hoitajien työoloja kehitetään yhdessä esihenkilöiden ja hoitajatiimien kesken.
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Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyissä perhepäivähoito hoitomuotona
saa huoltajilta parhaat arvosanat. Onnistunut yhteistyö lasten vanhempien kanssa on perhepäivähoitajille palkitseva ja tärkeä työolosuhteisiin
vaikuttava osatekijä.
Aloitteessa esitetty malli ruokahuollon järjestämisestä ulkopuolisen tahon kautta toisi mittavia muutoksia hoitajien työhön ja palkkaukseen ja
nostaisivat perhepäivähoidon kustannuksia. Vantaan perhepäivähoidon
johdolla ei ole tietoa, että Länsi-Vantaan perhepäivähoidossa olisi toteutettu aloitteessa mainittu ateriahuollon kokeilu.
Talousarvioon ei ole varattu lisärahoitusta perhepäivähoitoon.
Selvitetään mahdollisuutta suunnitella kokeilu ruokahuollon järjestämisestä perhepäivähoitajien työn helpottamiseksi.
Käsittely
15.06.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Selvitetään mahdollisuutta suunnitella kokeilu ruokahuollon järjestämisestä perhepäivähoitajien työn helpottamiseksi.
Kannattaja: Petra Malin
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550
nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 312
Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Laajasalon lukion perustamisesta uudelleen
HEL 2021-002859 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite
Lukion ennuste ja tilapaikat toukokuussa 2021
Lukiot kartalla

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet perustaa Laajasalon
lukio uudelleen. Lukion uudelleen perustamista perustellaan mm. alueen voimakkaan täydennysrakentamisen myötä lisääntyvällä asukasmäärällä, nykyisten lähialueen lukioiden korkeilla sisäänpääsyrajoilla
sekä Laajasalon raitiotieyhteyden rakentumisen myötä parantuvalla
alueen saavutettavuudella.
Kaupunginhallitus toteaa, että kasvavaan lukioiden opiskelijamäärään
pystytään vastaamaan nykyisten lukioiden käyttöön valmistuvilla uusilla
tiloilla sekä vuokraamalla lisää tiloja lukioiden päätoimipaikkojen läheisyydestä. Laajasalon lukiota ei ole tarpeen perustaa uudelleen.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti.
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Suunnittelussa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys, väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen sekä liikennejärjestelyt.
Lukiosuunnittelun lähtökohtana ovat elinvoimaiset ja riittävän suuret lukiot, jotta myös tulevaisuudessa Helsingin kaupungin lukiokoulutuksessa voidaan turvata laadukas opetus ja monipuolinen opintojaksotarjonta kohtuullisin kustannuksin. Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta
60 %:lle taataan lukiopaikka.
Lukioverkkoa on tarkasteltu koko Helsingin alueella kokonaisuutena,
sillä lukiokoulutukseen on vapaa hakeutumisoikeus. Helsingissä on 12
suomenkielistä kaupungin lukiota, joista yksi on aikuislukio. Nuorten lukioista seitsemällä on erityistehtävä ja viidessä lukiossa on painotettu
opetussuunnitelma. Lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta järjestetään kahdessa nuorten lukiossa. Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijamäärä oli 7 713 syyskuussa 2020.
Helsingissä on 23 yksityistä, säätiön tai valtion ylläpitämää sekä erikoiskoulun lukiota, joista kaksi on aikuislukiota. Yksityisissä ja valtion
lukioissa nuorten suomenkielisessä lukiokoulutuksessa oli 6 085 opiskelijaa Helsingissä syyskuussa 2020.
Lukioiden kokonaisopiskelijamäärään vaikuttavat aloituspaikkojen määrä, kolmessa vuodessa valmistuvien opiskelijoiden määrä, pidempään
kuin kolme vuotta opiskelevien määrä sekä koulutuksesta eronneiden
määrä.
Liitteessä 2 on kuvattu lukioiden opiskelijamäärän kehitystä ja ennustetta Helsingin kaupungin ja yksityisissä suomenkielisissä lukioissa.
Väestöennuste ja lukiopaikat
Väestöennusteen mukaiseen kasvavaan opiskelijamäärään on varauduttu lukioissa. Yksityisten lukioiden osalta tilapaikat on laskettu 16–18vuotiaiden opiskelijoiden määrällä, joka on vakioitu koko ennustekauden ajaksi (noin 5 000). Tällä hetkellä suunnitelluilla lukioiden perusparannus- ja uudisrakennushankkeilla arvioidaan tilojen riittävän opetuksen järjestämiseen vuoteen 2025 asti, jos kaikki hankkeet toteutuvat
aikataulussa.
Vuosien 2021–2023 aikana valmistuvat uudet tilat Helsingin kielilukion
ja Helsingin luonnontiedelukion käyttöön. Lisäksi luonnontiedelukiolle
vuokrataan lisätiloja Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta. Vastavalmistunut Vuosaaren lukion uudisrakennus otettiin käyttöön lukuvuoden alussa. Etu-Töölön lukiossa, Mäkelänrinteen lukiossa sekä Kallion lukiossa tehdään perusparannus. Näiden tilahankkeiden myötä lukioihin saadaan arviolta 1 030 uutta tilapaikkaa.
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Helsingin kuvataidelukiolle ja Kallion lukiolle on tarkoitus vuokrata lisätilaa nykyisten tilojen läheisyydestä. Lisätilojen vuokraamista koskeva
asia on tulossa kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsittelyyn syksyn aikana. Kallion lukion ja kuvataidelukion vuokratilat mahdollistavat noin
250–300 lisäpaikkaa.
Edellä mainituilla tilaratkaisuilla kaupungin lukioihin saadaan yhteensä
noin 1 300 lisäpaikkaa. On arvioitu, että vuodesta 2026 alkaen lukioiden tilatarpeisiin voidaan vastata vuokraamalla lisätiloja nykyisten tilojen läheisyydestä. Tilatarpeisiin saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa digitalisaation laajeneminen, etä- ja lähiopetuksen käyttö opetusjärjestelyissä sekä tavoite käyttää yhä laajemmin toimialan ja koko kaupungin
tiloja yhteiskäytössä.
Yhteistyö muiden koulutustoimijoiden kanssa
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että perustettava lukio voisi tehdä
alueellista yhteistyötä Stadin ammattiopiston kanssa tulevan tutkintokoulutukseen valmentavan TUVA-koulutuksen kanssa.
Valmentavan koulutuksen on tarkoitus tehdä verkostomaisesti yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja lukioiden kesken toimipaikkojen sijainnista riippumatta. Näin voidaan taata opiskelijoiden vaihtelevien tarpeiden mukaisen koulutuksen tarjonta koko kaupunkia oppimisympäristönä hyödyntäen. Koulutusmuotojen välistä yhteistyötä voidaan tehokkaasti toteuttaa nykyisten lukioiden toimintana. Tätä varten ei tarvitse
perustaa uutta lukiota.
Laajasalon koulun tilat
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Laajasalon lukio voitaisiin perustaa
uudelleen sen käytössä aiemmin olleisiin tiloihin. Tilat ovat tällä hetkellä
kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin järjestämän perusopetuksen
käytössä. Perusopetus tarvitsee nämä tilat myös jatkossa.
Itä-Helsingissä, johon valtuustoaloitteessa ehdotettu Laajasalon lukio
sijoittuisi, sijaitsee kaksi kaupungin lukiota; Vuosaaren lukio ja Helsingin kielilukio sekä useita yksityisiä lukioita; Kulosaaren yhteiskoulun lukio, Herttoniemen yhteiskoulun lukio ja Helsingin uusi yhteiskoulu. Laajasalosta on jo nykyisellään hyvät kulkuyhteydet keskustaan sekä
muualle Helsinkiin. Tulevaisuudessa keskustan lukiot ovat entistä saavutettavampia Laajasalosta käsin mm. Kruunuvuoren sillan valmistumisen myötä.
Lukioiden painotukset
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Valtuustoaloitteessa esitetään, että perustettavaksi ehdotetulle Laajasalon lukiolle tulisi ympäristö- ja teknologiapainotus tai taideopintojen
osalta rap-musiikin painotus, jolle voisi olla kysyntää itäisessä Helsingissä. Tällä hetkellä Helsingin kaupungin lukioissa on kattava verkosto
eri painotuksia. Musiikin osalta Sibelius-lukiolla on musiikin erityinen
koulutustehtävä. Itä-Helsingissä Vuosaaren lukiossa on sekä musiikki
että teknologiapainotus. Musiikin erityistehtävä ja painotus kattavat
musiikin eri tyylilajit sekä bänditoiminnan. Aloitteessa esitetyt painotukset katetaan nykyisellä lukioiden koulutustarjonnalla.
Valtuustoaloitteessa mainittu saaristolaivurin tutkinto on tarjolla muun
muassa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Sen suorittaminen voidaan
sisällyttää osaksi muualla suoritettuja opintoja, joka on Helsingin kaupungin lukioiden uuden, 1.8.2021 voimaan tulevan opetussuunnitelman
mukainen kaupunkitasoinen valinnainen oppiaine.
Asiasta on saatu päätöshistoriasta ilmenevä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite
Lukion ennuste ja tilapaikat toukokuussa 2021
Lukiot kartalla

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 653
HEL 2021-002859 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 242
HEL 2021-002859 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Tuomas Rantasen valtuustoaloitteesta (liite 1) Laajasalon
lukion perustamisesta uudelleen:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että alla olevan selvityksen
mukaisesti kasvavaan lukioiden opiskelijamäärään pystytään vastaamaan nykyisten lukioiden uusilla tiloilla sekä vuokraamalla lisää tiloja
nykyisten lukioiden päätoimipaikkojen läheisyydestä. Laajasalon lukiota
ei ole tarpeen perustaa uudelleen.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti.
Suunnittelussa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys, väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen sekä liikennejärjestelyt.
Lukiosuunnittelun lähtökohtana ovat elinvoimaiset ja riittävän suuret lukiot, jotta myös tulevaisuudessa Helsingin kaupungin lukiokoulutuksessa voidaan turvata laadukas opetus ja monipuolinen opintojaksotarjonta kohtuullisin kustannuksin nykyisillä. 60 prosentille perusopetuksen
päättävästä ikäluokasta taataan lukiopaikka.
Lukioverkkoa on tarkasteltu koko Helsingin alueella kokonaisuutena,
sillä lukiokoulutukseen on vapaa hakeutumisoikeus. Helsingissä on 12
suomenkielistä kaupungin lukiota, joista yksi on aikuislukio. Nuorten lukioista seitsemällä on erityistehtävä ja viidessä lukiossa on painotettu
opetussuunnitelma. Lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta järjestetään kahdessa nuorten lukiossa. Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijamäärä 20.9.2020 oli 7713 opiskelijaa.
Helsingissä on 23 yksityistä, säätiön tai valtion ylläpitämää sekä erikoiskoulun lukiota, joista kaksi aikuislukiota. Yksityisissä ja valtion luPostiosoite
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kioissa nuorten suomenkielisessä lukiokoulutuksessa 20.9.2020 Helsingissä oli 6085 opiskelijaa. (Oheismateriaali.)
Kokonaisopiskelijamäärään vaikuttavat aloituspaikat, kolmessa vuodessa valmistuvien opiskelijoiden määrä, pidempään kuin kolme vuotta
opiskelevien määrä sekä koulutuksesta eronneiden määrä.
Väestöennuste ja lukiopaikat
Helsinkiläisten peruskoulun päättävien ikäluokka kasvaa voimakkaasti
tulevina vuosina. Vuoteen 2025 kasvua on 19 prosenttia eli yli tuhat
(1070) nuorta. Vuonna 2030 tarvitaan 800 aloituspaikkaa enemmän
kuin vuonna 2020, jos edelleen 60 prosentille ikäluokasta taataan lukiopaikka.
Aloituspaikkojen lisäämistarve johtuu 16–18-vuotiaiden ikäluokan kasvamisesta. Kaupungin väestöennusteen mukaan 16–18-vuotiaiden
väestömäärä kasvaa vuodesta 2020 vuoteen 2030 noin 4400 henkilöllä, jonka jälkeen ikäluokan ennustetaan vähenevän hieman seuraavalla
vuosikymmenellä.
Väestöennusteen mukaiseen kasvavaan opiskelijamäärään on lukioissa varauduttu. Yksityisten lukioiden osalta tilapaikat on laskettu 16-18
vuotiaiden opiskelijoiden määrällä, joka on vakioitu koko ennustekauden ajaksi (noin 5000). Tällä hetkellä suunnitelluilla lukioiden tilaratkaisuilla arvioidaan tilojen riittävän opetuksen järjestämiseen vuoteen
2025 asti, jos kaikki suunnitellut perusparannus- ja uudisrakennushankkeet toteutuvat aikataulussa.
Vuosien 2021–2023 aikana Helsingin kielilukion ja Vuosaaren lukion
sekä Helsingin luonnontiedelukion käyttöön valmistuu uudet tilat. EtuTöölön lukiossa, Mäkelänrinteen lukiossa sekä Kallion lukiossa tehdään lisäksi perusparannus. Uusien tilahankkeiden myötä saadaan lukioihin uusia tilapaikkoja arviolta 1030.
Lisäksi Helsingin luonnontiedelukiolle vuokrataan lisätiloja Helsingin
yliopistolta. Helsingin kuvataidelukiolle ja Kallion lukiolle selvitetään lisätilan vuokraamista nykyisten tilojen läheisyydestä. Tämä on tulossa
kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsittelyyn syksyn 2021 aikana. Kallion lukion ja kuvataidelukion vuokratiloilla voidaan lisätä noin 250–300
paikkaa.
Edellä mainituilla tilaratkaisuilla saadaan yhteensä noin 1 300 lisäpaikkaa kaupungin lukioihin. On arvioitu, että vuodesta 2026 lähtien tilatarpeisiin on mahdollista vuokrata lisätiloja lukioille nykyisten tilojen läheisyydestä (ns. SAAS-malli). Tilatarpeisiin voi tulevaisuudessa vaikuttaa
digitalisaation laajeneminen, etä- ja lähiopetuksen käyttö opetusjärjesPostiosoite
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telyissä sekä tavoite käyttää yhä laajemmin toimialan ja koko kaupungin tiloja yhteiskäytössä.
Yhteistyö muiden koulutustoimijoiden kanssa
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että perustettava lukio voisi tehdä
alueellista yhteistyötä Stadin ammattiopiston kanssa tulevan tutkintokoulutukseen valmentavan TUVA-koulutuksen kanssa. Kasvatus- ja
koulutuslautakunta toteaa, että valmentavan koulutuksen on tarkoitus
tehdä verkostomaisesti yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja lukioiden kesken toimipaikkojen sijainnista riippumatta. Näin voidaan taata
opiskelijoiden vaihtelevien tarpeiden mukaisten koulutuksen tarjonta
koko kaupunkia oppimisympäristönä hyödyntäen.
Koulutusmuotojen välistä yhteistyötä voidaan tehokkaasti toteuttaa nykyisten lukioiden toimintana. Tätä varten ei tarvitse perustaa uutta lukiota.
Laajasalon koulun tilat
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Laajasalon lukio voitaisiin perustaa
uudelleen sen käytössä aiemmin olleisiin tiloihin. Tilat ovat tällä hetkellä
kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin järjestämän perusopetuksen
käytössä. Perusopetus tarvitsee nämä tilat myös jatkossa.
Itä-Helsingissä, johon valtuustoaloitteessa ehdotettu Laajasalon lukio
sijoittuisi, sijaitsee kaksi kaupungin lukiota: Vuosaaren lukio ja Helsingin kielilukio, sekä useita yksityisiä lukioita: Kulosaaren yhteiskoulun
lukio, Herttoniemen yhteiskoulun lukio ja Helsingin uusi yhteiskoulu.
Laajasalosta on jo nykyisellään hyvät kulkuyhteydet keskustaan sekä
muualle Helsinkiin. Tulevaisuudessa keskustan lukiot ovat entistä saavutettavampia Kruunuvuoren siltojen valmistumisen myötä.
Lukioiden painotukset
Valtuustoaloitteessa esitetään, että perustettavaksi ehdotetulle Laajasalon lukiolle tulisi ympäristö- ja teknologiapainotus tai taideopintojen
osalta rap-musiikin painotus, jolle voisi olla kysyntää itäisessä Helsingissä. Tällä hetkellä Helsingin kaupungin lukioissa on kattava verkosto
eri painotuksia. Musiikin osalta Sibelius-lukiolla on musiikin erityinen
koulutustehtävä. Itä-Helsingissä Vuosaaren lukiossa on sekä musiikkiettä teknologiapainotus. Musiikin erityistehtävä ja painotus kattavat
musiikin eri tyylilajit sekä bänditoiminnan. Aloitteessa esitetyt painotukset katetaan nykyisellä lukioiden koulutustarjonnalla.
Valtuustoaloitteessa mainittu saaristolaivurin tutkinto on tarjolla muun
muassa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Sen suorittaminen voidaan
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sisällyttää osaksi muualla suoritettuja opintoja, joka on Helsingin kaupungin lukioiden uuden, 1.8.2021 voimaan tulevan opetussuunnitelman
mukainen kaupunkitasoinen valinnainen oppiaine.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 64636
riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342
harri.korhonen(a)hel.fi
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§ 313
Valtuutettu Mai Kivelän aloite maksuttomasta peruskoulujen aamupalatarjoilusta
HEL 2021-002852 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mai Kivelä ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman
aamupalan kouluissa oppilaiden välisten sosioekonomisten erojen tasaamiseksi sekä koulupäivien rauhoittamiseksi. Lisäksi aloitteessa esitetään, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.
Perusopetuksessa tarjotaan perusopetuslain mukaan oppilaille päivittäin lakisääteinen maksuton lounasateria ja iltapäivätoimintaan osallistuville toimintamaksuun sisältyvä välipala. Maksuttoman aamupalan
tarjoaminen kaikille oppilaille ei kuulu lakisääteisiin kouluaterioihin.
Kouluissa on tunnistettu aamupalan merkitys oppilaiden jaksamisen ja
hyvinvoinnin kannalta. Ravitseva aamupala vaikuttaa vireystilaan positiivisesti ja edistää oppimista. Koululaisten hyvinvointia tukee säännöllinen ateriarytmi, mutta osa oppilaista ei syö aamupalaa kotona ennen
koulupäivää. Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan Helsingissä aamupaPostiosoite
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

161 (516)

Asia/24
13.10.2021

lan jättää syömättä yhden tai useamman kerran viikossa noin 25 % 4.5.-luokkalaisista ja noin 43 % 8.-9.-luokkalaisista. Aterioiden väliin jättäminen tai korvaaminen epäterveellisillä vaihtoehdoilla voivat johtaa
terveydellisiin ongelmiin, väsymykseen ja sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vaikeuksiin.
Vaikka muissa kunnissa maksuttomasta aamupalatarjoilusta on kokemusta, Helsingin kaupungin kaikissa peruskoulussa vastaavan toiminnan järjestelyt olisivat paljon laajemmat. Tarjoilun järjestäminen vaatisi
kouluilta aamupalatarjoilun organisoinnin koulupäivän alkuun ja henkilöstöresurssin lisäämisen aamuun ruokailutilanteen valvontaan. Aamupala tulisi järjestää koulun ruokasalissa ennen opetuksen alkua, esim.
puolen tunnin ajan alkaen klo 7.45 tai 8.15. Ruokailutilannetta on valvottava ja opettajien käyttämisestä valvontaan aiheutuu lisäkustannuksia. Nykyiset keittiöiden ja ruokasalien tilat ja laitteet mahdollistavat
aamupalatarjoilun toteuttamisen, ja aamupalojen valmistus ja tarjoilu
olisi mahdollista tilata koulujen ruokapalveluntuottajilta erillisen sopimuksen mukaan. Maksuton aamupalatarjonta ei kuitenkaan sisälly nykyisiin palvelukuvauksiin.
Helsingin peruskouluissa on vuonna 2021 noin 46 000 lasta ja vuoden
2021 tulosbudjetissa peruskoulujen ruokapalveluiden hankintaan on
varattu noin 19 miljoonaa euroa. Jos 50 % oppilaista tulisi joka aamu
syömään koulun tarjoaman aamupalan, siitä aiheutuvat kustannukset
olisivat esimerkiksi seuraavat:
1.

2.

3.

Aamupuuron, tuoresoseen ja maidon tarjoaminen kaikissa kouluissa 4 560 000 €/vuosi . Jos lisänä tarjottaisiin myös voileipä,
levite ja leivänpäällinen 7 420 000 €/vuosi. Lisäksi ruokailutilanteen valvontaan opettajien toimesta noin 333 000 €/vuosi.
Aamupalan tarjoaminen positiivisen diskriminaation rahoitusta
saavissa kouluissa, joissa aamupalan tarjoaminen voisi parantaa oppilaiden hyvinvointia eniten, aamupuurokokonaisuuden
tarjoaminen 2 280 000 €/vuosi, leivän kanssa 3 710 000 €/vuosi.
Valvonta 167 000 €/vuosi.
Neljässä erikseen valitussa 500 oppilaan koulussa tehtävä pilotointi 202 000 €/vuosi, leivän kanssa 330 000 €/vuosi. Valvonta
13 300 €/vuosi.

Aamupalan merkitys niiden oppilaiden jaksamiseen, jotka eivät syö
aamupalaa kotona, on tunnistettu. Lisäksi lautakunta korostaa, että
koulut tiivistäisivät yhteistyötä erityisesti niiden vanhempien kanssa,
joiden kotona lapsi ei syö aamupalaa.
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Palvelukeskusliikelaitos on lausunnossaan todennut, että Palvelukeskuksella on edellytykset tuottaa ko. palvelu hoitamissaan koulukohteissa, mikäli aamupala päätetään tilata peruskouluissa tarjottavaksi.
Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan lausunnot. Vastaus on kasvatus- ja
koulutuslautakunnan lausunnon mukainen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on äänin 11-2 kannattanut maksuttoman aamupalatarjoilun edistämistä neljässä erikseen valittavassa 500:n oppilaan koulussa tehtävänä pilotointina em. kohdan 3 mukaisesti. Valittavien koulujen tulee olla positiivisen diskriminaation rahoitusta saavia kouluja. Kasvatus- ja
koulutuslautakunta päättää kaupunginvaltuuston lautakunnan käyttöön
osoittaman, noin 1,3 miljardin euron määrärahan tarkemmasta kohdentamisesta toimialan vuoden 2022 tulosbudjetissa ja toimintasuunnitelmassa.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 652
HEL 2021-002852 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 260
HEL 2021-002852 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta Mai Kivelän valtuustoaloitteesta maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin:
Kouluruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruokailusuositukset (Syödään ja opitaan yhdessä-kouluruokailusuositus
VRN 2017 ja Suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014). Perusopetuksessa tarjotaan perusopetuslain mukaan oppilaille päivittäin lakisääteinen maksuton lounasateria ja iltapäivätoimintaan osallistuville
toimintamaksuun sisältyvä välipala. Maksuttoman aamupalan tarjoaminen kaikille oppilaille ei kuulu lakisääteisiin kouluaterioihin.
Ravitseva aamupala vaikuttaa vireystilaan positiivisesti ja edistää oppimista. Koululaisten hyvinvointia tukee säännöllinen ateriarytmi, mutta
osa oppilaista ei syö aamupalaa kotona ennen koulupäivää. Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan Helsingissä aamupalan jättää syömättä yhden tai useamman kerran viikossa 24,7 % 4.-5.-luokkalaisista ja 43,4 %
8.-9.-luokkalaisista. Aterioiden väliin jättäminen tai korvaaminen epäterveellisillä vaihtoehdoilla voivat johtaa terveydellisiin ongelmiin, väsymykseen ja sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vaikeuksiin.
Vaikka muissa kunnissa maksuttomasta aamupalatarjoilusta on kokemusta, Helsingin kaupungin kaikissa peruskoulussa vastaavan toiminnan järjestelyt olisivat paljon laajemmat. Tarjoilun järjestäminen vaatisi
kouluilta aamupalatarjoilun organisoinnin koulupäivän alkuun ja henkilöstöresurssin lisäämisen aamuun ruokailutilanteen valvontaan. Aamupala tulisi järjestää koulun ruokasalissa ennen opetuksen alkua, esim.
30 minuutin ajan alkaen klo 7.45 tai 8.15. Ruokailutilannetta on valvottava. Koulunkäyntiavustajien käyttämisestä valvontaan aiheutuu lisäkustannuksia ja se tulee huomioida työvuorosuunnittelussa. Nykyiset
keittiöiden ja ruokasalien tilat ja laitteet mahdollistavat aamupalatarjoiPostiosoite
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lun toteuttamisen, ja toimialan olisi mahdollista tilata aamupalojen valmistus ja tarjoilu koulujen ruokapalveluntuottajilta erillisen sopimuksen
mukaan. Maksuton aamupalatarjonta ei kuitenkaan sisälly nykyisiin
palvelukuvauksiin.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskouluissa on vuonna 2021
noin 46 000 lasta ja vuoden 2021 talousarviossa peruskoulujen ruokapalveluiden hankintaan on varattu noin 19 miljoonaa euroa. Siinä on
huomioitu nykyisen palvelutason turvaaminen, eikä aamupalatarjonnan
kustannukset sisälly nykyiseen budjettiin.
Aamupalatarjoilun lisäkustannukset koostuisivat ateriakustannuksista ja
valvontaan käytettävästä henkilöstöresurssista mutta kokonaiskustannusten arviointi tarkasti etukäteen on vaikeaa. Arvioiden, että 50 % oppilaista tulisi joka aamu syömään koulun tarjoaman aamupalan, aamupalatarjonta vaatisi merkittävää korotusta kokonaismenoissa, esim.
 Aamupuuron, tuoresoseen ja maidon tarjoaminen kaikissa kouluissa edellyttäisi noin 4 560 000 euroa/vuosi korotusta kokonaismenoissa. Jos lisänä tarjottaisiin myös voileipä, levite ja leivänpäällinen, korotus olisi 7 420 000 euroa/vuosi.
 Aamupalan tarjoaminen positiivisen diskriminaation rahoitusta saavissa kouluissa, joissa aamupalan tarjoaminen voisi parantaa oppilaiden hyvinvointia eniten, aamupuurokokonaisuuden tarjoaminen
vaatisi 2 280 000 euroa/vuosi, leivän kanssa 3 710 000 euroa/vuosi.
 Neljässä erikseen valitussa 500 oppilaan koulussa tehtävä pilotointi
vaatisi 202 000 €/vuosi, leivän kanssa 330 000 euroa/vuosi.
 Valvonnan järjestäminen kaikissa kouluissa lisää kustannuksia sadoilla tuhansilla euroilla. Neljässä pilottikohteessa kaksi koulun
avustajaa valvomassa aamupalaa kustantaa arvioilta 32 000 euroa/vuosi.
Aamupalan merkitys oppilaiden jaksamiseen on tunnistettu. Tarvittavia
resursseja aamupalatarjoilun järjestämiseen ei ole varattu budjetissa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttoman aamupalatarjoilun edistämistä lausuntoehdotuksessa mainitussa neljässä erikseen
valittavassa 500 oppilaan koulussa tehtävänä pilotointina ja tähän riittävien resurssien varaamista osana kaupungin ensi vuoden budjettia.
Valittavien koulujen tulee olla positiivisen diskriminaation rahoitusta
saavia kouluja.
Käsittely
17.08.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (7) jälkeen:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttoman aamupalatarjoilun edistämistä lausuntoehdotuksessa mainitussa neljässä erikseen
valittavassa 500 oppilaan koulussa tehtävänä pilotointina ja tähän riittävien resurssien varaamista osana kaupungin ensi vuoden budjettia.
Valittavien koulujen tulee olla positiivisen diskriminaation rahoitusta
saavia kouluja."
Kannattaja: Emma Kari
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (7) jälkeen: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttoman aamupalatarjoilun
edistämistä lausuntoehdotuksessa mainitussa neljässä erikseen valittavassa 500 oppilaan koulussa tehtävänä pilotointina ja tähän riittävien
resurssien varaamista osana kaupungin ensi vuoden budjettia. Valittavien koulujen tulee olla positiivisen diskriminaation rahoitusta saavia
kouluja."
Jaa-äänet: 2
Pia Kopra, Mirita Saxberg
Ei-äänet: 11
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Emma
Kari, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Petra Malin, Markku Rantahalvari,
Nasima Razmyar, Ozan Yanar
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 11 - 2.
15.06.2021 Pöydälle
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596
katja.peranen(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 10.06.2021 § 19
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Lausunto
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon:
Palvelukeskus Helsinki on Helsingin kaupungin omistama liikelaitos, joka tuottaa kaupungin järjestämistä ruokapalveluista tällä hetkellä yli 75
prosenttia etupäässä päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin ja hoitoalan
kohteisiin
Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungin
koulutuksen ja kasvatuksen toimialalle tilaaja - tuottajamallin mukaan.
Toimintaamme ohjaa yhteistyöasiakirja, jossa on määritelty tilaajan ja
tuottajan vastuut, sekä kuvattu palvelun sisältö.
Mikäli Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus Helsingiltä aamupalan oppilaille, on Palvelukeskuksella edellytykset tuottaa
ko. palvelu hoitamissaan koulukohteissa.
Nykyiset tilat, laitteet, välineet sekä toiminnan organisointi mahdollistavat palvelun käynnistämisen sopimuksen mukaan. Osallistumme myös
mielellämme aamupalan tarjoamisen vaikutusten seurantaan yhteistyössä kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Olemme antaneet Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle hinta- arvion
aamupalasta kustannusten vaikutusten laskemiseksi.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
Anne Koskinen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 36983
anne.koskinen(a)hel.fi
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§ 314
Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten mahdollisuudesta Ote-opetukseen
HEL 2021-003500 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tilastoida ote-opetukseen ja pienryhmiin hakeneiden oppilaiden määrät ja tehdyt päätökset. Valtuusto edellyttää myös, että selvitetään tapoja rakentaa jonojärjestelmä sekä ote- että pienryhmäpaikoille hakeutumiseen,
jotta järjestelmä on nykyistä läpinäkyvämpi, ennakoitavampi, ja
toisaalta vahvan tuen tarpeen arviointia ja suunnittelua olisi
helpompi toimialalla tehdä. (Johanna Nuorteva)
Käsittely
Valtuutettu Johanna Nuorteva ehdotti valtuutettu Jussi Chydeniuksen
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tilastoida ote-opetukseen ja pienryhmiin hakeneiden oppilaiden määrät ja tehdyt päätökset. Valtuusto edellyttää myös, että selvitetään tapoja rakentaa jonojärjestelmä sekä ote- että pienryhmäpaikoille hakeutumiseen,
jotta järjestelmä on nykyistä läpinäkyvämpi, ennakoitavampi, ja
toisaalta vahvan tuen tarpeen arviointia ja suunnittelua olisi
helpompi toimialalla tehdä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
8 äänestys
Valtuutettu Johanna Nuortevan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää
selvitettävän mahdollisuutta tilastoida ote-opetukseen ja pienryhmiin
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

168 (516)

Asia/25
13.10.2021

hakeneiden oppilaiden määrät ja tehdyt päätökset. Valtuusto edellyttää
myös, että selvitetään tapoja rakentaa jonojärjestelmä sekä ote- että
pienryhmäpaikoille hakeutumiseen, jotta järjestelmä on nykyistä läpinäkyvämpi, ennakoitavampi, ja toisaalta vahvan tuen tarpeen arviointia ja
suunnittelua olisi helpompi toimialalla tehdä.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 70
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa
Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner,
Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Elina
Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna
Lindgren, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami
Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva,
Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Mikko
Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar,
Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Minna Salminen, Pekka
Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta
Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan
Yanar
Ei-äänet: 2
Pia Kopra, Laura Korpinen
Tyhjä: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Lotta Backlund, Maaret Castrén, Juha Hakola,
Atte Kaleva, Heimo Laaksonen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Wille
Rydman, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi
Poissa: 1
Suldaan Said Ahmed
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Johanna Nuortevan ehdottaman toivomusponnen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
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Liitteet
1

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan selvitettäväksi mahdollisuutta laajentaa 7.-9.-luokkalaisten
koulunkäyntiä tukeva ote-opetus myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille
nuorille. Aloitteessa todetaan, että ”koulupudokkuuden ehkäisemiseksi
ja peruskoulun loppuunsaattamiseksi niille oppilaille, joilla on koulunkäynti keskeytynyt tai poissaoloja on kertynyt niin paljon, ettei opiskelu
enää onnistu, ja joilla on lastensuojelun asiakkuus, on tärkeää avata
oikeus Ote-opetukseen riippumatta siitä, missä he asuvat”.
Ote-toimintamalli
Ote-toimintamalli on ollut vakiintunutta toimintaa Helsingissä vuodesta
2017. Sitä toteutetaan suomenkielisten perusopetuspalveluiden ja lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluiden yhteistyönä, jossa laajaalainen erityisopettaja ja perhetyön sosiaaliohjaaja toimivat tiiviinä työparina. Näitä työpareja on Helsingissä viisi ja kullakin työparilla voi olla
8–10 oppilasta ohjauksessaan.
Ote-opetus ja tuki on suunnattu yläastetta käyville oppilaille eli 7.–9.luokkalaisille, joiden koulunkäyntiä hankaloittavat runsaat poissaolot tai
joilla koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt, jolloin syrjäytymisen riski
on suuri. Ote-opetukseen tulevilla nuorilla on muun muassa mielenterveydellisiä ongelmia ja sosiaalisten taitojen haastetta. Usein taustalta
nousee esiin myös oppimisvaikeutta ja kiusatuksi tulemisen kokemuksia.
Ote-toimintamalli on väliaikainen ratkaisu, jonka ensisijaisena tavoitteena on oppilaan opiskelun käynnistäminen ja opetukseen kiinnittyminen sekä mahdollisimman pian ryhmämuotoiseen opetukseen palaaminen. Ote-mallissa oppilas säilyy oman koulunsa oppilaana.
Ote-ohjaajan antama koulunkäyntiä tukeva perhetyö pitää sisällään
monenlaista toimintaa, kuten keskusteluja perheen ja nuoren kanssa,
arjen käytännön ohjausta, erilaisia toiminnallisia menetelmiä, ryhmäPostiosoite
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toimintaa sekä yhdessä tekemistä. Yhteydenpito nuoren kanssa on tiivistä ja sovituille tunneille tuleminen on ensisijainen tavoite. Oteperhetyö on tukitoimi lastensuojelun avohuollon ja perhesosiaalityön
asiakkaille.
Ote-ohjaaja voi olla mukana myös tunneilla. Ote-työpari seuraa nuoren
koulunkäynnin tilannetta yhdessä päivittäin sekä verkoston säännöllisissä tapaamisissa. Työskentely on muutostyötä yhdessä nuoren ja
vanhempien kanssa. Työskentely sisältää nuoren arjen tukemista, perheen toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistamista. Sosiaaliohjaaja työskentelee lapsen ja perheen kanssa tarvelähtöisesti eli toisinaan hyvinkin tiiviisti, jotta nuoren koulunkäynnin tilannetta saadaan ratkaistua. Tavoitteena on vanhempien motivoiminen
ja aktivoituminen hoitamaan ja tukemaan lapsen koulunkäyntiä. Palveluohjaus ja jatkotuen miettiminen yhteistyössä lapsen, perheen ja verkoston kanssa on osa työskentelyä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut lausunnossaan, että kodin
ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen edistää lasten
välistä tasa-arvoa koulunkäynnissä.
Sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen
Huostaanotetun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta on vastuussa sijaishuoltopaikka, joka voi olla laitos- tai perhehoito. Sijaishuoltopaikan tehtävä on yhteistyössä perusopetuksen kanssa vastata lapsen koulunkäynnin toteutumisesta. Laitoshoidossa jokaisella lapsella on nimetty
omaohjaaja, joka vastaa lapsen koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Erityisesti laitoshoitoon sijoitetuilla lapsilla on usein koulunkäynnin
haasteita. Helsingissä sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemiseksi
päädytään usein pedagogisen selvityksen kautta tehostettuun tukeen
tai erityiseen tukeen, ja käytännössä esimerkiksi opetuksen tilapäiseen
erityisjärjestelyyn eli OTEJ-opetukseen. OTEJ-opetuksessa oppilas voi
saada esimerkiksi kuusi tuntia viikossa yksityisopetusta, mikäli oppilas
saadaan lähtemään kouluun.
Sijaisperheisiin sijoitettujen lasten osalta koulunkäynnin haasteita on
harvemmin. Perhehoitajat voivat tukea sijoitetun lapsen koulukäyntiä
tavanomaisin vanhempien käytössä olevin keinoin.
Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään parhaillaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan monialaista yhteistyötä ja sen osana myös koulujen ja sijaishuollon yhteistyötä.
Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen
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Sijaishuollossakin olevat nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin
Ote-opetuksen intensiivinen tuki ja mahdollisuus sovittaa opinnot oppilaan tarpeita ja voimavaroja vastaavaksi, voi olla tarpeen. Sijoitus ei
myöskään saa katkaista Ote-opetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut.
Sijoitettujen nuorten osalta perhetyötä voidaan suunnitella yhteistyössä
sijoituspaikan kanssa ja kohdistaa tukea enemmän koulupäivään.
Kaupunginhallitus katsoo, että sijaishuollossa oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska Otetoimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi sijaishuollossa. Sijaishuollossa oleville lapsille voi kuitenkin hakea paikkaa
ote-opetukseen kunnes uusi kehitteillä oleva toimintamalli otetaan käyttöön. Oppilaan opetus ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan samalla tavalla kuin ote-opetuksen aikana sijoitettujen lasten tuki.
Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunnot. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi
aloitteesta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan, vastaehdotuksen mukaisen lausunnon äänestyksen jälkeen. Kaupunginhallituksen vastaus
on lausuntojen mukainen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 690
HEL 2021-003500 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Käsittely
27.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: Lisäys perusteluiden toisen tekstikappaleen loppuun otsikon "Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen" alle
Lisäys: "Sijaishuollossa oleville lapsille voi kuitenkin hakea paikkaa
ote-opetukseen kunnes uusi kehitteillä oleva toimintamalli otetaan käyttöön. Oppilaan opetus ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan samalla tavalla kuin ote-opetuksen aikana sijoitettujen lasten tuki."
Koko kappale kuuluu tämän jälkeen:
Kaupunginhallitus katsoo, että sijaishuollossa oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska Otetoimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi sijaishuollossa. Sijaishuollossa oleville lapsille voi kuitenkin hakea paikkaa
ote-opetukseen kunnes uusi kehitteillä oleva toimintamalli otetaan käyttöön. Oppilaan opetus ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan samalla tavalla kuin ote-opetuksen aikana sijoitettujen lasten tuki.
Kannattaja: Elisa Gebhard
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Johanna Nuortevan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 220
HEL 2021-003500 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Johanna Nuortevan liitteenä olevasta valtuustoaloitteeseen mahdollisuudesta Ote-opetukseen myös kodin ulkopuolelle
sijoitetuille nuorille:
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Ote on Helsingin suomenkielisten perusopetuspalveluiden ja lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluiden yhteistyötä, jossa Ote-opettaja ja
perhetyön sosiaaliohjaaja toimivat tiiviinä työparina. Ote-opetuksella ja
-perhetyöllä tuetaan 7.–9.-luokkalaisia oppilaita, joiden koulunkäyntiä
hankaloittavat runsaat poissaolot tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt, jolloin syrjäytymisen riski on suuri.
Ote on väliaikainen ratkaisu ja toimintamalli, jonka ensisijaisena tavoitteena on oppilaan opiskelun käynnistäminen ja opetukseen kiinnittyminen sekä mahdollisimman pian ryhmämuotoiseen opetukseen palaaminen. Ote-opetuksen tukena on aina perhetyön sosiaaliohjaaja, joka
työskentelee koululla sekä nuoren toimintaympäristössä tavaten sekä
nuorta että hänen vanhempiaan. Perhetyö sisältää nuoren arjen ja
koulunkäynnin tukemista, perheen toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistamista. Perhetyön sosiaaliohjaaja työskentelee nuoren ja perheen kanssa toisinaan hyvinkin tiiviisti, jotta nuoren koulunkäynnin tilannetta saadaan ratkaistua. Ote-työparilla voi olla
kerrallaan 8 – 10 nuorta, joka pitkälti määräytyy sen mukaan, mikä nuoren ja hänen perheensä kokonaistilanne on. Työparityöskentelyyn kuuluvat myös palveluohjaus ja jatkotuen miettiminen yhteistyössä lapsen,
perheen ja verkoston kanssa.
Perhetyötä voidaan myöntää sosiaalihuoltolain perusteella erityistä tukea tarvitsevalle lapselle (ShL 18 §) tai lastensuojelulain perusteella
lastensuojelun avohuollon asiakkaalle (LsL 36 §). Huostaanotettu lapsi
on sijaishuollossa laitos- tai perhehoidossa ja sijaishuoltopaikka vastaa
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Sijaishuoltopaikan tehtävä on yhteistyössä perusopetuksen järjestäjän kanssa huolehtia koulunkäynnin toteutumisesta.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Ote-toimintamalli on Helsingin perusopetuspalveluiden ja lastensuojelun ja perhesosiaalityön
palveluiden yhteistyötä, jossa Ote-opettaja ja perhetyön sosiaaliohjaaja
toimivat tiiviinä työparina. Ote-perhetyö on tukitoimi lastensuojelun
avohuollon ja perhesosiaalityön asiakkaille.
Oppilaan opetuksessa voidaan perusopetuslain 18 §:n mukaan poiketa
opetuksen sisällöstä ja tuntijaosta, jolloin tarkoitetaan oppilaan opetuksen poikkeavaa järjestämistä muun opetuksen yhteydessä, erityisluokassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Opetussuunnitelman mukaisesta tuntijaosta poikkeaminen voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla: 1)
koulupäivän lyhentäminen omassa ryhmässä 2) yksilöopetus tai Oteopetus ja -perhetyö vuosiluokilla 7-9.
Laitoksessa asuvien nuorten osalta erityiset opetusjärjestelyt järjestetään tarvittaessa lyhennettynä koulupäivänä tai yksilöopetuksena oppiPostiosoite
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laan omassa koulussa. Koulun henkilöstön tehtävä on yhteistyössä sijaishuoltopaikan kanssa sopia oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi yksilölliset ratkaisut.
Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan monialaista yhteistyötä ja osana
sitä myös koulujen ja sijaishuollon yhteistyötä. Sijaishuollossakin olevat
nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen
ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin ote-opetuksen intensiivinen tuki ja mahdollisuus sovittaa opinnot oppilaan tarpeita ja voimavaroja vastaavaksi, voi olla tarpeen ja tarjolla. Sijoitus ei myöskään saa
katkaista ote-opetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut. Sijoitettujen
nuorten osalta perhetyötä voidaan suunnitella yhteistyössä sijoituspaikan kanssa ja kohdistaa tukea enemmän koulupäivään. Sijaishuollossa
oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska Ote-toimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu
käyttöönotettavaksi sijaishuollossa. Sijaishuollossa oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska
Ote-toimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi
sijaishuollossa.
Käsittely
25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Fatim Diarra: “Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan monialaista yhteistyötä ja osana sitä myös koulujen ja sijaishuollon yhteistyötä. LISÄYS: Sijaishuollossakin olevat nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen,
jolloin ote-opetuksen intensiivinen tuki ja mahdollisuus sovittaa opinnot
oppilaan tarpeita ja voimavaroja vastaavaksi, voi olla tarpeen ja tarjolla.
Sijoitus ei myöskään saa katkaista ote-opetusta, mikäli nuori on siellä
aloittanut. Sijoitettujen nuorten osalta perhetyötä voidaan suunnitella
yhteistyössä sijoituspaikan kanssa ja kohdistaa tukea enemmän koulupäivään. Sijaishuollossa oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska Ote-toimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi sijaishuollossa.
Kannattaja: Pia Pakarinen
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927
heidi.roponen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 109
HEL 2021-003500 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle
valtuutettu Johanna Nuortevan ja 17 muun valtuutetun Ote-opetuksen
laajentamisen selvittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että selvitetään mahdollisuutta laajentaa oteopetus myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille. Ote-opetusta eivät
voi saada ne nuoret, jotka asuvat sijoitettuina kodin ulkopuolelle. Lisäksi aloitteessa todetaan, että ”koulupudokkuuden ehkäisemiseksi ja peruskoulun loppuunsaattamiseksi niille oppilaille, joilla on koulunkäynti
keskeytynyt tai poissaoloja on kertynyt niin paljon, ettei opiskelu enää
onnistu, ja joilla on lastensuojelun asiakkuus, on tärkeää avata oikeus
ote-opetukseen riippumatta siitä, missä he asuvat”.
Ote-opetus
Ote-toimintamalli on ollut vakiintunutta toimintaa Helsingissä vuodesta
2017. Sitä toteuttavat yhteistyönä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
(Kasko) sekä sosiaali- ja terveystoimiala (Sote). Ote-opetus ja tuki on
suunnattu yläastetta käyville oppilaille eli 7.–9.-luokkalaisille, jotka ovat
yleensä iältään 13–15-vuotiaita. Opettajat ovat laaja-alaisia erityisopettajia ja työparina toimivat lastensuojelun ja perhesosiaalityön sosiaaliohjaajat. Näitä työpareja on Helsingissä viisi ja kullakin työparilla voi
olla 8–10 oppilasta ohjauksessaan.
Ote-opetus on erityinen perusopetuslain (628/1998) 18 §:n mukainen
opetusjärjestely, josta vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Oteperhetyö on lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n ja sosiaalihuoltolain
(1301/2014) 18 §:n mukaista perhetyön sosiaaliohjaajan antamaa koulunkäyntiä tukevaa perhetyötä, jonka edellytyksenä on lastensuojelun
avohuollon tai sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus. Ote-opetus on
väliaikainen toimintamalli oppilaan koulunkäyntikyvyn palauttamiseksi.
Ote-mallissa oppilas säilyy oman koulunsa oppilaana.
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Ote-opetukseen tulevilla nuorilla on muun muassa mielenterveydellisiä
ongelmia ja sosiaalisten taitojen haastetta. Usein taustalta nousee esiin
myös oppimisvaikeutta ja kiusatuksi tulemisen kokemuksia.
Koulunkäyntiä tukeva perhetyö lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluissa
Ote-ohjaajan antama koulunkäyntiä tukeva perhetyö pitää sisällään
monenlaista toimintaa, kuten keskusteluja perheen ja nuoren kanssa,
arjen käytännön ohjausta, erilaisia toiminnallisia menetelmiä, ryhmätoimintaa sekä yhdessä tekemistä. Yhteydenpito nuoren kanssa on tiivistä ja sovituille tunneille tuleminen on ensisijainen tavoite.
Ote-ohjaaja voi olla mukana myös tunneilla. Ote-työpari seuraa nuoren
koulunkäynnin tilannetta yhdessä päivittäin sekä verkoston säännöllisissä tapaamisissa. Työskentely on muutostyötä yhdessä nuoren ja
vanhempien kanssa. Työskentely sisältää nuoren arjen tukemista, perheen toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistamista. Sosiaaliohjaaja työskentelee lapsen ja perheen kanssa tarvelähtöisesti eli toisinaan hyvinkin tiiviisti, jotta nuoren koulunkäynnin tilannetta saadaan ratkaistua. Tavoitteena on vanhempien motivoiminen
ja aktivoituminen hoitamaan ja tukemaan lapsen koulunkäyntiä. Palveluohjaus ja jatkotuen miettiminen yhteistyössä lapsen, perheen ja verkoston kanssa on osa työskentelyä.
Sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen
Helsingissä on kaupungin omia lastensuojelulaitoksia ja useita palveluntuottajien sijaishuoltoyksiköitä, joihin on sijoitettuna sekä helsinkiläisiä että muiden kuntien sijoittamia lapsia. Helsingissä on myös kaupungin tukemissa sijaisperheissä asuvia lapsia ja muiden kuntien tänne
perhehoitoon sijoittamia lapsia.
Huostaanotetuista helsinkiläistä lapsista valtaosa on sijaishuollossa
muissa kunnissa, ja heidän perusopetuksensa järjestää valtaosin kyseessä olevan kunnan perusopetus.
Vuonna 2020 kodin ulkopuolella sijoitettuna ja huostaanotettuna oli
kaikkiaan 314 helsinkiläistä 13–15-vuotiasta lasta. Näistä 38 prosenttia
eli 119 lasta oli sijoitettuna Helsinkiin. Laitoshoidossa oli 58 prosenttia
eli 69 näistä lapsista ja perhehoidossa 42 prosenttia eli 50 lasta. Muiden kuntien Helsinkiin sijoittamat lapset eivät ole luvuissa mukana.
Huostaanotetun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta on vastuussa sijaishuoltopaikka, joka voi olla laitos- tai perhehoito. Sijaishuoltopaikan tehtävä on yhteistyössä perusopetuksen kanssa vastata lapsen koulunkäynnin toteutumisesta. Laitoshoidossa jokaisella lapsella on nimetty
omaohjaaja, joka vastaa lapsen koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
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Erityisesti laitoshoitoon sijoitetuilla lapsilla on usein koulunkäynnin
haasteita. Helsingissä sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemiseksi
päädytään usein pedagogisen selvityksen kautta tehostettuun tukeen
tai erityiseen tukeen, ja käytännössä esimerkiksi opetuksen tilapäiseen
erityisjärjestelyyn eli OTEJ-opetukseen. OTEJ-opetuksessa oppilas voi
saada esimerkiksi kuusi tuntia viikossa yksityisopetusta, mikäli oppilas
saadaan lähtemään kouluun.
Sijaisperheisiin sijoitettujen lasten osalta koulunkäynnin haasteita on
harvemmin. Perhehoitajat voivat tukea sijoitetun lapsen koulukäyntiä
tavanomaisin vanhempien käytössä olevin keinoin.
Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen
Kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on lasten eriarvoisuuden vähentäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Peruskoulun suorittaminen
ja jatko-opintoihin siirtyminen tukevat strategian toteutumista.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että nykyinen ote-opetuksen ja
perhetyön toimintamalli on suunniteltu kotona asuville lapsille, eikä malli ole sellaisenaan suoraan kopioitavassa sijaishuoltoon. Sijoitetutkin
nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen
ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin ote-opetuksen intensiivinen tuki voi olla tarpeen. Sijoitus ei myöskään saa katkaista oteopetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut. Perheisiin sijoitettujen nuorten
osalta toimintaa tulee suunnitella yhdessä opetuksentoimen kanssa ja
myös laitokseen sijoitettujen osalta toimintaa tulee kohdistaa tukea
enemmän koulupäivään. Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee tarkoituksenmukaisena, että lastensuojelu ja perusopetus jatkavat yhteistyötä uusien ratkaisujen löytämiseksi, jotta sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeus koulunkäyntiin toteutuisi.
Kaskon vetämässä Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään Kaskon ja
Soten monialaista yhteistyötä ja osana sitä myös koulujen ja sijaishuollon yhteistyötä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen edistää
lasten välistä tasa-arvoa koulunkäynnissä.
Käsittely
25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansa poistui
kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja varapuheenjohtaja Karita Toijonen toimi puheenjohtajana loppukokouksen ajan.
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Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Kohdan "Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen"
keskimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että nykyinen ote-opetuksen ja perhetyön toimintamalli on suunniteltu kotona asuville lapsille, eikä malli ole sellaisenaan
suoraan kopioitavassa sijaishuoltoon" jälkeen lisätään: "Sijoitetutkin
nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen
ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin ote-opetuksen intensiivinen tuki voi olla tarpeen. Sijoitus ei myöskään saa katkaista oteopetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut. Perheisiin sijoitettujen nuorten
osalta toimintaa tulee suunnitella yhdessä opetuksentoimen kanssa ja
myös laitokseen sijoitettujen osalta toimintaa tulee kohdistaa tukea
enemmän koulupäivään." Tämän jälkeen kappale jatkuu kuten aiemmin: "Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee tarkoituksenmukaisena, että
lastensuojelu ja perusopetus jatkavat yhteistyötä uusien ratkaisujen
löytämiseksi, jotta sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeus koulunkäyntiin toteutuisi."
Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki
1 äänestys
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena.
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)
Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niinimäki,
Aleksi Niskanen, Sanna-Mari Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Sanna Vesikansa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439
saila.nummikoski(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777
marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
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§ 315
Valtuutettu Petra Malinin aloite iltapäivätoiminnan tarjoamisesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kotiin
HEL 2021-003494 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuustokatsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Petra Malin ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki tarjoaisi iltapäivätoimintaa kotiin niille erityistä tukea tarvitseville lapsille, joille ryhmätoimintaan osallistumisen ei sovellu. Lisäksi esitetään selvitettäväksi laajemmin, miten tällä hetkellä järjestettävä iltapäivätoiminta vastaa oppimisen tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin.
Nykytilanteen kuvaus
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille
tai siirretyille oppilaille. Sitä järjestetään kouluissa tai muissa koulujen
lähellä olevissa lasten vapaa-ajan toimintaan soveltuvissa tiloissa.
Erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään
järjestämään ensisijaisesti oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä muun
aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Integroituminen oman ikäkauden mukaisiin ryhmiin tukee erityistä tukea saavien oppilaiden kehitysPostiosoite
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tä. Jos oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, voidaan toiminta järjestää
myös omissa ryhmissä.
Vammaisten sosiaalityössä on tunnistettu asiakkaita, jotka eivät pärjää
tai jaksa ryhmämuotoisessa iltapäivä- tai loma-ajan toiminnassa ja
asiakkaita, jotka ylikuormittuvat niissä.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä säädettyä kotipalvelua koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan lasten- ja kodinhoidon
järjestämisellä kotipalveluna tarkoitetaan esimerkiksi lapsiperheiden kotiin annettavia palveluja, jotka ovat tavoitteellista, suunnitelmallista ja
määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää
vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, ei sen puolesta toteuttaminen. Työskentely tapahtuu yhdessä muiden perheen
kanssa toimivien tahojen kanssa. Palvelua on mahdollisuus saada
kaupungin omana palveluna tai lyhytaikaisissa tarpeissa palvelusetelillä
tuotettuna. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus ei ole lapsen iltapäivähoidon järjestäminen toistaiseksi kotiin, jotta vanhemmat voisivat
käydä töissä.
Moniammatillinen suunnittelutyö
Sosiaali- ja terveystoimialalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on kiinnitetty huomiota valtuustoaloitteessa esiin tuotuun haasteeseen ja olemassa olevaan palveluaukkoon. Tämän vuoksi on aloitettu
toimialat ylittävä suunnittelutyö neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin iltapäivien ja loma-aikojen palvelutarpeisiin vastaamiseksi.
Tavoitteena on ensisijaisesti kartoittaa moniammatillisesti niitä tukikeinoja ja -muotoja, joilla lapsi tai nuori kykenisi osallistumaan ryhmämuotoiseen iltapäivähoitoon muiden lasten kanssa. Lapsen edun mukaista
ei ole syrjäytyä omasta toimintaympäristöstään. Kotiin tuotavan hoidon
ei tule olla päätavoite, vaan ensisijaisesti pyritään tukemaan lapsen tai
nuoren paluuta omaan iltapäivähoidon toimintaympäristöönsä.
Valmisteilla on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä
vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää
iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilanteissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintana tai
muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.
Suunnittelu on aloitettu myös mallista, jossa suunnitellusti ja kohdennetusti järjestettäisiin tilapäistä ja määräaikaista neuropsykiatrista valmennusosaamista hyödyntävää sosiaaliohjausta perheille niissä hetkellisissä tilanteissa, joissa lapsi ei voi osallistua iltapäivähoitoon. SosiaaPostiosoite
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liohjauksen tarkoituksena ei ole korvata lapsen hoitoa eikä mahdollistaa esimerkiksi vanhemman työssäkäyntiä, vaan työskennellä siten, että perhe saa voimavaroja ja keinoja tukea lasta. Neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin iltapäivisin ja loma-aikoina vastataan parhaiten kehittämällä toimintaa edellä
mainittujen periaatteiden mukaisesti.
Vaikutusten arviointi
Iltapäivä- ja loma-ajan toiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen
koulupäivän kokonaisuutta ja iltapäivähoidon turvaamisella on vaikutuksia sekä lasten että perheiden hyvinvointiin. Palvelujen kehittämisessä on huomioitava lapsen etu. Jos lapsi eristetään omasta toimintaympäristöstään, on siinä syrjäytymisen riski ja mahdollisuus, että ratkaisu vaikeuttaa lapsen arkea ja siitä selviytymistä jatkossa. Määräaikaisina palveluina sosiaalihuollon ja sosiaalityön palvelut turvaavat lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia niissä tilanteissa, joissa osallistuminen perusopetuksen järjestämään iltapäivähoitoon ei ole tilapäisesti
mahdollista.
Järjestämällä lapsille oman ikäluokkansa mukaista aamu-, iltapäivä- ja
loma-ajan toimintaa lisätään lasten yhdenvertaista oikeutta osallistua
vapaa-ajan toimintaan. Toiminnalla vahvistetaan lasten osallisuuden
tunnetta ryhmän jäsenenä. Iltapäivä- ja loma-ajan toiminta tukee omalta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista.
Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
Kaupunginhallitus toteaa, että tämän palvelun tarve tulee arvioida lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista käsin. Niille lapsille, joille ryhmämuotoisen iltapäivätoiminnan on arvioitu olevan soveltumaton toimintamuoto, kaupunki toteuttaa iltapäivätoimintaa yksilöllisesti ja tarpeen
mukaan, ei vain tilapäisesti.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 720
HEL 2021-003494 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
04.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavasta kappaleesta poistetaan sana ”tilapäisissä”:
“Valmisteilla on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä
vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää
iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintana tai muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.”
Kannattaja: Paavo Arhinmäki
Vastaehdotus:
Minja Koskela: “Kaupunginhallitus toteaa, että tämän palvelun tarve tulee arvioida lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista käsin. Niille lapsille,
joille ryhmämuotoisen iltapäivätoiminnan on arvioitu olevan soveltumaton toimintamuoto, kaupunki toteuttaa iltapäivätoimintaa yksilöllisesti ja
tarpeen mukaan, ei vain tilapäisesti.”
Kannattaja: Paavo Arhinmäki
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:
Seuraavasta kappaleesta poistetaan sana ”tilapäisissä”: “Valmisteilla
on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä vammaisten
sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa ilPostiosoite
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tapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintana tai
muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.”
“Kaupunginhallitus toteaa, että tämän palvelun tarve tulee arvioida lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista käsin. Niille lapsille, joille ryhmämuotoisen iltapäivätoiminnan on arvioitu olevan soveltumaton toimintamuoto, kaupunki toteuttaa iltapäivätoimintaa yksilöllisesti ja tarpeen
mukaan, ei vain tilapäisesti.”
Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa,
Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen,
Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar
Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.
27.09.2021 Pöydälle
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 221
HEL 2021-003494 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Petra Malinin liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta iltapäivähoidon turvaamiseksi palveluiden väliin putoaville lapsille:
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista
toimintaa lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslain luvussa 8 a. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2.
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vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen
otetuille tai siirretyille oppilaille. Kunta päättää toiminnan laajuudesta.
Mikäli mahdollista, erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jos
oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, voidaan toiminta järjestää myös
omissa ryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä tukee erityistä
tukea saavien oppilaiden kehitystä.
Toiminnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää. Huoltajien ja
toimipaikan iltapäivätoiminnan henkilöstön kanssa sovitaan, miten erityistä tukea saavan oppilaan tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Moniammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä oppilaan riittävään tukemiseen iltapäivätoiminnan aikana.
Iltapäivätoimintaan osallistuu lukuvuonna 2020-2021 noin 8 200 lasta,
joista erityisen tuen oppilaita on noin 16%. Lähtökohtana on, että kaikki
toimintaan hakuaikana hakeneet otetaan toimintaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista 90 % osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan ja
50% kesäajan lomatoimintaan. Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti
omissa pienryhmissä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille.
Vammaisten sosiaalityössä on tunnistettu asiakkaita, jotka eivät pärjää
tai ylikuormittuvat ryhmämuotoisessa iltapäivä- tai loma-ajan toiminnassa.
Muut erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat integroituvat kouluilla,
tai niiden lähialueilla toimiviin ryhmiin. Ryhmien koko vaihtelee ja myös
niihin integroitujen erityisen tuen oppilaiden määrä. Lapsia sijoitettaessa toimintaan arvioidaan olemassa olevien tilojen mahdollisuudet pienryhmätoimintaan, sekä päivittäisen ulkotoiminnan järjestämisen. mahdollisuudet. Lisäksi iltapäivätoiminnan palveluntuottajien ja rehtoreiden
kanssa arvioidaan ohjaajien riittävä ryhmäkohtainen resursointi, sekä
ohjaajien kyky ohjata lapsiryhmää, joissa erityisen tuen lasten toiminnan ohjaaminen edellyttää erityistä osaamista.
Toimialat ylittävä suunnittelutyö
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyönä on kiinnitetty huomiota valtuustoaloitteessa esiintuotuun haasteeseen ja olemassa olevaan palveluaukkoon.
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Tämän vuoksi on käynnistetty toimialat ylittävä suunnittelutyö neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi iltapäivien ja koulujen loma-ajan osalta. Tunnistettavissa on malli, jossa kyseisille neuropsykiatrisesti oireileville
lapsille, sekä vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää hoito kotiin hankittavana palveluna. Tämä tulisi kyseeseen niissä tilanteissa, joissa lapsen etu ei toteudu, jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana.
Tavoitteena on ensisijaisesti pohtia moniammatillisesti niitä tukikeinojaja muotoja, joilla lapsi taikka nuori kykenisi osallistumaan ryhmämuotoiseen iltapäivä- ja loma-ajan toimintaan muiden lasten kanssa. Lapsen edun mukaista ei ole syrjäytyä omasta toimintaympäristöstään ja
kotiin tuotava palvelu ei voi olla päätavoite, vaan tavoitteena tulee aina
olla, että lapsi tai nuori voi palata kohderyhmänsä toimintaympäristöön
ja ensisijaiseen palveluun. Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun järjestämä hoito kotiin olisi tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä
elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjestää muulla tavoin. Tuen kesto riippuisi lapsen tai nuoren tarpeesta ja
voisi tarvittaessa olla myös pitkäaikaista.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa tämän uuden tukimuodon
kehittämistä palveluiden väliin putoaville lapsille ja nuorille.
Lapsivaikutusten arviointi
Iltapäivä- ja loma-ajan toiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen
koulupäivän kokonaisuutta. Järjestämällä lapsille oman ikäluokkansa
mukaista aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan toimintaa lisätään lasten yhdenvertaista oikeutta osallistua vapaa-ajan toimintaan. Toiminnalla
vahvistetaan lasten osallisuuden tunnetta ryhmän jäsenenä. Iltapäiväja loma-ajan toiminta tukee omalta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista.
Käsittely
25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Petra Malin: Vastaehdotus: poistetaan sana "tilapäisissä" lauseesta
"Tämä tulisi kyseeseen niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa lapsen etu
ei toteudu, jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana", jolloin lause kuuluu:
"Tämä tulisi kyseeseen niissä tilanteissa, joissa lapsen etu ei toteudu,
jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana."
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Poistetaan lause: "Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun järjestämä hoito kotiin olisi määräaikainen tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjestää muulla tavoin."
Korvataan tekstillä: "Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun
järjestämä hoito kotiin olisi tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjestää
muulla tavoin. Tuen kesto riippuisi lapsen tai nuoren tarpeesta ja voisi
tarvittaessa olla myös pitkäaikaista".
Lisätään loppuun lause: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa
tämän uuden tukimuodon kehittämistä palveluiden väliin putoaville lapsille ja nuorille."
Kannattaja: Vesa Korkkula
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809
leena.palve(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 110
HEL 2021-003494 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Petra Malinin ja 18 muun valtuutetun aloitteesta
koskien iltapäivähoidon turvaamista palveluiden väliin putoaville lapsille:
”Aloitteessa esitetään, että Helsinki turvaa jatkossa palveluissa väliinputoajiksi jääneiden lasten iltapäivätoiminnan kotiin esimerkiksi yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja lapsiperheiden kotipalvelun välillä. Aloitteessa on myös pyydetty selvittämään, miten tämänhetkinen iltapäivätoiminta vastaa niiden lasten tarpeisiin, joilla on oppimisen tuen tarvetta.
Nykytilanteen kuvaus
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Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1.–2.-luokkalaisille ja
3.–9.-luokkalaisille erityisen tuen oppilaille kouluissa tai muissa koulujen lähellä olevissa lasten vapaa-ajan toimintaan soveltuvissa tiloissa.
Vammaisten sosiaalityössä on tunnistettu asiakkaita, jotka eivät pärjää
tai jaksa ryhmämuotoisessa iltapäivä- tai loma-ajan toiminnassa ja
asiakkaita, jotka ylikuormittuvat niissä.
Vammaispalvelulain (380/1987) tavoitteena on edistää vammaisen
henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä. Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla ja tukitoimilla edistetään myös vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia
muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisten sosiaalityön asiakkaita
ovat vaikeavammaiset lapset ja nuoret, erityishuollon asiakkaat sekä
autistiset asiakkaat, joille vastuutyöntekijä on määritelty vammaisten
sosiaalityöstä.
Vammaispalvelulaki on toissijainen laki, jonka mukaan vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain
nojalla.
Kehitysvammaiset 3.–9.-luokkalaiset koululaiset voivat saada iltapäivähoitoa sekä loma-ajan hoitoa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämänä. Hoitoa järjestetään eri puolilla Helsinkiä. Erityishuoltona ei
järjestetä varsinaista hoitoa, mutta mikäli palvelu sisältyy asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan, se on asiakkaalle maksutonta.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä säädettyä kotipalvelua koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan lasten- ja kodinhoidon
järjestämisellä kotipalveluna tarkoitetaan esimerkiksi lapsiperheiden kotiin annettavia palveluja, jotka ovat tavoitteellista, suunnitelmallista ja
määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää
vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, ei sen puolesta toteuttaminen. Työskentely tapahtuu yhdessä muiden perheen
kanssa toimivien tahojen kanssa. Palvelua on mahdollisuus saada
kaupungin omana palveluna tai lyhytaikaisissa tarpeissa palvelusetelillä
tuotettuna. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus ei ole lapsen iltapäivähoidon järjestäminen toistaiseksi kotiin, jotta vanhemmat voisivat
käydä töissä.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla tuotetaan sosiaalihuoltolain ja sosiaalityön palveluja asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti ja yhteistyössä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri toimintojen kanssa.
Toimialat ylittävä suunnittelutyö
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan yhteistyönä on kiinnitetty huomiota valtuustoaloitteessa esiintuotuun haasteeseen ja olemassa olevaan palveluaukkoon.
Tämän vuoksi on aloitettu toimialat ylittävä suunnittelutyö neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin
vastaamiseksi iltapäivien ja loma-aikojen osalta.
Tavoitteena on ensisijaisesti pohtia moniammatillisesti niitä tukikeinoja
ja -muotoja, joilla lapsi tai nuori kykenisi osallistumaan ryhmämuotoiseen iltapäivähoitoon muiden lasten kanssa. Lapsen edun mukaista ei
ole syrjäytyä omasta toimintaympäristöstään. Kotiin tuotava hoito ei voi
olla päätavoite, vaan tavoitteena tulee aina olla, että lapsi tai nuori voi
palata omaan toimintaympäristöönsä.
Valmisteilla on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä
vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää
iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintana tai muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.
Suunnittelu on aloitettu myös mallista, jossa suunnitellusti ja kohdennetusti järjestettäisiin tilapäistä ja määräaikaista neuropsykiatrista valmennusosaamista hyödyntävää sosiaaliohjausta perheille niissä hetkellisissä tilanteissa, joissa lapsi ei voi osallistua iltapäivähoitoon. Sosiaaliohjauksen tarkoituksena ei ole korvata lapsen hoitoa eikä mahdollistaa esimerkiksi vanhemman työssäkäyntiä, vaan työskennellä siten, että perhe saa voimavaroja ja keinoja tukea lasta.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin
iltapäivisin ja loma-aikoina vastataan parhaiten kehittämällä toimintaa
edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Iltapäivähoidon turvaamisella on vaikutuksia sekä lasten että perheiden
hyvinvointiin. Palvelujen kehittämisessä on huomioitava lapsen etu. Jos
lapsi eristetään omasta toimintaympäristöstään, on siinä syrjäytymisen
riski ja mahdollisuus, että ratkaisu vaikeuttaa lapsen arkea ja siitä selviytymistä jatkossa. Määräaikaisina palveluina sosiaalihuollon ja sosiaalityön palvelut turvaavat lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia niisPostiosoite
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sä tilanteissa, joissa osallistuminen perusopetuksen järjestämään iltapäivähoitoon ei ole tilapäisesti mahdollista.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303
viivi.vaananen(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö, puhelin: 310
58352
monica.lindberg(a)hel.fi
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
jonna.weckstrom(a)hel.fi
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§ 316
Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta
kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä
HEL 2021-004204 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Pia Pakarinen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan sisällytetään
Etelä-Karjalan mallin mukainen toimintatapa sekä laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa selkeämmät ja suoraviivaisemmat ohjeet kiusaamiseen puuttumiselle.
Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toiminta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongelmaa on pyritty ratkaisemaan kunkin kunnan ja sen sisäisten alueiden
rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin.
Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiusaamisen vastainen ohjelma (KVO 13), jonka puitteissa tehdään laajaalaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti
tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.
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Etelä-Karjalassa koulujen, poliisin, sosiaali- ja terveyspiirin sekä kuntien edustajista koostuva ryhmä on antanut koko maakuntaan yhteisen
ohjeistuksen, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Koulun
toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa teon välitön keskeyttäminen ja
ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille. Käytännössä Etelä-Karjalan
malli tarkoittaa siis sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa
lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. Toimintamallilla pyritään siihen, että rikoksen tunnusmerkit täyttävät tapaukset käsitellään lainvastaisina tekoina eikä kiusaamisena.
K-0 -toiminta
K-0 -toiminta on yksi KVO13-ohjelman toimintatapa, joka on Aseman
Lapset ry:n kehittämä toimintamalli pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin,
joissa koulun omat voimavarat tilanteen selvittämiseen ovat riittämättömät. Tällaisia tapauksia oli Helsingissä keväällä 2021 noin 20 kappaletta. K-0 -työtä tehdään aina yhteistyössä koulun omien toimijoiden
kanssa. Mallia tullaan vertaamaan Etelä-Karjalan malliin ja toimintaa
kehitetään eteenpäin. K-0 tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa.
Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli
Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniammatillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto. Alle 15-vuotiaan
lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai muun toimijan
aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisiasemalla nuoren,
huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosiaalityöntekijä
työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankkuri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15-vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen lisäksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt.
Väkivallan ja muun rikollisuuden vähentäminen
Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai
seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.
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Helsingin Poliisilaitoksen osalta nuorten tekemien rikosten ennaltaehkäisy on vastuutettu hälytys- ja valvontayksikön ennalta estävälle toiminnolle ja jo tapahtuneiden rikosten tai rikollisten tekojen tutkinta rikostorjuntayksikön nuorisoryhmälle. Rikosten ennaltaehkäisemiseksi
poliisilaitos tekee päivittäistä yhteistyötä kaupungin koulujen kanssa.
Koulut ovat matalalla kynnyksellä yhteydessä ennalta estävään toimintoon päivittäisten ongelmatapausten ratkaisemiseksi. Yhteydenotto on
keskitetty yhteen paikkaan saavutettavuuden varmistamiseksi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia pitkäaikaisia ja traumatisoivia
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret
kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista, kuten ystävien vähyys,
pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden
tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös
suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.
Kiusaamisen vastainen työ Helsingissä
Lausunnonantajien näkemyksen mukaan Helsingissä tehdään päivittäin suunnitelmallista ja tiivistä käytännön yhteistyötä muun muassa
lasten ja nuorten, perheiden, järjestöjen, poliisin sekä kaupungin kesken kiusaamisen ja väkivallan vähentämiseksi kouluissa, kaduilla ja sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on, että nuorten rikolliseen oirehdintaan ja kiusaamiseen puututaan jo varhaisessa vaiheessa ja nuorten rikokset tutkitaan tehokkaasti ja viivytyksettä.
Helsingin poliisilaitos pitää lausunnossaan Helsingin yhteistyömallia
Etelä-Karjalan mallia laajempana ja monipuolisempana. Sen mukaan
Helsingin toimintamalli kohdentuu puuttumisen osalta varhaisempaan
vaiheeseen. Lisäksi Helsingin mallissa kouluissa tapahtuvien rikosten
tutkinta on keskitetty tietylle tutkintaryhmälle muun muassa tarvittavan
asiantuntemuksen varmistamiseksi.
Kaupungin sisäisenä lastensuojelun, perhesosiaalityön sekä perusopetuksen yhteistyönä viimeistellään parhaillaan KVO13-ohjelman pohjalta
yhteistoimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja
puuttumiseen. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita kiusaamisasiassa.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että KVO13-ohjelma vastaa monilta osin Etelä-Karjalan toiPostiosoite
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mintamallia ja käytäntöjä. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä yhteistyön
ja toimintamallien edelleen kehittämistä ja hyväksi todettujen toimintamallien vakiinnuttamista kiusaamisen vastaisessa työssä.
Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä Helsingin poliisilaitoksen lausunnot. Vastaus on kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnon mukainen. Sosiaali- ja terveyslautakunta on äänin 7-5, yksi tyhjä, kannattanut kiusaamisen vastaisen KVO13-ohjelman täydentämistä siten, että Etelä-Karjalan mallin
mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 688
HEL 2021-004204 T 00 00 03

Päätös
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

195 (516)

Asia/27
13.10.2021

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
27.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Lisätään perusteluiden kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava:
"Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä."
Kannattaja: Maarit Vierunen
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jussi Halla-ahon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.08.2021 § 171
HEL 2021-004204 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen ja 32 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin
tekoihin puuttumiseksi kouluissa:
”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan sisällytetään – siltä osin kuin se ei vielä sisällä – Etelä-Karjalan
toimintamallin kaltainen toimintatapa yhteistyössä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi esitetään, että asiasta laaditaan yhteisPostiosoite
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työssä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja
suoraviivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.
Kiusaamisongelmaa on lähestytty Helsingin lähtökohdista, ilmiöistä sekä rakenteista käsin. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee suunnitelmallista
ja tiivistä yhteistyöstä muun muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin ja koulujen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja
terveyslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien kehittämistä
edelleen. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalla käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen
tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Kiusaaminen
Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toiminta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongelmaa on pyritty ratkaisemaan kunkin alueen rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin. Kiusaamisongelman ratkaisemiseksi ei ole olemassa
yhtä ratkaisua, mikä toimisi kaikkialla.
Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiusaamisen vastainen ohjelma KVO13, minkä puitteissa tehdään laajaalaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti
tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.
Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli
Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniammatillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto.
Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisiasemalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosiaalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankkuri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen lisäksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt. Kouluissa tapahtuviin
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pitkittyneisiin ja vakaviin kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin liittyen Ankkurissa tehdään yhteistyötä K-0 (Aseman Lapset) kanssa, mikä on hyväksi havaittu jalkautuva toimintamalli.
Virkaa tekevä Ankkurin sosiaalityöntekijä kirjaa lapsen tietoihin tilannekuvauksen tapahtumien osalta ja tekee tarvittaessa myös lastensuojeluilmoituksen.
Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille
Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve,
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai poliisisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiusaamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lastensuojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tukitoimiin.
Lastensuojelulain (417/2007) 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja
ilmoittamaan myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut
väkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus
poliisille, jos lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö
Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus valmistelevat parhaillaan toimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja
puuttumiseen yhteistyössä. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita kiusaamisasiassa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret
kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista, kuten ystävien vähyys,
pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden
tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös
suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.”
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Käsittely
31.08.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Korjataan Kiusaaminen-alaotsikkoa edeltävä
kappale kuulumaan seuraavasti: Kiusaamisongelmaa on lähestytty
Helsingin lähtökohdista, ilmiöistä sekä rakenteista käsin. Sosiaali- ja
terveystoimiala tekee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyöstä muun
muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin ja koulujen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien kehittämistä edelleen. Sosiaali- ja
terveyslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Kannattaja: jäsen Maaret Castrén
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)
Jaa-äänet: 5
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Minna Lindgren, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä
Ei-äänet: 7
Samuel Adouchief, Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen,
Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov
Tyhjä: 1
Kati Juva
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Korpisen vastaehdotuksen äänin 7 - 5 (tyhjää 1).
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
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17.08.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439
saila.nummikoski(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 040 3341703
mika.porvari(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 257
HEL 2021-004204 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa:
Aloitteessa esitetään, että Helsingin kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan
sisällytetään – siltä osin kuin se ei vielä sisällä – Etelä-Karjalan toimintamallin kaltainen toimintatapa yhteistyössä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi esitetään, että asiasta laaditaan yhteistyössä
poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 vastaa melko lailla Etelä-Karjalan toimintamallia ja käytäntöjä. Helsingin
oma ohjelma on kuitenkin laajempi. Kiusaamisongelmaa on EteläKarjalassa lähestytty aika lailla samoista lähtökohdista, ilmiöistä sekä
rakenteista käsin kuin Helsingissäkin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyöstä muun muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien edelleen kehittämistä ja hyväksi todettujen toimintamallien vakiinnuttamista.
Kiusaaminen
Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toiminta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongelmaa on pyritty ratkaisemaan kunkin kunnan ja sen sisäisten alueiden
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rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin. Kuten aloitteessa todetaan:
yhtä patenttiratkaisua ei ole.
Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiusaamisen vastainen ohjelma eli KVO 13, minkä puitteissa tehdään laaja-alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien
välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös
puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.
K-0 -toiminta
K-0 -toiminta on Aseman Lasten kehittämä toimintamalli pitkittyneisiin
kiusaamistilanteisiin, joissa koulun omat voimavarat tilanteen selvittämiseen ovat riittämättömät. Tällaisia tapauksia oli Helsingissä keväällä
2021 noin 20 kappaletta. K-0 -työtä tehdään aina yhteistyötä koulun
omien toimijoiden kanssa. Mallia on verrattu Etelä-Karjalan malliin, eikä
välitöntä muutostarvetta ilmennyt. Seuraamme sekä K-0 -mallin että
Etelä-Karjalan mallin kehittymistä ja teemme tarvittavat muutokset.
K-0 tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa.
Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli
Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniammatillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto.
Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisiasemalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosiaalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankkuri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen lisäksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt.
Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille
Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve,
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai poliisisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiusaamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lastenPostiosoite
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suojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tukitoimiin.
Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai
seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö
Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus viimeistelevät parhaillaan KVO 13-ohjelman pohjalta yhteistoimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita
kiusaamisasiassa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutukset
Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret
kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista kuten ystävien vähyys,
pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden
tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös
suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.
Käsittely
17.08.2021 Ehdotuksen mukaan
Palautusehdotus:
Pia Kopra: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että EteläKarjalan mallin mukainen toimintamalli kirjataan osaksi Kvo13ohjelmaa ja kyseinen malli otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mutta KVO 13 ohjelmaa on
syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toimintamalli lainvastaisissa
teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkauttamalla sen käyttö kouluihin
ja muihin lasten ja nuorten kanssa toimiviin yhteisöihin.
Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
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Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Koulujen ja turvallisuusongelmiin; kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin ei ole kyetty puuttumaan riittävän tehokkaasti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mutta KVO 13 ohjelmaa on syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toimintamalli lainvastaisissa teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkauttamalla sen käyttö kouluihin ja muihin lasten ja nuorten kanssa toimiviin yhteisöihin.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219
niclas.ronnholm(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018
riina.stahlberg(a)hel.fi
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§ 317
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite uimapaikaksi soveltuvien rantojen kartoittamisesta
HEL 2021-002225 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki kartoittaa sellaiset luonnon muokkaamat rantaalueet, jotka voidaan puhdistamalla ja kevyin ensipelastusvarustein
saattaa uimarantakäyttöön.
Helsingissä on tasapuolisesti ympäri kaupunkia 26 virallista uimarantaa, joita ylläpidetään ja joiden vedenlaatua seurataan säännöllisesti
uimakauden aikana. Kahdellatoista rannalla on uimavalvonta. Näiden
lisäksi Helsinkiin on muodostunut epävirallisia uimapaikkoja, joiden uimaveden laatua ei valvota eikä rantoja ylläpidetä yleisen uimarannan
tavoin.
Uimarannan ylläpitäjällä on useita lakisääteisiä velvollisuuksia. Uusia
uimapaikkoja ei voi perustaa ilman selvitystä uimapaikan turvallisuudesta, veden uintikelpoisuudesta, liikenneturvallisuudesta ja hälytysajoneuvojen pääsystä rannan läheisyyteen. Uimapaikan ylläpitäjänä
kaupunki vastaa riskien arvioinnista, turvallisuuden toteutumisesta sekä
terveyshaittojen ja vaarojen tunnistamisesta.
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Esimerkiksi aloitteessa mainittu uimapaikka Särkän laiturin vieressä ei
sovellu kaupungin ylläpitämäksi uimapaikaksi, koska sen läheisyydessä sijaitsee yksi Helsingin vilkkaimmista veneväylistä. Keskustan alueella, jossa on paljon vesiliikennettä, uimapaikat tulisi toteuttaa joko
selkeästi eroteltuina uimaloina tai vaihtoehtoisesti turvallisen matkan
päässä veneliikenteestä.
Uusia uimapaikkoja perustettaessa niiden kunnossapitoon ja varusteisiin on oltava riittävät varat. Uimarannoilla tulee olla ylläpitäjä ja rannat
on varusteltava jäteastioilla, käymälöillä, ilmoitustauluilla ja tarvittavilla
tiedotteilla. Liikuntapalveluissa ei ole tällä hetkellä varauduttu uusien
uimapaikkojen perustamiskustannuksiin eikä niiden ylläpitoon.
Merellisten palvelujen kehittäminen etenee osana merellistä strategiaa.
Siihen liittyen on vuonna 2019 tehty laajat kartoitukset rannoille sopivista palveluista lähinnä yksityisiä palveluntarjoajia varten. Kartoituksen
tuloksena on tunnistettu 120 paikkaa erilaisille toiminnoille, joista osa
mahdollistaa myös uimisen. Kerätty tieto on nähtävissä kaupungin
avoimessa karttapalvelussa. Uudet paikat yrittämiselle tullaan luovuttamaan pääosin julkisen hakumenettelyn kautta.
Usein jo asemakaavassa esitetään uimapaikat niille sopiviin kohtiin.
Uimarantojen suunnittelu etenee muun maankäytön suunnittelun rinnalla sekä merellisessä strategiassa tehtyjen kartoitusten kautta.
Uimapaikkojen valinnassa on jo nykyisellään paljon vapautta. Jokamiehenoikeuksien mukaan ranta-alueella saa uida, mikäli alue ei ole pihapiirissä tai sen käyttöä ei ole rajoitettu esimerkiksi luonnonsuojelullisin
perustein. Tällöin kaupunki ei ole vastuussa uintiin valitun paikan turvallisuudesta eikä siihen tarvitse osoittaa kunnossapidon resursseja.
Helsingissä on laajasti mahdollisuuksia uimiseen eri puolilla kaupunkia
ja merellisten toimintojen kehittämisen myötä mahdollisuudet tulevat
laajenemaan.
Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
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Liitteet
1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 654
HEL 2021-002225 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 283
HEL 2021-002225 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingissä on tasapuolisesti ympäri kaupunkia 25 virallista uimarantaa, joita ylläpidetään ja joiden uimavedenlaatua seurataan säännöllisesti uimakauden aikana. Liikuntapalvelut ylläpitää Helsingin uimarantoja lukuun ottamatta yhtä Helsingin seurakuntayhtymän tarjoamaa uimarantaa. Lisäksi Helsinkiin on muodostunut epävirallisia uimapaikkoja, joiden uimaveden laatua ei valvota, eikä rantoja ylläpidetä yleisen
uimarannan tavoin.
Uimaranta palveluna
Uimarannan palveluntarjoajalla on useita lakisääteisiä velvollisuuksia.
Uimarantoja koskee mm. terveydensuojelulain (763/1994) ja uimavePostiosoite
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siasetusten (177/2008 ja 354/2008) vaatimukset. Uimaranta on suunniteltava, varustettava sekä sitä on kunnossapidettävä ja hoidettava siten, ettei uimarannalla oleskeleville aiheudu terveyshaittaa. Palveluntarjoajana kaupunki vastaa turvallisuuden toteutumisesta sekä terveyshaittojen ja vaarojen tunnistamisesta. Ympäristöterveysyksikkö valvoo,
ettei uimarannoista synny terveyshaittaa käyttäjille ja seuraa säännöllisten uimavesinäytteiden tuloksia.
Uimarannoilla tulee olla ylläpitäjä, rannat on varusteltava ilmoitustauluilla ja tarvittavilla tiedotteilla. Lisäksi rannalla on oltava tarvittavat jäteastiat, käymälät sekä pukutilat. Ylläpitäjän tulee huolehtia rannan siisteydestä ja jätehuollosta. Mikäli kyseessä on suuri yleinen uimaranta, uimaveden ominaisuudet, sekä uimareille mahdollisesti terveyshaittaa
aiheuttavat tekijät kootaan uimavesiprofiiliin. Luettelo suurimmista uimarannoista ja tulokset niiden uimavedestä otetuista näytteistä toimitetaan vuosittain Euroopan komissiolle.
Rannan ylläpitäjän on huomioitava myös kuluttajaturvallisuuslain
(920/2011) vaatimukset uimarannan turvallisuudelle. Uimarantojen turvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).
Merellinen Helsinki
Merellisten palvelujen kehittäminen etenee osana merellistä strategiaa,
johon liittyen on tehty laajat kartoitukset mahdollisista Helsingin rannoille sopivista palveluista ensisijaisesti yrittäjien ja muiden palveluntarjoajien käyttöön. Vuonna 2019 kartoitettiin mahdollisten uusien palveluiden paikkoja rannoilla. Suunnittelussa on tunnistettu ranta-alueilta yritystoiminnalle ja palveluille sopivia paikkoja. Työn tuloksena on kerätty
yhteensä noin 120 potentiaalista paikkaa erityyppisille palveluille ja
toiminnoille, joista osa mahdollistaa myös uimisen. Selvityksessä on
kartoitettu mm. kahviloiden, saunojen, kioskien, ravintoloiden, liiketilojen, hotellien sekä muille rantatoiminnoille kuten melonnalle sopivia
paikkoja. Kerätty tieto on nähtävissä Helsingin kaupungin avoimessa
karttapalvelussa. Uusien toimintojen paikat yrittämiselle tullaan luovuttamaan pääosin julkisten hakumenettelyjen kautta. Toiminnat edellyttävät rakennusvalvonnan lupaharkintaa ja toimenpide- tai rakennuslupaa.
Mahdolliset uimarannat edellyttävät myös terveydensuojeluvalvonnan
ilmoitusmenettelyä.
Edellisen selvityksen lisäksi vuonna 2020 on kartoitettu erityisesti ItäHelsingin rantareitin uusia palveluita aiempaa tarkemmin. Itä-Helsingin
rantareitin uusien palveluiden kartoitus -selvitys toimii osana Helsingin
kaupungin merellistä strategiaa ja jatkeena vuoden 2019 Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä -selvitykselle. Molemmat selvitykset löytyvät sähköisinä verkosta.
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Uimarantojen ja -paikkojen suunnittelu
Uimarantojen lisääminen perustuu aina harkintaan ja siihen, että uimarannan kunnossapitoon ja varusteiden hankkimiseen on olemassa riittävät varat. Määrärahoja tarvitaan myös uimarantojen säännölliseen
sukelluttamiseen. Laitureilta saatetaan heittää mereen esineitä ja aaltojen mukana ranta-alueelle kulkeutuu esimerkiksi uppotukkeja, jotka
saattavat aiheuttaa vaaraa uimareille.
Usein jo asemakaavassa esitetään uimapaikat ja -rannat niille sopiviin
kohtiin. Uimarantojen suunnittelu etenee muun maankäytön suunnittelun rinnalla sekä merellisessä strategiassa tehtyjen kartoitusten kautta.
Uimapaikkojen valinnassa on jo nykyisellään paljon vapautta – jokamiehenoikeuksien mukaan jokaisella on oikeus uida ranta-alueella, mikäli alue ei ole pihapiirissä tai alueen virkistyskäyttöä ei ole rajoitettu
esimerkiksi luonnonsuojelullisin perustein. Tällöin myöskään kunta ei
ole vastuussa uintiin valitun paikan turvallisuudesta eikä kohteeseen
tarvitse osoittaa kunnossapidon resursseja. Helsingissä on laajasti
mahdollisuuksia uimiseen eri puolilla kaupunkia ja merellisten toimintojen kehittämisen myötä mahdollisuudet tulevat laajenemaan.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 310 37494
maria.hyovalti(a)hel.fi
Satu Wahlman, terveysinsinööri, puhelin: 310 31596
satu.wahlman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.05.2021 § 75
HEL 2021-002225 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Helsingissä on tasapuolisesti ympäri kaupunkia 26 virallista uimarantaa, joita ylläpidetään ja joiden uimavedenlaatua seurataan säännöllisesti uimakauden aikana. Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää 25 rantaa, yksi ranta on Helsingin seurakuntayhtymän tarjoama uimaranta.
Lisäksi liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää 5 uimapaikkaa. Kahdellatoista uimarannalla on valvonta. Valvontatehtävistä huolehtivat liikuntapalveluiden palkkaamat rantapelastajat.
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Lautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava. Uimapaikan perustaminen vaatii
monen eri asian huomioonottamista. Aloitteessa mainittu uimapaikka
Särkän laiturin vieressä ei liikuntapalvelukokonaisuuden arvioinnin mukaan sovellu kaupungin ylläpitämäksi uimapaikaksi. Särkän laituri on
vesireittiliikenteen käytössä, ja rannan läheisyydessä sijaitsee yksi Helsingin vilkkaimmista veneväylistä. Turvallisuus huomioiden vesiliikenteen ja veneväylien läheisyyteen ei pitäisi perustaa uimapaikkaa.
Uusia uimapaikkoja ei tule perustaa ilman perusteellista selvitystä uimapaikan turvallisuudesta, soveltuvuudesta sen ympäristöön, liikenteen vaikutuksesta, hälytysajoneuvon pääsystä rannan läheisyyteen
jne. Uimapaikan perustamisessa tulee huomioida se, että uimarannat
ja uimapaikat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalveluksesta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit.
Uimapaikkojen ja -rantojen lisääminen perustuu aina harkintaan ja siihen, että uimarannan kunnossapitoon ja varusteiden hankkimiseen on
olemassa riittävät varat. Liikuntapalvelukokonaisuudessa ei ole varauduttu mahdollisten uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin eikä
niiden ylläpitoon.
Uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua
riskiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimintaan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia
tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta toteutetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja
tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee sisällyttää osaksi turvallisuusasiakirjaa.
Opetusministeriön laatimassa uimarantojen rakentamiseen suunnatussa liikuntapaikkajulkaisussa ei suoranaisesti oteta kantaa kaupunkiympäristöön sijoitettuihin uimarantoihin tai uimapaikkoihin. Julkaisu ohjeistaa hyvin, mihin uimapaikkoja on hyvä toteuttaa ja mihin ei, esimerkiksi
veneväylien ja venesatamien läheisyyteen niitä ei tule toteuttaa turvallisuussyistä (Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 90).
Lautakunnan näkemyksen mukaan kaupunkiympäristöön perustettavien uimapaikkojen on noudatettava erityistä huolellisuutta. Keskustan
alueella, jossa vesiliikenne on todella vilkasta, tulisi uimapaikka toteuttaa erillisenä uimalana, jolloin alue on selkeästi eroteltu ja uiminen on
turvallista, tai vaihtoehtoisesti turvallisen matkan päässä venesatamista
ja veneväylistä.
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Uimapaikan perustamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:















Hälytysajoneuvojen toimintaedellytykset (esimerkiksi pelastustiet)
Pelastusvälineet
Yleinen saavutettavuus (muun muassa parkkipaikat)
Ympäristö (läheinen asutus)
Veden uintikelpoisuus (läheiset viemärit ja mahdolliset virtaukset)
Maisemointi (sopiiko uintipaikka ympäristöönsä)
Erityisryhmien tarpeet (rampit ja muu esteetön käyttö)
Palvelut (muun muassa WC, suihkut, jätehuolto, sähkö, pukeutumistilat)
Ohjeet ja opasteet
Rakenteellinen turvallisuus (muun muassa rantapohja, syvyys, valaistus)
Liikenneturvallisuus (autot, pyörät ja veneet)
Ympäristövaikutukset
Toimintapaikat (auringonotto, kuntoilu)
Vastuutaho (seura/yhdistys/kaupunki)

Haastavia tekijöitä ovat erityisesti:







Laivaväylät ja venereitit sekä venesatamat
Veden laatu (esimerkiksi mattolaiturit)
Uintipaikan ympärivuotisuus
Laiturin turvalliset rakenteet
Turvallinen uintialue rajattu selkeästi
Selkeä havaittavuus uima-alueen ulkopuolelta

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 318
Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite tekojääkentästä Herttoniemenrannan liikuntapuistoon
HEL 2021-002229 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mauri Venemies ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Herttoniemenrannan liikuntapuistoon rakennetaan uusi
tekojääkenttä nykyisen hiekkakentän paikalle.
Kaupunginhallitus toteaa, ettei kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pidä
tekojääkentän rakentamista Herttoniemenrannan liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä taloudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.
Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa. Viime
vuosina ovat valmistuneet uudet tekojääkentät Jätkäsaareen, Lauttasaareen ja Laajasaloon. Laajasalon tekojää sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Herttoniemenrannasta ja on hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä. Herttoniemen alueelle on lisäksi tulossa uusi harjoitusjäähalli, jonka rakennustyöt alkavat syksyllä. Harjoitushalliin tulee myös
yleisöluisteluvuoroja. Sekä Laajasalon tekojäärata että uusi jäähalli
palvelevat hyvin myös Herttoniemenrannan asukkaita.
Tekojääradan investointikustannukset ovat noin 800 000–2 000 000
euroa riippuen sijainnista, maaperästä ja kentän yhteyteen rakennettaPostiosoite
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vasta muusta infrastruktuurista. Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu vuosittaisia käyttökustannuksia noin 100 000 euroa seuraavien 20−30 vuoden ajan.
Seuraavaksi tekojääverkosto laajenee Johanneksenpuiston radalla,
jonka on tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2022. Vuosaareen tekojääradan rakentamista on suunniteltu vuodelle 2025. Tasaisen alueellisen
jakautumisen näkökulmasta seuraavaa tekojääkenttää tulisi suunnitella
Länsi-Helsinkiin.
Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 655
HEL 2021-002229 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
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maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 88
HEL 2021-002229 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan rakentamista Herttoniemenrannan liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä taloudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.
Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa sekä vuosittain rakennettava Rautatientorin jääpuisto (poislukien vuosi 2021).
Viime vuosina ovat valmistuneet radat Jätkä- ja Lauttasaareen sekä
Laajasaloon. Seuraavaksi tekojäärataverkosto laajenee Johanneksenpuiston radalla, jonka olisi tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2022.
Vuosaareen tekojääradan rakentamista on suunniteltu vuodelle 2025.
Maaria Mäntyniemen vuonna 2015 valmistuneen pro gradu -työn Liikuntapaikkojen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla mukaan seuraavat tekojääradat tulisi rakentaa Itä-, Pohjois- tai Luoteis-Helsinkiin. Sopivia alueita voisivat olla muun muassa Vuosaari, Ruskeasuo, Haaga
tai Tali. Vuosaaren radan rakentamisen jälkeen seuraavaa tekojääaluetta tulisikin siis suunnitella Länsi-Helsinkiin. Herttoniemen jäähallin
rakennustyöt ovat alkamassa syksyllä 2021, jonne on suunniteltu yleisöluisteluaikoja.
Tekojääratojen rakentamista hidastavat yleisesti liikuntapalveluiden
määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 2 000 000 euroa
riippuen radan lisäksi rakennettavasta muusta infrastruktuurista, kuten
pukuhuoneista ja aidoista. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat
nostaa rakentamiskuluja entisestään.
Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuosittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja
tarvikkeista noin 100 000 euroa seuraavien 20 - 30 vuoden ajan. Uusien tekojääradan kokoluokan hankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista liikuntapalveluiden nykyisillä investointi- ja käyttömäärärahoilla,
vaan molempia olisi korotettava ennen uusien rakentamispäätösten tekoa.
Liikuntapoliittisesta ja Helsingin liikuntastrategisesta näkökulmasta tekojääratojen rakentaminen ovat perusteltuja ehdotuksia. Ne lisäävät
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kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. Samoin
ratojen rakentamisella olisi myönteisiä vaikutuksia myös alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä
sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä. Kuitenkin ennen tekojääratojen suunnittelua ja rakentamispäätöksiä tulisi
varmistaa liikuntapalveluiden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen
riittävyys.
Herttoniemenrannan liikuntapuiston kentän kehittämismahdollisuuksista on valtuutettujen ohella kiinnostunut paikallinen jalkapalloseura. Puotinkylän Valtti haluaisi vuokrata kentän ja asentaa siihen tekonurmimaton. Alustavissa keskusteluissa liikuntapalvelut ja Valtti ovat päässeet
yhteisymmärrykseen siitä, että Herttoniemenrannan liikuntapuiston
kenttä olisi kuitenkin talvisin luistelijoiden ja päivisin läheisten koulujen
käytössä. Valtti on suhtautunut myös myötämielisesti siihen, että paikallisille asukkaille myönnettäisiin kentältä vapaakäyttövuoroja prime
time -aikoina. Näin ollen tekonurmipintainen kenttä parantaisi alueen
kaikkien asukkaiden liikuntamahdollisuuksia.
25.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342
kimmo.isotalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 323
HEL 2021-002229 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Herttoniemenrannan liikuntapuisto, jonne tekojäätä ehdotetaan, on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa liikuntapuistojen palveluista ja niiden kehittämisestä.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tekemän tekojääratojen verkostosuunnitelman perusteella seuraavaksi on suunniteltu Vuosaaren tekojääradan rakentamista. Se on aikatauluteuttu vuodelle 2025.
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Viime vuosina Helsinkiin on valmistunut useita tekojääratoja, joista Laajasalon tekojäärata sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Herttoniemenrannasta. Se on hyvin saavutettavissa myös julkisella liikenteellä
Herttoniemenrannasta. Lisäksi uuden harjoitusjäähallin rakentaminen
aivan Herttoniemenrannan tuntumaan Herttoniemen kartanon pohjoispuolelle, Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien risteykseen alkaa tänä syksynä. Halliin on suunniteltu tulevan myös yleisöluisteluaikoja. Sekä Laajasalon tekojäärata että halli palvelevat hyvin myös herttoniemenrantalaisia.
Jäädytykseen ja huoltoon liittyville laitteille tarvitaan rakennus. Se puolestaan vaikuttaa kaupunki- ja maisemakuvaan. Alustavasti voidaan todeta, ettei Herttoniemenrannan liikuntapuiston kentän muuttamisella
tekojääksi olisi merkittäviä vaikutuksia, sillä liikuntapuiston lähiympäristössä ei ole maisemallisia arvokohteita.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti: 31026323
milja.halmkrona(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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

18/2021

215 (516)

Asia/30
13.10.2021

§ 319
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kulttuurialan toimijoiden vuokrahuojennuksista koronapandemian vuoksi
HEL 2021-002924 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Sami Muttilainen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki myöntäisi kulttuurialan toimijoille ja freelancereille huojennuksia kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrissa tai
vapauttaisi taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat vuokranmaksusta kokonaan määräajaksi.
Helsingin kaupunki ei myönnä vapautuksia tai alennuksia vuokrista,
koska huojennukset vähentäisivät vuokralaisten mahdollisuutta hakea
valtion kustannustukea ja asettaisivat kulttuuritoimijat keskenään eriarvoiseen asemaan sen perusteella, ovatko ne vuokranneet toimitilansa
kaupungilta vai yksityiseltä vuokranantajalta. Jos vuokranalennuksia
myönnettäisiin, kaupunki ottaisi vastattavakseen sellaisia kustannuksia,
joihin vuokralaisen olisi mahdollista saada tukea valtiolta.
Pandemian alussa keväällä 2020 kaupunki myönsi vuokravapautuksia
sellaisille yrityksille, joiden liikevaihto oli merkittävästi vähentynyt koronan johdosta. Näiden joukossa oli myös taide-, kulttuuri- ja tapahtumaalan toimijoita. Yrityksille ei tuolloin ollut tarjolla nykyisenkaltaista valPostiosoite
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tion järjestämää yleistukea. Markkinaolosuhteiden katsottiin muuttuneen pandemian johdosta niin olennaisesti, etteivät ne vastanneet
vuokrasopimusten solmimisen aikaisia edellytyksiä. Myös yksityiset
vuokranantajat vapauttivat keväällä 2020 vuokralaisiaan vuokranmaksusta varsin laajasti.
Tilanteen jatkuessa kaupungin myöntämiä vuokrahuojennuksia ei ole
enää samalla tavalla voitu pitää markkinaehtoisina, vaan vuokranalennuksissa voisi olla kyse EU:n valtiontukisääntöjen kieltämästä valtiontuesta. Yritystoiminnalle myönnettävät valtiontuet ovat lähtökohtaisesti
kiellettyjä, koska julkinen tuki voi antaa yhdelle toimijalle taloudellista
etua verrattuna kilpailijoihin ja siten vääristää EU:n sisämarkkinoiden
toimintaa.
Kulttuurialan toimijat eivät ole keskenään yhtenäinen ryhmä eikä valtiontukiarviointia voida tehdä kategorisesti koko alaa koskien, vaan toimintaa on arvioitava tapauskohtaisesti. Vaikka joidenkin kulttuuritoimijoiden vapauttaminen vuokranmaksusta olisi valtiontukisääntelyn puitteissa mahdollista, kaupungin on huomioitava yhdenvertaisuus ja kunnan toimialaa koskevat säännökset. Elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten luominen kuuluu kunnan toimialaan, mutta yksittäisten yritysten
tukeminen lähtökohtaisesti ei. Koronapandemia ei ole vaikuttanut vain
kaupungin vuokralaisiin vaan laajasti kaikkeen asiakaskäynteihin perustuvaan toimintaan. Kulttuurialan toimijoiden yhdenvertainen kohtelu
toteutuu parhaiten valtion tukiohjelmien kautta.
Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.
Asiaa on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan,
kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja kaupungin koronakoordinaatioryhmän valmistelun kesken.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 692
HEL 2021-002924 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 89
HEL 2021-002924 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esitystä siitä, että kaupunki myöntää huojennuksia omistamiensa kiinteistöjen vuokrissa tai vapauttaisi taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat vuokranmaksusta määräajaksi kokonaan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Muttilaisen huolen
kulttuurialan toimijoiden toimeentulosta ja toimintaedellytyksistä covid19-pandemian aikana ja ymmärtää monien erilaisten tukimuotojen olevan tarpeellisia poikkeuksellisessa tilanteessa.
Helsingin kaupunki on tehnyt tilanteesta kokonaisarvion ja linjannut, ettei kaupunki myönnä vapautuksia tai alennuksia vuokrista, koska nämä
vähentävät toimijoiden mahdollisuutta hakea valtion kustannustukea.
Jos vuokranalennuksia myönnettäisiin, vastaisi kaupunki näin kustannuksista, jotka vuokralaisen olisi mahdollista hakea valtiolta. Koska rajoitukset ovat valtion asettamia, nähdään, että valtio on ensisijainen
pandemian aiheuttamien kustannusten korvaaja.
Keväällä 2020 kaupunki myönsi vuokravapautuksia tiettyjen toimialojen
- mukaanlukien taide, kulttuuri ja tapahtumat - yrityksille, joiden liikePostiosoite
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vaihto oli vähentynyt koronan johdosta merkittävästi. Yrityksille ei tuolloin ollut tarjolla nykyisenkaltaista valtion järjestämää yleistukea. Markkinaolosuhteiden katsottiin muuttuneen pandemian johdosta niin olennaisesti, etteivät ne vastanneet vuokrasopimusten solmimisen aikaan
osapuolten sopimukselle asettamia edellytyksiä. Myös yksityiset vuokranantajat vapauttivat keväällä 2020 varsin laajasti vuokralaisiaan
vuokranmaksuista.
Tilanteen jatkuessa kaupungin myöntämiä vuokranalennuksia tai vapautuksia ei ole voitu valtiontukisääntöjen näkökulmasta pitää enää
markkinaehtoisina, jolloin vuokranalennuksissa voisi olla kyse kielletystä valtiontuesta. Kulttuurialan toimijat eivät ole keskenään yhtenäinen
ryhmä, eikä valtiontukiarviointia voi tehdä kategorisesti koko alaa koskien vaan toimintaa on arvioitava tapaus- ja hankekohtaisesti.
Vaikka joidenkin kulttuurialan toimijoiden vapauttaminen vuokranmaksusta saattaisikin valtiontukisääntelyn puitteissa olla mahdollista, kaupungin on huomioitava yhdenvertaisuus ja kunnan toimialaa koskevat
säännökset. Elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten luominen kuuluu
kunnan toimialaan, yksittäisten yritysten tukeminen lähtökohtaisesti
taas ei kuulu. Koronapandemia on vaikuttanut laajasti kaikilla sellaisilla
toimialoilla toimiviin yrityksiin - ei pelkästään kaupungin vuokralaisiin joiden toiminta perustuu asiakaskäynteihin. Parhaiten yhdenvertainen
kohtelu toteutuukin valtion tukiohjelmien kautta.
25.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi
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§ 320
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Harjun nuorisotalon korjaus- ja
käyttösuunnitelmasta
HEL 2021-002848 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Sami Muttilainen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki laatii vuonna 2019 lakkautetulle Harjun nuorisotalolle korjaus- ja käyttösuunnitelman yhdessä alueen asukkaiden ja
aktiivien kanssa.
Harjun entisen nuorisotalon toiminnot ovat pääosin siirtyneet muualle
kulttuurisen nuorisotyön alueellistamisen myötä, mutta rakennus on
edelleen vuokrattuna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Alueellistamisen tavoitteena oli toteuttaa kulttuurista nuorisotyötä lähipalveluna,
tuoda toimintoja lähemmäs nuoria, tukea alueellista omaleimaisuutta ja
saada tasaisempi palveluvalikko koko kaupunkiin. Toimintoja siirrettiin
mm. Kontulaan ja Itäkeskukseen, Kannelmäkeen, Lauttasaareen sekä
Pikku-Huopalahteen. Harjun nuorisotalon toiminta on kohdistunut alueellista nuorisotyötä laajemmalle asiakaskunnalle.
Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Se on rakennettu alkujaan
ruumishuoneeksi vuonna 1923 ja toiminut nuorisotalona vuodesta 1986
lähtien. Rakennuksella on suojelumerkintä sr-1, jonka mukaan rakenPostiosoite
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nusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen, aula- ja käytävätilojen
tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa tai tyyliä.
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on ”julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään” (YL/s). Rakennus
tulee siten säilymään osana helsinkiläisten kulttuuriperintöä myös alueen kehittyessä. Jos rakennukselle ei löydy kaupungilla omaa käyttöä,
sille voidaan kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukaan kehittää uusi käyttötarkoitus Teollisuuskadun akselin kaavoitusta tukien.
Rakennukseen on vuosina 2019−2020 tehty sisäilma- ja rakennusteknisiä tutkimuksia, joiden perusteella on laadittu perusparannussuunnitelma, jotta rakennus voisi toimia jatkossakin nuorisotalona. Epäselvän
tulevan käytön vuoksi toimenpiteitä ei ole kuitenkaan aloitettu. Rakennusta ylläpidetään ja mahdolliset vaurioituneet osat korjataan, jotta se
pysyy käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa.
Jos rakennus pidetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa
nuorisotalona, se tulee perusparantaa. Samalla on mahdollista tehdä
myös toiminnallisia muutoksia. Perusparannuksen kustannusarvio on
2 500 000−4 000 000 euroa riippuen teknisistä ja toiminnallisista ratkaisuista.
Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021–2030 perusparannukseen ei ole
varattu määrärahaa. Sekä kaupunkiympäristölautakunta että kulttuurija vapaa-aikalautakunta ovat lausunnoissaan esittäneet, että rakennuksen käyttötarkoitus tulee ratkaista mahdollisimman pian ja perusparannus kirjata investointiohjelmaan niin, ettei rakennus pääse enää
huonompaan kuntoon.
Vaativa perusparannus nostaa tilan sisäistä vuokraa merkittävästi. Jos
rakennus perusparannetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilaksi,
sen toiminnot suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden ja aktiivien
kanssa. Kaupungin rinnalla alueen järjestöt ja kulttuuritoimijat voisivat
toteuttaa toimintaa ja vastata osasta kustannuksia. Kallion alueella on
tarvetta kaupungin ja järjestöjen yhteistyössä toteuttamalle kulttuurille
ja kansalaistoiminnalle.
Itäisessä kantakaupungissa on edelleen useita nuorisotiloja (mm. kulttuuriareena Tiivistämö ja teatteriin erikoistunut Narrin näyttämö Sörnäisissä, Pelitalo Sture ja sateenkaaritoiminnan keskus IrisHelsinki Vallilassa, Loisto setlementti ry:n pyörittämä Poikien talo ja Tyttöjen talo
Alppiharjussa). Kolmannen sektorin toimijoista alueella on esim.
Oranssin kulttuurikeskus ja Circus. Kaupungin oman toiminnan lisäksi
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itäisen kantakaupungin alueella on useita toimijoita, joita avustetaan
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminta- tai tapahtuma-avustuksista.
Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Molemmat lautakunnat päättivät lausunnoistaan esittelijän ehdotuksesta poiketen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta äänin 8−5 ja kaupunkiympäristölautakunta yksimielisesti.
Vastaus on lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 691
HEL 2021-002848 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 414
HEL 2021-002848 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Harjun nuorisotalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennus rakennettiin vuonna
1923 Arkkitehti Albert Nybergin suunnittelemana ruumishuoneeksi ja
rakennus toimi ruumishuoneena 1950-luvun puoliväliin asti. Tämän jälkeen talo toimi pari vuosikymmentä maalivarastona, kunnes vuonna
1978 kaikki toiminta talolla loppui. Kun rakennus jäi tämän jälkeen tyhjäksi, pääsi se ränsistymään. 1980-luvun puolivälissä rakennus korjattiin nuorisotaloksi ja vuodesta 1986 lähtien se on toiminut Kallion seudun nuorison käytössä.
Nykyisen asemakaavan mukaan se on ”julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään” (YL/s). Ruumishuoneella
suojelumerkintä sr-1.
Rakennus on vuokrattuna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle (Kuva),
mutta sen toiminnot ovat pääosin siirtyneet pois rakennuksesta. Rakennusta ylläpidetään ja mahdolliset vaurioituneet rakennusosat korjataan, jotta rakennus pysyy käyttötarkoituksensa mukaisessa käyttökunnossa.
Rakennukseen on vuonna 2019 - 2020 tehty sisäilma- ja rakennusteknisiä tutkimuksia joiden perusteella on laadittu Harjun nuorisotalolle perusparannussuunnitelma, jotta talo voisi toimia jatkossakin nuorisotalona. Epäselvän tulevan käytön vuoksi korjaustoimenpiteitä ei ole käynnistetty.
Mikäli Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimii kohteessa jatkossakin ja
talo säilyy nuorisotalona, tulee se tulevaisuudessa peruskorjata, jolloin
on mahdollista tehdä myös toiminnallisia muutoksia. Perusparannuksen kustannusarvio voi olla 2,5 - 4,0 M€ riippuen teknisistä ja toiminnallisista ratkaisuista sekä pihajärjestelyistä. Suunnittelu toteutetaan tällöin
Kuvan tarvekuvauksen mukaisesti rakennuksen tekniset ominaisuudet
ja suojeluarvot huomioiden, mukaan lukien myös alueen asukkaiden ja
aktiivien näkökannat sekä löytää ratkaisu siihen, miten nuorisotyö on
tarkoitus toteuttaa alueella tulevaisuudessa. Talousarviossa 2021 Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021–2030 kohteelle ei ole varattu määrärahaa perusparannukseen. Jos kohteelle ei
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kaupungilla löydy omaa käyttöä, kohteelle kehitetään uusi käyttötarkoitus Teollisuuskadun akselin kaavoitusta tukien.
Tilat-palvelu on laatimassa koko palvelurakennusten kiinteistökannan
kattavaa pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS), jonka tarkoituksena on saada kokonaiskuva rakennusten kunnosta ja korjaustarpeista. Tavoitteena on, että kaikkia palvelurakennuksia korjataan ja ylläpidetään sen mukaisesti.
Lautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttötarkoitus tulee
ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointiohjelmaan aikataulussa, jolla varmistetaan, ettei rakennus mene vieläkin huonompaan kuntoon. Korjaus on tehtävä talon tulevien käyttäjien
tarpeet huomioiden.
Käsittely
07.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus 1:
Tuomas Nevanlinna: Korvataan lause: “Jos kohteelle ei kaupungilla
löydy omaa käyttöä, kohteelle kehitetään uusi käyttötarkoitus Teollisuuskadun akselin kaavoitusta tukien.” lauseella: "Jos kohteelle ei löydy käyttöä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, pitää kartoittaa, löytyisikö
sille kaupungin muiden toimialojen piiristä käyttötarkoitus."
Kannattaja: Arvind Ramachandran
Vastaehdotus 2:
Tuomas Nevanlinna: Lisätään lausunnon loppuun: “Lautakunta katsoo,
että Harjun nuorisotalon tuleva käyttötarkoitus tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointiohjelmaan aikataulussa, jolla varmistetaan, ettei rakennus mene vieläkin huonompaan
kuntoon. Korjaus on tehtävä talon tulevien käyttäjien tarpeet huomioiden."
Kannattaja: Laura Rissanen
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas
Nevanlinnan vastaehdotuksen 2.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuomas Nevalinnan vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna.
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Jaa-äänet: 9
Jenni Hjelt, Olli-Pekka Koljonen, Oona Käyhkö, Jenni Pajunen, Katri
Penttinen, Laura Rissanen, Saana Rossi, Lea Saukkonen, Sameli Sivonen
Ei-äänet: 3
Tuomas Nevanlinna, Mika Raatikainen, Arvind Ramachandran
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 3 (1 poissa).

31.08.2021 Pöydälle
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Jouko Snellman, yksikön päällikkö: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 131
HEL 2021-002848 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennus pitää perusparantaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilaksi, jonka toiminnot suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden ja
aktiivien kanssa ja jossa toimintaa toteuttaa ja osasta kustannuksista
vastaa kaupungin rinnalla alueen järjestöt ja kulttuuritoimijat. Lautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttösuunnitelma tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointiohjelmaan niin, että peruskorjaus voidaan aloittaa mahdollisimman pian,
jotta rakennus ei mene huonompaan kuntoon.
Nuorisopalveluiden toiminnan uudelleenorganisoinnin tavoitteena oli
kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen, jolloin toimintoja siirrettiin läPostiosoite
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hemmäksi nuoria, tukemaan alueellista omaleimaisuutta ja aktiivista
hyvinvoinnin edistämistä. Tarkoituksena oli saada tasaisempi palveluvalikko koko Helsinkiin ja toteuttaa kulttuurista nuorisotyötä lähipalveluna, mikä mahdollistaa alueella tehtävän työn entistä paremman resursoinnin myös kulttuurisen nuorisotyön menetelmien ja henkilöstön avulla. Toimintoja siirrettiin mm. Kontulaan ja Itäkeskukseen, Kannelmäkeen, Lauttasaareen sekä Pikkuhuopalahteen. Näissä tiloissa on tehty
toiminnallisia muutoksia, jotka tukevat ja mahdollistavat laadukkaan
toiminnan tiloissa.
Kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen yhteydessä järjestöt ja muut
toimijat ovat pääsääntöisesti löytäneet korvaavat tilat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloista tai muualta. Nuorisopalvelukokonaisuuden
tiedossa ei ole järjestöjä, joilta puuttuisi tilat toimintaansa Harjun vanhoista käyttäjistä.
Harjun nuorisotalon toiminta jo aikaisemmin kohdistui alueellisen nuorisotyön kohderyhmää laajemmalle asiakaskunnalle. Kallion alueella on
tarvetta kaupungin sekä järjestöjen yhteistyössä toteuttamalle kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.
Itäisessä kantakaupungissa on edelleen useita nuorisotiloja:
 Sörnäisissä sijaitsevat nuorisopalvelujen tapahtumayksikön kulttuuriareena Tiivistämö ja teatteriin erikoistunut toimipiste Narrin näyttämö
 Vallilassa sijaitsevat nuorisopalveluiden kohdennetun pelitoiminnan
keskus Pelitalo Sture, sateenkaarevasta toiminnan keskus IrisHelsinki
 Alppiharjussa sijaitseva Loisto setlementti ry:n pyörittämä Poikien
talo/tyttöjen talo
 Mustikkamaa-Korkeasaari alueella sijaitsee kesäkaudella toimiva
yhteisöllinen puutarha Syötävä puisto. Kaupunkikonserniin kuuluva
Korkeasaari järjestää lapsille ja nuorille suunnattua leiritoimintaa.
 Eteläisen nuorisotyön ja Pasilan nuorisotyön yksikkö tekevät itäisessä kantakaupungissa kouluyhteistyötä
Lisäksi Sörnäisissä sijaitsee kulttuuripalvelukokonaisuuden kaikille
avoin monitoimitalo Caisa, jossa järjestetään myös kohdennettuja kursseja ja työpajoja lapsille ja nuorille. Itäisen kantakaupungin alueella on
useita toimijoita, joita avustetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminta-avustuksista tai tapahtuma-avustuksista.
Lisäksi alueella on kolmannen sektorin toimijoista esimerkiksi: Oranssin
kulttuurikeskus ja Circus.
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Itäisessä kantakaupungissa on edelleen kehittymässä tapahtuma- ja
kulttuurikeskittymä, jossa myös nuorille löytyy tekemistä ja tilaa. Esimerkkeinä tulevasta kehityksestä mm. Taideyliopisto Sörnäisten kampus, joka keskittyy kuvataiteen sekä teatterin ja tanssin opetukseen ja
Hanasaaren voimalaitoksen rakennusten tulevaisuuden visiot.
Harjun nuorisotalon rakennuksen vaatima usean miljoonan euron korjaustyö nostaa tilan vuokraa merkittävästi. Rakennukseen on teetetty
2019–2020 rakennetekniset tutkimukset, haitta-ainetutkimukset ja julkisivu- ja vesikattotutkimukset, joiden perusteella rakennus vaatii perusparannusta.
Rakennus on suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena ja siten säilyy osana helsinkiläisten kulttuuriperintöä myös alueen kehittymisen yhteydessä. Rakennusta ei saa
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen, aula- ja käytävätilojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa tai tyyliä.
Käsittely
07.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Lisätään ensimmäiseen kappaleeseen:
Lautakunta katsoo tarpeelliseksi, että rakennukselle laaditaan käyttösuunnitelma, jonka perusteella Harjun peruskorjauksen kirjaamista investointisuunnitelmaan arvioidaan käyttösuunnitelman valmistuttua.
Kannattaja: Dani Niskanen
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään ensimmäiseen kappaleeseen:
Lautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttösuunnitelma
tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointiohjelmaan niin, että peruskorjaus voidaan aloittaa mahdollisimman
pian, jotta rakennus ei mene huonompaan kuntoon.
Kappaleeseen kymmenen seuraava muutos:
Harjun nuorisotalon rakennuksen vaatima usean miljoonan euron korjaustyö nostaa tilan vuokraa merkittävästi ilman että siitä saadaan toiminnan kannalta vastaavaa hyötyä. -> poistetaan lauseen loppu sanan
"merkittävästi" jälkeen.
Lisäksi poistetaan viimeinen kappale:
"Mikäli ei saada Harjun peruskorjausta ei saada mahdutettua kaupunPostiosoite
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gin talonrakentamisen investointiohjelmaan lähivuosille, niin kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalosta voidaan luopua ja suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus voisi saada uuden omistajan avulla uuden sisällön, joka täydentää parhaalla tavalla
alueen palvelutarjontaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että rakennusta ei
korjata ja jää se vajaakäytölle."
Kannattaja: Eeva Kärkkäinen
Teija Makkosen ja Veronika Honkasalon vastaehdotuksista äänestettiin
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen
Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki,
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Tuomas TuomiNikula
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Veronika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5 - 8.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen
Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki,
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Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Tuomas TuomiNikula
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Veronika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5 - 8.
Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta päätti hyväksyä Veronika Honkasalon vastaehdotuksen
mukaisesti muutetun ehdotuksen.
24.08.2021 Pöydälle
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783
matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188
tiina.horkko(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi
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§ 321
Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kulttuurialan koronatyöryhmästä ja suunnitelmasta kriisin korjaamiseksi
HEL 2021-003497 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki perustaa erillisen asiantuntijaryhmän valmistelemaan koronapandemian kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin korjaamiseen tähtäävää suunnitelmaa.
Kulttuurialan toipuminen on keskeisenä tavoitteena kaikessa kaupungin
kulttuuripalvelujen toiminnassa ja vuoden 2022 suunnittelussa. Erillistä
asiantuntijaryhmää nopeammin ja pitkäjänteisemmin pandemiasta toipumiseen voidaan vaikuttaa kulttuuripalvelujen jo olemassa olevien rakenteiden puitteissa. Erityisen tärkeää on jatkuva vuorovaikutus taiteen
ja kulttuurin toimijoiden ja rahoittajien kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että kaupungin palautumistoimet ovat tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia suhteessa toimijoiden tarpeisiin sekä muihin tarjolla oleviin
tukimuotoihin.
Kulttuurialan tilannetta on pyritty helpottamaan aikaistetulla avustuskierroksella, kertaluonteisella kolmen miljoonan euron lisäavustuskierroksella, mahdollistamalla digitaalisten sisältöjen tuottamista ja jakelua,
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nopealla viestinnällä ja vuorovaikutteisilla tiedotustilaisuuksilla, aktiivisella vuoropuhelulla alan rahoittajien kanssa sekä edunvalvonnalla.
Kulttuuri- ja kirjastojaoston myöntämien avustusten käyttötarkoituksiin
on suhtauduttu joustavasti poikkeustilanteesta johtuen. Hankkeita on
ollut mahdollista toteuttaa korvaavilla tavoilla kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina.
Kaupunginvaltuusto on 16.6.2021 myöntänyt kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalle 3,5 miljoonan euron katteenalitusoikeuden toimialan
myöntämiin avustuksiin. Määrärahalla järjestetään kuluvan syksyn aikana ylimääräinen avustuskierros koronasta aiheutuneiden haittojen
vähentämiseksi.
Kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty kesän 2021 tapahtumien aikana. Tapahtumateollisuuden, alan
toimijoiden ja viranomaisten kanssa on järjestetty kaikille avointa terveysturvallisuuskoulutusta. Kaupungin strategisille kumppanitapahtumille tarjotaan räätälöityä terveysturvallisuuskonsultaatiota ja materiaalihankintaa. Taiteen ja kulttuurin sisältöostoja on lisätty kaupungin omiin
tapahtumiin kuten Kasarmitorin kesäterassiin ja Helsingin juhlaviikoille.
Osana kaupungin digitaalisten palveluiden kehitystä on avattu verkkosivusto tapahtumat.hel.fi, joka kokoaa yhteen kaikki Helsingissä järjestettävät julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin tapahtumat ja harrastukset. Kaupunki tulee panostamaan sivuston markkinointiin, mikä osaltaan tukee tapahtumajärjestäjiä. Myös verkkosivusto myhelsinki.fi palvelee taiteen ja kulttuurin toimijoiden viestintää ja markkinointia.
Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 657
HEL 2021-003497 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 90
HEL 2021-003497 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esitystä perustaa erillinen asiantuntijaryhmä, joka valmistelisi suunnitelmaa covid-19-pandemian Helsingin kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin
korjaamiseksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on yhtä mieltä valtuutettu Rantasen
kanssa covid-19-pandemian kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin vakavuudesta ja ankaruudesta ja ymmärtää, että kulttuurikenttä tulee tarvitsemaan erityishuomiota poikkeusajan jälkeiseen toipumiseen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi, että erillistä asiantuntijaryhmää nopeammin ja pitkäjänteisemmin voimme vaikuttaa koronapandemiasta toipumiseen kulttuuripalvelukokonaisuuden jo olemassa olevien ja suunnitteilla olevien rakenteiden puitteissa, yhteistyössä taiteen
ja kulttuurin ekosysteemin kanssa. Erityisen tärkeänä nähdään jatkuva
vuorovaikutus kentän toimijoiden sekä rahoittajien kanssa, jotta kaupungin toimet koronasta palautumiseksi olisivat tarkoituksenmukaisia ja
oikea-aikaisia suhteessa kentän toimijoiden tarpeisiin sekä muihin toimijoille tarjolla oleviin tuen muotoihin.
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Kulttuuripalvelukokonaisuuden toiminnassa ekosysteemin toipuminen
on tällä hetkellä vahvasti huomion kohteena sen kaikessa toiminnassa
ja vuoden 2022 suunnittelussa.
Covid-19-kriisin aikana kulttuurialan tilannetta on Helsingin kaupungin
ja kulttuuripalvelukokonaisuuden toimesta pyritty helpottamaan aikaistetulla avustuskierroksella, kertaluonteisella kolmen miljoonan euron lisäavustuskierroksella, vuokrahelpotuksilla, mahdollistamalla digitaalisten sisältöjen tuottamista ja jakelua, nopealla viestinnällä ja vuorovaikutteisten tiedotustilaisuuksien järjestämisellä, aktiivisella dialogilla alan
rahoittajien kanssa sekä edunvalvonnalla.
Kulttuuri- ja kirjastojaosto on vuosina 2020–2021 poikkeustilanteesta
johtuen tulkinnut joustavasti myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusta
ja antanut mahdollisuuden toteuttaa hankkeista erilaisilla korvaavilla tavoilla, kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina. Myös avustusten
käyttötarkoitusten muutoksiin on suhtauduttu joustavasti.
Parhaillaan valmisteilla on mittava kokonaisuus taiteen, kulttuurin ja tapahtumien yhteistyön tiivistämiseksi kesällä 2021. Kokonaisuudella
vahvistetaan tapahtuma-alan mahdollisuuksia järjestää tapahtumia
Helsingissä terveysturvallisesti rajoitusten niin salliessa. Tapahtumateollisuuden, alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa yhteistyössä järjestetään kaikille avointa terveysturvallisuuskoulutusta. Helsingin kaupungin strategisille kumppanitapahtumille tarjotaan lisäksi räätälöityä
terveysturvallisuuskonsultaatiota ja -materiaalihankintaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös taiteen ja kulttuurin sisältöostojen lisääminen kesällä
2021 kaupungin omiin tapahtumiin (Kasarmitorin kesäterassi ja Juhlaviikot), jotka toteutetaan terveysturvallisesti kulloinkin voimassa olevien
rajoitusten puitteissa.
Taiteen ja kulttuurin tilojen edistämiseen on keväällä 2021 kulttuuripalvelukokonaisuudessa kohdennettu henkilöstöresurssi, joka yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ekosysteemin toimijoiden kanssa
hakee ratkaisuja tilakysymyksiin.
Osana kaupungin uusien digitaalisten palveluiden kehitystä on avattu
verkkosivusto tapahtumat.hel.fi, jonka tavoitteena on koota helposti
löydettäväksi kaikki Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset.
Vuoden 2021 aikana sivustolta löytyy yhä kasvavassa määrin tapahtumajärjestäjien tapahtumia. Vuonna 2022 sivustolta löytyy kaikki Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset - niin julkisen, kolmannen
kuin yksityisen sektorin. Kaupunki tulee viestimään ja markkinoimaan
sivustoa, mikä tulee tukemaan kaikkia tapahtumien ja harrastusten järjestäjiä. Myös verkkosivusto myhelsinki.fi tukee jo nykyisellään myös
taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden viestintää ja markkinointia.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on niin ikään vuoden 2021 aikana
käynnissä palvelustrategiatyö, jonka osana kulttuuripalvelukokonaisuus
kartoittaa keskusteluin ja kyselyin taiteen ja kulttuurin toimijoiden tulevaisuuden tarpeita ja toiveita. Jo valmistuneessa kyselyssä ovat nousseet esiin mm. aloitteessakin mainitut markkinointi- ja oppilaitosyhteistyö, taiteen ja kulttuurin tilat sekä verkostojen koordinointi.
Palvelustrategiatyön myötä kirkastetaan kulttuuripalveluiden palvelukuvaus ja asemoidaan palveluiden roolia suhteessa taiteen ja kulttuurin
ekosysteemin ja muun toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin sekä
elokuussa 2019 julkaistuun 2030 vuoteen tähtäävään taide- ja kulttuurivisioon.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että erityisesti kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialalla Helsingin vastuu ei rajoitu vain kaupungin
omaan toimintaan, vaan suuri osa niin liikunnan, nuorisotyön kuin kulttuurin toiminnoista kaupungissamme toteutetaan yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa erityisesti avustusten kautta.
Kaupunki tuki sektoria laajasti vuonna 2020, jotta kaupungissa olisi
kulttuuri- ja liikuntapalveluja myös pandemian jälkeen. Avustustarve on
jatkunut alan toiminnan estävien koronarajoitusten vuoksi myös vuonna
2021. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut ja tarve myös
heidän hyvinvointinsa edistämiselle Helsingissä on ilmeinen. Tämän
vuoksi lautakunta on kokouksessaan 11.5.2021 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle 3,5 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen, joka
osoitettaisiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta
aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi.
Käsittely
15.06.2021 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Lisätään kappaleen neljä (4) loppuun seuraava virke:
“Jotta käsitys koronan aiheuttamista tuen ja toimien tarpeista on mahdollisimman ajankohtainen ja alan moninaisuuden huomioiva, toimiala
toteuttaa aiheesta kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoita kattavasti tavoittelevan kyselyn toimenpiteiden suunnittelun tueksi.”
Kannattaja: Sami Muttilainen
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pauliina Saareksen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 4
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri
Ei-äänet: 3
Sami Muttilainen, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa
Tyhjä: 5
Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen,
Laura Varjokari
Poissa: 1
Jussi Chydenius
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 4–3 (5 tyhjää, 1 poissa).
25.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi
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§ 322
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite yleisestä talviuintipaikasta
HEL 2021-003498 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Ville Jalovaara ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinkiin avataan kaupungin ylläpitämä valvottu talviuintipaikka esimerkiksi Rastilan leirintäalueelle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä palvelustrategiatyö,
jossa määritellään mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, missä se toimii
kumppanina ja mahdollistajana, ja millaisten palvelujen tuottamiseen
kaupunki ei osallistu. Määrittelytyö koskee myös talviuintia. Palvelustrategiatyön päättymisen jälkeen voidaan ottaa kantaa siihen, onko talviuinti sellaista toimintaa, jota kaupunki järjestää itse.
Talviuintipaikkoja ylläpitävät pääasiassa yritykset, yhdistykset ja urheiluseurat. Kaupunki vuokraa uintipaikat palveluntarjoajille, muttei tällä
hetkellä osallistu toiminnan järjestämiseen. Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Palveluntarjoaja vastaa uintipaikan turvallisuudesta sekä
rakennusten, kulkureittien ja varusteiden kunnossapidosta. Kaupungissa toimii kolmetoista yhdistysten tai seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa.
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Jos kaupunki tulee jatkossa järjestämään talviuintia omana toimintana,
yksi otollinen paikka on aloitteessa ehdotettu Rastilan leirintäalue.
Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 693
HEL 2021-003498 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.05.2021 § 74
HEL 2021-003498 T 00 00 03
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Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkemyksen mukaan talviuinti on
kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. Kaksitoista sopimusta on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimia ja yksi kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimintaa on esitelty lautakunnan kokouksessa 17.12.2019.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 aikana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse,
missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana, sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tullaan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti,
ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta tulee
aikanaan päättämään talviuinnin järjestämisestä palvelustrategiatyön
päättymisen jälkeen ensi syksynä. Lautakunta katsoo, että tämän jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa.
Mikäli kaupunki linjaa, että kaupungin tehtävä on järjestää avointa talviuintitoimintaa, yksi otollinen paikka sen järjestämiselle on aloitteessa
mainittu Rastilan leirintäalue. Liikuntapalvelukokonaisuudella on vuoteen 2023 asti voimassa oleva sopimus Helsingin Latu ry:n kanssa
Rastilan talviuintipaikasta. Liikuntapalvelukokonaisuuden tiedon mukaan Helsingin Latu ry kannattaa avoimen talviuintipaikan avaamista
Rastilaan.
Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan,
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien
ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 323
Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite hätämajoituksen lisäämisestä
asunnottomille naisille
HEL 2021-002248 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan asunnottomien naisten hätämajoituspaikkojen lisäämistä ja niiden
sijoittamista mahdollisuuksien mukaan naisille suunnattuihin yksiköihin.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin on kuulunut syrjäytymisen ja asunnottomuuden torjuminen. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja vähentämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.
Asunnottomalle pyritään ensisijaisesti järjestämään asunto. Hätämajoitus on viimesijainen ratkaisu. Sosiaali- ja tervetoimialalla on tällä hetkellä 46 omaa hätämajoituspaikkaa, joista yhdeksän on varattu naisille.
Lisäksi toimiala on kilpailuttanut hätämajoituksen ostopalvelun syksyllä
2020. Tässä yhteydessä hätämajoituksen paikkamäärää on lisätty.
Myös ostopalveluyksiköissä naisille voidaan järjestää oma huone tai tila
ja siten sopivasta yksityisyyttä suojaavasta turvallisesta palvelusta pystyään huolehtimaan.
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Tällä hetkellä hätämajoituspaikkojen lisäämiseen asunnottomille naisille ei ole syytä ryhtyä, koska paikkamäärää on vastikään lisätty. Hätämajoituksen kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisessä työssä henkilöstön
koulutukseen on tarpeen kiinnittää jatkuvasti huomiota.
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunkiympäristön
toimialan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 694
HEL 2021-002248 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 108
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Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän ja 17 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta hätämajoituksen lisäämisestä asunnottomille naisille.
”Aloitteessa edellytetään, että Helsinki lisää asunnottomien naisten hätämajoituspaikkoja ja että nämä sijaitsevat mahdollisuuksien mukaan
pelkästään naisille suunnatussa yksikössä. Aloitteen mukaan asunnottomille naisille tulisi taata sukupuolisensitiivistä tilaa ja tukea.
Hätämajoituksen naisasiakkaat vuonna 2020
Hätämajoitusta tarvitseva helsinkiläinen voi hakeutua suoraan Hietaniemen palvelukeskuksen kautta majoitukseen ottamalla yhteyttä puhelimitse tai asioimalla palvelukeskuksessa.
Keskimäärin 15 naista yöpyy joka yö Helsingissä hätämajoituksessa.
Esimerkiksi helmikuussa 2021 Hietaniemen palvelukeskuksessa oli
seitsemän eri naista asiakkaana sekä Helsingin Diakonissalaitoksen
Alppikulmassa kuusi ja Inarintiellä kaksi.
Naisten hätämajoitus Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa on järjestetty omaan siipeen, jossa on makuusalit, wc ja suihku. Naisten vuodepaikkoja on normaalioloissa 12 kolmessa eri huoneessa. Koronaepidemian vuoksi paikkoja on turvavälien vuoksi tällä hetkellä yhdeksän
klo 17–08 välisenä aikana.
Vuonna 2020 Hietaniemenkadun palvelukeskuksen hätämajoituksessa
yöpyi 108 naista. Heistä 58 prosenttia eli 63 yöpyi lyhytaikaisesti alle 10
vuorokautta. 16 naista joutui turvautumaan hätä-majoitukseen pitkäaikaisesti. Heidän majoitusaikansa ylitti 50 vuorokautta. Asumisvuorokausia oli yhteensä 2 642 eli keskimäärin 24,5 vuorokautta henkilöä
kohden.
Helsingin Diakonissalaitoksen Alppikulman hätämajoitus tarjosi 45 hätämajoituspaikkaa ajalla heinä-joulukuu 2020 päihteitä käyttäville helsinkiläisille asunnottomille. Naisille ja miehille erikseen korvamerkittyä
paikkamäärää ei ole, vaan hätämajoituspaikat jakautuvat kysynnän perusteella. Keskimäärin kuusi naista vuorokaudessa majoittui Alppikulman hätämajoitukseen ja yöpymisiä oli yhteensä 1 035.
Helsingin Diakonissalaitoksen Inarintien hätämajoitus on kohdennettu
paperittomille sekä helsinkiläisille päihteettömille asunnottomille ja
paikkoja oli elo-joulukuussa 2020 yhteensä 30. Lisäksi tarjotaan hätämajoitusta liikkuvalle romaniväestölle. Paikkoja ei ole jaettu sukupuolen
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mukaan kiintiöihin. Hätämajoitusta tarvitsevia naisia oli keskimäärin
kaksi per yö ja yöpymisiä toteutui yhteensä 308 elo-joulukuussa 2020.
Sininauhasäätiö ja Helsingin Diakonissalaitos avasivat nuorille tilapäismajoituksen Sturenkadulle Helsinkiin 1.4.2021–30.6.2021. Se on
avoinna kaikille asunnottomille nuorille kuntarajoista riippumatta. Helsingin kaupunki tukee toimintaa muun muassa tarjoamalla lämpimiä
aterioita.
Ostopalveluyksiköissä Alppikulmassa ja Inarintiellä naisia ei koskaan
majoiteta miesten kanssa samoihin tiloihin. Tarvittaessa naisille voidaan järjestää oma huone tai tila, vaikka pysyvästi naisille korvamerkittyjä tiloja ei olekaan. Yksiköissä toimitaan tilanteen ja tarpeen mukaan
ja järjestely on toiminut hyvin. Nykyisellä mallilla pystytään järjestämään sopiva yksityisyyden turvaava ja turvallinen palvelu myös naisille.
Hätämajoituspaikkojen tilanne Helsingissä
Sosiaali- ja terveystoimialalla on tällä hetkellä käytössään yhteensä 46
omaa hätämajoituspaikkaa, joista yhdeksän on varattu naisille. Lisäksi
hätämajoitusta hankitaan ostopalveluna paperittomille yksin eläville,
pariskunnille ja perheille sekä päihteettömille ja päihdeongelmaisille
asunnottomille helsinkiläisille yhteensä 65 paikkaa. Näiden palvelujen
kilpailutus toteutettiin syksyllä 2020.
Kilpailutuksen seurauksena hätämajoituksen paikkamäärää lisättiin ja
näin myös naisille tarjottava paikkamäärä kasvoi. Tämä on tarpeen, sillä hätämajoitusta tarvitsevien naisten määrä on ollut viime aikoina kasvussa. Naisia ja miehiä ei majoiteta samoihin tiloihin, vaikka majoitus
toteutuukin samoissa toimipisteissä. Toimintamalli takaa palvelun joustavuuden, kun majoitusta voidaan tarjota kummallekin sukupuolelle tarpeen mukaan. Palvelussa huomioidaan myös mahdollisuuksien mukaan henkilöiden kulttuurilliset ja muut erityistarpeet.
Sosiaali- ja terveystoimiala on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatinut Toimenpidesuunnitelman asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi
ja vähentämiseksi vuosina 2020–2022. Asunnottomien tilannetta pyritään helpottamaan tilapäisen asumisen ja hätämajoituksen ratkaisujen,
erityistä tukea tarvitsevien palveluiden sekä integroitavien ja räätälöitävien ratkaisujen kautta. Osa toimenpidesuunnitelmassa ehdotetuista
toimista on jo pantu käytäntöön kuten edellä mainittu lisäpaikkojen
hankkiminen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että hätämajoituksen lisäämiseen
asunnottomille naisille ei ole tällä hetkellä syytä ryhtyä, koska paikkamäärää on vastikään lisätty. Olemassa olevissa majoituspaikoissa tulee jatkossakin huolehtia kaikkien majoittujien yksityisyydestä, eritysPostiosoite
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tarpeista ja turvallisuudesta. Lisäksi on syytä todeta, että hätämajoitus
on viimesijainen ratkaisu. Ensisijaista on pyrkiä järjestämään asunnottomalle asunto. Tästä syystä meneillään olevaa yhteistyötä ja toimenpiteitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Helsingissä on syytä jatkaa. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että hätämajoituksessa työskentelevän henkilöstön osaaminen sukupuolisensitiivisessä työssä varmistetaan ja tarvittaessa vahvistetaan.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Perustuslain 19 §:n 1 momentin takaama ihmisarvoisen elämän edellyttämä välttämätön huolenpito merkitsee, että sellaisessa tilanteessa,
jossa henkilö on vailla vakinaista asuntoa ja hänen olosuhteensa muutoin edellyttävät kiireellisen asumisen tai majoituksen järjestämistä, voi
kunnalle syntyä velvoite järjestää kiireellisesti asumista tai asumisolosuhteita koskeva ratkaisu järjestämällä sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumispalveluja.
Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on muun muassa edistää ja ylläpitää
hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta sekä turvata yhdenvertaisin
perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä
muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Kunnan järjestämä hätämajoitus tukee näitä periaatteita auttamalla henkilöä, jolla ei ole mahdollista
järjestää itse omaa majoittumistaan.
Suunnitelmassa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa ja toiminnassa 2019–2021, tärkeimpänä tavoitteena
on lisätä kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavien kaupunkilaisten tasa-arvoa, hyvinvointia ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Hätämajoituspalveluja käyttävien henkilöiden yksilöllisten tarpeiden ja
turvallisuuden varmistamisella voidaan edistää heidän hyvinvointiaan."
Käsittely
25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen oli kutsuttuna
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Helsingin
kaupungin tulee järjestää kaikille suomalaisille asunnottomille hätämajoitus sukupuolesta riippumatta. Niin kauan kun Helsingissä on suoma-
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laisia asunnottomia, ei ole moraalisesti kestävällä pohjalla tarjota hätämajoitusta Suomessa oleileville ulkomaan kansalaisille."
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 2:
Jäsen Touko Niinimäki: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Lautakunta
pitää kuitenkin tärkeänä, että hätämajoituksessa työskentelevän henkilöstön osaaminen sukupuolisensitiivisessä työssä varmistetaan ja tarvittaessa vahvistetaan."
Kannattaja: jäsen Kati Juva
Vastaehdotus 3:
Jäsen Katju Aro: Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että
naisten asunnottomuuden lisääntyminen tunnistetaan ilmiönä ja että
asunnottomien naisten palveluissa tunnistetaan sukupuolisensitiivisen
työn ja sukupuolierityisten tilojen merkitys muun muassa luottamuksen,
vuorovaikutuksen ja turvallisuudentunteen vahvistajana. Lautakunta
esittää, että Helsingissä kokeillaan hätämajoitustilojen kohdentamista
vain naisille siten, että palvelussa samalla vahvistetaan erityisosaamista sukupuolisensitiivisestä työstä.
Jäsen Katju Aron vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Touko Niinimäki)
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 11
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari Oranen, Reko Ravela,
Karita Toijonen, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 2
Aleksi Niskanen, Ulla-Marja Urho
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Touko Niinimäen vastaehdotuksen äänin 11 - 0 (tyhjää 2).
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
Jäsen Aleksi Niskanen jätti lausunnosta rauenneen vastaehdotuksensa
mukaisen eriävän mielipiteen.
11.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mari Stycz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222
mari.stycz(a)hel.fi
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§ 324
Valtuutettu Jukka Järvisen aloite vaikuttavasta päihdetyöstä
HEL 2021-006766 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida kaupungin päihdetyön vaikuttavuutta ja tuloksellista päihdetyötä.
(Jukka Järvinen)
Käsittely
Valtuutettu Jukka Järvinen ehdotti valtuutettu Fardoos Helalin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida kaupungin päihdetyön vaikuttavuutta ja tuloksellista päihdetyötä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
9 äänestys
Valtuutettu Jukka Järvisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus
EI.
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida
kaupungin päihdetyön vaikuttavuutta ja tuloksellista päihdetyötä.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 56
Mahad Ahmed, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Lotta
Backlund, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin,
Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa
Gebhard, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja
Karhuvaara, Erkki Karinoja, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela,
Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Sami Muttilainen,
Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén,
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Petrus Pennanen, SanPostiosoite
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na-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima
Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti,
Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen
Tyhjä: 23
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nora Grotenfelt, Titta Hiltunen, Kati Juva, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Laura Korpinen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Wille Rydman, Daniel
Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Reetta
Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Poissa: 6
Outi Alanko-Kahiluoto, Pia Kopra, Marcus Rantala, Laura Rissanen,
Sari Sarkomaa, Erkki Tuomioja
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jukka Järvisen ehdottaman
toivomusponnen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite_

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Jukka Järvinen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan lääkkeetöntä ja tuloksellista päihdetyötä terapian ja psykososiaalisen kuntoutuksen keinoin.
Päihteettömyyttä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehitetään kansallisten hoitosuositusten mukaisesti. Asumisyksiköiden
asukkailla ja muilla päihdepalvelujen asiakkailla on käytettävissään
monipuoliset psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot sekä erilaiset
vertaistuen yhteisöt.
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Helsingissä päihdepalvelukokonaisuus sisältää polikliinisia palveluja
kuten avovieroitusta, avokuntoutusta, opioidikorvaushoitoa, jälkikuntoutusta, päivätoimintaa, laitosvieroitusta ja laitoskuntoutusta. Näiden lisäksi tarjotaan mm. terveys-ja sosiaalineuvontaa suonensisäisesti
huumeita käyttäville ja palvelukeskustoimintaa HIV-positiivisille päihderiippuvaisille.
Psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumisorientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin asiakkaan
omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. Asiakkaan
toimijuus, osallisuus ja tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisen kanssa korostuvat näissä palveluissa. Palveluja kehitetään ja toteutetaan
yhteistyössä vertais- ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite_

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 695
HEL 2021-006766 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 146
HEL 2021-006766 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Jukka Järvisen ja 16 muun valtuutetun vaikuttavaa päihdetyötä koskevasta valtuustoaloitteesta:
"Aloitteessa esitetään tuloksellista päihdetyötä asumisyksiköihin ja
huumeiden käyttäjille muutakin hoitoa kuin korvaushoitoa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että päihteettömyyttä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehitetään Helsingissä kansallisten hoitosuositusten mukaisesti. Asumisyksiköiden asukkailla ja muilla
päihdepalvelujen asiakkailla on käytettävissään monipuoliset psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot sekä erilaiset vertaistuen yhteisöt.
Päihdepalvelukokonaisuus sisältää Helsingissä polikliinisia palveluja,
kuten avovieroitusta, avokuntoutusta, opioidikorvaushoitoa ja jälkikuntoutusta, sekä päivätoimintaa, laitosvieroitusta ja laitoskuntoutusta.
Näiden lisäksi tarjotaan muun muassa terveys- ja sosiaalineuvontaa
suonensisäisesti huumeita käyttäville ja palvelukeskustoimintaa HIVpositiivisille päihderiippuvaisille.
Jokaisen huumeita käyttävän asiakkaan palvelu- ja hoitotarve arvioidaan yksilöllisesti. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan kaikkialla peruspalveluissa. Psykiatria- ja päihdepalvelut järjestää huumeiden käyttäjien
hoidon ja asumisen tuki on osa psykiatria- ja päihdepalveluita.
Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumisorientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin
asiakkaan omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. Sen
aikana asiakas kulkee kohti itsenäisempää elämää sekä parempaa terveyttä ja hyvinvointia, löytää omat vahvuutensa ja hyödyntää voimavarojansa. Toipumisen perusta on toivo siitä, että vaikeista elämäntilanteista ja haasteista voi selvitä.
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Toipumisorientoituneissa palveluissa korostuvat asiakkaan toimijuus ja
osallisuus sekä tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisten kanssa. Tämän vuoksi palveluja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä vertais- ja
kokemusasiantuntijoiden kanssa.
Opioidikorvaushoitoa annetaan opioidiriippuvaisille henkilöille, joille se
on tutkimuksissa osoitettu tehokkaaksi hoitomuodoksi. Kannabis- tai
stimulanttiriippuvaisten henkilöiden hoidossa psykososiaaliset menetelmät ovat ensisijainen hoitomuoto.
Opioidikorvaushoito vähentää suonensisäisten huumeiden käyttöä sekä niihin liittyviä infektioita, yliannostuksia ja kuolemia. Irrottautuminen
laittomista huumeista lisää hyvinvointia rikollisuuden ja velkaantumisen
vähenemisen myötä. Opioidikorvaushoito mahdollistaa mielekkään arjen ja sosiaalisen kuntoutumisen, kuten perhesuhteiden korjaantumisen, opiskelun ja työllistymisen. Opioidikorvaushoitoon yhdistetty psykososiaalinen hoito ja kuntoutus vähentävät oheiskäyttöä ja lisäävät
raittiutta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia uhkia. Hoidon perustana on luottamuksellinen hoitosuhde sekä
Käypä hoito-suositusten mukaiset yksilöllisesti suunnitellut psykososiaaliset hoitointerventiot ja lääkehoito. Opioidikorvaushoito vähentää
huumeiden suonensisäiseen käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollistaa
riippuvuuksien hoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 325
Kokouksessa jätetyt aloitteet
HEL 2021-011568, 2021-011571, 2021-011572, 2021-011573, 2021-011575, 2021-011576, 2021-011578, 2021011579

Päätös
Talousarvioaloitteet
 valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. aloite tuen lisäämisestä lasten
jääliikuntaan
Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet
 valtuutettu Seida Sohrabin ym. aloite roska- ja jäteastioiden lisäämisestä
 valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan
 valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikinkallion metsän suojelusta ja asemakaavan muutoksesta
 valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden uudelleenarvioinnista
 valtuutettu Heimo Laaksosen ym. aloite kaupallispainotteisen lukion
saamisesta Helsinkiin
 valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite lelulaatikoiden hankkimisesta leikkipuistoihin
Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet
 valtuutettu Seida Sohrabin ym. aloite Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavan kadun nimeämisestä Kalastajankaduksi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 290
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet
Beslut
Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.
Namnupprop och förhinder
Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:
















Otto Meri, ersättare Heimo Laaksonen
Anniina Iskanius, ersättare Matti Niiranen
Seija Muurinen, ersättare Laura Rissanen
Mia Nygård-Peltola, ersättare Seida Sohrabi
Risto Rautava, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
Elina Valtonen, ersättare Lotta Backlund
Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
Maria Ohisalo, ersättare Kati Juva
Osmo Soininvaara, ersättare Sanna Vesikansa
Atte Harjanne, ersättare Jussi Chydenius
Otso Kivekäs, ersättare Nina Miettinen
Hilkka Ahde, ersättare Nita Austero
Tuula Haatainen, ersättare Fardoos Helal
Ilkka Taipale, ersättare Jukka Järvinen
Harry Harkimo, ersättare Katri Penttinen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:
 Daniel Sazonov
 Ozan Yanar
 Timo Harakka
Laglighet och beslutsförhet
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutsförslag
Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 291
Val av protokolljusterare
Beslut
Ledamöterna Sami Muttilainen och Marcus Rantala valdes till protokolljusterare med ledamöterna Sini Korpinen och Sinikka Vepsä som ersättare.
Behandling
På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Sami Muttilainen och Marcus Rantala till protokolljusterare med ledamöterna Sini
Korpinen och Sinikka Vepsä som ersättare.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 292
Frågestund
Beslut
Under frågestunden togs upp ledamoten Elina Kauppilas fråga om personalens resurser inom småbarnspedagogiken, ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins fråga om situationen med rådgivningen i Helsingfors samt ledamoten Pia Pakarinens fråga om skolläkarsituationen i
Helsingfors.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 293
Helsingfors stadsstrategi 2021–2025
HEL 2021-009960 T 00 01 01

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade godkänna stadsstrategin för åren 20212025. (Bilaga 1). Stadsstrategin är utgångsläget för beredningen av
fullmäktigeperiodens budget och verksamhetsplan.
Samtidigt beslutade stadsfullmäktige att genomförandet av strategin
utvärderas och följs upp som en del av den årliga uppföljningen av
ekonomin och verksamheten, samt med hjälp av strategiska mätare
som kontinuerligt uppdateras och är transparenta för stadsborna och
med utvärderingssamtal i stadsfullmäktige, halvvägs i fullmäktigeperioden och i dess slut.
Behandling
Ordföranden konstaterade att behandlingen av Helsingfors stadsstrategi 2021-2025 fortsätter enligt handläggningsordningen som godkändes 6.10.2021 och att diskussionen i ärendet är avslutad.
Redogörelse
Vid det här sammanträdet behandlades motförslaget och hemställningsklämmarna som framställdes vid föregående sammanträde
Ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen
föreslog följande tillägg till stycket "Uppföljning och genomförande av
strategin"
"Eftersom beslutsfattandet ska grunda sig på kunskap och fakta, och
man ska kunna lära sig av sina misstag, är det av största vikt att uppfyllelsen av målen i strategin och effektiviteten av de politiska åtgärderna
följs upp med hjälp av meningsfulla kriterier. Befolkningstillväxten och
flyttningsrörelsen är den största faktorn som påverkar utvecklingen i
Helsingfors. Hur integreringen av inflyttade har lyckats ska mätas exempelvis enligt sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden, avhopp från
skolan, och klientskap hos socialskyddet bland personer med ett främmande språk som modersmål, och genom att granska utvecklingen av
dessa. Enkäter som mäter trivseln bland inflyttade eller tillgängligheten
av integrationstjänster och förmåner är inte ändamålsenliga sätt att mäta integrationen. Om en utveckling mot det bättre inte kan uppfattas
under strategiperioden är det viktigt att man slopar sådana politiska
metoder som inte fungerar. Stadens ska också reda ut om invandrarPostadress
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gruppernas nuvarande integreringsgrad skiljer sig från motsvarande
grad i kontrollstäder såsom Stockholm och Köpenhamn, då invandrarnas andel i dessa städer var på samma nivå som i Helsingfors i dag."
Ledamoten Mikael Jungner understödd av ledamoten Joel Harkimo föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att
skapa en plan för att främja deliberativ demokrati i Helsingfors.
Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Mari Rantanen
föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter då den godkänner stadsstrategin att
man utreder möjligheten att använda utvecklingen av boendekostnaderna i staden, både absolut och i förhållande till löneutvecklingen och utvecklingen av summan för bostadsbidrag, som
en mätare för hur stadsstrategin har lyckats.
Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Mari Rantanen
föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av strategin att
det utreds om det är möjligt att bilda en mätare för hur strategin har lyckats av utvecklingen i tiden som helsingforsare som
jobbar i Helsingfors, helsingforsare som jobbar i grannkommunerna och även arbetstagare från övriga Nyland som jobbar i
Helsingfors använder för arbetsresor.
Ledamoten Pilvi Torsti understödd av ledamoten Hilkka Ahde föreslog
följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av strategin att
det utreds om det är möjligt att ordna en fest för hela staden för
att markera att vår stad har klarat sig ur den historiska coronabegränsningstiden och som tack för alla som under den här tiden har varit tvungna att kämpa extra till förmån för andra.
Omröstningsordning
Motförslaget togs först upp till omröstning, varefter förslagen till hemställningsklämmar togs separat upp till omröstning.
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1 omröstningen
Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ
JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Tillägg till avsnittet "Uppföljning och genomförande av
strategin": "Eftersom beslutsfattandet ska grunda sig på kunskap och
fakta, och man ska kunna lära sig av sina misstag, är det av största vikt
att uppfyllelsen av målen i strategin och effektiviteten av de politiska
åtgärderna följs upp med hjälp av meningsfulla kriterier. Befolkningstillväxten och flyttningsrörelsen är den största faktorn som påverkar utvecklingen i Helsingfors. Hur integreringen av inflyttade har lyckats ska
mätas exempelvis enligt sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden, avhopp från skolan, och klientskap hos socialskyddet bland personer med
ett främmande språk som modersmål, och genom att granska utvecklingen av dessa. Enkäter som mäter trivseln bland inflyttade eller tillgängligheten av integrationstjänster och förmåner är inte ändamålsenliga sätt att mäta integrationen. Om en utveckling mot det bättre inte
kan uppfattas under strategiperioden är det viktigt att man slopar sådana politiska metoder som inte fungerar. Stadens ska också reda ut om
invandrargruppernas nuvarande integreringsgrad skiljer sig från motsvarande grad i kontrollstäder såsom Stockholm och Köpenhamn, då
invandrarnas andel i dessa städer var på samma nivå som i Helsingfors i dag."
Ja-röster: 74
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Lotta Backlund, Eva Biaudet,
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi
Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund,
Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta
Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma
Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina
Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti
Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni
Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Katri
Penttinen, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen,
Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg,
Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen,
Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen,
Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
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Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner
Frånvarande: 1
Sinikka Vepsä
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Jussi Halla-ahos motförslag.
2 omröstningen
Ledamoten Mikael Jungners förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för
att skapa en plan för att främja deliberativ demokrati i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 19
Mika Ebeling, Mia Haglund, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Mikael Jungner, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Korpinen, Minja
Koskela, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Sanna-Leena Perunka, Pirkko RuohonenLerner, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri
Nej-röster: 17
Mahad Ahmed, Lotta Backlund, Maaret Castrén, Juha Hakola, Jussi
Halla-aho, Atte Kaleva, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Katri
Penttinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen
Blanka: 49
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna
Lindgren, Teija Makkonen, Nina Katariina Miettinen, Matti Niiranen,
Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi
Peltokorpi, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Minna Salminen, Mirita Saxberg, Daniel
Sazonov, Anni Sinnemäki, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta
Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan
Yanar
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Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mikael Jungners förslag till
hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter
sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter då den godkänner stadsstrategin att man utreder möjligheten att använda utvecklingen av boendekostnaderna i staden, både absolut och i förhållande till löneutvecklingen och utvecklingen av summan för bostadsbidrag, som en mätare för
hur stadsstrategin har lyckats.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 14
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael
Jungner, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Tom Packalén, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Mari
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner
Nej-röster: 5
Pentti Arajärvi, Lotta Backlund, Jukka Järvinen, Seida Sohrabi, Juhana
Vartiainen
Blanka: 66
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra,
Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Eveliina
Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma
Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina
Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani
Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Katri Penttinen, Marcus
Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta
Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan
Yanar
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till
hemställningskläm.
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4 omröstningen
Ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter
sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av strategin
att det utreds om det är möjligt att bilda en mätare för hur strategin har
lyckats av utvecklingen i tiden som helsingforsare som jobbar i Helsingfors, helsingforsare som jobbar i grannkommunerna och även arbetstagare från övriga Nyland som jobbar i Helsingfors använder för arbetsresor.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 15
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael
Jungner, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Tom Packalén, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Mari
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anni Sinnemäki
Nej-röster: 7
Pentti Arajärvi, Lotta Backlund, Jukka Järvinen, Daniel Sazonov, Nina
Suomalainen, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen
Blanka: 63
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra,
Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Eveliina
Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma
Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina
Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani
Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Katri Penttinen, Marcus
Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Pilvi Torsti, Tuomas TuomiNikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till
hemställningskläm.
5 omröstningen
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Ledamoten Pilvi Torstis förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig
NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av strategin
att det utreds om det är möjligt att ordna en fest för hela staden för att
markera att vår stad har klarat sig ur den historiska coronabegränsningstiden och som tack för alla som under den här tiden har varit
tvungna att kämpa extra till förmån för andra.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 20
Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Elisa Gebhard, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Laura Kolbe,
Sami Muttilainen, Sanna-Leena Perunka, Nasima Razmyar, Minna
Salminen, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä
Nej-röster: 13
Lotta Backlund, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Laura Korpinen, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Wille
Rydman, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhana Vartiainen
Blanka: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva
Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia
Haglund, Juha Hakola, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn
Huff, Kati Juva, Emma Kari, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela,
Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina
Katariina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Katri Penttinen, Mika Raatikainen, Marcus
Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pirkko
Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri,
Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Tuomas TuomiNikula, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan
Yanar
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Pilvi Torstis förslag till hemställningskläm.
Ledamoten Jussi Halla-aho anmälde avvikande mening med de motiveringar som framgår av hans motförslag och förslaget om återremiss
om han framställde vid sammanträdet 6.10.2021.
Ledamöterna Pia Kopra, Nuutti Hyttinen, Mika Raatikainen, Teija Makkonen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner och Laura Korpinen
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anmälde avvikande mening med samma motivering som ledamoten
Halla-aho.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Markus Kühn, strategidirektör, telefon: 310 15281
markus.kuhn(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Helsingfors stadsstrategi 2021-2025
Henkilöstötoimikunnan_lausunto

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Framställningen stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Stadsfullmäktiges och nämndernas strategiarbete
Nya stadsfullmäktige inledde sitt strategiarbete med ett seminarium
12–13.8.2021. På seminariet gjorde fullmäktige en bedömning av nuläget och ändringarna i stadens omvärld som en utgångpunkt för beredningen av stadsstrategin för fullmäktigeperioden 2021-2025. Som underlag för strategiarbetet på seminariet hade man berett de analyser
som kommunallagen förutsätter. Fullmäktigeseminariets material bestod av en rapport över omvärlden samt presentationer.
Materialet har publicerats på staden internetsidor
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-jahallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoseminaari-elokuu2021 .
I början av sin mandatperiod organiserade sig de nya sektornämnderna
för introduktions- och strategiseminarier där man diskuterade stadsstrategins teman under ledning av de biträdande borgmästarna.
Borgmästaren har bett de ledande tjänsteinnehavarna om uppskattningar och åsikter för hur man löser frågor som behöver besvaras i
stadsstrategin 2021-2025. Borgmästaren har förhandlat stadsstrategins
innehåll med de biträdande borgmästarna och fullmäktigegrupperna.
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Under augusti-september har man varje vecka haft strategiska diskussioner i stadens ledningsgrupp med borgmästarna och de ledande
tjänsteinnehavarna.
Kommunstrategin i kommunallagen
Det föreskrivs om en kommunstrategi i kommunallagen (410/2015).
Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan
på fullgörandet av kommunens uppgifter. I kommunstrategin ska fullmäktige också ange hur genomförandet av strategin utvärderas och
följs upp.
I kommunstrategin beslutar fullmäktige om de långsiktiga målen för
kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin ska hänsyn
tas till (1) främjandet av kommuninvånarnas välfärd, (2) ordnandet och
produktionen av tjänster, (3) de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar
som gäller kommunernas uppgifter, (4) ägarpolitiken, (5) personalpolitiken, (6) kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och (7)
utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.
Enligt motiveringarna i kommunallagen är målet att minska behovet av
separata, sektorspecifika planer. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp på så sätt att de förverkligar kommunstrategin och garanterar
förutsättningarna för att sköta kommunens uppgifter. I budgeten och
ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.
Analys av omvärlden
Nulägesrapporten och de uppskattade förändringarna, vilka grundar sig
på forskningsdata, statistik och en beskrivning av stadens tjänster, har
samlats i omvärldsanalysen.
Analysen omfattar informationsmässigt de viktiga innehållsområden
som kommunallagen förutsätter av kommunstrategin: invånarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster, målen för tjänsterna,
ägarpolitiken, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.
Omvärldsanalysen har utarbetats i samarbete mellan stadskansliet och
sektorerna våren 2021.
Helsingfors omvärldsanalys, som uppdateras kontinuerligt, finns att läsa på internet på: https://toimintaymparisto.hel.fi/
Uppföljning och genomförande av stadsstrategin
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Målen i stadsstrategin beaktas i beredningen av budgetförslaget 2022
och förslaget till ekonomiplan 2022-2024 och i beredningen av andra
budgetar och åtgärder under fullmäktigeperioden.
Centralförvaltningen, sektorerna och dottersammanslutningarna ska
förverkliga stadsstrategins riktlinjer i sin verksamhet.
De mest centrala målsättningarna som följs upp i strategin utgör en viktig grund för den årliga planeringen av verksamheten och målen i stadens sektorer och funktioner.
Stadsstrategins målsättningar följs upp med kvalitativa och numeriska
mätare. Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen följer upp de centrala målsättningarna på fastslagna punkter; halvvägs i fullmäktigeperioden och
i dess slut. Dessutom ska stadens ledningsgrupp regelbundet följa upp
avgörande framgångar, utmaningar och konsekvenser av stadsstrategin, som en del av uppföljningen av ekonomin och verksamheten.
I sitt verkställighetsbeslut kommer stadsstyrelsen att starta centrala
strategiska program och åtgärdspaket på stadsnivå.
Behandling av ärendet som brådskande
Om ett ärende är brådskande kan fullmäktige enligt 95 § 2 mom. i
kommunallagen besluta att ta upp ärendet till behandling trots att det
inte har nämnts i kallelsen till sammanträdet.
Ärendet har inte nämnts på föredragningslistan för fullmäktiges sammanträde 6.10.2021, som har skickats elektroniskt tillsammans med
möteskallelsen 30.9.2021. Med beaktande av att man har förberett sig
på strategibehandlingens tidtabell redan under våren 2021 genom att
anteckna den planerade tidtabellen för kännedom i stadsstyrelsen, är
det motiverat att behandlingen av ärendet i stadens organ lyckas enligt
det föreslagna sättet. Ärendet är därmed brådskande.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Markus Kühn, strategidirektör, telefon: 310 15281
markus.kuhn(a)hel.fi
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Helsingfors stadsstrategi 2021-2025
Henkilöstötoimikunnan_lausunto

Bilagematerial
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Kaupunginvaltuuston seminaarin tallenne, elokuu 2021
Toimintaympäristöanalyysi

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
För kännedom
Alla stadens nämnden och direktioner
Förvaltningarna och affärsverken
Dottersammanslutningarna

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 06.10.2021 § 286
HEL 2021-009960 T 00 01 01

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade ta upp ärendet till behandling som brådskande på det sätt som avses i 95 § 2 mom. i kommunallagen.
Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.
Behandling
06.10.2021 Bordlades
Stadsfullmäktige beslutade enhälligt före den egentliga behandlingen
av ärendet att ta upp ärendet till behandling som brådskande på det
sätt som avses i 95 § 2 mom. i kommunallagen.
Avvikande handläggningsordning
På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige följande handläggningsordning:
En diskussion i ärendet förs vid detta sammanträde. Förslag som innebär att behandlingen av ärendet avbryts tas upp vid detta sammanträde.
Då diskussionen har avslutats avbryts behandlingen av ärendet fram till
fullmäktiges nästa sammanträde. Behandlingen av ärendet fortsätter
då med en redogörelse och med omröstningar om motförslagen, förslagen om att förkasta ärendet och hemställningsklämmarna. Om inga
förslag framställs under diskussionen, behandlas ärendet till slut vid
detta sammanträde.
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Första förslaget om återremiss
Ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten Pirkko Ruohonen-Lerner föreslog att stadsfullmäktige återremitterar förslaget som
gäller strategin för ny beredning utgående från att följande frågor beaktas:
Utgångspunkten ska vara att staden utvecklas på ett sådant sätt att de
nuvarande stadsbornas ställning och välbefinnande inte försämras.
Helsingfors ska fokusera på att skapa välfärd för de nuvarande stadsborna, istället för att öka antalet invånare, särskilt med befolkning som
har ett främmande modersmål, varvid det inte finns tillräckligt med
tjänster och bostäder ens för de nuvarande invånarna. Användningen
av gemensamma medel bör prioriteras. Onödiga och skadliga kostnader i frågor såsom främjande av ideologi som hänför sig till invandring
och klimat- och genuspolitik och överdrivna bygginvesteringar bör skäras ned. De befintliga resurserna ska riktas till kommunernas kärnuppgifter, såsom underhållet av social- och hälsovårdstjänster, skolor och
trafikinfrastruktur.
Stadsstrategin ska grunda sig på en realistisk bedömning av nuläget
och på de utvecklingstrender som kan räknas ut.
Väsentliga problem och negativa utvecklingstrender för den vanliga
helsingforsaren lyfts fram tydligare och lösningar som realistiskt sett
kan väntas förbättra situationen erbjuds. I motsats till det som antyds i
strategiutkastets första mening, utvecklas staden inte alls till alla delar i
en gynnsam riktning, och till stora delar är den negativa utvecklingen
en följd av en felaktig analys av läget, felaktiga strategiska mål och felaktiga politiska åtgärder.
Ett centralt mål i strategin ska vara att balansera ekonomin: vi använder endast de pengar vi förtjänar, och lån tas inte ut på de kommande
generationernas bekostnad. Uppmärksamhet ska ägnas särskilt åt öppenhet och transparens i budgeteringen. Stadens ska aktivt följa sysselsättningsgraden och utvecklingen av företagens omsättning och investeringar i Helsingfors.
I fråga om offentliga investeringar ska staden noga överväga för vad
och hur mycket pengar som används. Staden måste följa kostnadskalkylerna på ett bättre sätt än i nuläget. Staden ska identifiera sin kärnuppgift och överge sidospår, såsom omfattade hälso- och socialservice
för illegala invandrare. När staden fokuserar på sin kärnuppgift kan
skatterna sänkas. För stadsbon är den bästa euron en sådan euro som
stannar i egen ficka och om vars användning hen själv kan bestämma
över.
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Staden bör som en del av strategin ta i bruk bedömning av företagskonsekvenser i beslutsfattandet. För företagare möjliggör den ekonomiska säkerheten ett tryggt företagande i Helsingfors. Företagare och
företag skapar produktiva arbetstillfällen i Helsingfors. Dessutom ska
staden beakta företagsvärdena i detaljplaneläggningen och föredra lokala företag i upphandlingarna. Lokala upphandlingar främjar också
förverkligandet av klimatmålen, då transportsträckorna blir kortare.
I strategin bör man tydligare lyfta fram den ökade upplevda och faktiska
otryggheten på gator och offentliga platser, den ökade grå ekonomin i
restaurang-, taxi- och byggbranschen, det växande drogproblemet, det
orimliga priset för boende, segregationen i skolor och bostadsområden
samt det faktum att Helsingfors ter sig mindre lockande bland dem som
försörjer sig själva och därigenom upprätthåller balans i den offentliga
ekonomin. Man måste även öppet konstatera att migrationen i synnerhet från icke-EU-länder matar, upprätthåller och förvärrar alla dessa
problem.
Stadens tillväxt är inte ett självändamål, utan tillväxten måste vara kontrollerad och i enlighet med stadens totala fördel.
Strategiutkastet presenterar stadens tillväxt som en enbart positiv och
eftersträvansvärd sak. Tillväxt måste dock granskas framför allt som
en kvalitativ fråga. Det strategiska målet kan inte vara tillväxt i sig själv,
utan att erbjuda möjligheter för hållbar tillväxt. Staden ska inte byggas
full på bekostnad av invånarnas närnatur: de överdrivna tillväxtmålen
bör slopas också eftersom intensivt bostadsbyggande oundvikligen
gnagar på den för helsingforsarna viktiga närnaturen och hobbymöjligheterna och minskar på så sätt invånarnas trivsel och välbefinnande.
Malms flygplats och Centralparken ska bevaras, det finns plats för bostäder också på andra ställen. Det ska vara möjligt att omdisponera
tomma och underutnyttjade kontorslokaler till bostäder och mycket mer
uppmärksamhet ska ägnas åt kvaliteten i byggandet. Helsingfors bör
minska det årliga bostadsbyggandet och i detaljplaneprojekten utvärdera byggandets konsekvenser för invånarnas boendetrivsel och tillräckligheten av tjänster. Tillväxten ska begränsas till en nivå där de nuvarande tjänsterna kan produceras för stadens skattebetalare utan att höja skattesatsen.
Staden bör satsa på stadsbornas motionsmöjligheter i Helsingfors.
Högklassiga och mångsidiga närmotionsplatser, idrottshallar och planer
ska byggas jämnt runt om i staden. Motionsplatserna ska betjäna alla
åldersgrupper. Exempelvis Centralparken bör bevaras och värnas om.
Även motionsstigen runt Malms flygplats ska bevaras. Närbiblioteken
är bildningsmässigt och kulturellt viktiga instanser som ökar välbefin-
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nandet och de ska vara tillgängliga för alla, även äldre och människor
som har svårt att röra sig.
Helsingfors ska inte med sin praktiska politik locka till sig inflyttade som
lever på socialbidrag, utan arbetsför befolkning och företagare. I strategin ska det betonas att inflyttning baserad på socialskydd minskar, och
inte ökar, Helsingfors dragningskraft såväl bland experter som bland turister, eftersom detta ökar osäkerheten, belastar den offentliga servicen, höjer boendekostnaderna, samt skapar segregation i skolorna
och bostadsområdena. Man bör notera att t.o.m. hälften av utkomststödet i Helsingfors betalas till personer som talar ett främmande språk.
Exempelvis närmare 40 % av sexualbrotten som polisen får kännedom
om i hela landet har begåtts av inflyttade och i Helsingfors är andelen
ännu större. Ungdomar med invandrarbakgrund bildar gäng och kriminaliteten i samband med dessa är ökänd och bekämpningen av sådan
brottslighet bör utgöra en central del i strategin för att göra Helsingfors
till en trygg boplats för alla invånare.
Tillväxtmålen i strategin är kraftigt motstridig med alla de övriga målen i
strategin. Lösningarna som erbjuds, såsom snabbare bostadsbyggande och ökningen i medlen för positiv särbehandling, har tillsvidare inte
löst problemen exempelvis i anknytning till priset på boende eller segregation, och kommer inte att göra det heller i framtiden, särskilt då
flyttningsrörelsen som kräver samhälleliga ingripanden bara intensifieras. Social blandning, dvs. att placera svagt integrerade i "bättre" områden är inte en hållbar metod för att bekämpa segregering, eftersom
det inte främjar invandrarnas integrering utan endast gömmer den
misslyckade integreringen.
Ett misslyckande i bostadspolitiken leder till att nettoskattebetalare flyttar bort från Helsingfors.
I strategiutkastet konstateras att ”Helsingfors är en bra stad för alla invånare och besökare där trygghet och alla människors lika rättigheter
förverkligas”. Denna princip förverkligas alltför ensidigt ur minoriteternas synvinkel. Helsingfors är för närvarande en bra plats dels för dem
med höga inkomster och för vilka priset på boende inte utgör något
problem och har råd att välja sin egen boplats (och skolan för sina
barn), dels för dem som betalar hela sitt boende med samhällets medel. Helsingfors är däremot inte en bra plats för låginkomsttagare och
medelinkomsttagare, för dem som arbetar och för dem som själv finansierar sitt boende och sitt liv. Denna tysta majoritet måste ställas i centrum för beslutsfattandet i strategin, och det saknas helt mätare för hur
bostadspolitiken lyckas, särskilt för de stadsbor som själva betalar för
sitt boende. En central del av utvärderingen av hur strategin lyckas bör
vara utvecklingen av boendekostnaderna för de Helsingforsare som
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själv betalar för sitt boende under strategiperioden i fråga om både
ägarboende och hyresboende. Det ska göras en utredning om ändamålsenligheten och förverkligandet av fördelningsgrunderna för kommunala hyresbostäder. Utredningen ska tas in som en central del av
utvecklingen av bostadspolitiken.
En central fråga för företag i Helsingfors och företag som överväger
Helsingfors som lokaliseringsplats är tillgången till arbetskraft. Tillgången till arbetskraft är centralt förknippad med kostnaderna för boende
och transport: om de anställdas löner inter räcker till för boende i
Helsingfors eller att resa in till Helsingfors till ett skäligt pris, lönar det
sig inte för företaget att vara i Helsingfors. I synnerhet en försämring av
tillgängligheten till centrumområdet kan leda till att stadens kärncentrum förtvinar och att centrala funktioner flyttas till omgivningarna längs
ringvägarna. En sådan utveckling är inte önskvärd med tanke på
Helsingfors framtid, utan staden måste bevara tillgängligheten till centrumområdena åtminstone på nuvarande nivå och beakta alla trafikformer. Trafiksystemets funktion och uppföljningen av tillgängligheten till
olika stadsdelar bör inkluderas i mätarna för strategins framgång.
Serviceutbudet ska utvecklas ur stadsbornas majoritets perspektiv, inte
för att upprätthålla segregationen.
Stadens verksamhet och stadsbornas skattefinansierade service ska
inte ses framför allt som verktyg för integration av invandrare. Som ett
drastiskt exempel kan nämnas att hemvårdsstödets Helsingforstillägg
slopas och att mycket små barn uppmuntras till ”småbarnspedagogik”
under en täckmantel av integration. Integrationsåtgärderna måste riktas
till dem som behöver dem, och framför allt måste man sträva efter att
minska Helsingfors attraktionskraft för invandrare som inte integreras
utan massiva interventioner.
I strategiutkastet nämns att Helsingfors ska kunna bedriva en kraftig intressebevakning gentemot lagstiftaren. Stadens ka aktivt sträva efter
att påverka lagstiftningen som gäller migration, eftersom Helsingfors,
vid sidan av några andra stora städer, lider mest av skadlig invandring.
Staden ska också avhålla sig från att tillhandahålla sådana lagstridiga
tjänster eller förmåner som lockar till sig skadlig invandring. Att invandrarna faktiskt gynnas i fördelningen av bostäder som ägs eller förvaltas
av staden, understöd som delas ut till invandrarorganisationer, tolktjänster för personer som bott i landet i åratal samt omfattande hälsovårdstjänster för personer som vistas olagligt i landet är exempel på
sådana attraktionsfaktorer. Helsingfors ska inte erbjuda asylplatser åt
personer som staten har nekat asyl för, utan Helsingfors ska återställa
tjänsterna för papperslösa som vistas olagligt i landet till den miniminivå som lagen kräver och sträva efter att minska attraktionsfaktorerna
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för att stanna i Finland utan saklig grund och uppehållstillstånd. Dessutom ska Helsingfors aktivt främja att personer som vistas olagligt i
landet återvänder till sitt hemland.
Tjänsterna ska utvecklas ur användarnas synvinkel så att användarna
har skäliga resor till de tjänster de behöver. Centralisering ska undvikas
och i samband med tillväxten i förorterna ska man i stället se till att servicenivån i områdena upprätthålls. I tillväxtområdena behövs bland annat nya platser för småbarnspedagogik och skolor samt tjänster för
äldreomsorg. För närvarande läggs tjänsterna i förorterna ned trots att
man strävar efter att öka invånarantalet, samtidigt som flera skolor och
daghem kräver omfattande ombyggnad eller nybyggnad på grund av
fukt- och mögelskador.
I synnerhet när det gäller tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning bör man ägna uppmärksamhet åt tjänsternas kvalitet
och det välbefinnande som tjänsterna ger användarna i stället för låga
enhetskostnader för produktionen av tjänster. Närståendevården ska
vara ett verkligt alternativ till andra vårdformer och stödet till närståendevårdare ska vara effektivt och tillräckligt. Stödet för närståendevård
ska omfatta både ekonomiskt understöd och vilotider för närståendevårdare från tungt vårdarbete. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt
kvaliteten på tillfällig vård och intervallvård, så att närståendevårdare
sin ledighet.
Barn och unga är vår framtid. Helsingfors ska som en central fråga i sin
nya stadsstrategi ta upp målet att snabbt stärka mentalvårdstjänsterna
särskilt för barn och unga. Tyngdpunkten för stärkandet ska ligga på
primärvården, stärkandet av elevvården i skolorna samt andra stödjande tjänster, såsom att avveckla köerna för familjerådgivningsbyråerna
och förbättra resurserna. Dessa tjänster räcker ofta vid lindriga och
måttliga mentala störningar. Tjänster med otillräckliga resurser och
alarmerande långa köer i alla dessa tjänster på basnivå har i allt högre
grad lett till att barn och unga får tillgång till vård genom att till slut direkt bli, ofta i en ofta allvarlig krissituation, en patient för den överbelastade specialiserade sjukvården.
Otillräckliga resurser och alltför långa kötider i tjänsterna på basnivån
orsakar en flaskhals inom den specialiserade sjukvården - endast de
mest kritiskt får tillgång till dem, medan remisserna för även tämligen
svårt insjuknade ofta inte godkänns och dessa barn och unga blir bl.a.
beroende av elevvården i skolan, även om elevvården inte har möjligheter att bl.a. diagnostisera eller behandla psykiatriska sjukdomar. De
psykiatriska symptomen och remissinstanserna bland barn och unga
ökar från år till år, och coronan har tydligt ökat bland annat antalet patienter med ångest och ätstörningar. Denna stora grupp barn och unga
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hotar att falla helt utanför vårt samhälle i och med att situationerna blir
kroniska, och vi har varken moraliskt eller ekonomiskt råd med det.
Staden måste öka den psykiatriska hjälpen till barn och unga som egen
produktion, eftersom köerna till den specialiserade sjukvården är för
långa.
Helsingfors bör inte öka de engelskspråkiga tjänsterna eller tjänsterna
på invandrarnas modersmål, eftersom detta främjar att utlänningarna
håller sig till sina egna kretsar och försvårar deras integration på arbetsmarknaden och i samhället.
Större uppmärksamhet än för närvarande ska ägnas åt personalen inom fostran och utbildning samt social- och hälsovården- och räddningsväsendet.
Helsingfors bör fästa större uppmärksamhet än för närvarande vid arbetsförhållandena för social- och hälsovårdens och räddningsverkets
personal och lönenivån för personalen inom dessa branscher samt
fostran och utbildning, i synnerhet i förhållande till de höga levnadskostnaderna i Helsingfors. Staden ska i första hand hänvisa förmånliga
bostäder som staden äger eller förvaltar till sådana personer som arbetar inom kritiska branscher som lider av brist på arbetskraft, såsom social- och hälsovårdstjänster eller undervisnings- och småbarnspedagogiska uppgifter. Bristen på arbetskraft inom dessa branscher beror
framför allt på att den lön som betalas inom dessa branscher inte räcker till för boendekostnaderna i Helsingfors.
När vårdsreformen träder i kraft ska särskild uppmärksamhet ägnas åt
räddningsverkets utryckningsberedskap och resurser. Helsingfors
räddningsverk sköter serviceproduktionen inom räddningsväsendet och
den prehospitala akutsjukvården i vår stad och situationen bör bevaras
som sådan. Helsingfors räddningsverk är en effektiv och yrkeskunnig
hjälporganisation för den första linjen, en grundpelare för säkerheten
som inte ska skrotas. Lönenivån för brandmän är fortfarande lägre än i
grannkommunerna och för att säkerställa att arbetskraften är stabil och
tillgänglig måste löneprogrammet för brandmän fortsätta.
Uppföljningen av genomförandet av strategin ska grunda sig på mätning av väsentliga frågor
Eftersom beslutsfattandet ska grunda sig på kunskap och fakta, och
man ska kunna lära sig av sina misstag, är det av största vikt att uppfyllelsen av målen i strategin och effektiviteten av de politiska åtgärderna
följs upp med hjälp av meningsfulla kriterier. Befolkningstillväxten och
flyttningsrörelsen är den största faktorn som påverkar utvecklingen i
Helsingfors. Hur integreringen av inflyttade har lyckats ska mätas exempelvis enligt sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden, avhopp från
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skolan, och klientskap hos socialskyddet bland personer med ett främmande språk som modersmål, och genom att granska utvecklingen av
dessa.
Enkäter som mäter trivseln bland inflyttade eller tillgängligheten av integrationstjänster och förmåner är inte ett ändamålsenligt sätt att mäta
integrationen. Om en utveckling mot det bättre inte kan uppfattas under
strategiperioden är det viktigt att man slopar sådana politiska metoder
som inte fungerar. Stadens ska också reda ut om invandrargruppernas
nuvarande integreringsgrad skiljer sig från motsvarande grad i kontrollstäder såsom Stockholm och Köpenhamn, då invandrarnas andel i
dessa städer var på samma nivå som i Helsingfors i dag.
Andra förslaget om återremiss
Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Pirkko RuohonenLerner föreslog att stadsfullmäktige återremitterar Helsingfors stadsstrategi 2021-2025 för ny beredning utgående från att programmet förhåller sig mer positivt till småbarnspedagogik som sker i hemmet.
I programmet bör man även beakta en säker tillgång till energi, för annars finns risken att vi själva orsakar en energikris.
Omröstningsordning
Förslagen om återremiss togs separat upp till omröstning.
1 omröstningen
Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar förslaget som gäller strategin för ny beredning
Ja-röster: 72
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi,
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora
Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo Harakka,
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari
Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville
Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma
Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen,
Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Nina
Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson,
Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen,
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Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa,
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo
Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen,
Pirkko Ruohonen-Lerner
Frånvarande: 3
Harry Harkimo, Maria Ohisalo, Suldaan Said Ahmed
Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.
2 omröstningen
Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Helsingfors stadsfullmäktige återremitterar Helsingfors
stadsstrategi 2021-2025 för ny beredning
Ja-röster: 72
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi,
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora
Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo Harakka,
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari
Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville
Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma
Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen,
Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Nina
Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson,
Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen,
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa,
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo
Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura KorpiPostadress
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nen, Teija Makkonen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen,
Pirkko Ruohonen-Lerner
Frånvarande: 3
Harry Harkimo, Maria Ohisalo, Suldaan Said Ahmed
Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.
Motförslag
Ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen
föreslog följande tillägg till avsnittet "Uppföljning och genomförande av
strategin"
"Eftersom beslutsfattandet ska grunda sig på kunskap och
fakta, och man ska kunna lära sig av sina misstag, är det av
största vikt att uppfyllelsen av målen i strategin och effektiviteten av de politiska åtgärderna följs upp med hjälp av meningsfulla kriterier. Befolkningstillväxten och flyttningsrörelsen
är den största faktorn som påverkar utvecklingen i Helsingfors. Hur integreringen av inflyttade har lyckats ska mätas
exempelvis enligt sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden,
avhopp från skolan, och klientskap hos socialskyddet bland
personer med ett främmande språk som modersmål, och genom att granska utvecklingen av dessa. Enkäter som mäter
trivseln bland inflyttade eller tillgängligheten av integrationstjänster och förmåner är inte ändamålsenliga sätt att mäta
integrationen. Om en utveckling mot det bättre inte kan uppfattas under strategiperioden är det viktigt att man slopar sådana politiska metoder som inte fungerar. Stadens ska också
reda ut om invandrargruppernas nuvarande integreringsgrad
skiljer sig från motsvarande grad i kontrollstäder såsom
Stockholm och Köpenhamn, då invandrarnas andel i dessa
städer var på samma nivå som i Helsingfors i dag."
Hemställningsklämmar
Under diskussionen framställdes fyra förslag till hemställningsklämmar.
Ledamoten Mikael Jungner understödd av ledamoten Joel Harkimo föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för
att skapa en plan för att främja deliberativ demokrati i Helsingfors.
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Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Mari Rantanen
föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter då den godkänner stadsstrategin
att man utreder möjligheten att använda utvecklingen av
boendekostnaderna i staden, både absolut och i förhållande
till löneutvecklingen och utvecklingen av summan för bostadsbidrag, som en mätare för hur stadsstrategin har lyckats.
Ledamoten Pilvi Torsti understödd av ledamoten Hilkka Ahde föreslog
följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av strategin att
det utreds om det är möjligt att ordna en fest för hela staden
för att markera att vår stad har klarat sig ur den historiska
coronabegränsningstiden och som tack för alla som under den
här tiden har varit tvungna att kämpa extra till förmån för
andra.
Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Mari Rantanen
föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av strategin att
det utreds om det är möjligt att bilda en mätare för hur strategin har lyckats av utvecklingen i tiden som helsingforsare
som jobbar i Helsingfors, helsingforsare som jobbar i grannkommunerna och även arbetstagare från övriga Nyland som
jobbar i Helsingfors använder för arbetsresor.
Ordföranden konstaterade att diskussionen har avslutats och att behandlingen av ärendet fortsätter vid nästa sammanträde.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Markus Kühn, strategidirektör, telefon: 310 15281
markus.kuhn(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 715
HEL 2021-009960 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunkistrategian vuosiksi
2021–2025. (Liite 1). Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita ja toimintasuunnitelmia.
Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa, jatkuvasti päivittyvällä ja kaupunkilaisille läpinäkyvällä strategisten
mittareiden seurannalla sekä kaupunginvaltuuston arviointikeskusteluin
valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.
Käsittely
04.10.2021 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä lisäsi esitykselle liitteeksi 3 henkilöstötoimikunnan lausunnon.
Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa esityksen valmisteltavaksi
siten, että siinä huomioidaan seuraavat seikat:
Tavallisen helsinkiläisen kannalta oleellisia ongelmia ja kielteisiä kehitystrendejä nostetaan selkeämmin esille ja tarjotaan ratkaisuja, jotka
kohdistuvat näihin ongelmiin ja joiden voidaan realistisesti olettaa parantavan tilannetta. Toisin kuin strategialuonnoksen ensimmäisessä
virkkeessä annetaan ymmärtää, kaupunki ei kehity läheskään kaikilta
osin myönteiseen suuntaan, ja suurelta osin huono kehitys on seurausta väärästä tilanneanalyysistä, vääristä strategisista tavoitteista ja vääristä politiikkatoimista.
Strategiassa tulee nostaa selkeämmin esille esimerkiksi lisääntyvä koettu ja todellinen turvattomuus kaduilla ja julkisissa tiloissa, harmaan talouden lisääntyminen etenkin ravintola-, taksi- ja rakennusalalla,
kasvava huumeongelma, asumisen sietämätön hinta, koulujen ja asuinalueiden eriytyminen sekä Helsingin vetovoiman väheneminen itsensä
elättävien ja siten julkisen talouden tasapainoa ylläpitävien ihmisten
silmissä. On myös todettava avoimesti, että maahanmuutto etenkin
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EU-alueen ulkopuolelta ruokkii, ylläpitää ja pahentaa kaikkia näitä ongelmia.
Strategialuonnos esittää kaupungin kasvun yksinomaan myönteisenä
ja tavoiteltavana asiana. Kasvua on kuitenkin tarkasteltava ennen kaikkea laadullisena kysymyksenä. Strategisena tavoitteena ei pidä olla
kasvu sinänsä vaan kestävän kasvun mahdollistaminen. Helsingin ei
tule käytännön politiikallaan houkutella sosiaaliturvan varassa elävää
maahanmuuttajaväestöä vaan työssäkäyvää väestöä ja yrittäjiä. Strategiassa on korostettava, että sosiaaliturvaperäinen väestönkasvu vähentää, eikä lisää, Helsingin houkuttelevuutta sekä osaajien että matkailijoiden silmissä, koska se lisää turvattomuutta, kuormittaa julkisia
palveluja, nostaa asumisen hintaa sekä eriyttää kouluja ja asuinalueita.
On huomattava, että jopa puolet toimeentulotukimenoista maksetaan
Helsingissä vieraskieliselle väestölle. Esimerkiksi poliisin tietoon tulleista seksuaalirikoksista lähes 40% on maahanmuuttajien tekemiä koko
maan tasolla, ja Helsingissä osuus on vielä suurempi. Maahanmuuttajataustaisten nuorten jengiytyminen ja siihen liittyvä väkivaltarikollisuus
on tunnistettu ilmiö.
Strategialuonnoksessa esitetyt kasvutavoitteet ovat jyrkässä ristiriidassa strategian kaikkien muiden tavoitteiden kanssa. Esitetyt ratkaisukeinot, kuten asuntorakentamisen kiihdyttäminen ja pd-rahan lisääminen,
eivät ole tähän mennessä ratkaisseet esimerkiksi asumisen hintaan tai
segregaatioon liittyviä ongelmia, eivätkä tietenkään ratkaise niitä jatkossakaan, etenkään, kun yhteiskunnan väliintuloja edellyttävä muuttoliike vain kiihtyy. Sosiaalinen sekoittaminen, eli heikosti integroituneen
väestön ripottelu ”paremmille” alueille, ei ole kestävä tapa torjua segregaatiota, koska se ei edistä maahantulijoiden integroitumista vaan ainoastaan kätkee integraation epäonnistumisen.
Strategialuonnoksessa todetaan, että ”Helsinki on kaikille asukkailleen
ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten
yhtäläiset oikeudet toteutuvat”. Tätä periaatetta toteutetaan liian yksipuolisesti vähemmistöjen näkökulmasta. Helsinki on tällä hetkellä hyvä
paikka yhtäältä hyvätuloisille, joille asumisen hinta ei ole ongelma ja
joilla on varaa valita oma asuinpaikkansa (ja lastensa koulu), ja toisaalta niille, jotka maksattavat asumisensa kokonaan yhteiskunnan varoista. Sen sijaan Helsinki ei ole hyvä paikka pieni- ja keskituloisille, työssä
käyville ja oman asumisensa ja elämisensä rahoittaville ihmisille. Tämä
hiljainen enemmistö tulee ottaa strategiassa päätöksenteon keskiöön.
Kaupungin toimintoja ja kaupunkilaisten verorahoitteisia palveluja ei tule nähdä ennen kaikkea välineinä maahanmuuttajien kotouttamiseen.
Räikeänä esimerkkinä voidaan mainita kotihoidontuen Helsinki-lisän
poistaminen ja hyvin pienten lasten patistaminen ”varhaiskasvaPostadress
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tukseen” kotouttamisen varjolla. Kotouttamistoimenpiteiden pitää kohdistua niihin, jotka sellaisia tarvitsevat, ja ennen kaikkea on pyrittävä
vähentämään Helsingin houkuttelevuutta sellaisten tulijoiden silmissä,
jotka eivät kotoudu ilman massiivisia interventioita. Kuten strategialuonnoksessa todetaan, Helsingin on tehostettava edunvalvontaansa
lainsäätäjän suuntaan. Kaupungin tulee aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan
maahanmuuttoa koskevaan lainsäädäntöön, koska Helsinki, muutaman
muun suuren kaupungin ohella, on haitallisen maahanmuuton suurin
kärsijä. Kaupungin tulee myös pidättäytyä tarjoamasta sellaisia lakiin
perustumattomia palveluja tai etuja, jotka houkuttelevat haitallista maahanmuuttoa. Maahanmuuttajien tosiasiallinen suosiminen kaupungin
omistamien tai hallinnoimien asuntojen jaossa, maahanmuuttajajärjestöille jaettavat avustukset, maassa vuosia asuneille järjestettävät tulkkipalvelut sekä laittomasti maassa oleville tarjottavat laajat terveyspalvelut ovat esimerkkejä tällaisista vetotekijöistä.
Helsingin ei myöskään tule lisätä englanninkielisiä palveluja, koska
tämä edistää ulkomaalaisväestön kuplautumista ja vaikeuttaa sen integroitumista työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.
Helsingin tulee ohjata omistamiaan tai hallinnoimiaan edullisia asuntoja
ensisijaisesti sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät työvoimapulasta
kärsivillä kriittisillä aloilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa tai opetus- ja varhaiskasvatustehtävissä. Näiden alojen työvoimapula johtuu
ennen kaikkea siitä, että niillä maksettava palkka ei riitä asumiskustannuksiin Helsingissä.
Yliampuvista kasvutavoitteista on luovuttava myös siksi, että kiivas
asuntorakentaminen väistämättä nakertaa helsinkiläisille tärkeää lähiluontoa ja siten vähentää asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
Koska päätöksenteon on perustuttava tosiasioihin ja tietoon, ja koska
tehdyistä virheistä on voitava oppia, on ensiarvoisen tärkeää, että strategian tavoitteiden toteutumista ja politiikkatoimien vaikuttavuutta seurataan mielekkäillä kriteereillä. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat suurin
Helsingin kehitykseen vaikuttava tekijä. Tulijoiden kotoutumisen onnistumista on arvioitava esimerkiksi vieraskielisten työllisyys- ja
työttömyysastetta, koulupudokkuutta ja sosiaaliturvan asiakkuutta sekä
niiden kehitystä tarkastelemalla. Tulijoiden viihtymistä mittaavat kyselyt
tai kotouttamispalvelujen ja etuuksien saatavuus eivät ole yhteiskunnan
kannalta merkityksellisiä tapoja mitata kotoutumista. Jos kehitystä parempaan suuntaan ei ole nähtävissä strategiakauden aikana, on tärkeää, että toimimattomista politiikkakeinoista luovutaan. Tulee myös
selvittää, eroaako eri maahanmuuttajaryhmien tämänhetkinen integroitumisaste verrokkikaupunkien, kuten Tukholman ja Kööpenhaminan, tilanteesta silloin, kun maahanmuuttajien väestöosuus näissä kaupungPostadress
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eissa oli Helsingin tämänhetkisellä tasolla.
Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Lisäys osioon "Strategian seuranta ja toteutus":
"Koska päätöksenteon on perustuttava tosiasioihin ja tietoon, ja koska
tehdyistä virheistä on voitava oppia, on ensiarvoisen tärkeää, että strategian tavoitteiden toteutumista ja politiikkatoimien vaikuttavuutta seurataan mielekkäillä kriteereillä. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat suurin
Helsingin kehitykseen vaikuttava tekijä. Tulijoiden kotoutumisen onnistumista on arvioitava esimerkiksi vieraskielisten työllisyys- ja
työttömyysastetta, koulupudokkuutta ja sosiaaliturvan asiakkuutta sekä
niiden kehitystä tarkastelemalla. Tulijoiden viihtymistä mittaavat kyselyt
tai kotouttamispalvelujen ja etuuksien saatavuus eivät ole yhteiskunnan
kannalta merkityksellisiä tapoja mitata kotoutumista. Jos kehitystä parempaan suuntaan ei ole nähtävissä strategiakauden aikana, on tärkeää, että toimimattomista politiikkakeinoista luovutaan. Tulee myös
selvittää, eroaako eri maahanmuuttajaryhmien tämänhetkinen integroitumisaste verrokkikaupunkien, kuten Tukholman ja Kööpenhaminan, tilanteesta silloin, kun maahanmuuttajien väestöosuus näissä kaupungeissa oli Helsingin tämänhetkisellä tasolla."
Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Jussi Halla-aho jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin palautusehdotus.
30.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 310 15281
markus.kuhn(a)hel.fi
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§ 294
Val av medlem och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens
kultur- och bibliotekssektion
HEL 2021-009610 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige
 beviljade Outi Alanko-Kahiluoto avsked från förtroendeuppdraget
som medlem och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion
 valde Tuula Yrjö-Koskinen till medlem och vice ordförande i kulturoch fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion
Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor
1

Eroilmoitus 30.8.2021

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 (§ 243) Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)
till ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den mandattid som börjar år 2021. Outi Alanko-Kahiluoto har
31.8.2021 bett om avsked från förtroendeuppdraget på grund av tidsmässiga skäl.
Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.
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Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.
Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han
eller hon är valbar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor
1

Eroilmoitus 30.8.2021

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 711
HEL 2021-009610 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto:
 myöntää Outi Alanko-Kahiluodolle eron kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta
 valitsee Tuula Yrjö-Koskisen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
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Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 295
Val av nämndeman vid tingsrätten
HEL 2021-010524 T 00 01 06

Beslut
Stadsfullmäktige
 konstaterade att Orvokki Jokinens förtroendeuppdrag som nämndeman vid tingsrätten har upphört
 valde Paula Malleus-Lemettinen till nämndeman vid tingsrätten för
den mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden.
Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta
ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Utdrag
Utdrag
De i beslutet nämnda
Helsingfors tingsrätt

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Stadsfullmäktige valde 8.9.2021 (§ 267) Orvokki Jokinen (V) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som börjar år 2021. Orvokki
Jokinens förtroendeuppdrag som nämndeman vid tingsrätten konstateras har upphört, eftersom Jokinen på grund av sin ålder inte uppfyller
behörighetsvillkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.
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Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kommunfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.
Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.
Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighetsvillkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Utdrag
Utdrag
De i beslutet nämnda
Helsingfors tingsrätt
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Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
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§ 296
Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn
HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade utse diplomingenjör Ville Lehmuskoski till
innehavare av tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn för en bestämd tid på sju år med en totallön på 12 545,42 euro i månaden. En
prövotid på sex månader tillämpas.
Stadsfullmäktige konstaterade samtidigt att om den som anställs för
tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om personens hälsa
är tillgängliga vid anställningen, är beslutet villkorligt tills anställningen
kan fastställas på grundval av en hälsoutredning. Utredningen ska visas upp inom en månad räknat från dagen för delfåendet av beslutet
om anställning.
Behandling
Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Laura Korpinen
föreslog att trafik- och gatuplaneringschef Reetta Putkonen väljs till
sektorchef för stadsmiljösektorn.
Ordföranden konstaterade att val förrättas när en eller flera kandidater
kan väljas. Vinnare i valet är den som har fått mest röster. I valet en
enskild person är det alltid fråga om majoritetsval.
Röster kan ges till varje kandidat som kommer i fråga vid valet, även
om kandidaten inte har föreslagits eller understötts under diskussionen.
Vid lika röstetal avgör lotten.
Eftersom beslutet om den som väljs inte var enhälligt, förrättades val
med slutna sedlar på yrkande av ordföranden. Stadsfullmäktiges vice
ordförande Wille Rydman och Pilvi Torsti biträdde vid valförrättningen
och räknade rösterna.
Vid valet avgavs 68 röster till Ville Lehmuskoski, 13 röster till Reetta
Putkonen och en röst till Kari Pudas. Dessutom inlämnades en blank
röstsedel och två röstsedlar förkastades.
Stadsfullmäktige valde Ville Lehmuskoski till innehavare av tjänsten
som sektorchef i stadsmiljösektorn.
Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Nina Gros, personaldirektör, telefon: 09 310 37965
nina.gros(a)hel.fi
Minna Kemppainen, expert, telefon: 09 310 33248
minna.kemppainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4

Hakijalista
Hakijayhteenveto
Hakemukset
Sähköpostilla tullut hakemus

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Utdrag
Utdrag
De som sökt tjänsten

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn
Stadsstyrelsen har 3.5.2021, 337 § antecknat den föregående tjänsteinnehavarens avskedsansökan från tjänsten som chef för stadsmiljösektorn räknat från 1.10.2021 och uppmanat stadskansliet att inleda en
offentlig ansökningsprocess för att anställa en tjänsteinnehavare. Enligt
förvaltningsstadgan 8 kap. 1 § 1 mom. 14 p. beslutar stadsstyrelsen om
utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en
tjänsteinnehavare.
Enligt 7 kap. 1 § 15 p. i förvaltningsstadgan ska beslutet om anställning
till en tjänst fattas av stadsfullmäktige, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna. Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om
ärendet till stadsstyrelsen.
Tjänsten som chef för stadsmiljösektorn var offentligt lediganslagen
27.5-14.6.2021. Platsannonsen publicerades i stadens elektroniska rekryteringstjänst, på TE-tjänsternas webbplats, Monster, Duunitori och
Oikotie (HS-puff under tiden 31.5–6.6.2021), på sajten Kuntalehti.fi och
på Helsingfors stads LinkedIn-arbetstillfällen 27.5–14.6.2021. Tjänsten
nämndes även på Helsinkirekrys Facebook- och Instagram-konton och
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Helsingfors stads LinkedIn-konto. Rekryteringen annonserades i tidningen Tekniikka & Talous 28.5, via vilken man skaffade en Tekniikka
& Talous puff för tiden 31.5–6.6.2021. Dessutom publicerades en
sammanfattning av platsannonsen i Hufvudstadsbladet och Helsingin
Sanomat på söndagen 30.5.2021. Annonsen visades också i Helsingin
Sanomats Mobilparad 31.5–6.6.2021.
Vid sidan av den offentliga annonseringen anlitades konsultbyrån Boyden Oy:s tjänst för direkt urval i ansökningsfasen.
Enligt 5 kap. 7 § 1 och 2 mom. i förvaltningsstadgan leds verksamheten
och förvaltningen i stadsmiljösektorn av sektorchefen i stadsmiljösektorn, som är föredragande i stadsmiljönämnden och i sektionen för
byggnader och allmänna områden och för biträdande borgmästaren för
sektorn. Sektorchefen i stadsmiljösektorn är dessutom föredragande i
miljö- och till-ståndssektionen, dock inte i ärenden som avses i 3 och 4
mom. Sektorchefen i stadsmiljösektorn utses för högst sju år. Sektorchefen i stadsmiljösektorn är chef för direktörerna för de servicehelheter som hör till sektorn, för förvaltningsdirektören i sektorn och för
räddningskommendören. Sektorchefen i stadsmiljösektorn utför de
uppgifter som kanslichefen föreskriver.
Enligt 5 kap. 1 § förvaltningsstadgan har de ledande tjänsteinnehavarna till uppgift att planera, följa och övervaka verksamheten i den förvaltningshelhet de leder och att svara för att den är resultatrik och för
att målen uppnås. De ledande tjänsteinnehavarna har också till uppgift
att sköta den strategiska styrningen av den förvaltningshelhet de leder
och att utveckla och upprätthålla dess prestationsförmåga och verksamhetsresultat.
Behörighetsvillkoren för sektorchefer är enligt 23 kap. 1 § 1 mom. i förvaltningsstadgan högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och
utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i ﬁnska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Vid sidan av de formella kvalifikationerna konstaterades det i platsannonsen att den sökande för att lyckas med uppgiften ska ha gedigen tidigare erfarenhet och bevis på strategisk och operativ ledning av en
stor organisation. Som personalledare kristalliserar sektorchefen verksamhetens mål och har förmågan att skapa entusiastisk och engagerande arbetskultur. Sektorchefen kan konsekvent balansera mellan olika intressen och ledarskapet har en stark etisk grund. Sektorchefen är
skicklig på att bygga upp interna och externa samarbetsnätverk, har erfarenhet av krävande samarbete med intressenter och inspireras av
nära arbete med den politiska ledningen. Sektorchefen kan även uppträda naturligt i offentligheten. I platsannonsen konstaterades dessPostadress
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utom att erfarenhet av branschövergripande stadsutveckling och andra
uppgifter med anknytning till stadsmiljön kan hjälpa den sökande att
uppnå goda resultat i tjänsten. Det är till förmån att sektorchefen ser
och förstår orsakerna till och följderna av att staden växer och dess
globala trender. I det expanderande internationella samarbetet behöver
den sökande goda kunskaper i engelska.
Då man tillsätter tjänsten ska man iaktta vad som i 125 § 2 mom. i
grundlagen föreskrivs om allmänna grunderna för tjänsteutnämning,
vilka är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.
Sökande och rekryteringsprocess
30 personer lämnade in ansökan inom utsatt tid, av dem återkallade tre
sin ansökan. En förteckning över de sökande finns som bilaga 1. De
sökandes meriter, utbildning, språkkunskaper och arbetserfarenhet
framgår av ansökningarna. En sammanfattning av ansökningarna finns
i bilaga 2 till föredragningslistan.
De första intervjuerna gjordes med videouppkoppling 17–21.6.2021.
Fjorton sökande kallades till videointervju. Dessa ansågs ha tillräcklig
erfarenhet av strategisk och operativ ledning av en stor organisation
samt lämplig erfarenhet av uppgifter med anknytning till stadsmiljön för
att nå framgång i den lediga tjänsten. De sökandes videointervjuer utvärderades av **********
Utifrån videointervjuerna kallades följande fem sökande till intervju:
********** som utöver kriterierna ovan på basis av ansökan och videointervjun bedömdes ha förutsättningar för enhetligt ledarskap och via
praktiska exempel konstaterades bevis på framgångsrikt ledarskap. De
valda personernas åsikter var analytiska, mångsidiga och illustrerade
det ledarskap och den ledningsnivå som Helsingfors stad kräver i och
med sina hörnstenar. Alla som kallades till intervju uppfyllde behörighetsvillkoren för tjänsten. De sökande intervjuades 11 och 16.8.2021
av **********
**********
**********
**********
**********
Ville Lehmuskoski har avlagt diplomingenjörsexamen vid Tekniska
högskolan 1998. Därutöver har han avlagt EMBA-examen vid Aaltouniversitetet (Aalto Executive Education) 2015. Hans fortbildning består
bland annat av utbildningen Framtidens chef, som ordnades av
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Helsingfors stad 2006. Han har sedan 2014 arbetat som verkställande
direktör för Helsingfors stads trafikverk (HRT) med ansvar för spår- och
metrotrafiken samt för administration och utveckling av infrastrukturen
för Helsingfors kollektivtrafik. Dessförinnan har han arbetat som trafikplaneringschef vid Helsingfors stad, chef för kollektivtrafikplaneringsavdelningen vid samkommunen för Helsingforsregionens trafik och chef
för HRT:s planeringsenhet. Han har tidigare arbetserfarenhet i uppgifterna som avdelningschef och planerare i ett konsultföretag.
På basis av ansökan och intervjun kan det anses att Lehmuskoski har
gedigen och mångsidig ledarskapserfarenhet sedan över 20 år. Han
har sedan 2014 varit chef för HST med 1 200 anställda och under den
tiden har man under ledning av honom verkställt flera betydande ändringar gällande organisationsstrukturen, ledningssystemet och kostnadseffektivitet. Han har även stark erfarenhet och bevis på operativ
ledning av funktioner när det gäller metro- och spårtrafiken, uppgifter i
administration av byggande och egendom samt ledning av arbetet med
Spårjokern-alliansen. Förutom omfattande ledarskapserfarenhet har
Lehmuskoski även ingående och mångsidigt substanskunnande i anknytning till stadsmiljön. Förutom stark kunskap i trafikfrågor har han
därutöver arbetserfarenhet från områden som gäller stadsplanering,
byggande och egendomshantering. Han har mycket aktivt bildat nätverk inom sin bransch. Genom sin nuvarande uppgift är Lehmuskoski
mycket van vid att arbeta med medierna och är dessutom en erfaren
föredragshållare och ordförande i olika seminarier och konferenser både i hemlandet och internationellt.
**********
**********
**********
**********
Alla intervjuade bedömdes ha stark ledarskapserfarenhet och gediget
substanskunnande i anknytning till stadsmiljön. De intervjuade har
även bildat nätverk i stor omfattning inom stadsmiljöfältet och klarade
bra av förhandsuppgiften som kartlade framsyntheten och förmågan att
uppträda. I fråga om sökandena ********** och Lehmuskoski ansåg man
att en speciell styrka var den utmärkta genomförandekapaciteten och
förmågan att klarlägga verksamhetens mål för sin organisation, vilka är
väsentliga frågor i sektorchefens arbete. De svarade mer övertygande
och mångsidigt på frågan gällande ledarskapets hörnstenar och hur de
skulle genomföra förmågan att verkställa saker i arbetet som sektorchef. Sökandena som efter intervjuerna kallades till personutvärderingar var därför Ville Lehmuskoski, **********
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Personutvärderingarna utfördes av Psycon Ab under tiden 20–
27.8.2021.
Till en andra intervju 8.9.2021 kallades de tre sökandena som deltog i
personutvärderingen, dvs. Lehmuskoski, ********** De intervjuades av
**********
Andra intervjuns alla sökande intervjuades av stadsmiljönämnden
14.9.2021.
Utlåtande av stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämnden har gett utlåtande till stadsstyrelsen om att tillsätta
tjänsten 21.9.2021, § 467. Utlåtandet finns i sin helhet i framställans
beslutshistoria. Nämnden konstaterar att Ville Lehmuskoski bör väljas
till tjänsten som sektorchef, eftersom han bäst svarar på de krav som
ställts för sektorchefens tjänst.
Utvärdering
Sektorchefen svarar för stadsmiljösektorns förnyande och strategiska
ledning, att nå målen och hanteringen av ekonomin. Hen har ansvar för
personalledning och utveckling av verksamhetskulturen i organisationen. Hen fungerar som föredragande för stadsmiljönämnden, sektionerna och sektorns biträdande borgmästare. Sektorchefen är medlem i
stadens ledningsgrupp och hen har en central roll även i ledning av hela staden tillsammans med de övriga cheferna. Direkt underställda sektorchefen är tre chefer för servicehelheten och sektorns förvaltningschef.
Den slutliga jämförelsen gjordes mellan de tre toppkandidaterna Ville
Lehmuskoski, **********
Cirka 1 600 anställda arbetar inom stadsmiljösektorn och sektorchefens uppgift är att framsynt och stilrent leda organisationens personal,
sektorns verksamhet och förvaltning. Därför är det viktigt att den som
väljs till sektorchef har stark och mångsidig erfarenhet och kunskap om
ledarskap. Alla tre spetssökande har god erfarenhet av strategiskt och
operativt ledarskap i en stor organisation. Lehmuskoski ********** har
emellertid längre ledarskapserfarenhet och i större organisationer än
**********
Ville Lehmuskoski har gedigen och mångsidig erfarenhet av olika ledarskapsuppgifter sedan cirka 20 år. Han har under sin karriär fungerat
som chef för både expertorganisationer och organisationer som till sin
natur koncentrerar sig på utförande arbete. Han har nästan sju års erfarenhet av krävande strategiska och operativa ledarskapsuppgifter i
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en stor organisation, då han har varit ledare för Helsingfors stads trafikverk med cirka 1 200 anställda. Under den tiden har man under ledning av honom verkställt flera betydande förändringar såsom organisationsreformen av HST, övergått till processledning och målbaserad
ledning, skapat ett säkerhetsledningssystem som styr HST:s verksamhet och betydligt förbättrat HST:s kostnadseffektivitet. Under rekryteringsprocessen framgick att Lehmuskoski har mycket god förmåga till
tänkande på strategisk nivå, ledarskap och påverkan. Under hans ledning har man gjort beredningen av HST:s målprogram två gånger för
att bemöta en föränderlig verksamhetsmiljö och utmaningarna som
Helsingfors stadsstrategi föranlett HST. Under rekryteringsprocessen
har han visat mycket stark och mångsidig ledarskapsberedskap både
när det gäller strategiskt och operativt ledning och personal- och förändringsledning. Som ledare är han också utvecklingsorienterad, har
förmåga att komma med idéer och är framsynt. Det som förenas i honom är en stark förmåga att verkställa och genomdriva saker samt förmåga att förhålla sig öppet och mottagligt till nya saker och möjligheter.
**********
**********
I egenskap av ledare för personalen bör sektorchefen som väljs ha
förmåga att klargöra verksamhetens mål samt skapa en entusiastisk
och förbindande arbetskultur. Under rekryteringsprocessen har alla tre
toppkandidater påvisat att de har förmåga att tydligt formulera verksamhetens mål för organisationen och dra upp riktlinjer för att nå målen. Alla av dem har i viss mån också förmåga till förberedande, involverande och strategiskt bunden ledning. Av toppkandidaterna gav
emellertid Ville Lehmuskoski den bästa bilden av förmågan att uppmuntra och förbinda sin personal att genom diskussion omfatta de gemensamma målen. Under rekryteringsprocessen har han framfört att
en organisation lyckas när personalen förbinder sig och är entusiastisk,
och genom det förmågan att utnyttja personalens potential så fullskaligt
som möjligt. Han har berättat att han eftersträvar att försäkra sig om en
gemensam lägesbild och förståelse genom diskussioner. I hans ledarstil framhävs ett ledarskap som är involverande, ger respons och uppskattar experter som är speciellt viktigt i uppgiften som sektorchef. Han
anser det vara viktigt att lita på människor, att tillåta fel och ofullständighet samt att uppmuntra initiativrikedom. Att han lyckats med personalledningen styrks med att han under tiden som verkställande direktör
i HST lyckats öka personalbelåtenheten trots utmanande utgångsläge i
anknytning till utvecklingsåtgärderna för kostnadseffektiviteten och beredningen för att bolagisera HST.
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Sektorchefen som väljs bör kunna leda stilrent bland olika intressen
och hens ledarskap bör ha en stark etisk grund. En speciell styrka
bland alla tre toppkandidater ansågs vara stilrent, etiskt hållbart och
rakryggat ledarskapsarbete. De har under rekryteringsprocessen visat
att de är mycket systematiska, konsekventa och redo att vid behov ingripa i olägenheter. Deras verksamhet är förutsägbar både inom den
egna organisationen och för andra nätverk och samarbetspartner.
För att vara framgångsrik i uppgiften som sektorchef bör personen som
väljs ha god erfarenhet av stadsutveckling som förutsätter branschöverskridande och övriga uppgifter som sammanlänkas till stadsmiljön.
Alla tre toppkandidater har mycket god erfarenhet och kunskap om
uppgifter som sammanlänkas till stadsmiljön. ********** och Lehumuskoskis till trafik- och stadsplanering och delvis också till byggande och
egendomshantering. Av de sökande har emellertid Ville Lehmuskoski
påvisat under rekryteringsprocessen att han har potential och förmåga
att leda de olika servicehelheterna i stadsmiljön, vilket kräver omfattande substanskunnande om stadsmiljön och därutöver förmåga att leda
fyra olika servicehelheter diplomatiskt genom att beakta de speciella
särdragen för varje helhet.
Sektorchefen som väljs bör även vara skicklig på att bygga interna och
externa samarbetsnätverk och ha erfarenhet av krävande referensgruppssamarbete. Offentliga uppträdanden är naturliga för den som
väljs och hen kommunicerar även flytande på engelska. Alla tre toppkandidater har bildat täckande nätverk inom egen bransch både i Finland och internationellt. Därutöver har de erfarenhet av krävande referensgruppssamarbete och de kommunicerar tillräckligt flytande på
engelska med tanke på uppgiften. De är också tydliga som kommunikatörer, medvetna om det som är väsentligt och ordfyndiga. Av toppkandidaterna har emellertid Lehmuskoski och ********** mer erfarenhet
genom sin längre ledarskapserfarenhet och det nuvarande arbetets karaktär av både samarbete med medier och krävande referensgruppssamarbete.
Sektorchefen som väljs har även en central roll i stadens ledningsgrupp
i ledning av hela staden tillsammans med de andra cheferna. Således
bör hen ha förmåga och vilja att se saker ur ett bredare perspektiv och
se vad stadshelheten behöver för att bli den bäst fungerande staden i
världen. Alla spetssökande ansågs i viss mån ha förmåga till övergripande tänkande och urskilja det mångfasetterade verksamhetsfältet.
Av de sökande har emellertid Ville Lehmuskoski under rekryteringsprocessen påvisat speciell förmåga att urskilja och hantera även komplicerade helheter. Han har ett logiskt och faktabaserat sätt att tänka och
förmåga att övergripande urskilja saker och förstå flerdimensionella influenser. Han kan beakta olika synvinklar, förhåller sig öppet till ny inPostadress
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formation och uppfattar snabbt det som är väsentligt. Under processen
har han framhävt hur viktigt han anser det vara att man inom organisationen och referensgrupperna kan samordna åtgärder så att det gynnar
helheten.
På basis av ansökningsdokument, intervjuer och personutvärdering
samt stadsmiljönämndens utlåtande som baserar sig på helhetsbedömningen anser man att Ville Lehmuskoski har de bästa förutsättningarna av de sökande att sköta de uppgifter som beskrivs ovan som
hör till tjänsten som sektorchef. Hans gedigna erfarenhet av krävande
ledarskapsuppgifter i en stor organisation och att han lyckats leda reformer och utmanande situationer i organisationen talar för valet av honom. Därutöver anses han ha god beredskap att framsynt leda stadsmiljösektorns olika servicehelheter, skapa en entusiastisk och förbindande arbetskultur i sin organisation samt leda sin personal stilrent,
rakryggat och förutsägbart. Man såg även att hon har förmåga att
handla konstruktivt och samarbetsvilligt med stadens politiska ledning.
Övrigt
Ansökningarna som hör till förslaget finns i föredragningslistans bilaga
3. En ansökan som kom per e-post finns i bilaga 4. Dessutom har organets medlemmar möjlighet att läsa rapporterna från personutvärderingen före sammanträdet och under sammanträdet i stadsstyrelsens
arbetsrum i portalen för förtroendevalda. Den som ger upplysningar
svarar på frågor om innehållet i det kompletterande materialet.
Med den som väljs till tjänsten avtalar man separat om ett datum då
hen tar emot tjänsten.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Nina Gros, personaldirektör, telefon: 09 310 37965
nina.gros(a)hel.fi
Minna Kemppainen, expert, telefon: 09 310 33248
minna.kemppainen(a)hel.fi

Bilagor
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Hakijalista
Hakijayhteenveto
Hakemukset
Sähköpostilla tullut hakemus

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
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Utdrag
Utdrag
De som sökt tjänsten

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
Stadsmiljösektorn
Ekonomiförvaltningstjänsterna
Stadskansliets personalavdelning

Beslutshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 467
HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon
koskien kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran täyttöä.
Hakijat
Lautakunnan lausunto koskee rekrytointiprosessissa jatkoon edenneitä
ja lautakunnan haastattelemia hakijoita seuraavasti:
**********
**********
**********
**********
**********
**********
Arviointi
Toimialajohtaja vastaa kaupunkiympäristön toimialan uudistumisesta ja
strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden
hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kaupunkiympäristölautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hänellä on
keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden
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johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on kolme palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.
Tehtävässä menestyäkseen valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja
operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän kirkastaa toiminnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa
työkulttuuria. Valittava toimialajohtaja pystyy luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan on vahva eettinen
perusta. Hän on taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka
näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Myös
julkiset esiintymiset ovat valittavalle luontevia. Lisäksi tehtävässä onnistumisessa valittavaa toimialajohtajaa auttaa kokemus monialaisuutta
vaativasta kaupunkikehittämisestä sekä muista kaupunkiympäristöön
linkittyvistä tehtävistä. On eduksi, että hän näkee ja ymmärtää kaupungin kasvun syyt ja seuraukset sekä sen globaalit trendit. Laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä valittava tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa.
Kaupunkiympäristön toimialalla työskentelee noin 1600 työntekijää ja
toimialajohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti
organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Siksi on
tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista
kokemusta sekä osaamista johtamisesta.
********** Tämän taustan katsottiin antavan hänelle hyvät valmiudet johtaa kaupunkiympäristön toimialaa uuden strategiakauden alkaessa. Lisäksi hän on rekrytointiprosessin aikana osoittanut omaavansa kehittämishakuisen ajattelutyylin, paljon ideointikykyisyyttä ja hyvät ongelmanratkaisutaidot, mitkä luovat edellytyksiä johtaa toimialan strategian mukaista uudistumista.
Henkilöstön johtajana ********** on tottunut johtamaan organisaatiotaan
selkeiden tavoitteiden asettamisen kautta. Rekrytointiprosessin aikana
hän on tuonut esille, että organisaation onnistuminen lähtee henkilöstön sitoutumisesta, innostumisesta ja sitä kautta kyvystä saada henkilöstön potentiaali mahdollisimman täysimääräisesti hyödynnettyä. Hän
on kertonut pyrkivänsä varmistamaan yhteisen tilannekuvan ja ymmärryksen keskustelujen kautta. Hänen johtamistyylissään korostuvat osallistava ja palautetta antava, asiantuntijoita arvostava johtaminen, jollainen on toimialajohtajankin tehtävässä erityisen tärkeää. Hän pitää tärkeänä ihmisiin luottamista, virheiden ja epätäydellisyyden sallimista sekä oma-aloitteisuuteen kannustamista. Hänen onnistumistaan henkilöstöjohtamisessa todentaa se, että hänen **********
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********** erityisenä vahvuutena nähdään kyky linjakkaaseen ja eettisesti kestävään johtamistyöhön. Rekrytointiprosessin aikana hän on
tuonut esille, että johdon ja koko organisaation tulee kyetä toimimaan
johdonmukaisesti ja yhtenäisin periaattein. Hän on korostanut toiminnan ennustettavuuden merkitystä niin oman organisaation kuin muiden
sidosryhmien ja yhteistyökumppaneidenkin suuntaan. Yhdeksi tavaksi
huolehtia linjakkuudesta hän on maininnut valmistelutyön korkean laadun.
Kattavan johtamiskokemuksen lisäksi ********** on syvällistä ja monipuolista substanssiosaamista kaupunkiympäristöön liittyen. Hänen vahvan liikenneasioiden osaamisensa lisäksi hänellä on koulutustaustansa ja työkokemuksensa kautta osaamista kaupunkisuunnittelun, rakentamisen, rakennuttamisen ja omaisuudenhallinnan alueilta. Näin ollen
hänessä nähtiin kykyä ottaa johtaakseen kaupunkiympäristön eri palvelukokonaisuudet.
********** on verkostoitunut kattavasti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Rekrytointiprosessin aikana hän on osoittanut kykenevänsä
esiintymään ja kommunikoimaan hyvin selkeällä ja sanavalmiilla tavalla
sekä valitsemaan sanansa tilanteeseen sopiviksi. Hänellä on myös
kykyä perustella ajatuksiaan uskottavalla ja vakuuttavalla tavalla. Näiden ominaisuuksien katsottiin olevan eduksi toimialajohtajan tehtävässä, jossa kommunikaatio oman organisaation suuntaan sekä vaativa
sidosryhmäyhteistyö ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi hän on kokenut
esitelmöitsijä ja puheenjohtaja erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa kotimaassa ja ulkomailla sekä kommunikoi sujuvasti myös englannin kielellä.
Edellä todettuun viitaten lautakunta totesi, että toimialajohtajan virkaan
tulisi valita Ville Lehmuskoski. Hänen valintaansa puoltavat vankka kokemus vaativista suuren organisaation johtamistehtävistä sekä onnistuminen uudistusten ja organisaatiolle haastavien tilanteiden johtamisessa. Lisäksi hänellä katsotaan olevan hyvät valmiudet johtaa näkemyksellisesti kaupunkiympäristön toimialan eri palvelukokonaisuuksia, luoda innostavaa ja sitouttavaa työkulttuuria organisaatioonsa
sekä johtaa henkilöstöään linjakkaasti, suoraselkäisesti ja ennustettavasti. Hänellä nähtiin myös kykyä toimia rakentavasti ja yhteistyökyisesti kaupungin poliittisen johdon kanssa.
Käsittely
21.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, etteivät Reetta Putkonen,
Rikhard Manninen ja Kari Pudas esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.
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Esteelliset: Reetta Putkonen, Rikhard Manninen, Kari Pudas
(hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohta)
Asian aikana kuultavana oli asiantuntija Minna Kemppainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
henkilöstöjohtaja
Nina Gros
Lisätiedot
Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248
minna.kemppainen(a)hel.fi

Keskushallinto Pormestari 31.05.2021 § 52
HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Päätös
Pormestari määräsi henkilöstöjohtajan esittelijäksi kaupunkiympäristön
toimialajohtajan virkaan ottamista koskevassa asiassa kaupunkiympäristölautakunnassa.
Päätöksen perustelut
Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan
asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi. Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.
Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijänä toimii kaupunkiympäristön
toimialajohtaja. Toimialajohtajan virkaan ottamista koskevaa asiaa valmistellaan kaupunginkansliassa, joten on perusteltua, että asian esittelijäksi kaupunkiympäristölautakunnassa määrätään henkilöstöjohtaja.
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 297
Detaljplaneändring för Radiogatan 15 och 20 i Böle (nr 12617), på
grund av uppmaning om rättelse från NTM-centralen i Nyland
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret
17051 och tomten 10 i kvarteret 17053 samt gatuområden i 17 stadsdelen (Böle, Västra Böle) enligt ritning nr 12617, daterad 31.3.2020 och
ändrad 22.9.2020 och 25.8.2021, och på de grunder som framgår av
detaljplanebeskrivningen.
Behandling
Ledamoten Pirkko Ruohonen-Lerner understödd av ledamoten Laura
Korpinen föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning utgående från att NTM-centralen i Nyland kräver att planerna korrigeras så
att bostäderna öppnas även i den riktning som uppfyller riktvärdena
som statsrådet föreskriver. Stadens planläggare har gjort en ändring
enligt vilken "merparten" av bostäderna ska riktas mot innergården som
är mer skyddad för buller. Detta är räcker inte. Jag föreslår att detaljplaneändring för Radiogatan återremitteras för ny beredning utgående
från att samtliga påpekanden som NTM-centralen i Nyland har framfört
beaktas noggrant.
6 omröstningen
Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: NTM-centralen i Nyland kräver att planerna korrigeras så
att bostäderna öppnas även i den riktning som uppfyller riktvärdena
som statsrådet föreskriver. Stadens planläggare har gjort en ändring
enligt vilken "merparten" av bostäderna ska riktas mot innergården som
är mer skyddad för buller. Detta är räcker inte. Jag föreslår att detaljplaneändring för Radiogatan återremitteras för ny beredning utgående
från att samtliga påpekanden som NTM-centralen i Nyland har framfört
beaktas noggrant.
Ja-röster: 76
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Lotta Backlund,
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret
Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma,
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Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo,
Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva,
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo
Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen,
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen,
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia
Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, SannaLeena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar,
Laura Rissanen, Wille Rydman, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Nej-röster: 7
Mika Ebeling, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner
Frånvarande: 2
Jussi Halla-aho, Suldaan Said Ahmed
Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4

Asemakaavan muutoksen nro 12617 kartta, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020 ja 25.8.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12617 selostus, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020 ja 25.8.2021
Oikaisukehotus 4.6.2021
Asemakaavapalvelun esitys 25.8.2021
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Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Stadsfullmäktige godkände 5.5.2021 (§ 103) detaljplaneändring nr
12617 för Radiogatan 15 och 20. Detaljplanen gäller tomt 3 i kvarteret
17051 och tomt 10 i kvarteret 17053 samt gatuområden i 17 stadsdelen
(Böle, Västra Böle).
Staden tog 7.6.2021 emot en rättelseuppmaning som Närings-, trafikoch miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) lämnat in i enlighet med
195 § i markanvändnings- och bygglagen, med anledning av detaljplanen. Med anledning av rättelseuppmaningen ska stadsfullmäktige fatta
ett nytt beslut om planen (195 § i MBL). Om fullmäktige inte har fattat
ett beslut inom sex månader efter rättelseuppmaningen, ska beslutet
om godkännande av planen anses ha förfallit.
Förfarandet kräver att fullmäktige antingen ändrar detaljplanen eller
beslutar att detaljplanen inte ändras, med anledning av rättelseuppmaningen. Enligt stadsmiljösektorns planläggningstjänst (25.8.2021) kan
detaljplanens bestämmelser kompletteras med anledning av rättelseuppmaningen. Tjänsten föreslår att detaljplaneändring nr 12617 ska
ändras genom att man i kartan tar in följande planbestämmelse: ”Merparten av de bostäder som angränsar mot Radiogatan ska riktas mot
innergården som är mer skyddad för buller.”
NTM-centralens uppmaning till rättelse
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NTM-centralen konstaterar att på basis av en bullerutredning som utarbetats för detaljplanen överskrider bullernivåerna riktvärdena för buller
vid alla bostadshusens fasader vid Radiogatan i prognosen, samt att
omständigheterna på det planlagda området kräver att bostäderna
öppnas även mot en sådan fasad där bullernivån understiger statsrådets riktvärde 55 dB. NTM-centralen kräver att detaljplaneändring nr
12617 rättas på så sätt att det bestäms att bostäderna ska öppna sig
även i den riktning som uppfyller riktvärdena som statsrådet föreskriver.
NTM-centralen motiverar sitt yrkande med att det ingår i de riksomfattande målen för markanvändning som gäller sunda och trygga livsmiljöer, att man bekämpar olägenheter för hälsa och miljö orsakade av
buller, vibration och dålig luftkvalitet. Kraven för innehåll i detaljplanen
(MBL 54§) innebär att detaljplanen ska utarbetas så att man skapar
förutsättningar för en sund, trygg och trivsam livsmiljö. NTM-centralen
konstaterar att bullerutredningen som gjorts för detaljplanen visar att de
genomsnittliga ljudnivåerna dagtid vid Radiogatan 15 är 64…68 dB och
vid Radiogatan 20 är 65…67 dB.
Störningen och olägenheten från bullret i de bostäder som endast vetter mot Radiogatans fasad ökas betydligt av maxnivåerna (LAmax) från
spårtrafiken. Det framgår i bullerutredningen att maxnivån som spårvagnen orsakar är 71…82 dB vid fasaden för Radiogatan 15 och
72…80 dB vid fasaden för Radiogatan 20. De bostäder som ligger där
bullret är som störst ska vända sig även mot den fasad vars yttre bullernivå enligt riktlinjen understiger 55 dB (Laeq) dagtid. Samtidigt är det
nödvändigt att bestämma att balkongerna måste glasas in.
NTM-centralen motiverar sitt krav ytterligare med att de höga maxvärdena förutom hälsan även påverkar trivsamheten i bostäderna och möjligheterna att vädra dem. Gatuschaktet ökar värmen i området och bostäderna och behovet att vädra med fönster. Lägenheter som inte är
genomgående vädras inte heller så bra. NTM-centralen påpekar att
överskridning av riktvärdet i bostäder som inte öppnas mot den sida
som uppfyller riktvärdet har kunnat godkännas upp till 65 dB i fall att 30
dB ljudisolering på fasaden garanterar att bullrets riktvärden (LAeq) och
rekommenderade värden (LAmax) uppfylls även inomhus. Att beakta
maxnivåerna kräver nu en betydligt högre nivå av ljudisolering.
Utgångspunkten har även varit att i dessa fall endast en del av bostäderna mot den mest bullriga fasaden inte är genomgående. I planritningarna som presenteras i detaljplanen är en betydande del av bostäderna mot bullret på Radiogatan inte genomgående.
Dessutom konstaterar NTM-centralen att det är frågan om ett nybygge
varmed man i planeringen kan minimera olägenheterna för invånarna.
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Motivering för ändring av detaljplanen
Planlösningens centrala innehåll
Detaljplaneändring nr 12617 gäller kontorshustomterna vid Radiogatan
15 och 20 i västra Ilmala. Detaljplanelösningen medger en omdisponering av tomterna ett kvartersområde för flervåningshus och att placera
ett daghem på området. Detaljplanelösningen har tagits fram för att öka
bostadsutbudet vid den nya spårvägen, alldeles i kanten av Centralparken, då tomternas nuvarande verksamhetslokaler inte längre motsvarar dagens behov och kontorsbyggnaderna är delvis tomma.
Detaljplaneändringen är en del av en mera omfattande process, där
verksamhetslokalerna koncentreras till den omedelbara närheten av
Ilmala station och bostadsbyggandet till västra delen av området, närmare centralparken.
Målet är att öka bostadsutbudet och tjänsterna i det lättillgängliga Ilmalaområdet som domineras av verksamhetslokaler i närheten av
Centralparken samt att förbättra gångförbindelsen mellan Ilmala station
och Centralparken. I detaljplanelösningen har målet särskilt varit att lösa frågan om hur området längs med Radiogatan kan utvecklas till en
urban och trivsam miljö som betjänar invånarna i området. I området
har det planerats två nya kvartersområden för flervåningshus med affärslokaler på gatuplanet på båda sidorna om Radiogatan och servicelokaler för ett daghem i samband med det andra kvartersområdet.
Den nya bostadsvåningsytan uppgår till cirka 39 200 m², affärslokalerna till cirka 620 m² vy och servicelokalerna till cirka 1 230 m² vy. Det
genomsnittliga exploateringstalet (e) för tomterna är 2,4. Antalet invånare ökar med ca 980. Våningsytan för verksamhetslokaler minskar
med 24 400 m².
Förverkligandet av detaljplanelösningen påverkar situationen särskilt så
att invånarantalet och tjänsteutbudet växer, det befintliga mängden
verksamhetslokaler minskar och gångförbindelsen i östvästlig riktning
till Centralparken förbättras. Det nya byggandet är effektivare och
byggnaderna är i huvudsak högre än vad som medges i den gällande
detaljplanen.
Genom detaljplanen skapas kompakt och livfull stadsmiljö intill Radiogatan. Det har gjorts en utredning om trafikbuller för detaljplaneområdet, där man modellerat bullernivåer från trafiken på utomhusområden
och vid byggnadernas fasader. På basis av utredningens resultat har i
detaljplanen angetts krav på ljudnivå, för att säkerställa att de riktvärden för bullernivån som anges i statsrådets beslut 993/1992 underPostadress
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skrids inomhus i bostäderna. LAmax 45 dB är dessutom målsättningen
för max ljudnivå i bostäderna.
Detaljplanebestämmelsen kräver att man når riktvärdena för bullernivå
även på de områden som är avsedda för lek och vistelse, samt på balkongerna. Vid fasaden vid spårvägens kurva där trafikbullret är som
störst, har man tagit in en specifik bestämmelse. Eftersom kravet på
ljudnivå ligger på 37 dB måste bostäderna också öppna sig mot en sådan fasad som inte har krav på ljudnivå.
Beslut som detaljplanelösningen bygger på
Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska
mål. Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors.
Svar på uppmaningen till rättelse
Detaljplaneändringen uppfyller kraven i markanvändnings- och bygglagen och de riksomfattande målen för områdesanvändningen om en
sund och trygg livsmiljö. Detaljplanebestämmelserna säkerställer att
riktvärdena för buller nås inuti bostäderna och utomhus på de områden som är avsedda för lek och vistelse, samt på balkongerna Dessutom har man i planens krav för ljudnivåer beaktat maxnivåerna för
spårvägstrafiken mer mångsidigt, enligt sedvanlig praxis i Helsingfors,
för att nivåerna inte ska överskrida det rekommenderade värdet i lägenheterna, LAmax 45 dB.
Ytterligare finns en planbestämmelse som gäller riktningen av bostäder
där bullret är som kraftigast. Detaljplanelösningen skapar förutsättningar för att fortsätta planera och bygga en sund och trivsam livsmiljö. Med
tanke på bullerbekämpning rekommenderas att man helst undviker sådan planering där bostäderna endast vetter mot bullerkällan.
Vid planeringen av markanvändningen måste man vid sidan om bullerbekämpning också sammanjämka flera andra målsättningar. Med detaljplanens krav har man även i detta fall främst strävat efter att se till
att boendet är hälsosamt och trivsamt även i situationer där bostäder
endast öppnas i riktning mot Radiogatan. I bostädernas planlösningar
tar man bullret i beaktande enligt övervägande från fall till fall, beroende på bland annat på bullerkälla, bullernivå, bullrets karaktär och övriga
faktorer i samband med planeringen.
Bedömningen av planens bullerkonsekvenser grundar sig på en bullerutredning gjord av en akustikkonsult. I den slutliga planbeskrivningens bilagda utredning har bullret från spårvagnstrafiken modellerats i
enlighet med Helsingfors stads instruktioner för bullerutredning vid planering av markanvändning 9.9.2019. Ett av syftena med instruktionen
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

304 (516)

Ärende/8
13.10.2021

är, då en nationell metod saknas, att handleda stadens externa planeringsprojekt för en gemensam bullerbedömning med beaktande av
också den spårtrafik som är typisk för Helsingfors. Enligt denna bullerutredning har bullret från spårvagnens gnissel i kurvan beaktats både då man räknat ut genomsnittlig och maximal ljudnivå. Om man beaktar gnisslet höjs medelvärdet för ljudnivån och maxnivån mot fasaderna i närheten av kurvan.
Enligt stadens instruktioner för bullerutredning ska man iaktta försiktighetsprincipen för buller från spårvägar. Exempelvis gnissel i kurvan är
ett tillfälligt fenomen, vars storlek och sannolika frekvens påverkas
bland annat av kurvans radie, körhastighet, materiel och väderlek. Men
i bullermodellen har man utgått ifrån att varje vagn gnisslar i kurvor
vars radie är mindre än 50 m som fastställs i anvisningen. Även gnisslets ljudnivå och frekvensband varierar kraftigt. I planeringen av markanvändningen tillämpas dock för säkerhets skull + 5dB störning vid
beräkning av medelljudnivå, p.g.a. smalspår.
Denna metod syftar till att säkerställa en tillräcklig och god ljudisolering
vid planläggningen av nya bostadshus längs med spårvägen, samt att
säkerställa att boendet är sunt och tillräckligt trivsamt även i det fall att
bostaden endast är vänd mot bullerkällan. Modellens mål är att ge säkerhet i dimensioneringen av fasadernas ljudisolering. Detta anses inte
innebära ett ytterligare krav på bullerbekämpningen och planeringen i
övrigt, t.ex. bottenplanerna.
De byggnadsmassor som planerats riktning Radiogatan hindrar effektivt trafikbullret från att höras i de inre delarna av kvarteren. De genomsnittliga ljudnivåerna på dagen och på natten understiger riktvärdena
för bullernivå på innergårdarna. Riktvärdena för buller underskrids både
natt- och dagtid också i de fasader som vetter mot innergården och angränsar till Radiogatan.
I uppmaningen till rättelse konstateras att det är nödvändigt att bestämma att balkongerna måste vara inglasade. En separat bestämmelse om inglasning är inte nödvändig, eftersom det i detaljplanen redan
bestämts att balkongerna ska placeras och vid behov skyddas på så
sätt att man når riktvärdet för bullernivå på natten och på dagen. I praktiken innebär det oftast att balkongerna glasas in då de ska skyddas
från trafikbuller.
NTM-centralen hänvisar till planens bilagda planritning, där en betydande del av bostäderna som är belägna mot bullret endast öppnas i
riktning mot den bullriga Radiogatan. Referensplanerna är inledande
skisser, de har ingen rättsverkan och utgör inte en del av detaljplanen. I
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den fortsatta planeringen har man utvecklat bostädernas planlösning
så att bostäderna vid Radiogatan öppnar sig även mot innergården.
Med hänsyn till det som nämns ovan har planläggningstjänsten
25.8.2021 lagt till följande bestämmelse i detaljplanens karta : ”Merparten av de bostäder som angränsar mot Radiogatan ska riktas mot
innergården som är mer skyddad för buller.” Dessutom har man uppdaterat planbeskrivningen och presenterat för stadsstyrelsen att fatta beslut om denna ändring av detaljplanen.
Med hänsyn till byggnadsplaneringen och bullret på området är det tillräckligt att största delen av bostäderna riktas mot innergården. En liten
del av bostäderna kan öppna sig mot Radiogatan, så att bostadsplaneringen kan hitta de mest fungerande planlösningarna och man undviker
överdimensionerade bostäder av yxskaftmodell. Också i det här fallet
har man säkerställt att innehållskraven i detaljplanen uppfylls i och med
krav för ljudnivåer för fasaden. Detaljplanen skapar tillräckliga förutsättningar för hälsa, säkerhet och trivsel, vilka den tillagda planbestämmelsen ytterligare förbättrar. Den tillagda planbestämmelsen ändrar inte väsentligt på detaljplanen varför det inte är nödvändigt att offentligt lägga fram den på nytt.
Ingen har överklagat stadsfullmäktiges beslut 5.5.2021 § 103. I enlighet
med 196 § i MBL har Nylands NTM-central rätt att söka ändring i det
beslut som behandlas, om den inte nöjer sig med stadsfullmäktiges nya
beslut. Övriga har rätt att söka ändring endast till de delar som detaljplanen godkänd 5.5.2021 har ändrats.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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För kännedom
Stadsmuseet
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 713
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila)
korttelin 17051 tontin 3 ja korttelin 17053 tontin 10 sekä katualueiden
asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 ja
25.8.2021 muutetun piirustuksen nro 12617 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
19.04.2021 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 103
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret
17051 och tomten 10 i kvarteret 17053 samt gatuområden i 17 stadsdelen (Böle, Västra Böle) enligt ritning nr 12617, daterad 31.3.2020 och
ändrad 22.9.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 548
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Hankenumero 4886_5

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12617 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttia
3 ja korttelin 17053 tonttia 10 sekä katualueita.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, TyöPostadress
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pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely
22.09.2020 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Outi Ruski. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
31.03.2020 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Outi Ruski, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 15207
outi.ruski(a)hel.fi
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37229
aleksi.raisanen(a)hel.fi
Inka Lappalainen, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin:
310 21344
inka.lappalainen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800
pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö 6.5.2020
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Asemakaavoituspalvelut Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta on
pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Pasilan Radiokatu 15 ja 20 koskevan asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätystä ehdotuksesta.
Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.
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Asemakaavan muutosluonnos koskee Pasilassa Radiokadun varren toimitilatonttia 17053/10 ja toimistotonttia 17051/3 sekä katualueita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mukana olleet Studioaukio ja Hannanportin pysäköintilaitos on rajattu pois kaavaehdotuksesta, minkä
johdosta kaavan nimestä on jätetty pois ”sekä Studioaukio”.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Keskuspuiston vieressä sijaitsevaa toimitilavaltaista Ilmalan aluetta monipuolisemmaksi, raitiotielinjoihin tukeutuvaksi työn ja asumisen alueeksi lisäämällä alueen
asuntotarjontaa ja palveluita. Samalla kun Ilmalan aseman välittömässä läheisyydessä rakennetaan uusia toimitiloja, kehitetään Keskuspuiston tuntumassa asumiseen hyvin soveltuvia alueita asumiselle. Keskuspuiston ja Ilmalan aseman saavutettavuutta parannetaan kehittämällä suunnittelualueen läpi kulkevia viheryhteyksiä. Radiokadun
varresta tavoitellaan kaupunkimaisesti rajattua ja viihtyisää ympäristöä,
jolle aukeaa ensimmäisessä kerroksessa palvelu- ja liiketilaa ja jonka
läpi järjestetään poikittaisyhteyksiä. Asuinkortteleiden mitoituksen
lähtökohtana on olevaan ympäristöön sopeutuva toteuttamiskelpoinen
kokonaisratkaisu. Lisääntyvän asukasmäärän seurauksena alueelle
tarvitaan uusi päiväkoti, joka asemakaavassa mahdollistetaan toteutettavaksi kivijalkapäiväkotina. Kortteleiden autopaikat toteutetaan
keskitettynä pihakansien alle.
Suunnittelualueella osoitteessa Radiokatu 15 sijaitsee Yleisradion ammattiopistoksi ja kirjastoksi suunniteltu RTI-talo. Rakennuksen pääpiirustukset on vuonna 1991 laadittu Oy Yleisradio Ab:n taloteknisellä
osastolla, allekirjoittajana arkkitehti Poju Leppänen. Osin kolmi-, osin
kaksikerroksisen rakennuksen julkisivut ovat valkobetonia ja harmaata
julkisivulevyä. Monimuotoisen rakennuksen julkisivuissa kiertää ikkunoiden muodostamat nauhat. Osoitteessa Radiokatu 20 sijaitsee SVUL:n
toimistorakennus, joka on Arkkitehtitoimisto Järvinen–Valjakan suunnittelema ja valmistunut 1984.
Suunnittelualueena olevat tontit on nyt esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku vaihtelee korttelin 17051 eteläosan kahdesta korttelin pohjoiskulman kolmeentoista.
Myös korttelissa 17053 on kaksitoistakerroksisen rakennuksen rakennusala korttelin itäreunassa, mutta muutoin suurin sallittu kerrosluku
vaihtelee kuudesta kahdeksaan. Länsi-Pasilan 1980-luvulla rakennetuissa asuinkerrostaloissa kerroslukumäärä on pääsääntöisesti viisi. Viime vuosina esimerkiksi Radiokadun varrelle rakennetuissa uusissa taloissa kerroslukumäärää on jo jonkin verran lähdetty lisäämään. Kaupunginmuseo esittää kuitenkin, ettei suunnittelualueelle sijoitettaisi
ainakaan esitettyjä yli kymmenkerroksisia rakennuksia, vaan pitäydyttäisiin Länsi-Pasilan asuinkortteleille ominaisessa maltillisen korkuisessa,
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mittakaavaltaan inhimillisemmässä rakentamisessa. Korttelissa 17051
rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla paikalla muurattu tiili. Julkisivuvärien tulee olla maanläheisiä ja lämpimän sävyisiä. Parvekkeet toteutetaan korkeatasoisena osana rakennuksen kokonaisarkkitehtuuria
käyttäen keveitä ratkaisuja, kuten lasia, pinnakaiteita ja viisteitä. Korttelissa 17053 julkisivun materiaalin tulee kadun puolella olla paikalla muurattu tiili, sisäpihan puolella paikalla muurattu tiili tai muuratun pinnan
päälle tehty rappaus tai slammaus. Tiilipintoja elävöitetään pintastruktuurin vaihtelulla. Julkisivuvärien tulee kadun puolella olla maanläheisiä
ja lämpimän sävyisiä. Sisäpihan puolella värityksen tulee olla vaaleansävyinen. Korttelin 17051 Keskuspuiston puoleiselle osalle rakennusalojen väliin on osoitettu istutettava alueen osa, samoin korttelin 17053
pohjoisosaan, jossa alue on osittain puin ja pensain istutettavaa alueen
osaa. Asemakaavaehdotuksessa on myös runsaasti muita rakennusoikeutta ja tilojen käyttöä, kaupunkikuvaa ja rakentamista sekä pihaa ja
ulkoalueita koskevia määräyksiä, joilla pyritään varmistamaan mahdollisimman laadukasta ja katutasossa virikkeellistä ympäristöä.
Kaupunginmuseo on jo alueen aiemmissa suunnitelmavaiheissa
nostanut esiin Radiokatu 20 olemassa olevan rakennuskannan.
SVUL:n toimistorakennus on Arkkitehtitoimisto Järvinen–Valjakan suunnittelema ja valmistunut 1984. Simo Järvinen ja Eero Valjakka ovat
tehneet merkittävän uran erityisesti asuntosuunnittelijoina, ja esimerkiksi Olarin asuntoalueen kaavoitus ja suunnittelu 1968–73 on yksi
heidän tunnetuimpia töitään. He saivat rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon vuonna 1975. Kaupunginmuseo on pitänyt valitettavana, että asemakaavan muutos mahdollistaa merkittävien arkkitehtien suunnitteleman kohteen purkamisen. Museo on esittänyt, että SVUL:n toimistorakennuksesta tulee tehdä museon ohjauksessa suppea rakennushistoriallinen selvitys ja dokumentointi ennen purkua. Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa on nyt tonttia
17051/3 koskien määräys, jonka mukaan tontilla sijaitsevasta SVUL:n
toimistorakennuksesta tulee laatia kaupunginmuseon ohjauksessa
suppea rakennushistoriallinen selvitys ja dokumentointi ennen rakennuksen purkua. Kaupunginmuseon esitys on tältä osin siten otettu huomioon.
Kaupunginmuseolla ei ole Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan muutoksen ehdotukseen muuta huomautettavaa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 10.6.2019
Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501
anne.salminen(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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

311 (516)

Ärende/8
13.10.2021

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2020 § 8
HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12617 pohjakartan
kaupunginosassa 17 Pasila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12617
Kaupunginosa: 17 Pasila
Kartoituksen työnumero: 36/2019
Pohjakartta valmistunut: 9.9.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 298
Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupper väckta
gruppmotionen om lönegaranti i Helsingfors
HEL 2021-001530 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade Kristdemokraternas och De blås gruppmotion som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Juha Rosvall, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 29143
juha.rosvall(a)hel.fi
Leena Sandgren, premieringschef, telefon: 09 310 20595
leena.sandgren(a)hel.fi

Bilagor
1

Ryhmäaloite 03.02.2021 Ebeling Mika Kristillisdemokraattien ja Sinisten
ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
I gruppmotionen föreslås att Helsingfors stad ger lönegaranti till sina
arbetstagare som tjänar mindre än 3000 euro på så sätt att staden betalar dessa arbetstagare minst samma lön som andra kommuner i Nyland. Lönegarantin skulle träda i kraft 1.1.2023 och före det skulle man
göra en lönejämförelse i dessa kommuner.
Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad enligt löneuppgifter för
februari har cirka 26 000 uppdrag med cirka 500 titlar med en egentlig
lön på mindre än 3 000 euro i månaden. Den faktiska lönen inkluderar
eventuella arbetslivserfarenhetstillägg och personliga tillägg som betalas för goda arbetsprestationer. Utöver den egentliga lönen betalas i
många yrkesgrupper dessutom ersättningar för obekväm arbetstid,
varvid personens förvärvsnivå blir högre än den egentliga lönen, såsom
för brandmän och flera uppdrag inom hälsovården.
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Huvuddelen av lönen bestäms enligt hur krävande en uppgift är. En
höjning av lönerna på den lägre kravnivån skulle, utöver höjda lönekostnader, orsaka konsekvenser för lönerna på de mer krävande nivåerna eftersom man enligt kollektivavtalen ska betala en högre lön för de
mer krävande uppgifterna, än för mindre krävande uppgifter.
Helsingfors följer med löneutvecklingen i kommunsektorn och det görs
regelbundet jämförelser mellan lönerna i huvudstadsregionens kommuner. Inga anmärkningsvärda skillnader i lönerna har dock observerats. En noggrannare jämförelse skulle kräva att alla kommuner i Nyland har samma bedömningssystem för kraven. Yrken med samma titel
är inte identiska i olika kommuner, så att jämföra lönerna utan exakt
jämförelse av kraven är inte motiverat. Det skulle kräva en stor mängd
arbete samt gemensam vilja i kommunerna i Nyland för att skapa ett
gemensamt och enhetligt bedömningssystem för kraven.
Den totala ersättningen för personalen påverkas dessutom av de belöningssystem som står till buds. Bland anat belönar Helsingfors sin personal med engångspremier.
Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad har förbundit sig till löner i enlighet med de riksomfattande avtalen. Genom den egna lönepolitiken säkerställer staden dessutom en så jämlik och rättvis belöning
som möjligt, inom ramen för riksomfattande avtal, samtidigt som man
beaktar utmaningarna i lönekonkurrensen.
Stadsstyrelsen konstaterar ytterligare att stora delar av planen för löneutveckling 2021 riktades till låglönebranscher, såsom brandmän, olika vårduppgifter inom social- och hälsovård och småbarnsfostran. För
detta ändamål har staden reserverat egen finansiering som överskrider
de nationella avtalshöjningarna.
Löneutvecklingsplanen baserar sig på en kartläggning av de centrala
behoven av att utveckla de anställdas och personalgruppernas löner
samt arbetsgivarens behov av att trygga tillgången till kunnig arbetskraft. I budgeten för 2021 har det reserverats 4,5 miljoner euro för att
genomföra planen för löneutveckling.
Stadsstyrelsen konstaterar till slut att det inte är ändamålsenligt med en
lönegaranti enligt förslaget.
Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan kan en fullmäktigegrupp väcka en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och
som har rubriken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäktigegruppens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod.
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Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Juha Rosvall, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 29143
juha.rosvall(a)hel.fi
Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, telefon: 09 310 20595
leena.sandgren(a)hel.fi

Bilagor
1

Ryhmäaloite 03.02.2021 Ebeling Mika Kristillisdemokraattien ja Sinisten
ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 638
HEL 2021-001530 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Juha Rosvall, johtava asiantuntija, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 29143
juha.rosvall(a)hel.fi
Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 20595
leena.sandgren(a)hel.fi
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§ 299
Den av Samlingspartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen
om stärkande av en trygg skolgång för barn och lösning av narkotikaproblemet i Helsingfors
HEL 2021-002927 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Miila Lukkarinen, Sakkunnig, telefon: 36502
miila.lukkarinen(a)hel.fi

Bilagor
1

Ryhmäaloite 03.03.2021 Sazonov Daniel Kokoomuksen ryhmäaloite
lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huumeongelman
Helsingin poliisilaitoksen lausunto 23.8.2021

2

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Samlingspartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin motion att Helsingfors
ska intensifiera samarbetet med polisen i fråga om övervakningen av
skol- och daghemsområden i problemområden. Dessutom är det viktigt
att skolområden har gårdsbelysning dygnet runt, att det mobila socialarbetets verksamhet fortsätter och att missbrukare hänvisas till socialoch hälsovården starkare än för tillfället.
Helsingfors polisinrättning, social- och hälsovårdsnämnden och fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtanden i ärendet. Stadsmiljösektorns svar har inkluderats i fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande.
I fråga om det intensifierade samarbetet med polisen i övervakningen
hänvisar stadsstyrelsen hänvisar stadsstyrelsen till utlåtandet från
Helsingfors polisinrättning och konstaterar att polisinrättningen övervaPostadress
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kar den allmänna ordningen och bevarandet av tryggheten på hela stadens område. Polisen patrullerar förutom vid sidan av övrig verksamhet
även separat planerat på daghems och skolors gårdsområden med avsikten att hindra ungas användning av rusmedel och problem som följer
av det. Problemen som orsakas av rusmedel kan inte uteslutas helt
enbart genom polisövervakning eller med hjälp av strukturella lösningar. Helsingfors polisinrättning understöder de i motionen nämnda effektiveringsåtgärderna gällande vårdhänvisning för missbrukare. För personer som hamnat i kontakt med polisen används redan en vårdhänvisningsmodell riktad till missbrukare.
I fråga om intensifieringen av det övriga samarbetet mellan staden och
polisinrättningen hänvisar stadsstyrelsen till de utlåtanden som kommit
in i ärendet och konstaterar att Helsingfors polisinrättning och stadens
aktörer i samverkan har utvecklat åtgärdsmodeller för förebyggande av
missbruk och för minimering av problem som orsakas av missbruk redan under flera års tid. De anställda vid social- och hälsovårdssektorns
missbrukartjänster för ett aktivt nätverkssamarbete med polisen där
målet är att förebygga och minska miljö- och säkerhetsstörningar som
beror på drogproblem. Fostrans- och utbildningssektorns säkerhetstjänster för ett intensivt, regelbundet samarbete med förebyggande enheten vid Helsingfors polis, och dessutom samarbetar personalen vid
vissa verksamhetsställen regelbundet med polisen för att förebygga
och hantera utmanande situationer inom olika områden. I sitt utlåtande
understöder polisinrättningen främjande av alla sådana nya åtgärdsmodeller som är ägnade att förstärka verksamheten av polisinrättningens och stadens samarbetsnätverk samt att hjälpa missbrukare
att på ett allt smidigare sätt hänvisas till olika slags stödnätverk inom
hälsovårdens och socialväsendet. Stadsstyrelsen instämmer i polisinrättningens syn och anser att åtgärdsmodellerna vid behov kan utvecklas inom befintliga samarbetsstrukturer.
Enligt Helsingfors stads senaste trygghetsundersökning (2018) finns
det ett samband mellan drogmissbruket som stadsborna ser i sitt eget
bostadsområde och den upplevda otryggheten i bostadsområdet. Förekomsten av iakttagelser om användning och försäljning av droger varierar märkbart mellan olika områden i Helsingfors. Personalen vid skolor och daghem har en elektronisk servicebok för fastigheter i vilken de
kan registrera en anmälan om sprutor och nålar som setts på gårdsområdet. Utifrån anmälningarna kan stadsmiljösektorn rikta åtgärder på ett
bättre sätt särskilt till de områden där det förekommer nedskräpning
som har att göra med droganvändning. Personal vid skolor, daghem
och lekparker har fått anvisningar om att kontrollera gårdsområdena
noggrant dagligen före barnens utomhusvistelse. Anvisningar har
sammanställts för personalen gällande hantering av droganvändningsredskap samt rastövervakning, och eventuella föremål som kan orsaka
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fara avlägsnas från gårdsområdet. Med hjälp av anmälningar i den
elektroniska serviceboken går det ändå att i mån av möjlighet schemalägga fastighetsservicens besök så att personalen vid skolor och
daghem inte behöver befatta sig med rengöringen av drogrelaterad
nedskräpning på området. Genom anmälningar är det även möjligt att
samla information om fenomenets omfattning, så att man genom åtgärder från olika aktörer kan ingripa mer effektivt i problemet. Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningssektorns utlåtande och anser att det är motiverat att utveckla fastighetsservicens tjänster särskilt
för sådana daghem, skolor och lekparker på vars gårdar man regelbundet hittar drogsprutor och -nålar. Dessutom bör man vid behov förstärka personalens färdigheter inom främjandet av trygghet, identifierandet av risksituationer samt upprätthållandet av tidsenliga anvisningar och handlingssätt.
I anvisningarna och planeringen av utomhusområden för nya daghemsoch skolbyggnader läggs särskild vikt vid att det är möjligt att övervaka
området, vilket gör det möjligt att förbättra barnens säkerhet under skolornas och daghemmens egen verksamhetstid. Vid äldre fastigheter
granskas förbättrandet av utomhusområdena separat fall för fall. Möjligheten att övervaka utomhusområden granskas även med tanke på
eventuellt förekommande olämpligt beteende utanför verksamhetstiderna. Belysningen planeras så att den stöder möjligheten till övervakning speciellt för att motverka skadegörelse och osakligt beteende, och
det beaktas även att för stark belysning ökar möjligheten att använda
droger som injiceras.
Enligt Helsingfors stads trygghetsundersökning upplevs ökningen av
missbruks- och mentalvårdstjänsterna som en av de bäst funderande
åtgärderna för att göra staden mer trygg och trivsam. Man har ökat det
mobila arbetets resurser inom missbrukartjänsterna och tjänsterna för
bostadslösa, både i rehabiliteringssyfte och för att minska olägenheterna. De anställda inom missbrukartjänsterna utvärderar kundernas behov för tjänster och vård på ett helhetsbetonat sätt och ger råd och
hjälper kunder även med att söka upp andra tjänster. Även verksamheten inom vuxensocialarbetets uppsökande närarbete har förenhetligats
och effektiverats på alla områden i Helsingfors. Det uppsökande närabetet fungerar på gator, i köpcenter, bostadslokaler och andra offentliga lokaler genom att ge råd, handleda och vid behov hänvisa personer
som behöver hjälp till tjänster.
Kundarbetet som minskar olägenheter och risker samt miljöarbetet som
utförs av stadens missbrukartjänster har visat sig vara en viktig verksamhet för att förbättra trivseln och tryggheten i bostadsområden.
Verksamheten i Symppis-dagcentren har fått positiv respons både från
invånare och myndigheter särskilt i området kring Gårdsbacka köpcentPostadress
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rum. Att förlänga öppettiderna för dagcentren för missbrukare kan som
åtgärd öka känslan av trygghet i områden där man identifierat utmaningar som har att göra med synligt missbruk och dess följdverkningar.
Gällande utvecklingen av nya verksamhetsmodeller hänvisar stadsstyrelsen till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och konstaterar
att missbrukarlokaler som är väl planerade och som övervakas på
lämpligt sätt minskar antalet olägenheter och följdverkningar som orsakas av missbruk. Utöver positiva hälsoeffekter kan lokalerna ha en positiv inverkan på den allmänna ordningen, renligheten i offentliga lokaler och upplevelsen av trygghet i boendemiljön. Helsingfors stad har
gjort en separat utredning om övervakade lokaler för användning av
narkotika som blev färdig 1.2.2019. I utredningen bedöms verksamhetsmodellen och placeringen av missbrukslokalen samt möjliga fördelar och nackdelar som den kan orsaka. Den gällande lagstiftningen tillåter inte grundande av ett missbruksrum. Helsingfors stadsstyrelse har
dock 1.4.2019 gjort ett lagstiftningsinitiativ till statsrådet och föreslagit
att man stiftar en separat lag som medger ett försök med ett rum för
användning av narkotika. Lagberedningen har inte inletts före hösten
2021 i social- och hälsovårdsministeriet. Prioriteringen av arbetsuppgifter som coronapandemin har orsakat har fördröjt beredningen av vissa
projekt vid ministeriet, och initiativet har ännu inte genomgått politisk
behandling. När lagstiftningsprojektet avancerar stöder Helsingfors
stad beredningsarbetet.
Med hänvisning till det som nämns ovan anser stadsstyrelsen att de
nuvarande verksamhetsmodellerna och samarbetsstrukturerna möjliggör utvärdering av behovet för och genomförandet av lokalt inriktade
åtgärder. Stadsstyrelsen anser att det intensiva samarbetet mellan
Helsingfors stad och polisinrättningen för att minska problem och följdverkningar orsakade av missbruk bör fortsätta inom de existerande
samarbetsstrukturerna.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Miila Lukkarinen, asiantuntija, telefon: 36502
miila.lukkarinen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Ryhmäaloite 03.03.2021 Sazonov Daniel Kokoomuksen ryhmäaloite
lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huumeongelman
Helsingin poliisilaitoksen lausunto 23.8.2021
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 685
HEL 2021-002927 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miila Lukkarinen, asiantuntija, puhelin: 36502
miila.lukkarinen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 276
HEL 2021-002927 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Kokoomuksen ryhmäaloitteesta lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huumeongelmaan:
Aloitteessa esitetään toimenpiteitä lasten asumisympäristön ja koulunkäynnin turvallisuuden lisäämiseksi sekä huumeiden käyttäjien hoitoon pääsyn edistämiseksi ja päihteisiin liittyvien akuuttien turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee aktiivista yhteistyötä poliisin
kanssa erilaisissa toiminnan turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kiinteistöjen huoltoon liittyen on kaupunkiympäristön toimialan kanssa tunnistettu kohteet, joissa huumeidenkäytön aiheuttamaa ulkoalueiden
roskaamista esiintyy. Uusien palvelutilojen suunnittelussa kiinnitetään
huomiota ulkotilojen valvottavuuteen ja valaistukseen. Lisäksi ruiskujen
ja neulojen käsittelystä ja välituntivalvonnasta on laadittu henkilöstölle
ohjeita. Koulumatkojen turvalisuudesta keskustellaan oppilaiden kanssa.
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Huumeiden käyttäjien hoitoon ohjaamista, neuvontaa ja hoito järjestetään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Toimintaympäristöt
Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö sekä hyvinvoiva yhteisö
muodostuvat hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista olosuhteista.
Erilaisten oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua,
oppimista ja vuorovaikutusta.
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kiinteistöjen huollosta ja ylläpidosta. Käytössä on kiinteistön sähköinen huoltokirja, jonka kautta toimipisteet ilmoittavat kiinteistöjen sisä- ja ulkotilojen puutteista. On tärkeää, että piha-alueilla havaituista ruiskuista ja neuloista tehdään ilmoitus myös huoltokirjaan, jotta kaupunkiympäristön toimiala voi kohdentaa entistä paremmin huollon toimenpiteitä erityisesti niihin kohteisiin,
joissa esiintyy huumeidenkäyttöön liittyvää roskaamista. Näin myös kiinteistönhuollon käynnit voidaan mahdollisuuksien mukaan ajoittaa siten, että henkilökunnan ei tarvitse huolehtia asiasta. Huoltokirjaan
tehtyjen ilmoitukset perusteella saadaan myös koottua tietoa siitä, miten laajasti ilmiötä esiintyy ja voidaan eri toimijoiden tahoilla tehokkaammin puuttua asiaan.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tärkeää, että toimipisteiden
turvallisuussuunnitelmissa tunnistetaan riskit, jotka liittyvät ulkoalueiden
turvallisuuteen. Tämä lisää henkilöstön toimintakykyä ja osaamista tilanteissa, joissa oppimisympäristöjen turvallisuuteen kohdistuu uhkia.
Kouluissa välituntivalvonnasta laaditaan suunnitelma, jossa mm. arvioidaan välituntialueesta sekä lähiympäristöstä aiheutuvat merkittävät
riskit. Riskienarvioinnissa huomioidaan mm. rakenteiden ja välineiden
kunto, valvonnan katvealueet, valaistus, eri vuodenaikojen merkitys
valvonnalle, ympäristön liikenteen tai sosiaalisen ympäristön aiheuttavat uhat, ja välineiden turvallinen käyttö.
Koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen henkilöstöä on ohjeistettu omalta osaltaan tarkastamaan piha-alueet huolellisesti päivittäin ennen ulkoilua. Esimerkiksi pihalta poistetaan sinne mahdollisesti ilmaantuneet
vaaralliset esineet.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan turvallisuuspalvelut tekevät tiivistä, säännöllistä yhteistyötä Helsingin poliisin ennaltaehkäisevän yksikön kanssa. Poliisin kanssa käydään läpi toimintatapoja ja poliisi osallistuu valvontatehtäviin resurssiensa mukaan. Myös tiettyjen toimipisteiden henkilöstöllä on säännöllistä yhteistyötä poliisin kanssa alueellisten haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen.
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Koulumatkan turvallisuus on tärkeää. Kouluissa käydään läpi koulumatkojen turvallisuuteen liittyviä asioita varsinkin alimmilla luokilla.
Koulujen ja oppilaitosten oppilashuollolla on omalta osaltaan tärkeä
rooli lasten ja nuorten elämässä huumeiden käytön ennaltaehkäisyssä
ja huumeiden käytön vaikutusten hoitamisessa lasten ja nuorten elämässä.
Ulkotilojen suunnittelu
Uusien päiväkoti- ja koulurakennusten ulkotilojen ohjeistuksessa ja suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota valvottavuuteen, joilla voidaan parantaa oppijoiden turvallisuutta koulun ja päiväkodin oman toiminnan aikana. Vanhemmissa kiinteistöissä ulkoalueiden turvallisuuden parantamista tarkastellaan tapauskohtaisesti.
Ulkoalueiden valvottavuutta tarkastellaan myös varsinaisten toimintaaikojen ulkopuolella liittyvään mahdollisen epäasiallisen käytöksen varalta. Rakennusten suunnitteluratkaisuissa pyritään lisäämään turvallisuutta välttämällä erilaisten katvealueiden syntymistä, myös rakennuksen sijoittamisella tontille voidaan lisätä alueen turvallisuutta. Valaistus
suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti siten, että se tukee alueiden valvottavuutta erityisesti ilkivallalta ja epäasialliselta käyttäytymiseltä, mutta liiallinen valaistus luo paikkoja huumeruiskujen käyttöön.
Yhteenveto
Kasvatuksen ja koulutuksen ensisijainen tavoite on lasten ja nuorten
hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja turvaaminen.
Kiinteistöihin ja elinympäristöihin liittyvän turvallisuuden lisäämiseksi on
tärkeä jatkaa tiivistä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja poliisin kanssa ongelmien varhaisen tunnistamisen parantamiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden järjestämiseksi.
Huumeiden käyttäjien hoitoonohjauksessa on sosiaali- ja terveystoimialalla merkittävä rooli.
Laajempi vaikuttaminen kaupunkilaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin
on monen toimija yhteistyötä, johon on kehitetty toimintamalleja, mutta
jotka varmasti vaativat jatkuvaa kehittämistä ja vaikuttavuuden arviointia. Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 kokoaa ja
ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen on kaupungin eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin
kohdistuvaa toimintaa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä henkilöstön osaamisen
vahvistamista turvallisuuden edistämisen taidoissa ja riskitilanteiden
tunnistamisessa sekä ajantasaisen ohjeistuksen ja toimintatapojen ylläpitämistä. Lisäksi on tärkeätä, että kaupunkiympäristöntoimialan
kanssa kehitetään kiinteistöhuollon palveluja erityisesti niiden päiväkotien, koulujen ja leikkipuistojen kohdalla, joiden ulkoilualueilla esiintyy
säännöllisesti huumeruiskuja ja -neuloja.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 147
HEL 2021-002927 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamista ja Helsingin
huumeongelmaa koskevasta kokoomuksen ryhmäaloitteesta:
”Ryhmäaloitteessa esitetään toimenpiteitä lasten asumisympäristön ja
koulunkäynnin turvallisuuden lisäämiseksi sekä huumeiden käyttäjien
hoitoon pääsyn edistämiseksi ja päihteisiin liittyvien akuuttien turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä autetaan huumeita käyttäviä helsinkiläisiä
ja heidän läheisiään päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa. Osa
palveluista on jalkautettu kaupunkilaisten asuin- ja elinympäristöihin.
Kaikille huumeongelmaisille helsinkiläisille tarjotaan yksilöllisesti suunniteltua hoitoa, joka sisältää tarpeen mukaan psykososiaalista hoitoa ja
lääkehoitoa. Sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalvelut toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoissa, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja
vähentää huumeidenkäytöstä aiheutuvia ympäristö- ja turvallisuushaittoja.
Sosiaali- ja terveystoimialan aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yksikön tavoitteena on vähentää helsinkiläisten päihteidenkäyttöä ja edistää mielenterveyttä. Kaupunkilaisille tuotetaan tietoa päihdehaitoista ja välineitä niiden ehkäisyyn ja hallintaan. Toiminta kohdentuu kaupunkilaisiin sekä suoraan että ammattilaisten välityksellä.
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Työtä edistetään verkostotyön ohella muun muassa erilaisilla kaupunkitasoisilla ohjelmilla, aineistotuotannolla ja hankkeilla.
Helsingissä päihdeongelmaisten asiakkaiden hoito aloitetaan siinä sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä, missä asia tulee esille. Asiakkaiden päihteidenkäyttöä arvioidaan ja työntekijöitä on koulutettu aktiivisesti tunnistamaan huumeidenkäyttöä erityisesti riskiryhmistä. Asiakkaalle nimetään hänen kokonaishoidostaan vastaava ammattihenkilö, joka tarvittaessa konsultoi erityistason työntekijöitä psykiatria- ja
päihdepalveluista ja saattaa asiakkaan tarpeenmukaiseen jatkohoitoon.
Päihdeongelmaisia henkilöitä hoidetaan terveydenhuollossa ja päihdehuollon erityispalveluissa. Päihdepalveluihin ja asunnottomien palveluihin on lisätty liikkuvaa työtä sekä kuntouttavaan että haittoja vähentävään työhön. Päihdepalvelut ohjaa ja neuvoo myös muihin palveluihin
hakeutumisessa ja arvioi kokonaisvaltaisesti asiakkaiden palvelun ja
hoidon tarvetta.
Myös aikuissosiaalityön etsivän lähityön toimintaa on yhtenäistetty ja
tehostettu kaikilla Helsingin alueilla. Etsivä lähityö toimii kaduilla,
ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Se neuvoo sekä ohjaa ja tarvittaessa saattaa avun tarpeessa olevia henkilöitä
palvelujen piiriin. Lähityö tekee etsivää työtä ulkona asuvien ja palveluiden ulkopuolella olevien parissa.
Monet päihde- ja asumispalvelujen tuottajat, järjestöt ja vertaistoimijat
tekevät päihteidenkäyttäjien elinympäristössä liikkuvaa haittoja vähentävää työtä. Helsingissä toimii vahva kaupungin ja järjestöjen muodostama liikkuvan kenttätyön verkosto.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalvelut toimii
aktiivisesti erilaisissa kaupungin turvallisuus-, yrittäjä- ja paikallistoimijaverkostoissa sekä muissa viranomaisverkostoissa, kuten poliisin
kanssa tehtävässä yhteistyössä. Verkostotyön tavoitteena on muun
muassa ennaltaehkäistä ja vähentää huumeongelmista johtuvia ympäristö- ja turvallisuushaittoja. Päihdepalvelut on mukana laajasti myös
erilaisissa vapaaehtois- ja ammattilaisverkostoissa, joissa ennakoidaan
huumausainetilannetta Helsingissä, muualla Suomessa ja maailmalla.
Kansainvälisten kokemusten mukaan huolellisesti suunnitellut ja oikein
sijoitetut valvotut huumeidenkäyttötilat vähentävät huumehaittoja.
Myönteisten terveysvaikutusten lisäksi niillä voi olla suotuisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen, julkisten tilojen siisteyteen ja asuinympäristöjen turvallisuuden tunteeseen. Helsingin kaupunki on tehnyt
valvotuista huumeiden käyttötiloista erillisselvityksen, joka on valmistunut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan käyttötilan toimintamallia ja sijoittamista sekä sen tuottamia mahdollisia etuja ja haittoja.
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Tällä hetkellä lainsäädäntö ei salli käyttöhuoneen perustamista.
Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin 1.4.2019 § 28 kokouksessaan valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. Laissa on oltava säännökset muun muassa siitä, onko huumausaineiden
käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa käyttöhuoneen tiloissa ja mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet ja oikeudet suhteessa käyttäjiin.
Jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki tukee valmistelutyötä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia uhkia. Huumeongelmaisen henkilön hoitaminen tulee yhteiskunnalle
halvemmaksi kuin hoidotta jättäminen.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 300
Den av Centerns fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om möjlighet till arbete oberoende av plats
HEL 2021-002906 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade Centerns gruppmotion som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Joonas Pikkarainen, Enhetschef, telefon: 09 310 20506
joonas.pikkarainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Ryhmäaloite 03.03.2021 Peltokorpi Terhi Keskustan ryhmäaloite paikkariippumattoman työn mahdollistamisesta

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Centerns fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion 3.3.2021 att
Helsingfors stad ska möjliggöra friheten att välja arbetsformen i alla
lämpliga arbetsuppgifter. I motionen föreslås det att staden ska utvidga
sina anställdas möjlighet att välja hur och var de vill arbeta. Det föreslås i motionen att under denna övergång ska distansledning stödas
och spelregler ska skapas för den.
Helsingfors stad sysselsätter cirka 39 000 anställda varav cirka 10%
har sådana arbetsuppgifter som kan göras på distans. I huvudsak kan
man arbeta på distans inom stadsmiljösektorn, vid stadskansliet samt i
arbetsuppgifter på förvaltningsnivå inom övriga sektorer och affärsverk.
Distansarbete har varit i bruk som arbetsform i lämpliga arbetsuppgifter
redan innan coronaepidemin och exempelvis anvisningarna om distansarbete som publicerades år 2018 möjliggjorde arbete på distans.
I slutet av hösten 2020 inledde ett Helsingfors stad program för återhämtning från coronan. Som en del av programmet och i samband med
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det som vi har lärt oss av coronan, beslutades det att stadskansliets
personalavdelning inleder utvecklingsarbetet för att främja multilokalt
arbete. Utvecklingsarbetets syfte var att vidareutveckla stadens modell
för distansarbete och på det sättet främja arbete som är oberoende på
plats. Som bakgrund för utvecklingen fungerade även Kommun10enkäten som genomfördes på hösten 2020. Det märktes att enligt enkätens resultat har distansarbetet ökat arbetstillfredsställelsen.
I samband med enkäten utreddes det även till exempel hur verksamhetslokaler stöder multilokalt arbete. I och med utredningen som gjordes under våren 2021 framgick det att en betydande del av verksamhetslokaler där multilokalt arbete sker har förnyats på det sättet att lokalerna stöder denna arbetsform. Det bästa exemplet på det är stadsmiljösektorns hus som färdigställdes år 2020.
De nya anvisningarna om multilokalt arbete godkändes och trädde i
kraft 26.5.2021. Det centrala budskapet i anvisningarna är att Helsingfors stad vill vara en föregångare som arbetsgivare och erbjuda sina
anställda möjligheten till flexibilitet i arbetet - inklusive multilokalt arbete
i lämpliga arbetsuppgifter. Principen för multilokalt arbete är att, om arbetets natur tillåter det, kan de anställda välja var de arbetar beroende
av arbetsuppgifter. I anvisningarna beaktas det även att till exempel för
att tillsammans utveckla gemenskapen är det väsentligt att arbetsgemenskapen möter även personligen. Med ledning av chefen kommer
arbetsgemenskapen överens om vilka arbetsuppgifter kräver närarbete
och fysiska möten.
De nya anvisningarna om multilokalt arbete möjliggör, i enlighet med
ovannämnda ram, friheten att välja var man arbetar - inklusive arbete
från någon annanstans i Finland. Anvisningarna om multilokalt arbete
möjliggör även huvudsakligt distansarbete vilket skapar nya möjligheter
att rekrytera sakkunniga från alla delar av Finland.
Såsom det nämns i motionen, kräver det ökande multilokala arbetet
stöd för chefernas ledningsarbete. Samtidigt med de anvisningarna om
multilokalt arbete, publicerades det även en hustavla samt ett separat
diskussionsverktyg Helvi som hjälper chefer att komma överens tillsammans med arbetsgemenskapen om spelregler för multilokalt arbete. Dessutom stöds chefer med separata utbildningar i multilokalt arbete och ledning. Utbildningar inleddes redan i början av coronapandemin
och de kommer att fortsätta på hösten 2021.
Det multilokala arbetet betonar även de anställdas egna ansvar för att
leda sitt arbete. Därför skapades det en egen hustavla om multilokalt
arbete för de anställda. För personalen ordnas det också utbildningar i
att leda sig själv.
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Därmed har staden redan under våren 2021 börjat möjliggöra multilokal
arbetskultur. Det är fråga om en resa som kräver långsiktig utveckling
och stöd för såväl de anställda som cheferna. Ramar för det har skapats och man kommer att vidareutveckla dem i enlighet med respons
och erfarenheter.
Man ska även beakta att det multilokala arbetet handlar om flexibilitet i
arbetet. Övriga former av flexibilitet handlar bland annat om flexibel arbetstid, familje-/studieledigheter och övriga former att kombinera arbete
och övrigt liv. Det väsentliga för en jämlik arbetskultur är att arbetets
flexibilitet utvecklas som helhet för att de är tillgängliga för alla anställda.
Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, telefon: 09 310 20506
joonas.pikkarainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Ryhmäaloite 03.03.2021 Peltokorpi Terhi Keskustan ryhmäaloite paikkariippumattoman työn mahdollistamisesta

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 639
HEL 2021-002906 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506
joonas.pikkarainen(a)hel.fi
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§ 301
Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om
en samordnande kontaktperson som stöd för barnfamiljer
HEL 2021-006778 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite_

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Öppna partiets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion en samordnande kontaktperson för att stöda barnfamiljer.
Social- och hälsovårdssektorns familjecenter samordnar redan i nuläget multiprofessionella tjänster, och familjer har en egen ansvarsperson
enligt servicebehovet, i enlighet med den s.k. principen om ett enda
serviceställe.
Stadsstyrelsen konstaterar att sektorerna för närvarande utvecklar servicekedjor och ökar samarbetet för att servicebehovet hos barn och
familjer ska kunna besvaras.
Man strävar efter att inrikta tjänster på ett smidigt sätt, i rätt tid och på
ett sätt som tar kunders olika behov i beaktande. Det är viktigt att servicestigarna kan beskrivas tydligt. Familjecentrens tjänster utvecklas
bl.a. genom Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster
(LAPE) och projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Genom
att etablera de för staden gemensamma modellerna Common Approach (CA, modell för att känna igen bekymmer) och Hur går det samt
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genom att öka informationen om tillgängliga tjänster strävar man efter
att förstärka experternas förmåga att engagera sig i uppmärksammandet av barn och unga på ett övergripande sätt.
Social- och hälsovårdsnämnden samt fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite_

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 640
HEL 2021-006778 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 279
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Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Avoin puolueen ryhmäaloitteesta palveluja koordinoivasta
kontaktihenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että perhepalvelut ovat
kaikille helposti saavutettavissa ja asiakaslähtöisiä perhetilanteesta riippumatta. Monialaista yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimialan
vastuu/nimetty työntekijöiden kanssa vammaistyössä, lastensuojelussa
ja sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätökseen liittyvän työntekijän kanssa. Palvelujen moninaisuus koordinoidaan systemaattisella
eri toimijoiden yhteistyöllä, jossa vastuut ja toimijat on selkeästi sovittu.
Perheet voivat kokea tämän moniammatillisen kokonaisuuden hajanaisena ja tällöin yhden kontaktihenkilön nimeäminen voi auttaa perhettä.
Matalan kynnyksen palvelut
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, jossa vakiinnutetaan lasten, nuorten
ja perheiden matalan kynnyksen palvelumalleja. Perheentuki- sivustolla
on tietoa perheille kaupungin tarjoamista palveluista vauvaiästä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Sivustolla on tietoa mm. perhevalmennuksesta, lapsiperheiden kotipalvelusta ja nuorten harrastehausta.
Perhekeskuksen sosiaalipalveluiden piiriin perheet voivat hakeutua soittamalla lapsiperheiden sosiaalineuvonnan numeroon tai täyttämällä
perheentuki.fi -verkkosivulta löytyvän Tarvitsen apua -napin lomakkeen.
Yhteistyö perhekeskuksen kanssa
Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennaltaehkäisevistä terveyden-ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin. Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kanssa noudatetaan yhdessä
sovittuja toimintatapoja asiakasohjauksen ja yhteistyön osalta. Neuvolatiimissä moniammatillinen työryhmä käsittelee asian ja miettii lapselle
sekä perheelle oikeanlaisen tuen ja sopii tapauskohtaisesti kuka toimii
perheen vastuuhenkilönä. Silloin kun huoli koskee jo lastensuojelun tuen piirissä olevaa lasta tai kun huoli on suuri ja lapsen kasvu ja kehitys
ovat vaarassa ja mietitään lastensuojeluilmoituksen tekemistä, ollaan
yhteydessä alueelliseen lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi- ja tuki
työryhmään. Yhteisessä tapaamisessa tuodaan esiin huoli, sovitaan
kaikkien osapuolten työskentelystä perheen tukemiseksi, sovitaan yhteydenpidosta työskentelyn aikana sekä miten ja milloin tilannetta arvioidaan seuraavan kerran.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että parhaiten kontaktihenkilömalli toimii perhekeskuksen palveluissa, silloin kun se perheen palvelutarpeen näkökulmasta edellyttää selkeää kokonaisuuden koordinointia.
Lapsiperheiden neuvonnan, ohjauksen ja mukanakulkijuuden toimintakäytäntöjä on tarkoituksenmukaista edelleen kehittää yhteistyössä
sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527
pasi.brandt(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 151
HEL 2021-006778 T 00 00 03

Esitys
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle koskien palveluja koordinoivaa kontaktihenkilöä lapsiperheiden tukemiseen avoimen puolueen ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että yksi kontaktihenkilö voisi koordinoida palveluita neuvolasta varhaiskasvatukseen ja kouluun. Aloitteen mukaan
kontaktihenkilö voisi toimia perhekeskusten yhteydessä ja että niissä
toimisi ajanvarauksettomia palveluja. Avoin valtuustoryhmä ehdottaa,
että kaupunki toteuttaa ”yhden luukun” periaatteen lapsiperheiden tukemiseen siten, että asiakaspalvelijalla on tietyt asiakasperheet, joita
he palvelevat yli toimialojen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut lausunnon kaupunginhallitukselle 8.6.2021 § 124 avoimen puolueen valtuutettujen aloitteeseen
koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa
tukemiseen. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja terveydenhuoltolaissa
(1326/2010) määriteltyä, erityistä tukea tarvitsevalle lapselle nimetään
vastuusosiaalityöntekijä, joka vastaa muun muassa palveluiden yhteensovittamisesta muiden toimijoiden tuen kanssa. Lausunnon mukaan
erityislasten ja perheiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin kehittämällä palveluketjuja edelleen ja lisäämällä yhteistyötä
muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Sama periaate
soveltuu myös muiden lapsiperheiden tukemiseen.
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (Lape) lisäksi perhekeskuspalveluja kehitetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kehittämistyön tavoitteena on, että asiakas saa tarvitPostadress
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

333 (516)

Ärende/12
13.10.2021

semansa perustason sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti, oikeaaikaisesti ja palvelujen jatkuvuus turvaten. Keskiössä on palvelujen
kohdentaminen asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioiden. Kehittämistyössä hyödynnetään olemassa olevia hyviä käytäntöjä uusien toimintamuotojen kehittämisen rinnalla.
Perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tuen tarpeet ovat
hyvin heterogeenisiä. Palvelujen kehittämisessä painopiste on siinä,
miten räätälöidään lapselle ja perheelle asiakaslähtöisiä hoitopolkuja.
Asiakas saa tarvittaessa oman yhteyshenkilön varmistamaan, että asiakkaan palvelukokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja ettei asiakas
putoa palvelujen väliin.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että palvelupolut ovat
selkeästi kuvattuja ja että tarjolla olevat palvelut vastaavat lasten ja
heidän perheidensä tarpeisiin.
Perhekeskukset
Yhden luukun periaatteeseen pyritään vastaamaan perhekeskusten
kautta. Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelusta perheet ja
varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat neuvontaa ja tukea sekä ohjausta perhekeskuksen palvelujen ja tuen piiriin hakeutumisessa.
Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennalta ehkäisevistä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin.
Yhteistyötä eri toimijoiden kesken kehitetään jatkuvasti. Hoitosuunnitelman mukaisia interventioita tarjotaan lapsille ja perheille osana perhekeskuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja siten, että ne muodostavat yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden. Perheillä on perhekeskuksissa oma palvelutarpeen mukainen vastuutyöntekijä ja perheitä
tuetaan moniammatillisen tiimin palvelujen keinoin.
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut ovat käytössä kaiken ikäisillä kuntalaisilla Helsingin terveys- ja
hyvinvointikeskuksissa.
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaiset toimet ja
tavoitteet
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaisena toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä muiden toimialojen
kanssa kehittämällä ja ottamalla käyttöön yhteisiä palveluketjuja.
Lasten ja nuorten varhaista tukea vahvistetaan ottamalla käyttöön kaupunkiyhteinen huolen tunnistamisen työkalu eli Common Approach
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(CA) -malli sekä vakiinnuttamalla Miten menee -mallia. CA-mallin avulla
ammattilaisten kyky sitoutua kokonaisvaltaiseen lasten ja nuorten huomioimiseen, kuulemiseen ja kohtaamiseen paranee. Miten menee mallin käyttöä riskiryhmien etsimisessä ja tunnistamisessa vakiinnutetaan. Sen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden varhaista tukea, antaa eri tahoille keinoja tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä uhkaavia riskejä ja tuen tarpeeseen liittyviä merkkejä sekä lisätä tietoisuutta tarjolla
olevista palveluista.
Sosiaali- ja terveystoimialalla vakiinnutetaan lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelumallia yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Käyttösuunnitelman mukaisesti parannetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja perustamalla perhekeskuksen yhteyteen uusi hoidollinen tiimi alle 13-vuotiaiden mielenterveyspalveluihin ja vahvistetaan
lastenpsykiatrisen työryhmän resursseja talousarvion puitteissa.
Helsinkiläinen vanhempi voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä Lapsiperheiden sosiaalineuvontaan saadakseen palveluohjausta sekä tarvittavaa apua ja tukea. Palvelu toimii puhelimitse, Tarvitsen apua napin ja tulevaisuudessa Apotti-järjestelmän Maisa-asiakasportaalin
kautta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lasten ja perheiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan kehittämällä palveluketjuja edelleen
ja lisäämällä yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon
kanssa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi lisääntyy, kun he ohjautuvat
oikeisiin palveluihin ja saavat oikea-aikaista ja asiantuntevaa palvelua.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634
terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439
saila.nummikoski(a)hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777
marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
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§ 302
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om samservice som stöd för barn med särskilda behov och deras föräldrar
HEL 2021-004210 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Petrus Pennanen och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion att en kontaktperson samordnar tjänster som erbjuds som stöd för
barn med särskilda behov och deras föräldrar enligt principen om ett
enda serviceställe.
Servicekedjorna för barn med särskilda behov och deras föräldrar utvecklas som bäst i samverkan mellan sektorerna och den specialiserad
sjukvården. Målet är att styra olika aktörer att på ett övergripande sätt
identifiera klientens livssituation och nivå av servicebehov, så att barn,
unga och familjer får rätt riktad service i rätt tid.
Alla barn eller unga med neuropsykiatriska symptom är inte i behov av
barnskydd, socialt arbete för unga, familjesocialarbete eller social arbete för personer med funktionsnedsättning. Barnets säregenhet definieras på olika sätt i hälsovårdens och rehabiliteringens lagstiftning, socialvårdens lagstiftning och i lagstiftningen som gäller småbarnspedagogik, undervisning och elevvård. Det här påverkar splittringen av servicen. I registerlagstiftningen är elevårdens och social- och hälsovårPostadress
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dens klient- och patientdata dessutom i olika register. Proffs som arbetar med barn och familjer har i regel inte rätt att granska klienters uppgifter över registergränserna.
Familjecentren strävar efter att fungera enligt principen om ett enda
serviceställe. Familjecentret samlar ihop tjänster för barn och familjer,
från förebyggande hälso- och socialvårdstjänster till vissa specialtjänsterna. Barn, unga och familjer som har ett stort behov va tjänster, erbjuds en integrerad servicehelhet. Via socialhandledningens telefontjänst för barnfamiljer får familjer och proffs inom småbarnspedagogiken handledning, stöd och styrning för att söka sig till familjecentrens
tjänster.
Stödet för barnets inlärning och skolgång ordnas i första hand i den
egna undervisningsgruppen. I småbarnspedagogiken eller skolan kan
barnet behöva social- och hälsovårdens stödtjänster, som ordnas som
en integrerad helhet i pedagogisk och medicinsk rehabilitering. Pedagogiska stödåtgärder och arrangemang i anslutning till studierna är utöver elevvårdens tjänster de främsta sätten att stöda uppväxten och
den mentala hälsan hos barn och unga med neuropsykiatriska symptom. Tillgängligheten av mentalvårdsservice och missbrukarvård för
unga förbättras som bäst genom en förstärkning av ungdomsstationsverksamheten.
Social- och hälsovårdsnämnden och fostrans- och utbildningsnämnden
har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 641
HEL 2021-004210 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 243
HEL 2021-004210 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Petrus Pennasen aloitteesta
koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa
tukemisessa:
Kaupunginhallitus on 30.9.2019 erityislasten ja -perheiden palvelupolkujen selvittämistä ja palvelujen parantamista koskevassa
päätöksessään todennut, että palveluja selkeytetään ja edistetään koordinoitua sektorirajat ylittävää palveluyhteistyötä.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että asiakaslähtöistä
hoito- ja palvelupolkujen toimintatapaa kehitetään edelleen. Palvelujen
hajanaisuus ja koordinoimattomuus taklataan systemaattisella eri toimijoiden yhteistyöllä ja hyödyntämällä olemassa olevat palvelut nykyistä paremmin.
Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimialan kanssa
Monialaista yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimialan vastuu /
nimetty työntekijöiden kanssa vammaistyössä, lastensuojelussa ja sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätökseen liittyvän työntekijän
kanssa. Erityisen tuen tarve määritellään tapauskohtaisesti, eikä se
edellytä tiettyä diagnoosia.
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Yhden luukun periaatteeseen pyritään vastaamaan perhekeskusten
kautta. Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennaltaehkäisevistä terveyden-ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin. Lapsille, nuorille ja perheille, joilla on paljon palvelutarpeita, tarjotaan yhteen sovitettu palvelukokonaisuus.
Varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa oleva oppija saattaa tarvita sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja kasvun ja kehityksen tueksi, jolloin pedagoginen ja lääketieteellinen kuntoutus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, jossa vakiinnutetaan lasten, nuorten
ja perheiden matalan kynnyksen palvelumalleja.
Oppijan oikeus tukeen
Oppijalla on oikeus saada riittävää oppimisen tukea heti tuen tarpeen
ilmetessä. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä
kunkin oppijan, että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.
Tuki annetaan oppijalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä erilaisin
joustavin järjestelyin, ellei oppijan etu välttämättä edellytä hänen siirtämistä toiseen ryhmään tai yksikköön. Tavoitteena ja periaatteena toiminnan järjestämisessä on kaikkien oppijoiden kohdalla, ei vain tuen
toteuttamisessa ja tukea tarvitsevan oppijan osalta, inklusiivisuuden periaatteiden toteutuminen.
Oppilashuolto liittyy läheisesti kasvatus- ja opetustehtävään ollen oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä, sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa
keskeistä.
Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa järjestettävät pedagogiset
tukitoimet sekä oppimiseen ja opiskeluun liittyvät järjestelyt ovat ensisijaisia neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren kasvun -ja mielenterveyden tukemisessa.
Toimialan käytössä olevalla, noin kuuden miljoonan euron vuosittaisella
myönteisen erityiskohtelun rahoituksella (PD- rahoitus) on pystytty tasoittamaan kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja.
Monikielisten ohjaajien ja kouluvalmentajien tuen kokeilu ovat lisänneet
mahdollisuuksia puuttua alueellisesti painottuviin tuen tarpeisiin.
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Aloitteessa mainitun hoitopolun tarkoituksena on koota lapsen tai nuoren kehitystä tukevia lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, kouluterveydenhuollon, toisen asteen oppilaitosten,
opiskeluterveydenhuollon, terveysaseman, perheneuvolan sekä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen, sosiaalityön ja lastensuojelun palveluja.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että toimijoiden ja palvelujen
suuren määrän vuoksi yhden luukun –periaatteen sijaan erityislasten ja
perheiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin kehittämällä palveluketjuja edelleen ja lisäämällä yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi lisääntyy, kun perheet ohjautuvat oikeisiin palveluihin
ja saavat oikea-aikaista ja asiantuntevaa palvelua.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527
pasi.brandt(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.06.2021 § 124
HEL 2021-004210 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Petrus Pennasen ja 23 muun valtuutetun aloitteesta koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemisessa:
”Aloitteessa esitetään, että kaupunki toteuttaa kaupunginhallituksen
vuoden 2019 päätöksen tavoitteiden mukaisesti “yhden luukun” periaatteen erityislasten ja vanhempien tukemiseen. Aloitteen mukaan tämä
tarkoittaa, että heillä on yhteyshenkilö, joka koordinoi neuvolan, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, kouluterveydenhuollon,
toisen asteen oppilaitosten, opiskeluterveydenhuollon, terveysaseman,
perheneuvolan, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen, sosiaalityön ja lastensuojelun palvelujen tuen lapselle sekä hänen vanhemmilleen heti,
kun erityislapsen piirteet on tunnistettu.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että palvelupolut ovat
selkeästi kuvattuja ja että tarjolla olevat palvelut vastaavat erityislasten
ja heidän perheidensä tarpeisiin.
Erityisen tuen tarve
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Niille lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrista oirehdintaa sekä sosiaalihuoltolain mukainen erityisen tuen päätös, nimetään vastuusosiaalityöntekijä perhesosiaalityöstä tai nuorten sosiaalityöstä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3 §:ssä tarkoitetaan erityistä tukea tarvitsevalla
lapsella lasta, jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa
terveyttään tai kehitystään tai joka on erityisen tuen tarpeessa, koska
hänellä on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja
terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun
vastaavan syyn vuoksi. Erityisen tuen tarve määritellään tapauskohtaisesti, eikä se edellytä tiettyä diagnoosia.
Vaikeavammaisille lapsille ja nuorille, erityishuollon asiakkaille sekä autistisille asiakkaille, joilla on vammaisten sosiaalityön tarve, määritellään vastuutyöntekijä vammaisten sosiaalityöstä.
Erityisen tuen tarpeisia lapsia on myös lastensuojelupalveluissa. Lastensuojelun asiakkuus on tarpeen, jos perhe ei halua ottaa vastaan
välttämättömiä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja/tai tuen tarve on
sen kaltainen, että siihen pystytään vastaamaan vain lastensuojelulain
(417/2007) mukaisilla palveluilla. Lastensuojelun asiakkaalle on nimetty
lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä vastaa palvelujen
järjestämisestä palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.
Kaikilla neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla tai nuorilla ei ole lastensuojelun, nuorten sosiaalityön, perhesosiaalityön tai vammaisten sosiaalityön tarvetta, eikä omaa sosiaalityöntekijää tällöin ole edellä mainituista palveluista määritelty.
Lapsen erityisyys määrittyy eri tavoin terveydenhuollon ja kuntoutuksen
lainsäädännössä, sosiaalihuollon lainsäädännössä sekä varhaiskasvatusta, opetusta ja oppilashuoltoa määrittävässä lainsäädännössä.
Tämä vaikuttaa palvelujen pirstaleisuuteen.
Lisäksi rekisterilainsäädäntö jakaa oppilashuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedot eri rekistereihin, eikä lapsen ja
perheen kanssa työskentelevillä ammattilaisilla ole lähtökohtaisesti oikeutta tarkastella asiakkaan tietoja yli rekisterien.
Perhekeskukset
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut ovat käytössä kaiken ikäisillä kuntalaisilla Helsingin terveys- ja
hyvinvointikeskuksissa. Perhekeskuksissa on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon palveluja lapsiperheille.
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Yhden luukun periaatteeseen pyritään vastaamaan perhekeskusten
kautta. Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennalta ehkäisevistä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin. Lapsille, nuorille ja perheille, joilla on paljon palvelutarpeita, tarjotaan yhteen sovitettu palvelukokonaisuus.
Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelusta perheet ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat neuvontaa ja tukea sekä ohjausta perhekeskuksen palvelujen ja tuen piiriin hakeutumisessa.
Varhaiskasvatus ja opiskeluhuolto
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa perusopetuslaissa säädetystä lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Tuki on kolmiportainen; tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukea
on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee, ja tukea on annettava niin
kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeen.
Varhaiskasvatuksessa tai koulussa oleva lapsi saattaa tarvita sosiaalija terveydenhuollon tukipalveluja kasvun ja kehityksen tueksi. Ne järjestetään kokonaiskuntoutuksena siten, että kasvatuksellinen ja lääketieteellinen kuntoutus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 4 §:n mukaan oppilaitoksen
henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto, että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa
tarkoitettu opiskelijahuolto. Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut
sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 §). Nämä asiantuntijat toimivat yhteistyössä sekä yksilöiden
että yhteisön kanssa.
Koulun arjessa järjestettävät pedagogiset tukitoimet sekä opiskeluun liittyvät järjestelyt ovat ensisijaisia neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen
ja nuoren kasvun ja mielenterveyden tukemisessa.
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaiset toimet ja
tavoitteet
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaan
tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa yhteisten palveluketjujen kehittämisellä ja käyttöönotolla. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun kehittämisen
tavoitteena on ohjata eri toimijoita tunnistamaan kokonaisvaltaisesti
asiakkaan elämäntilanne ja palvelutarpeen taso ja toimimaan siten, että
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raskaampien palvelujen tarve vähenee, asiakkaat ohjautuvat ennaltaehkäiseviin palveluihin ja tarve eri palveluiden yhdistelmiin tulee huomioiduksi. Mukana-ohjelman mukaisesti lasten ja nuorten mielenterveyden
palveluketjun toimeenpano toteutetaan yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kanssa. Tavoitteena on lasten ja nuorten
syrjäytymisen ehkäisy.
Kehitysvammaisten terveyspalveluja uudistetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman mukaisesti Uudenmaan yhteisessä kehittämishankkeessa. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa
kehitysvammaisten terveydenhoidon hoitopolkujen ja hoidon porrastuksen suunnittelu sekä toimivien konsultaatiokäytäntöjen rakentaminen.
Lasten ja nuorten varhaista tukea vahvistetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman mukaan ottamalla käyttöön kaupunkiyhteinen huolen tunnistamisen työkalu, eli Common Approach (CA) -malli
sekä vakiinnuttamalla Miten menee -mallia. CA-malli otetaan käyttöön
yhteisen kielen vahvistamiseksi ja jaetun ymmärryksen rakentamiseksi
keväästä 2021 alkaen. Ammattilaisten kyky sitoutua kokonaisvaltaiseen
lasten ja nuorten huomioimiseen, kuulemiseen ja kohtaamiseen paranee. Miten menee -mallin käyttöä riskiryhmien etsimisessä ja tunnistamisessa vakiinnutetaan. Sen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden
varhaista tukea, antaa eri tahoille keinoja tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä uhkaavia riskejä ja tuen tarpeeseen liittyviä merkkejä sekä lisätä
tietoisuutta tarjolla olevista palveluista.
Sosiaali- ja terveystoimialalla vakiinnutetaan lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelumallia yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Näiden käyttösuunnitelmaan kirjattujen varhaista tukea vahvistavien mallien lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan
(nepsy coach) koulutuksia on järjestetty ja tullaan järjestämään muun
muassa lastensuojelussa, vammaispalveluissa ja nuorisotyössä.
Käyttösuunnitelman mukaisesti parannetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja perustamalla perhekeskuksen yhteyteen uusi hoidollinen tiimi alle 13-vuotiaiden mielenterveyspalveluihin ja vahvistetaan
lastenpsykiatrisen työryhmän resursseja talousarvion puitteissa. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken kehitetään siten, että hoitosuunnitelman
mukaisia interventioita tarjotaan lapsille osana perhekeskuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Uusien rekrytointien myötä tehtävät laajenevat käsittämään kaupunkitasoisen lastenpsykiatrisen konsultaation muille lasten kanssa toimiville
ammattilaisille sekä erikoissairaanhoidon kanssa sovitun työnjaon mukaisesti lastenpsykiatrisen arvioinnin, diagnostiikan ja hoito- ja kun-
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toutussuunnitelmien laatimisen lapsille ja perheille niissä tilanteissa, joissa lapsella on esimerkiksi neuropsykiatrisia oireita.
Toiminnan tavoitteena on pystyä vastaamaan perustason lastenpsykiatrisesta tutkimuksesta, hoidosta ja konsultaatiosta ja kehittää lastenpsykiatrista toimintaa tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden lasten
kanssa toimivien yksiköiden ja erikoissairaanhoidon kanssa. Toiminnan
alettua perheen yhteyshenkilö voi auttaa perhettä ohjautumaan palveluihin tekemällä konsultaatiolähetteen ja kutsumalla palvelun edustajan mukaan, kun lapsen asiassa tarvitaan lääketieteellistä arviota.
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta parannetaan
käyttösuunnitelman mukaan vahvistamalla nuorisoasematoimintaa.
Uusi nuorisoasema perustetaan vuoden 2021 aikana. Lastensuojelun
ja HUSin lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa toteutetaan yhteinen pilotti- ja tutkimushanke. Hankkeessa luodaan 10–18-vuotiaille niin sanotuille väliinputoajalapsille ja -nuorille tutkimusperusteinen, integroitu
lapsen ja nuoren kehitysympäristöä vakauttava hoito- ja palvelumalli.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että erityislasten ja perheiden
palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan parhaiten kehittämällä palveluketjuja edelleen ja lisäämällä yhteistyötä muiden toimialojen sekä
erikoissairaanhoidon kanssa. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun kehittämisen tavoitteena on ohjata eri toimijoita tunnistamaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanne ja palvelutarpeen
taso, jotta lapset, nuoret ja perheet saisivat oikea-aikaista ja oikein
kohdennettua palvelua.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Erityislasten ja heidän perheidensä hyvinvointi lisääntyy, kun he ohjautuvat oikeisiin palveluihin ja saavat oikea-aikaista ja asiantuntevaa
palvelua.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303
viivi.vaananen(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634
terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
jonna.weckstrom(a)hel.fi
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§ 303
Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om lockande av
hemvändare till Helsingfors
HEL 2021-002236 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Elina Nurmi, maahanmuuttopäällikkö, telefon: 310 36400
elina.nurmi(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 17.02.2021 Pajunen Jenni Paluumuuttajat kotiin: Helsingin on houkuteltava suomalaisia huippuosaajia maailmalta

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamot Jenni Pajunen och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion
att Helsingfors aktivt borde locka hem finländska toppförmågor från stora världen i synnerhet till de branscher där det råder brist på arbetskraft. De som undertecknat motionen konstaterar att coronapandemin
har fått många utomlands bosatta finländare att överväga att vända
hem till Finland. Många hemvändare har dock beskrivit de svårigheter
de mött då kommit tillbaka till Helsingfors. Det har bland annat handlat
om att hitta jobb för makan/maken, att få utomlands avlagda examina
erkända här, hitta en lämplig dagisplats eller skola för barnen, och att
tackla en krånglig beskattning. I motionen föreslås att Helsingfors stad
uppgör 1) en utredning om erfarenheter och svårigheter bland hemvändande finländska medborgare som flyttar tillbaka till Helsingfors, 2)
ett åtgärdsprogram för att förbättra servicen, samt 3) målinriktade, regelbundet uppdatera anvisningar som ska göra det lättare för hemvändarna att anpassa sig här. I motionen föreslås dessutom att staden sätter igång med 4) målinriktad marknadsföring för att locka potentiella
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hemvändare till Helsingfors, i synnerhet till branscher med arbetskraftsbrist.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Stadsstyrelsen finner de föreslagna åtgärderna (2-4) motiverade och
anser att de i tillräcklig mån kan beaktas som en del av redan inledda
eller planerade åtgärder, vilka i korthet beskrivs nedan. Dessutom anser den att det behov av en utredning som nämns i punkt 1) till väsentliga delar upphört i och med de åtgärder som vidtagits våren 2021.
Stärka kunskapsbasen
Våren 2021 kom det en myckenhet ny forskning om hemvändares erfarenheter och servicebehov, och därför konstaterar stadsstyrelsen att
det inte för närvarande finns behov av att göra en utredning i ämnet. I
juni 2021 publicerade Migrationsinstitutet rönen från en omfattande enkät (Hovi, Tervonen & Latva-White 2021) om flyttande från Finland och
finländskhet utomlands, som besvarats av sammanlagt över 3 100 utlandsfinländare i 85 länder. Enkäten kartlade svararnas livssituation,
gränsöverskridande vardag, identitet, politiska deltagande, religiositet
samt behov av service och upplysningar. Enkätrönen ger stöd för motionens undertecknares uppfattning att många utlandsfinländare – i
synnerhet de som överväger vända hem och de som bott längre utomlands – behöver stöd med att sköta många praktiska ärenden. Svaren
lyfte gång på gång fram behov som gäller i synnerhet beskattning, att
få arbete, social trygghet, hälsovård, språket och barnens dagvård och
skolgång. Dessutom fanns behov av service och upplysning kring
bland annat tillstånds- och pensionsskyddsärenden samt hur en utländsk maka/make ska kunna anpassa sig.
Enkätrönen är i linje med det man erfarit vid tidigare undersökningar
och utredningar (t.ex. Alves 2020, Arvola 2019 och Nylands Förbund
2012). Förstahandsinformation om behovet av service och upplysningar bland yrkesfolk med familjer som flyttat till Helsingfors har sedan år
2017 också samlats hos kundservicen på International House Helsinki.
Före coronapandemin hade International House Helsinki i snitt 60009000 kunder i månaden. Kunskapen om kundernas behov utnyttjas på
många vis vid utvecklandet och inriktandet av service och handledningsmaterialet.
Att locka hit kunnigt yrkesfolk
Allt sedan år 2019 har staden i samarbete med staten och lokala företag och högskolor aktivt lockat i synnerhet ICT- och teknologiproffs,
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placerare och nya entreprenörer och uppstartsfäretagare och -team till
Helsingfors. Åren 2020-2021 kördes bland annat kampanjerna Helsinki
Freedom (myhelsinki.fi/en/work-and-study/helsinki-freedom) och 90
Day Finn (helsinkibusinesshub.fi/90-day-finn), som hittills nått över 122
miljoner människor. Att vänta från och med våren 2021 är en betydande intensifiering i lockandet av förmågor, investerare och besökare då
Helsinki Business Hubs och Helsinki Marketings funktioner slås ihop till
det nya stadsmarknadsförings- och invest in -bolaget Helsinki Partners
Oy.
I framtiden är det meningen att rikta in marknadsföringen också på
hemvändare och andra flyttande proffs, som en del av åtgärdsprogrammet Talent Boost drivet av staten och de största städerna. Huvudansvaret för genomförandet av Talent Boost inom statsförvaltningen
ligger hos Business Finland. Inom stadens egen verksamhet vore det
skäl att göra lockandet av internationellt yrkesfolk (inkl. hemvändare),
studerande och företag till en ännu mer integrerad del av det gemensamma varumärkesarbetet. Dessutom borde en målsättning vara att
vid det praktiska varumärkesarbetet effektivare dra nytta av hemvändarnas och andra utlandsfinländares nätverk.
Stöd för de proffs som slår sig ner här
International House Helsinki och programmet Spouse Program för makor/makar
Sedan 2017 har stödservicen för internationellt yrkesfolk med familjer
som slår sig ner i Helsingfors främst skötts av International House
Helsinki. International House Helsinki (kortare IHH) ger det mesta i
form av upplysningar och myndighetsservice som behövs då man börjar slå sig ner i vårt land, under samma tak. Man kan få hjälp med
bland annat att komma igång med registrerings-, beskattnings-, pensionsskydds- och socialskyddsärenden, och med att söka arbete, bostad och lämplig dagis- och skolplats. Servicen får i sin helhet nyttjas
av icke-finländska invandrare, lika väl som hemvändande finländare
jämte familjer som kommer till Helsingfors.
För utländska makor och makar som behöver extra stöd kan dessutom
inriktad stödservice fås via Spouse Program (för makor/makar) då det
gäller att bli bekant med staden, bilda sociala nätverk och få ett fotfäste
på arbetsmarknaden. Spouse Program jobbar i anknytning till IHH. I
slutet av våren 2021 hade drygt 430 makor/makar och 50 företagspartner anmält sig till Spouse Program. Förutom av IHH och Spouse Program får hemvändare i Helsingfors hjälp av föreningen Familia ry:s service för makor/makar och av Suomi-Seura, en informations- och intressebevakningsorganisation för utlandsfinländare.
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Handledningsmaterial
Motionens undertecknare föreslår att det för hemvändare uppgörs målinriktade och regelbundet uppdaterade anvisningar som gör det lättare
att anpassa sig här. Vid informeringen för hemvändare utnyttjas därvid
sådant handledningsmaterial som redan tagits fram och skräddarsytts
av stadens samarbetspartners och intressentgrupper. Exempel på sådant är Kotimaahan palaajan opas (utgiven 2007 av Teknikens Akademiker TEK) och Suomi-Seuras guide för hemvändande seniorer
(2020). Framöver, även hösten 2021, kommer också Newcomer’s Guide att svara på hemvädares och deras familjers behov av information .
Guiden, som är sammanställd med tanke på IHH:s kunder, innehåller
mycket information om praktiska ärenden som ska skötas då man slår
sig ner här, och om utbudet på service och upplevelser i området.
Handledningsmaterialet kommer att via International House Helsinkis
kanaler delas ut åt alla som överväger flytta till Helsingfors eller som
nyligen kommit hit. Ny skräddarsydd information och service kommer
redan inom nära framtid att finnas även för andra kundgrupper av betydelse för tillväxten i staden, till exempel startupföretagare som kommer
till Helsingfors från utlandet.
Stöd för yrkesfolk att få jobb: kommunalt försök med sysselsättning, och service för
att leta fram yrkeskunskap
För många hemvändare behövs det aktuell information och konkret
hjälp i synnerhet med att hitta anställning. Sedan mars 2021 har hemvändare till Helsingfors som anmält sig som arbetssökande fått service
inom Arbets- och näringsministeriets Kommunförsök med sysselsättning. Under försöket kan hemvändarna anlita dels den TEcentralservice som sedan mars skötts av kommunerna, dels stadens
egen service, och dels bland annat den service för identifiering och erkännande av kunnande som yrkeshögskolan Metropolia och staden utvecklar tillsammans. Med den service som erbjuds av yrkeshögskolan
Metropolia försöker man effektivare hitta och erkänna sådant kunnande
som förvärvats utomlands, och jämna vägen för övergång till individuella karriär- och utbildningsbanor. Snabbare inträde på arbetsmarknaden
stöds under kommunförsöket med hjälp av bland annat mera individuell
kundservice än tidigare, effektiverad kartläggning av kunnande, och rekryteringsstöd för arbetsgivare.
För alla med intresse för företagande eller startup-företagande finns
dessutom NewCo Helsinki:s breda servicepalett med bland annat avgiftsfri information för grundande av och tillväxt inom företag, och, sedan juni 2021, stödet för internationella team som vill placera sig i
Helsingfors.
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Vägkarta för invandring i syfte att arbeta, studera eller bedriva företagsverksamhet
Stadskansliets näringslivsavdelning började under senvåren 2021 förbereda uppgörandet av en vägkarta för invandring i syfte att arbeta,
studera eller bedriva företagsverksamhet. Vägkartan slår dels fast målbilden för hur staden vill locka internationellt yrkesfolk till Helsingfors för
att slå sig ner där, och dels preciserar den de centrala målsättningarna
och hur man mäter dem, jämte de huvudsakliga målgrupperna och ansvarsinstanserna. Den tar upp hemvändarna som ett eget kundsegment. Färdig ska den bli under hösten 2021.
Stadsstyrelsen erfar att vägkartan kommer att eliminera behovet av ett
skilt åtgärdsprogram för hemvändarna.
Källor
Alves, S. (2020), Mikä ihmeen pamu: paluumuuttajan tarve kotoutumispalveluihin, Siirtolaisinstituutti:
https://www.theseus.fi/handle/10024/334571
Arvola, O. (2019), Siivet vievät, juuret Suomessa – Suomi-Seura ulkosuomalaisnuorten palvelujen tarjoajana: https://suomi-seura.fi/wpcontent/uploads/2019/10/Nuorisoselvityksen-raportti-2019.pdf
Hovi T., Tervonen M. & Latvala-White H. (2021), Muuttuva ulkosuomalaisuus – kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta:
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/181268/Raportit_3_www.p
df?sequence=4&isAllowed=y
Suomi-Seura (2020), Seniori paluumuuttajan opas: https://suomiseura.fi/wp-content/uploads/2020/02/Senioripaluumuuttajan-opas2020-1.pdf
Tekniikan akateemisten liitto TEK (2007), Kotimaahan palaajan opas:
https://www.tek.fi/fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/b09
92478-c4c7-43ba-8327-d889ee342b87%3B1.0
Uudenmaan Liitto (2012), Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut:
https://www.uusimaaviikko.fi/files/6310/Paluumuuttajien_tyollistyminen_
ja_palvelut.pdf
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Elina Nurmi, maahanmuuttopäällikkö, telefon: 310 36400
elina.nurmi(a)hel.fi

Bilagor
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Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 644
HEL 2021-002236 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jenni Pajusen aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Elina Nurmi, maahanmuuttopäällikkö, puhelin: 310 36400
elina.nurmi(a)hel.fi
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§ 304
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om fusionering
av Fastighets Ab Auroraborg med Helsingfors stads bostäder Ab
HEL 2021-002925 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Sami Muttilainen väckta
motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Miia Aho, koncernjurist, telefon: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuustoaloite
Palvelussuhdeasuntoja_koskevat_periaatteet_2020

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Framställningen stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Sami Muttilainen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder möjligheterna att fusionera Fastighets Ab Auroraborg med Helsingfors stads bostäder Ab.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stads bostäder Ab (Heka)
och Fastighets Ab Auroraborg (Auroraborg) är bolag som staden äger i
sin helhet.
Hekas verksamhetsområde är att äga eller med stöd av arrenderätt besitta och att både äga och besitta bostadshus som finns på tomterna eller som byggs på dem och vars lägenheter hyrs ut. Bolagets syfte är inte att sträva efter vinst och bolaget ger ingen utdelning. Heka har ca 50
000 ARA-finansierade hyresbostäder med cirka 92 000 hyresgäster.
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Auroraborgs verksamhetsområde är att som en del av Helsingfors
stadskoncern äga och förvärva fastigheter eller att besitta tomter genom arrenderätt, äga och besitta bostadshus som finns på tomterna eller som byggs på dem, samt äga och förvärva aktier som medför rätt
att besitta bostadslägenheter och att bedriva handel med dem. Bolaget
hyr ut lägenheterna det besitter. Bolagets verksamhetsområde är
dessutom förmedling av bostäder som ägs av Helsingfors stad eller
dess dotterbolag till uthyrning och förvaltningstjänster för dessa bostäder samt produktion av boendeförvaltningstjänster för bolag som hör
till Helsingfors stadskoncern. Bolaget syfte är inte att sträva efter vinst.
Auroraborg har ca 4 200 fritt finansierade hyresbostäder i cirka hundra
objekt runt om i Helsingfors och i ett objekt i Kyrkslätt.
Riktlinjer för bildning av Fastighets Ab Auroraborg åren 2000–2001
Helsingfors stadsfullmäktige beslutade 21.6.2000, § 161, bl.a. följande
om bostadsprogrammet 2001–2005:
”6a Fritt finansierade hyresbostäder till rimliga priser
Möjligheterna utreds att bilda ett stadsägt bolag som specialiserar sig
på utbud av fritt finansierade hyresbostäder och som inte har vinst som
mål. Som startkapital för bolaget överförs stadsägda separata personalbostadsbolag, stadsägda hyresbostadsbolag finansierade med statens kortfristiga räntestöd och vissa andra stadsägda fritt finansierade
bostäder. De nuvarande hyresgästernas ställning tryggas.”
Enligt hyresarbetsgruppen som tillsattes för att genomföra denna riktlinje beslutade stadsfullmäktige 24.10.2001, § 302, bilda det i uppdraget
förutsatta bolaget Fastighets Ab Auroraborg, som bildades genom fusion av de dåvarande stadsägda bolagen för fritt finansierade personalbostäder. I beslutet konstaterades att bolagets ekonomi följer principerna för fri finansiering. Detta betyder att hyresinkomsterna baserar
sig på marknadshyrorna och kapitalfinansieringen sker i enlighet med
marknadsbaserad finansiering. Bolaget kan i fråga om ekonomin jämföras med sådana hyreshus eller bolag med hyreshus som finansieras
utan statliga aravalån eller sådant statligt räntestöd som är förbundet
med inkomstgränser och/eller begränsningar i användningen av bostäder. Bolaget subventioneras inte heller en längre tid med stadsmedel.
I motiveringen till beslutet konstateras dessutom att till fri finansiering
hör vidare att inkomstgränser inte tillämpas då boende utses och att
ägaren fritt kan välja boende. Enligt beslutet om bildande gäller att bostäder som inte behövs som kommunala personalbostäder uthyrs på
den allmänna hyresmarknaden eller för ett ändamål som stn bestämt
separat, som kan vara exempelvis att stöda stadens näringspolitik.
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Organisering av stadens bostadsegendom sedan år 2009 och grundande av Heka
Helsingfors stads strategiska avsikt har varit att organisera och centralisera sin bostadsegendom på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som
en del av stadskoncernen. Bl.a. i strategiprogrammet som stadsfullmäktige godkände 29.4.2009 ställdes som mål att slå samman stadens
bostadsfastighetsbolag och utreda en effektivare förvaltning.
Till en följd av denna riktlinje beslutade stadsfullmäktige 20.10.2010, §
230, att stadens aravafinansierade bostadsfastighetsbolag fusioneras
till ett nytt bostadsfastighetsbolag, Helsingfors stads bostäder Ab. I beslutet fastställdes också bl.a. att det nya kapitalbolaget i enlighet med
stadens ägarstyrning ska förvalta stadens aravahyreshus som finansieras med statligt stöd. När arbetsgruppen som beredde fusionerna utvecklade den nya förvaltningsmodellen fäste den särskild vikt på en
tryggad boendedemokrati, möjligheterna att kontrollera och upprätthålla
en rimlig hyresnivå, bolagens varierande och föränderliga kapital- och
lånestrukturer, nybyggnadsvolymen, underhålls- och förvaltningskostnaderna, upprätthållandet av byggnadernas skick och tekniska värde
samt en effektivare driftsekonomi.
Koncernsektionen behandlade 11.3.2013, § 52, den fortsatta utredningen om organiseringen av bostadsegendomen och gav samtidigt
uppmaningar om organiseringen av stadens bostadsegendom. I motiveringen till beslutet konstaterades stadens strategiska avsikt att gruppera de fritt finansierade bostäderna och ARA-bostäderna till egna helheter för att skapa klarhet i bostadsegendomen.
I sitt beslut uppmanade koncernsektionen bl.a. att utreda fusioneringen
av Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Oy:s (Palveluasunnot) med
Heka, vilket skapar klarhet i förvaltningen av det stadsägda ARAbostadsbeståndet. I motiveringen konstaterades att den största delen
av stadens ARA-bostadsbestånd efter ovan nämnda arrangemang förvaltas i Heka, vilket förenhetligar förvaltningen av ARA-bostäder och
centraliserar kompetens/expertis om utlåning och förvaltning till ett bolag. I motiveringen till beslutet framfördes också att man i den fortsatta
utredningen granskade ett alternativ där Palveluasunnot överförs till ett
dotterbolag till Auroraborg. Då konstaterades att detta, med tanke på
förvaltningen och centraliseringen av ägandet, ändå inte skulle medföra
motsvarande synergifördelar som fusioneringen av Palveluasunnot
med Heka. Auroraborgs bostadsbestånd är i sin helhet fritt finansierat
och bolaget har inte sådan sakkunskap om förvaltning av aravabostäder och specialbostäder som kan jämföras med Heka. Bolagens olika
principer för hyresbestämning stöder inte heller överföringen av Palveluasunnot till Auroraborg. Bolagens verksamhet har vissa likheter i
fråga om uthyrning av bostäder till socialverket.
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Fusioneringen av Palveluasunnot med Heka genomfördes 2015 varefter också andra mindre sammanslagningar av ARA-egendom till Heka
har ägt rum.
Hekas uthyrning av ARA-bostäder
I enlighet med beslutet om bildande svarar Heka i enlighet med stadens ägarstyrning för förvaltningen av stadens aravahyreshus med
statlig finansiering. Heka har endast ARA-finansierade bostäder. Dessa
ARA-bostäder är förknippade med ett socialt element, varför de innehåller begränsningar som avviker från andra bostäder. Begränsningarna gäller bl.a. hur hyror bestäms.
Hekas bostadsförmedling sköts via Helsingfors stads tjänst Ansökning
om hyresbostad och ärenden som gäller ansökan om bostäder behandlas behandlas inte vid Heka.
Enligt anvisningen för tjänsten Ansökning om hyresbostad väljshyresgäster till ARA-hyresbostäder utifrån den sökandes bostadsbehov och
ansökningskriterier, inte enligt köprincipen. Principerna för val av hyresgäster grundar sig på aravabegränsningslagen och på lagen om
räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt statsrådets
förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder. Urvalskriterier är behov av bostad (angelägenhetsgrader), förmögenhet och inkomster. Prioritet ges åt bostadslösa och andra som har
det mest akuta behovet av bostad, de minst bemedlade och de som
har de lägsta inkomsterna.
Uthyrning av Auroraborgs fritt finansierade bostäder
Auroraborg har endast fritt finansierade bostäder. Auroraborgs bostäder hyrs i regel ut som Helsingfors stads personalbostäder, utöver vilket staden har hyrt ut bostäder som sina kundbostäder. För dessa bostäder som har hyrts ut i andra hand ingår Auroraborg ett hyresavtal
med stadens sektorer eller affärsverk, och hyresgästen har då ett hyresförhållande direkt med staden.
De bostäder i A som inte behövs för uthyrning i andra hand då de blir
lediga, hyrs ut direkt via Helsingfors stads tjänst Ansökning om hyresbostad. Ärenden som gäller hyresförhållandet i bostäder Auroraborg
hyr ut direkt sköts tillsammans med bolagets bostadstjänst.
Enligt anvisningen för tjänsten Ansökning om hyresbostad erbjuds fritt
finansierade bostäder till sökande som har tillräckliga och regelbundna
inkomster för att betala hyran samt godkända kredituppgifter I valet av
hyresgäster till fritt finansierade bostäder finns inga angelägenhetsgrader eller förmögenhetsgränser.
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Användning av ARA-finansierade bostäder som personalbostäder
ARA-bostäderna är avsedda för dem som behöver dem mest och valet
av hyresgäster ska basera sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov.
Enligt statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder (166/2008) finns bestämmelser om grunderna för
val av hyresgäster, företrädesordning och avvikelser från grunderna för
val av hyresgäster.
Enligt 7 § i denna förordning får kommunen ge tillstånd till att en hyresbostad tillfälligt, dock högst två år åt gången, används som bostad för
personer som inte valts enligt grunderna för val av hyresgäster, om det
är fråga om att genomföra åtgärder som från samhällets sida är ändamålsenliga och nödvändiga eller annars ytterst brådskande. Tillståndet
får inte i väsentlig grad försämra möjligheterna att få en bostad för sådana sökande som uppfyller villkoren. Undantaget kan endast gälla ett
litet antal bostäder.
Enligt detta har en del av Hekas ARA-bostäder hyrts ut , ca 400–500
st., till anställda vid Helsingfors stad som personalbostäder. Hekas bostäder kan dessutom fortfarande hyras ut enligt ARA-direktiven som
personalbostäder till Hekas egen fastighetsunderhållspersonal (ca 100
st. vid Heka).
ARA-bostäder kan användas som personalbostäder för stadens personal endast i liten utsträckning och med stöd av stadens tidsbegränsade
undantagsbestämmelse.
Bestämmande av hyran för ARA-bostäder
Föreskrifter om hyrorna som tas ut för ARA-hyresbostäder finns i 13 § i
räntestödslagen (604/2001) och i 7 § i aravabegränsningslagen, som
innehållsmässigt motsvarar varandra. Vid bestämmandet av hyran för
bostäder ska självkostnadsprincipen iakttas under den begränsningstid
som anges i lagen.
Bestämmande av hyran för personalbostäder
För stadens personalbostäder gäller anvisningen Principer för personalbostäder. En version av anvisningen som har uppdaterats
29.10.2020 finns som bilaga 2 (på finska). Anvisningen ändrades senast i enlighet med de riktlinjer som stadsstyrelsen fastställde
25.9.2019 i samband med behandlingen en fullmäktigemotion (protokoll 15/2019, Ärende/12, § 261).
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I enlighet med den ovan nämnda anvisningen bestäms hyran för en fritt
finansierad personalbostad enligt den nedre kvartil som bestäms utifrån
området och antalet rum och som framgår av statistiken Fördelning av
kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, vilken Statistikcentralen publicerar årligen i januari. I statistik
som publicerades i januari finns till skillnad från annan kvartalsstatistik
uppgifter om de sammanlagda och genomsnittliga hyrorna per
kvadratmeter för fritt finansierade hyresbostäder hela året innan.
Med nedre kvartil avses en statistisk hyra där 75% av de hyror som
anmälts till Statistikcentralen är högre än denna nivå och 25% lägre än
denna nivå.
Då en ny hyresgäst flyttar in i bostaden fastställs hyran på nytt enligt
Statistikcentralens statistik. Det här innebär att hyrorna per bostad följer utvecklingen av marknadshyran. Hyrorna per kvadratmeter för bostäder av samma storlek i samma område avviker från varandra, eftersom hyresavtalen har ingåtts under olika år.
Vidare enligt anvisningen bestäms hyran för ARA-hyresbostäder i enlighet med aravalagstiftningen, på vilka även övriga villkor för arauthyrning tillämpas.
Bestämmande av hyran för andra fritt finansierade bostäder
Hyrorna för fritt finansierade bostäder bestäms utifrån kostnaderna så
att det fritt finansierade bolagets inkomster täcker alla kostnader som
hänför sig till dess verksamhet och finansiering. Bolaget syfte är inte att
sträva efter vinst och bolaget delar inte ut dividend till sina ägare, utan
den eventuella vinsten ska användas till att stödja och utveckla bolagets egen verksamhet med beaktande av de mål som stadskoncernen
ställt.
Utjämning av hyror för fritt finansierade och ARA-finansierade bostäder
Hyrorna för hyreshus och hyresbostäder som ägs av samma hyreshussamfund och som har finansierats med stöd av aravalagen och den
nya räntestödslagen (efter 1.2.2002) kan jämnas ut med vissa undantag (7 a § i aravabegränsningslagen och 13 a § i räntestödslagen).
De nämnda lagarna möjliggör dock inte utjämning av hyrorna i hyreshus som finansierats med ARA- eller räntestödslån och fritt finansierade hyreshus. ARA-finansierade och fritt finansierade bostäder behandlas som en egen utjämningsgrupp, varvid en egen självkostnadshyra
fastställs för dem. I praktiken ska således också bokföringen av ARAbostäder och fritt finansierade bostäder hållas separata, och fusionen
har således ingen inverkan på hyresnivån.
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Dessutom finns det i flera av Auroraborgs och Hekas objekt även affärslokaler, som ska särredovisas i bokföringen ARA-hyran fastställs
Hyresnivån för Ömsesidiga fastighetsbolaget Helsingfors Räntestödsbostäders bostäder efter fusioneringen med Auroraborg
Räntestödsbegränsningarna för Ömsesidiga fastighetsbolaget Helsingfors Räntestödsbostäder som ägs av Helsingfors stad upphörde 2019
och bolaget anslöts till Auroraborg från och med 1.1.2020. Målet om en
fusion ställdes upp för Auroraborg i stadens budget för åren 2019 och
2020. I och med ändringen förenklades och förenhetligades förvaltningen av stadens fastighetsegendom.
Hyresgästerna i räntestödsbostäderna blir Fastighets Ab Auroraborgs
hyresgäster, och hyresavtalen överförs som sådana till Auroraborg.
Fastigheternas eftersatta underhåll och det ekonomiska perspektivet i
anslutning till den grundläggande orsaken till hyreshöjningarna i hyresavtalen för Räntestödsbostäder som från och med början av år 2021
fusionerades med Auroraborg. Markens värde har inte någon motiverad inverkan på hyresnivån. Med hyresavtalens nuvarande hyresnivå
som släpar efter kraftigt är det inte möjligt att underhålla fastigheterna
och samtidigt finansiera behövliga reparationer. I bolaget har det gjorts
mycket få renoveringar under de drygt 20 år som det har funnits, och
därför har det uppstått mycket eftersatt underhåll, utan att man har förberett sig på det ekonomiskt. Hyresavtalen för lägenheterna kommer
inte att göras marknadsenliga, utan hyrorna höjs för att fastigheterna
ska kunna underhållas kostnadsbaserat på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Hyrorna är också efter höjningarna klart (ca 20%) förmånligare än den
allmänna hyresnivån i samma område.
delningen av Oy Helsingin Asuntohankinta Ab
I enlighet med riktlinjerna i koncernsektionens besluts 11.3.2013, § 52,
har staden som mål att förtydliga bolagsstrukturen för organiseringen
av bostadsegendomen och minska de administrativa överlappningarna
samt centralisera kunskaper och expertis som hänför sig till viss egendom i stadskoncernens bolag. I enlighet med detta är avsikten att inom
stadskoncernen koncentrera den fritt finansierade bostadsegendomen i
sin helhet till Auroraborg och den ARA-finansierade bostadsegendomen till Heka, på så sätt att man ska kunna uppnå skalfördelar bland
annat i fråga om den sakkunskap som respektive egendom kräver.
I enlighet med dessa mål och i syfte att centralisera bostadsegendomen bereds för närvarande endelning av Oy Helsingin Asuntohankinta
Ab på så sätt att den bostadsegendom som bolaget äger överförs till
Auroraborg och den ARA-finansierade bostadsegendomen till Heka.
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Skattemyndigheten har gett ett positivt förhandsavgörande i ärendet
och avsikten är att delningen (företagsomstruktureringen) tas upp som
ett ärende för bolagsstämman separat i stadens beslutsfattande senare
Till slut
Stadsstyrelsen konstaterar att grunderna för verksamheten och finansieringsmodellen som fastställts redan i besluten om bildande av Auroraborg och Heka avviker från varandra. Utgångspunkten för Auroraborg är att den fritt finansierade bostadsegendomen i regel underhålls
för stadens personalbostadsbehov, medan Heka underhåller det ARAfinansierade bostadsbeståndet.
Bestämmelser om grunderna för val av hyresgäster till ARA-bostäder,
fastställande av hyror och utjämning av hyror har utfärdats med stöd av
lag och statsrådets förordning. Urvalskriterierna är behov av bostad
(angelägenhetsgrader), förmögenhet och inkomster.
Uthyrningen av fritt finansierade bostäder sker på marknadsvillkor. Auroraborgs fritt finansierade bostäder används i regel huvudsakligen
som personalbostäder enligt anvisningarna som gäller för sådana. Eftersom användningen av ARA-bostäder som personalbostäder enligt
lagen ska vara tillfällig och tidsbegränsad och endast när det är fråga
om åtgärder som är ändamålsenliga för samhället och nödvändiga eller
annars synnerligen brådskande åtgärder, kan antalet ARA-bostäder
som personalbostäder inte nämnvärt ökas jämfört med nuläget.
På de grunder som nämns ovan och som hänför sig till uthyrning av fritt
finansierade och ARA-finansierade bostäder, och eftersom aravalagstiftningen inte möjliggör utjämning av hyrorna för fritt finansierade
ARA-bostäder, kan man genom en fusion av Auroraborg med Heka inte uppnå de mål i fråga om hyresnivån och hyresutjämningen som avses i motionen. I fråga om ägandet och förvaltningen av stadens bostadsegendom är det ändamålsenligt att fortsättningsvis bevara
Helsingfors stads bostäder Ab och Fastighets Ab Auroraborg som separata bolag enligt sina nuvarande verksamhetsprinciper.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Miia Aho, koncernjurist, telefon: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
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Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
För kännedom
Kaupunginkanslia

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 686
HEL 2021-002925 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Käsittely
27.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Jenni Rope ja Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
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§ 305
Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om en gata
uppkallad efter före detta arkiatern och rektorn och kanslern för
Helsingfors universitet Nils Oker-Blom
HEL 2021-002235 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 17.02.2021 Rantala Marcus Kadun nimeäminen entisen
arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Marcus Rantala och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors döper en gata efter Finlands före detta arkiater,
Helsingfors universitets rektor och kansler Nils Oker-Blom.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen 1.6.2021. Utlåtandet gavs efter att namnkommittén behandlat frågan 10.3.2021.
Enligt nämnden är planeringen av namn en del av stadsplaneringen
och namnen planeras i samband med att man utarbetar detaljplaner. I
Helsingfors finns ca 7 000 ortnamn på finska och svenska. Ungefär åtta
procent av dem har getts efter personer. Det kan vara motiverat med
personnamn då personen och dennes livsverk har ett nära samband
med platsen som namnges eller temat som används i namnen på området.
Nämnden konstaterar att Finlands första professor i virologi Helsingfors
universitets rektor och kansler, arkiater Nils Oker-Blom (1919–1995)
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och hans karriär har en koppling till Helsingfors och i synnerhet till
Helsingfors universitet, där han jobbade under flera decennier. OkerBlom både föddes och dog i Helsingfors. Nils Oker-Bloms omfattande
och mångsidiga karriär uppfyller kriterierna för namnminne i allmänhet.
Namnkommittén har behandlat Nils Oker-Bloms Minne tidigare, 2015
på initiativ av släktföreningen Oker-Blom rf. Redan då har namnkommittén godkänt Nils Oker-Bloms namn för den s.k. namnbanken för att
eventuellt användas i framtiden, exempelvis på Mejlans sjukhusområde
då man ska döpa en lämplig plats som saknar namn.
Stadsstyrelsen anser, med hänsyn till utlåtandena, att en lämplig plats
kunde vara på eller kring Mejlans sjukhusområde eller campus, eller alternativt på Drumsö eller i Bortre Tölö där Nils Oker-Blom länge bodde,
då det öppnar sig nya möjligheter att namnge platser som har en koppling till hans liv. Namnkommittén har rekommenderat att man även reder ut andra möjligheter för att minnas Nils Oker-Blom, i stället för ett
planlagt namn, exempelvis namnge en inomhuslokal på campus.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 17.02.2021 Rantala Marcus Kadun nimeäminen entisen
arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 646
HEL 2021-002235 T 00 00 03

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

Kaupunkiympäristölautakunta 01.06.2021 § 302
HEL 2021-002235 T 00 00 03

Hankenumero 5264_198

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000
paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia
nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy
läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Suomen ensimmäinen virusopin professori, Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils
Oker-Blom (1919–1995) ja hänen elämäntyönsä liittyy Helsinkiin ja aivan erityisesti Helsingin yliopistoon, jossa hän työskenteli vuosikymmenten ajan. Oker-Blom oli myös syntynyt ja kuoli Helsingissä. Nils
Oker-Blomin laaja ja monialainen elämänura täyttää muistonimille yleisesti asetetut kriteerit.
Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa, että nimistötoimikunta on käsitellyt Nils Oker-Blomin muistamista aiemmin vuonna 2015 Släktföreningen Oker-Blom rf:n aloitteesta. Jo tällöin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista
myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden sairaala-alueella
jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi. Nimistötoimikuntaa kuultuaan kaupunkiympäristölautakunta mainitsee, että mahdollinen nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi juurikin Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella taikka vaihtoehtoisesti OkerBlomin pitkäaikaisilla asuinseuduilla Lauttasaaressa tai Taka-Töölössä,
kun sinne avautuu uusia, hänen elämänkaareensa liittyviä nimettäviä
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paikkoja. Nimistötoimikunta on suosittanut myös selvittämään muita
muistamisen tapoja kaavanimen sijaan, kuten vaikkapa kampuksen
jonkin sisätilan nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 10.03.2021 § 16
HEL 2021-002235 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:
Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat
YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.
Nimistötoimikunta on käsitellyt virusopin professori, Helsingin yliopiston
rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils Oker-Blomin (1919–1995) muistamista
koskevaa aloitetta 19.8.2015 sukuseuran aloitteesta. Silloin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden
sairaala-alueella jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi. Sopivia nimettäviä kohteita ei ole tämän jälkeen ilmennyt, mutta jatkossa voidaan tarkastella myös Oker-Blomin pitkäaikaisia asuinseutuja, kuten Lauttasaarta ja Taka-Töölöä, mahdollisina
muistamisen paikkoina.
Nimistötoimikunta suosittaa myös selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen
tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa, tai esimerkiksi jonkin Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella
sijaitsevan sisätilan, kuten vaikkapa luentosalin, laboratorion tai kokoushuoneen, nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.
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Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 306
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en fond
för renovering av gamla värdefulla byggnader i stadens ägo
HEL 2021-002232 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Tuomas Rantanen och 40 andra ledamöter föreslår i sin
motion att staden bildar en separat fond för renovering av gamla värdefulla byggnader, varifrån renoveringen av förfallna värdefulla byggnader
kan finansieras.
Enligt lokalstrategin som stadsstyrelsen godkände 22.6.2020 avstår
staden från de lokaler som den inte behöver i den egna serviceproduktionen och vars ägande inte är förknippat med andra strategiska orsaker eller servicebehov på sikt. Värdebyggnaderna som ska bevaras är i
bruk. Exempelvis Botby gård, Drumsö gård, Villa Furuvik, restaurangerna Kapellet och Kajsaniemi har övergått i privat ägo. Dessa ägarförändringar har gett goda erfarenheter och fastigheternas verksamhet
fortsätter fortfarande.
Realiseringen av fastigheterna har fortsatt enligt lokalstrategin. Stadsmiljönämnden godkände 25.5.2021 planen om försäljning av de följande skyddade byggnaderna: Bostäderna 2 och 4 på Östremmargränden
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i Nordsjö, Franzens torp i Mosabacka, fritidsbostäderna Gruvvillan,
Tornvillan och Alphyddan samt Notuddens villor på Degerö.
Staden strävar efter att hålla de värdefulla byggnaderna som hör till
stadens egen tjänsteproduktion verksamma och i gott skick. De största
ombyggnadsprojekten gällande värdefulla byggnader som är pågår är
bland annat ombyggnaden av Aleksis Kiven peruskoulu och Hagnäs
saluhall. De största renoveringsprojekten som är i planeringsskedet är
ombyggnaden av Kallion ala-aste, Käpylän peruskoulu och Finlandiahuset. Till byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2021-2030
hör även ombyggnader av centrumkvarteren, Tölö sporthall, Georgsgatans simhall och Maunulan ala-asteen koulu.
Den av stadsstyrelsen godkända lokalstrategin styr all verksamhet och
alla aktörer som har att göra med stadens lokaler, från ägande till kundinriktad och totalekonomisk förvaltning och användning av lokaler. Enligt lokalstrategins riktlinjer vill staden bevara värdet på lokalbeståndet i
dess ägo och samtidigt linjerar lokalstrategin att byggnaderna som staden äger används.
Aino Acktés villa och huvudbyggnaden samt hangaren på Malms flygplats är exempel på värdefulla byggnader som är svåra att realisera.
Stadsmiljösektorns syfte är att föreslå att objektens ombyggnadsprojekt
tilläggas till budgetförslagets byggnadsprogram för åren 2022-2031.
Ett av målen inom lokalstrategins genomförandeprogram är förnyandet
av det interna uthyrningssystemet. I samband med förnyandet av hyresmodellen granskas möjligheten till att separera värdefulla fastigheter
till sin egen helhet i hyresmodellen. De ändringar som görs till nivåförhöjning av kapitalhyran bereds år 2022 och syftet är att ändringar tas i
bruk i början av året 2023. Med start i början av år 2022 är målet att höja underhållshyrorna så att de bättre möjliggör byggnaders underhåll
vid rätt tidpunkt.
Staden utvecklar dessutom förfaranden som främjar bevarandet av kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla byggnader med hjälp av processen för värdering och uppdelning i fastighetsportföljer. Värderingen
för tomma lokaler och lokaler som hyrs av externa parter har utförts i
samarbete med planläggningen, stadsmuseet och tomtservicen.
I det fortsatta arbetet utvärderas fortfarande den strategiska betydelsen
för lokaler som staden behåller, d.v.s. på grund av strategiska orsaker
definierar man vilka byggnader som behålls samt deras kassaflöde.
Samtidigt fastställs hur och varifrån förlusten, som uppstår när staden
på grund av strategiska skäl behåller byggnader, på ett transparent sätt
finansieras. Det här kan lösas så att det uppställs ett separat mål för
avkastningen av strategiskt betydelsefulla värdeobjekt, som rapportePostadress
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ras separat och beaktas i målet för verksamhetsbidraget under budgetmomentet Byggnad netto.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet.
Enligt nämnden är ett lösningsalternativ till finansiering som krävs för
renovering av värdefulla objekt med stort betydelse är att anvisa en separat finansiering för detta ändamål till exempel från medlen av en fond
som ska inrättas eller direkt från stadsstyrelsens medel. Enligt föredraganden kan möjligheten till att bilda en separat fond i enlighet med motionen utredas enligt nämndens förslag i samband med förnyandet av
hyresmodellen under året 2022. Ändå ska man i utredningsarbetet ta i
beaktande att det inte är ändamålsenligt att med fonder sköta eller
trygga sådana objekt som staden borde ta hand om som en del av
dess normala egna verksamhet, utan anslagen för sådan verksamhet
ska i regel reserveras i budgeten. Bildande och användning av en fond
för renovering av värdefulla byggnader i enlighet med motionen skulle i
praktiken använda stadens medel på samma sätt som budgetanslag.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 683
HEL 2021-002232 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

367 (516)

Ärende/17
13.10.2021

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.08.2021 § 375
HEL 2021-002232 T 00 00 03

Lausunto
Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki omistaa useita arvokiinteistöjä, joiden käyttökustannukset suhteessa tuloihin ovat korkeat ja joihin liittyy usein korjausvelkaa ja suojelunäkökohtia.
Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymän toimitilastrategian mukaisesti kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän
tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset ovat
käytössä. Esimerkiksi Puotilan kartano, Lauttasaaren kartano, Villa Furuvik, ravintola Kappeli ja Kaisaniemi ovat siirtyneet yksityiseen
omistukseen. Näistä omistajamuutoksista on saatu hyviä kokemuksia
ja kiinteistöjen toiminta jatkuu edelleen.
Toimitilastrategian mukaisesti jatketaan kiinteistöjen realisointia ja kaupunkiympäristölautakunta päätti 25.5.2021 hyväksyä suunnitelman
seuraavien suojeltujen rakennusten myymiseksi: Vuosaaressa osoitteessa Itäreimarinkuja 2 ja 4 sijaitsevat asuinrakennukset, Tapanilassa
sijaitseva Franzenin torppa, Laajasalossa sijaitsevat vapaaajanasunnot Kaivoshuvila, Tornihuvila ja Alppimaja sekä Nuottaniemen
huvilat.
Omassa palvelutuotannossa olevat arvokohteet pyritään pitämään toiminnassa ja kunnossa. Käynnissä olevat suurimmat arvokohteiden perusparannushankkeet ovat muun muassa Aleksis Kiven peruskoulun ja
Hakaniemen kauppahallin perusparannukset. Suunnitteluvaiheessa
olevat suurimmat korjaushankkeet ovat Kallion ala-asteen, Käpylän peruskoulujen ja Finlandiatalon peruskorjaukset. Talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2021 - 2030 sisältyy
myös keskustakorttelien, Töölön kisahallin, Yrjönkadun uimahallin ja
Maunulan ala-asteen koulun perusparannukset.
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Kaupunginhallituksen hyväksymä toimitilastrategia ohjaa kaikkia kaupungin toimitiloihin liittyviä toimia ja toimijoita, omistamisesta asiakaslähtöiseen ja kokonaistaloudelliseen tilojen hallintaan ja käyttöön. Toimitilastrategian linjausten mukaisesti kaupunki haluaa säilyttää
omistamansa toimitilakannan arvon ja samalla toimitilastrategia linjaa,
että kaupungin omistamat rakennukset ovat käytössä.
Aino Acktén huvila ja Malmin lentoaseman päärakennus ja hangaari
ovat arvokohteita ja vaikeasti realisoitavia. Kaupunkiympäristö on lisännyt kohteiden perusparannushankkeet talousarvioesityksen talonrakennusohjelmaan vuosiksi 2022 - 2031.
Toimitilastrategian toimeenpano-ohjelman kohdan 4.4 tavoitteena on
sisäisen vuokrajärjestelmän uudistaminen. Vuokramallin uudistuksen
yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta erottaa arvokiinteistöt vuokramallissa omaksi kokonaisuudekseen. Pääomavuokrien tasokorotuksiin
tehtävät muutokset valmistellaan vuonna 2022 ja muutokset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta. Vuoden 2022 alusta on tavoitteena nostaa ylläpitovuokria siten, että ne mahdollistavat paremmin rakennusten oikea-aikaisen ylläpidon.
Kaupunki kehittää lisäksi kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
arvokkaiden rakennusten säilymistä edistäviä menettelyitä arvottamisja salkuttamisprosessin avulla. Tyhjien ja kaupungin ulkopuolisille vuokrattujen tilojen osalta on tehty arvottaminen yhteistyössä kaavoituksen, kaupunginmuseon ja tonttipalvelun kanssa.
Jatkotyössä tulee arvioida edelleen ns. pidettävien tilojen strateginen
merkitys kaupungille eli määritellä strategisista syistä kaupungilla pidettävät rakennukset ja niiden kassavirta. Samalla linjataan miten ja mistä
rahoitetaan läpinäkyvästi tappio, joka syntyy strategisista syistä pidettävistä kohteista kaupungille. Ratkaisuvaihtoehtoina on, että strategisesti merkittävien pidettävien arvokohteiden tuotolle asetetaan erillinen
tavoite, joka raportoidaan erikseen ja otetaan huomioon Rakennus netto – talousarviokohdan toimintakatetavoitteessa tai erillinen rahoitus
esimerkiksi perustettavan rahaston tai suoraan kaupunginhallituksen
varoista.
Mahdollisuus erillisen rahaston luomiselle selvitetään vuokramallin uudistustyön yhteydessä vuoden 2022.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672
aniko.patrakka(a)hel.fi
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Sari Hilden, tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315
sari.hilden(a)hel.fi
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi
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§ 307
Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om en
barn- och seniorstig i Centralparken
HEL 2021-002849 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Behandling
Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det reds ut om säkerheten blir bättre genom att cirkulationsriktningen på den två kilometer långa rullskridsko- och
rullskidbanan i Centralparken ändras till medurs. Backen längst
norrut på banan och kurvan vid den är en farlig kombination.
Banans säkerhet kan bli bättre då cirkulationsriktningen ändras
för alla användare till medurs under alla årstider. Om cirkulationsriktningen ändras, ska det också beaktas i skyltarna som
man håller på att ta fram.
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
7 Omröstningen
Ledamoten Pia Kopras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig
NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det reds ut om säkerheten blir bättre genom att cirkulationsriktningen på den två kilometer långa rullskridsko- och rullskidbanan i Centralparken ändras till medurs. Backen längst norrut på banan
och kurvan vid den är en farlig kombination. Banans säkerhet kan bli
bättre då cirkulationsriktningen ändras för alla användare till medurs
under alla årstider. Om cirkulationsriktningen ändras, ska det också
beaktas i skyltarna som man håller på att ta fram.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 33
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff,
Maaret Castrén, Mika Ebeling, Juha Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja,
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Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Dani
Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mikko Paunio,
Petrus Pennanen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus
Rantala, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari
Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen
Nej-röster: 1
Oula Silvennoinen
Blanka: 49
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Lotta Backlund, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi
Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund,
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen,
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka
Järvinen, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela,
Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan
Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Seida
Sohrabi, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki
Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan
Yanar
Frånvarande: 2
Mai Kivelä, Teija Makkonen
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Pia Kopras förslag till hemställningskläm.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 03.03.2021 Asko-Seljavaara Sirpa Lapsi- ja senioripolku
Keskuspuistoon

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar
Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och 14 andra fullmäktigeledamöter
föreslår i sin motion 3.3.2021 att man på en led för gång-, cykel- och
mopedtrafik i Centralparken eller i andra parker i Helsingfors reserverar
ett avsnitt på 1-3 kilometer för fotgängare, med förbehållet att cyklar
och elsparkcyklar är förbjudna på avsnittet. Samtidigt byggs banor avsedda för cyklister.
Stadsstyrelsen har med anledning av motionen fått utlåtanden från kultur- och fritidsnämnden 27.4.2021 och stadsmiljönämnden 10.5.2021.
Utlåtandena har beretts i samarbete.
Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att främjande av rörligheten bland barnfamiljer och seniorer är en
central del av målen för stadens program för främjande av välmående
och hälsa. Därför är planeringen och utvecklingen av rutter för barnfamiljer och seniorrutter i bostadsområden och i den övriga stadsmiljön
en sak som är värd att stöda.
Väster om Svedängen, i Håkansåker finns en cirka två kilometer lång
cykelslinga i västra kanten av Centralparken, som tidigare har varit rullskidbana. Slingan är upplyst och asfaltbelagd och upprätthålls av stadens idrottstjänster. Det är fråga om ett naturligt lugnt skogsstråk som
lämpar sig för lugn utevistelse. Den är väl tillgänglig till fots både från
bostadsområdena i Håkansåker och Kungseken och från Svedängens
friluftsstuga. Användningen av rutten har i skyltningsplanen för Centralparken anvisats endast för fotgängare och löpare, cykelåkning förbjuds
med skyltar. Det här lugnar användningen av rutten då cyklisterna
stannar på Centralparkens huvudstråk som tangerar området. Om vintrarna underhåller idrottstjänsterna det som ett skidspår för traditionell
stil, vilket gör det möjligt med lugn skidåkning för barnfamiljer och seniorer. Idrottstjänsterna har för avsikt att avlägsna asfalten om anslagen
så tillåter. Stadsstyrelsen konstaterar i anslutning till detta att även efter
ett eventuellt avlägsnande av asfalten ska beläggningen vara tillräckligt
bärbar med tanke på människor som rör sig med rollator, rullstol eller
barnvagn.
Enligt utlåtandena kommer man från Svedängens friluftsstuga ta fram
en ny upplyst rutt till Håkansåker som underhålls året runt, vilket dels
ökar möjligheterna till vinterpromenader i Svedängens område. Den är
dock avsedd både för fotgängare och cykelåkning.
De ovan nämnda rutterna ingår i Centralparken skyltningskarta, som
togs fram som en del av Centralparkens nya skyltningsplan. Skyltningen i Centralparken gör det möjligt att hitta lämpliga rutter för varje motionär och att planera promenader. Trygg användning av CentralparPostadress
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kens friluftsrutter och en sådan styrning av mångformigt friluftsliv som
nämnds ovan förutsätter att skyltningen förverkligas i terrängen.
Stadsmiljönämnden godkände översiktsplanen för skyltning år 2020.
Byggplanerna är också färdiga med tanke på genomförandet av projektet. Skyltningen förverkligas inom ramen för de anslag som reserverats
för friluftsområden, så att den ständigt ökande friluftsanvändningen av
Centralparken kan fortsätta på ett tryggt, hållbart och fungerande sätt.
I Centralparken finns redan nu också spånbaserade motionsbanor, där
det är förbjudet att cykla. Sådana finns i Svedängen, Hertonäs, Månsas, Britas, Degerö och Stapelstaden. Stadsstyrelsen konstaterar dock
att dessa lämpar sig bäst för sådana seniorer som inte behöver hjälpmedel för att röra sig.
Familjestigen som öppnades 2010 i Tali har fått mycket positiv respons
under årens lopp. Familjestigen är en tillgänglig frilufts- och motionsrutt
(0,55 km) för människor i alla åldrar och den lämpar sig särskilt för äldre, personer med funktionsnedsättning och för barn. Vid den tillgängliga
rutten finns funktionella motionslekredskap för barn och utemotionsredskap för vuxna och äldre. Vid rutten finns det två lekplatser som är avsedda endast för barn, där det finns motionsinriktade klätterställningar.
Målet ska vara att genomföra dylika stiga på olika håll i Helsingfors. Idrottsservicehelheten vid stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn
har inlett beredningen av stadens gemensamma program för näridrottsplatser, i vilket det är möjligt att främja sådana förslag som Talis idrottsstig och även i övrigt sådana som avses i motionen.
Till slut konstaterar stadsstyrelsen att Centralparkens linjenät inte nödvändigtvis möjliggör en särskild rutt som är lättillgänglig för äldre och
som endast kan anvisas för gång eller, på motsvarande sätta, att separata cykelvägar inte kan byggas utan att det försvårar den allmänna
användningen av rutterna eller minskar ytan för den egentliga parken.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
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Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 647
HEL 2021-002849 T 00 00 03

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

Kaupunkiympäristölautakunta 11.05.2021 § 247
HEL 2021-002849 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden ylläpitämä Keskuspuiston
ulkoilureitistö tarjoaa monipuolisen reittiverkoston kaikenikäisille ympärivuotiseen liikuntaan. Valtuustoaloitteessa toivotaan erityisesti lapsille
ja senioreille osoitetun reitin osoittamista Keskuspuiston alueelle. Kyseisellä reitillä olisi pyöräily kiellettyä, mikä mahdollistaisi rauhallisen
kävelyn.
Keskuspuistossa on tarjolla kuntoratoja, joilla pyöräily on kielletty. Näitä
on Paloheinässä, Maunulassa ja Pirkkolassa. Lisäksi Paloheinän länsipuolella, Hakuninmaan alueella Keskuspuiston länsireunassa on noin
kahden kilometrin mittainen ympyrälenkki, joka on aikaisemmin toiminut rullasuksiratana. Lenkki on valaistu ja asfalttipintainen. Se on jalkaisin hyvin saavutettavissa sekä Hakuninmaan ja Kuninkaantammen
asuinalueilta että Paloheinän ulkoilumajalta. Reitti on valaistu. Reitin
käyttö on osoitettu Keskuspuiston opastussuunnitelmassa kesäisin vain
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jalkaisin liikkumista varten eli pyöräily kielletään opastein. Tämä rauhoittaa reitin käyttöä pyöräilijöiden pysyessä aluetta sivuavalla Keskuspuiston pääulkoilureitillä. Talvisin liikuntapalvelut hoitaa sitä perinteisen
hiihtotavan latuna, jolloin se mahdollistaa lapsiperheille ja senioreille
rauhallisen hiihdon. Paloheinän majalta opastetaan uusi valaistu, ympärivuotisesti kunnossapidetty kävelylenkki ja yhteys Hakuninmaalle,
mikä omalta osaltaan lisää talvikävelyn mahdollisuuksia Paloheinän
alueella.
Edellä mainitut reitit ovat mukana Keskuspuiston opaskartassa, joka
laadittiin osana Keskuspuiston uutta opastussuunnitelmaa. Keskuspuiston opastus mahdollistaa kullekin ulkoilijalle sopivien reittien löytämisen ja kävelylenkkien suunnittelun. Keskuspuiston ulkoilureittien turvallinen käyttö ja edellä mainitun kaltainen, monenlaisen ulkoilun ohjaus edellyttää opastuksen toteuttamista maastoon. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi opastuksen yleissuunnitelman vuonna 2020.
Rakennussuunnitelmat ovat myös valmiina hankkeen toteuttamista
varten. Opastusta toteutetaan ulkoliikunta-alueille varattujen määrärahojen puitteissa, jotta Keskuspuiston jatkuvasti kasvava ulkoilukäyttö
voisi jatkua edelleen turvallisesti, kestävästi ja toimivasti.
Lausunto on valmisteltu yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto
myös kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalta.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508
tiina.saukkonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 55
HEL 2021-002849 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Lapsiperheiden ja senioreiden liikkumisen edistäminen on keskeinen
osa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja liikkumisohjelman tavoitteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitääkin kannatettavana lapsiperheille tarkoitettujen reittien ja seniorireittien suunnittelua ja kehittämistä soveltuvin osin kaupunkiympäristöön ja asuinalueille. Keskuspuiston reittiverkosto ei kuitenkaan välttämättä mahdollista
helposti saavutettavaa erillisreittiä varsinkaan ikäihmisille.
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Keskuspuistossa on kattava reittiverkosto, jonka keskelle on haasteellista löytää erillisreitti, joka voitaisiin osoittaa pelkästään kävelylle tai
vastaavasti rakentaa erillisiä pyöräilybaanoja ilman, että se hankaloittaisi reittien yleistä käyttöä.
Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää ns. vanhaa rullaluistelurataa Keskuspuiston pohjoisosassa. Radan pituus on noin 2 km, ja se sijaitsee
sivussa Keskuspuiston reitistöstä. Rata ei ole kesäaikaan juurikaan
käytössä, ja talviaikaan radalle ajetaan latu. Uuden Keskuspuiston
opastussuunnitelman yhteydessä reitti opastetaan talvisin perinteisen
hiihtotyylin laduksi. Kesäaikaan reitin käyttö ohjataan kävelyyn pyöräilyn kieltävin opastein. Reitti on luonnostaan rauhallinen metsäreitti, joka soveltuu rauhalliseen ulkoiluun.
Kävelyyn ja pyöräilyyn opastetaan Keskuspuiston opastussuunnitelmassa uusi ympyrälenkki Paloheinän majalta.
Reitin asfaltin poisto on ollut liikuntapalvelukokonaisuuden suunnitelmissa jo vuosia. Asfaltin poistoon ei ole pystytty varaamaan määrärahaa talousarvioissa, eikä siihen ole varattu määrärahaa vuoden 2022
talousarviovalmistelun yhteydessä. Liikuntapalvelukokonaisuuden varovainen arvio on, että asfaltin poisto maksaa noin 100 000–150 000
euroa.
Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää useita purupohjaisia kuntoratoja,
joilla pyöräily on kielletty. Kyseiset radat sijaitsevat Paloheinässä, Herttoniemessä, Maunulassa, Pirkkolassa, Laajasalossa ja Tapulikaupungissa.
Vuonna 2010 Taliin avattu perhepolku on saanut paljon positiivista palautetta vuosien varrella. Perhepolku on esteetön ulkoilu- ja kuntoilureitti (0,55 km) kaikenikäisille, se soveltuu erityisesti ikääntyville, toimintarajoitteisille ja lapsille. Esteettömän reitin varrella on toiminnallisia liikuntaleikkivälineitä lapsille sekä ulkokuntoiluvälineitä aikuisille ja ikääntyneille. Reitin varrella on kaksi vain lapsille tarkoitettua leikkipaikkaa,
joissa on liikunnallisia kiipeilytelineitä.
Tarkoituksenmukaisinta olisi, että Talin perhepolun mallin mukaisia
helposti saavutettavia eri kohderyhmille soveltuvia reittejä suunniteltaisiin ja kehitettäisiin eri puolille Helsinkiä. Kaupunkiympäristön toimiala
ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ovat
aloittaneet kaupungin yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman valmistelun,
jossa pohditaan myös aloitteen kaltaisia ehdotuksia.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 308
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om en återvinningsstation i Mosabacka
HEL 2021-003496 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 17.03.2021 Honkasalo Veronika Kierrätyspiste Tapanilaan

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Utlåtandet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Veronika Honkasalo och 19 andra ledamöter föreslår i sin
motion att en återvinningsstation så snabbt som möjligt ordnas i Mosabacka. Dessutom föreslås att staden förtydligar de inre processer som
har att göra med hur återvinningsstationer placeras jämlikt, effektivt och
omfattande på olika ställen i staden. För tillfället verkar det som om en
enda negativ synpunkt i hörandet av grannar kan hindra placeringen av
en återvinningsstation.
I samband med behandlingen av detaljplaneförslaget för det södra stationsområdet i Mosabacka har man sökt ett ställe för en återvinningsstation, och ett läge hittades på Trollportens parkeringsområde i hörnet
av Trollporten och Malms handelsväg. Tillståndsprocessen för åtgärdstillståndet pågår i byggnadstillsynstjänsten. Invånarnas hörande som är
en del av tillståndsprocessen har precis anhängiggjorts och eftersom
det inte finns bostadshus i omgivningen av återvinningsstationen kan
man förvänta sig att placeringen inte väcker motstånd. Om motiverat
motstånd inte framkommer i samband med hörandet kan tillståndet för
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placeringen av återvinningsstationen antagligen beviljas under början
av hösten. Efter det placerar Förpackningsåtervinning RINKI Ab återvinningskärlen på området. Enligt bolaget är det möjligt att placera kärlen på området några dagar efter att tillståndet beviljats.
Staden och Förpackningsåtervinning RINKI Ab har i samarbete redan
under en längre tid sökt en lämplig plats för Mosabackas återvinningsstation. I det småhusdominerade och tätt byggda Mosabacka har det
varit svårt att hitta lämpliga platser eftersom platsen ska fylla flera krav
som har att göra med trafikarrangemang, säkerhet, verksamhetens utrymmesbehov, markägande och förebyggandet av möjliga störningar
för bostadsfastigheterna. Att bygga områdesåtervinningsstationer kräver åtgärdstillstånd. En del av de platser som tidigare upplevts som
lämpliga har gått vidare till ansökningsskedet men i hörandet, som är
en del av processen, har grannskapet opponerat sig projekten och därför har tillståndsansökningarna dragits ur behandling. Motsättande
ställningstaganden som getts under hörandetiden bådar vanligen om
att ett rättelseyrkande görs för det beviljade lovet. Rättelseyrakan leder
eventuellt också till en långvarig process, vars slutresultat inte är känt
på förhand, vilket är utmanande för sökanden. Målet är att uppnå en situation som grannarna upplever som acceptabel. På grund av detta,
och oberoende av allas gemensamma vilja, hade man inte tidigare hittat en ersättande placering för de bortförda tunnorna som tillfredsställer
alla parter.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer
överens med utlåtandet.
Stadsstyrelsen konstaterar att staden bör förtydliga sina inre processer
som har att göra med hur återvinningsstationer placeras jämlikt, effektivt och omfattande på olika ställen i staden.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 17.03.2021 Honkasalo Veronika Kierrätyspiste Tapanilaan
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 718
HEL 2021-003496 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
04.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Minja Koskela: ”Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulee selkeyttää sisäisiä prosessejaan, jotka liittyvät siihen, miten kierrätyspisteet
sijoitetaan yhdenvertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti eri kaupungin alueilla.”
Kannattaja: Daniel Sazonov
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
27.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 425
HEL 2021-003496 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
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Kaupunkiympäristön toimiala näkee lähialueen asukkaille saavutettavissa olevien kierrätyspisteiden olemassa olon tärkeäksi, niin ympäristön kuin asukkaiden näkökulmasta. Kaupunkiympäristölautakunta on
velvoittanut Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä kaupunkiympäristön toimialan etsimään Tapanilan alueelta paikan kierrätyspisteelle syyskuuhun 2021 mennessä,
ja uusi paikka kierrätyspisteelle on löytynyt Hiidenportin pysäköintialueelta.
Tapanilan kierrätyspisteelle on etsitty paikkaa kauan Pakkauskierrätys
Ringin ja kaupungin yhteistyönä. Pientalovaltaisessa ja tiiviissä Tapanilassa sopivia paikkoja on ollut vaikea löytää, sillä paikan tulee täyttää
useat vaatimukset liittyen liikennejärjestelyihin, turvallisuuteen, toiminnan tilatarpeisiin, maanomistukseen sekä asuinkiinteistöille mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Aluekierrätyspisteiden rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvontapalvelusta. Osa aiemmin soveltuviksi havaituista kohteista on edennyt
hakemusvaiheeseen, mutta prosessiin liittyvässä kuulemisessa naapurusto on vastustanut hankkeita, ja tämän johdosta lupahakemukset
on vedetty pois käsittelystä. Kuulemisaikana annetut vastustavat kannanotot ennakoivat yleensä sitä, että myönnetystä luvasta tehdään oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus johtaa mahdollisesti pitkäkestoiseenkin prosessiin, jonka lopputulos ei ole ennalta tiedettävissä, mikä on
haasteellista hakijan kannalta. Tavoitteellista on saavuttaa tilanne, jonka naapurit kokevat hyväksyttäväksi. Tästä syystä poistuneille astioille
ei kaikkien yhteisestä tahtotilasta huolimatta oltu aiemmin löydetty kaikkia osapuolia tyydyttävää korvaavaa sijaintia.
Nyt uusi, kaikki reunaehdot täyttävä sijainti on löytynyt tarkan etsinnän
tuloksena Hiidenportin pysäköintialueelta, joka sijaitsee Hiidenportin ja
Malmin kauppatien kulmauksessa. Toimenpideluvan lupaprosessi on
vielä käynnissä rakennusvalvontapalvelussa, joten sopimusta kyseiselle sijainnille ei ole vielä saatu varmistettua. Kuitenkin lupaprosessiin
liittyvä asukkaiden kuuleminen on juuri laitettu vireille. Koska kierrätyspisteen lähiympäristössä ei ole asuinrakennuksia, on oletettavaa, ettei pisteen sijoittaminen kohtaa vastustusta. Jos kuulemisessa ei ilmene perusteltua vastustusta, lupa kierrätyspisteen sijoittamiseksi tullaan
myöntämään rakennusvalvontapalvelussa todennäköisesti syyskuun
aikana. Pakkauskierrätys Rinki tulee sijoittamaan tämän jälkeen kierrätysastiat alueelle, astiat saadaan tuotua Ringin arvion mukaan muutamassa päivässä luvan myöntämisen jälkeen.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
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Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806
johanna.himberg(a)hel.fi
Pia-Liisa Orrenmaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26419
pia-liisa.orrenmaa(a)hel.fi
Laura Kankaanpää, liikenneinsinööri, puhelin: 310 35131
laura.kankaanpaa(a)hel.fi
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§ 309
Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om uppkallande
av ett offentligt stadsrum eller stråk till minne av Jörn Donner
HEL 2021-004207 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Arajärvi Pentti Julkisen kaupunkitilan tai
reitin nimeäminen Jörn Donnerin muistoksi

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Pentti Arajärvi och 19 andra ledamöter konstaterar i sin
motion 31.3.2021 bl.a. att Jörn Donner var en polemisk urbanist och
stadspolitiker, som en medlem i Helsingfors stadsfullmäktige (1969- 1976, 1985-1992, 2005-2008 och 2017-2019), men även på åtskilliga
andra arenor. På Jörn Donners världskarta fanns såväl hemadressen
på Norra Kajen som europeiska metropoler som han beskrev i sina
böcker. I motionen föreslås en utredning om var i Helsingfors det vore
passande att namnge ett värdigt element i stadsrummet till minne av
Jörn Donner.
Med anledning av motionen har namnkommittén (5.5.2021) och stadsmiljönämnden (24.8.2021) gett utlåtanden i ärendet.
Namnkommittén konstaterar om Helsingfors stads etablerade namngivningsprinciper att det är möjligt att överväga att namnge ett objekt
efter en person om personen är en finländare vars livsverk är nationellt
eller internationellt betydelsefullt, eller om personen är född, har bott en
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del av sitt liv eller gjort sitt livsverk i Helsingfors, eller om personen på
ett positivt sätt anknyter till stället som namnges eller representerar
ställets historiska skiktning. Helsingfors principer för minnesnamn följer
FN: s och finskspråkiga nämndens för det finska språket rekommendationer. Enligt internationellt godkänd praxis rekommenderas dessutom
att en väntetid på några år följs efter att personen avlidit, innan man
kan överväga att inkludera personens namn i det officiella namnbeståndet. I Helsingfors har väntetiden etablerat sig som ca fem år lång
från personens bortgång.
Vid tidpunkten för undertecknandet av motionen har det förlöpt endast
litet mer än ett år sedan författaren, filmproducenten, riksdagsledamoten och professorn Jörn Johan Donner (1933-2020) avled. Namnkommittén anser att det så kort tid efter personens död inte är ändamålsenligt att ta upp en namnplats för övervägande i Helsingfors namnbestånd. Namnkommittén anser att initiativtagarna kan åter väcka ärendet
efter en tillräckligt lång tid. Det är bra att utreda de anhörigas samtycke
till att namngivningsprojektet.
Istället för planenamnet kan man överväga att t.ex. arrangera ett evenemang som uppkallats efter Donner, eller att minnas och göra hans
namn kännt på ett annat sätt, t.ex. med en minnesplakett, en egen
bänk, ett träd eller dylikt. Ett alternativ kunde även vara att namnge ett
utrymme som har att göra med Donners långa livsverk, som t.ex. ett
auditorium eller ett mötesrum efter honom.
Stadsmiljösektorn konstaterar liksom namnkommittén att det inte förlöpt tillräckligt med tid sedan Jörn Donner dog för att inkluderandet av
hans namn i Helsingfors officiella planenamn kunde övervägas. En annorlunda form av att minnas Donner kunde redan nu komma i fråga,
och nämnden lämnar saken i initiativtagarnas händer för att övervägas
i samarbete med de anhöriga.
Stadsstyrelsen anser att de förfaranden som presenteras i utlåtandena
är ändamålsenliga sätt att komma ihåg en sådan betydande Helsingforsbaserad samhällelig och kulturell opinionsbildare.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Bilagor
1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Arajärvi Pentti Julkisen kaupunkitilan tai
reitin nimeäminen Jörn Donnerin muistoksi

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 645
HEL 2021-004207 T 00 00 03

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

Kaupunkiympäristölautakunta 24.08.2021 § 390
HEL 2021-004207 T 00 00 03

Hankenumero 5264_200

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000
paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia
nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy
läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.
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Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kirjailija, elokuvatuottaja,
kansanedustaja, professori Jörn Johan Donnerin (1933–2020) kuolemasta ei ole vielä kulunut riittävän pitkä aika, jotta hänen muistamistaan voitaisiin harkita Helsingin virallisessa asemakaavanimistössä.
Nimistötoimikunta on 5.5.2021 antamassaan lausunnossaan todennut,
että kansainvälisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti suositellaan
noudattamaan muutaman vuoden odotusaikaa henkilön kuoleman jälkeen, ennen kuin henkilön nimeä voidaan harkita otettavaksi osaksi
kaavanimistöä. Helsingissä täksi aikarajaksi on vakiintunut tapauskohtaisesti noin viisi vuotta henkilön kuolemasta.
Asemakaavaan merkityn nimen sijasta esimerkiksi jonkin kulttuuri- tai
tapahtumapaikan tai -alueen sisäisen tilan nimeäminen voisi tulla kevyempänä menettelynä kyseeseen. Myös esimerkiksi nimikkotapahtumat
ja nimikkojulkaisut, muistopenkki, muistopuu tai muistolaatta voisivat
tuoda Jörn Donnerin elämäntyötä nykykaupunkilaisten tietoisuuteen ja
osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa. Tällaisten muistohankkeiden edistäminen voinee jäädä aloitteentekijöiden harkintaan yhteistyössä omaisten kanssa.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 05.05.2021 § 38
HEL 2021-004207 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:
Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat
YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia. Kansainvälisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti suositellaan lisäksi noudattamaan
muutaman vuoden odotusaikaa henkilön kuoleman jälkeen, ennen kuin
henkilön nimeä voidaan harkita otettavaksi osaksi virallista kaavanimiPostadress
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stöä. Helsingissä täksi aikarajaksi on vakiintunut noin viisi vuotta henkilön kuolemasta.
Kirjailija, elokuvatuottaja, kansanedustaja, professori Jörn Johan Donnerin (1933–2020) kuolemasta on kulunut valtuustoaloitteen allekirjoittamishetkellä vasta vähän yli vuosi. Nimistötoimikunta katsoo, että näin
pian henkilön kuoleman jälkeen ei ole asianmukaista ottaa nimikkopaikkaa harkittavaksi Helsingin kaavanimistöön. Nimistötoimikunta ehdottaa, että aloitteentekijät voivat ottaa asian esille uudelleen riittävän
ajan kuluttua. Omaisten suostumus nimeämishankkeen käynnistämiselle on hyvä selvittää.
Nimistötoimikunta suosittaa lisäksi selvittämään kaavanimen sijaan
vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja
tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa, tai esimerkiksi jonkin Donnerin pitkään elämäntyöhön liittyvän sisätilan, kuten vaikkapa luentosalin tai kokoushuoneen, nimeämistä Jörn Donnerin mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

388 (516)

Ärende/21
13.10.2021

§ 310
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ett försök
med mobbningsblinker för att förebygga mobbning i skolorna
HEL 2021-002230 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Alviina Alametsä och 15 andra ledamöter förslår i sin motion att staden inleder ett pilotprojekt med mobbningsblinker i valda
skolor på lågstadienivå och enligt behov även på daghem samt utreder
dess verkningar. Dessutom föreslår ledamöterna som väckt motionen
att staden som en del av verkställandet av antimobbningsprogrammet
ska sätta sig in i övriga nya praktiska metoder för att förebygga mobbning.
Vid Törnävä skola i Seinäjoki har det använts mobbningsblinkern som
en av de praktiska metoderna för att förebygga mobbning. Enligt forskningar sker största delen av mobbningssituationerna på rasterna och
mobbningsblinkern är ett praktiskt verktyg för att förebygga mobbning
och anmäla om den. Seinäjoki stads preliminära erfarenheter om användning av blinkern har varit positiva.
Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningssektorns utlåtande
och konstaterar att det är motiverat att inleda ett pilotprojekt med
mobbningsblinkern även i Helsingfors, och att det är möjligt att genomPostadress
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föra försöket på ett kostnadseffektivt sätt. Som en del av pilotprojektet
är det nödvändigt att efter införing av blinkern utvärdera dess fördelar
till exempel på basis av skolelevernas erfarenheter.
Mobbning sker även under skolresor, på nätet eller i klassrum. Utöver
mobbningsblinkern är det även nödvändigt att i stort utsträckning genomföra åtgärder i enlighet med antimobbningsprogrammet AMP13.
AMP13 har införts inom småbarnspedagogik, i skolorna och i läroanstalterna. Programmet innebär totalt tretton åtgärder varav en del handlar om att förebygga mobbning, en del om åtgärder i mobbningssituation på daghem, i skolor och i läroanstalter och en del om sådana situationer när det behövs hjälp av aktörer utanför personalen. Programmets åtgärder har börjats genomföra både inom branschen och tillsammans med samarbetsparterna.
I Helsingfors har man också börjat utveckla en digital responskanal
som används i större utsträckning för att anmäla mobbning, våld, trakasserier eller diskriminering. Alla parter ska kunna berätta om mobbning när som helst, med namn eller anonymt. För tillfället det mest fungerande alternativet är en frågeblankett som skapas till Wilma och som
barnet, den unga eller vårdnadshavaren kan använda för att anmäla
ovannämnda saker. Den blanketten har tagits till försöksanvändning i
två grundskolor och man strävar efter att utvidga användning av den att
omfatta alla skolor och läroanstalter.
Staden tar i bruk alla fungerande åtgärder för att motverka mobbning
och gör det vid behov även i snabb tidtabell.
Fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret
stämmer överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
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Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

390 (516)

Ärende/21
13.10.2021

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 648
HEL 2021-002230 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 04.05.2021 § 206
HEL 2021-002230 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän valtuustoaloitteesta kiusaamisvilkun kokeilemisesta väkivallan torjumiseksi kouluissa:
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi
lokakuussa 2019 kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen ohjelman eli
KVO13. Ohjelma laadittiin yhdessä lasten, nuorten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Keskeistä ohjelman laatimisessa on ollut se, että lapset ja nuoret ymmärtävät suunnitelman ja ottavat sen omakseen.
Ohjelmassa on kaikkiaan kolmetoista pääkohtaa, joista osa liittyy kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, osa päiväkodin/koulun/oppilaitoksen toimenpiteisiin kiusaamistilanteissa ja osa niihin tilanteisiin, joihin tarvitaan oman henkilökunnan ulkopuolisia toimijoita. Ohjelman toimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan sekä toimialan sisällä että yhteistyökumppanien kanssa.
Kiusaamisen vastaisen ohjelman pääkohdat ovat:
Hyvinvoinnin mittarit
Sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat
Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt
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Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen
Hyvinvoinnin starttitapaamiset
Sähköiset palautekanavat
Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen
Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt
Restoratiiviset lähestymistavat
Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle
Kiusaaminen on rikos. K-0 toiminta kaikki koulut kattavaksi
Tukioppilastoiminnan kehittäminen
Vertaistukitoiminta
Ohjelmaa laadittaessa kartoitettiin ensin kiusaamisen estämisen nykytila varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Seinäjoen Törnävän koulussa on kokeiltu yhtenä käytännön keinona kiusaamisen torjumiseen kiusaamisvilkkua. Suuri osa kiusaamistilanteista tapahtuu tutkitusti välitunneilla, ja kiusaamisvilkku on yksi käytännön työkalu kiusaamisen torjumiseen ja siitä ilmoittamiseen. Seinäjoen alustavat kokemukset vilkun käytöstä ovat olleet positiivisia. Kiusaamisvilkun
pilotointi on perusteltua myös Helsingissä, ja se on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Osana pilotointia on arvioitava vilkun hyötyjä
käyttöönoton jälkeen esimerkiksi koululaisten kokemusten perusteella.
Kiusaamista tapahtuu muuallakin kuin välitunneilla, esimerkiksi koulumatkoilla, netissä tai luokassa. Kiusaamisvilkun ei tule olla ainoa toimenpide kiusaamisen torjumiseen, vaan sen lisäksi tulee toteuttaa laajasti KVO13 ohjelman toimenpiteitä.
Helsingissä on ryhdytty kehittämään myös sähköisiä, laajemmin käytettäviä palautekanavia kiusaamisesta, väkivallasta, häirinnästä tai syrjinnästä ilmoittamiseen. Kiusaamisesta tulee voida ilmoittaa milloin vaan,
kaikkien asianosaisten toimesta ja nimellä tai anonyymisti. Tällainen ilmoittamismahdollisuus tulee luoda tulevaan ASTItietohallintojärjestelmään. Tällä hetkellä toimivin vaihtoehto on luoda
Wilmaan kysymyslomake, jonka avulla lapsi, nuori tai hänen huoltajansa voi ilmoittaa edellä mainituista asioista. Tämä lomake on otettu koekäyttöön kahdessa peruskoulussa, ja ensi lukuvuoden alussa päästäneen lomakkeen käyttöön kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa.
Koulukiusaamisen vastaisia toimia kehitetään sekä valtakunnallisesti
että alueellisesti Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa
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alan kehitystä ja ottaa tarvittaessa nopeallakin aikataululla käyttöön kaikki toimivat keinot, joitten avulla kiusaaminen saadaan loppumaan.
Käsittely
04.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Anu Korppi: Nyt vastauksessa sanotaan näin:
"Tässä yhteydessä arvioitiin myös kiusaamisvilkun tai vastaavan
käyttöönottoa yhtenä mahdollisena toimenpiteenä. Todettiin, että kiusaamista tapahtuu muuallakin kuin välitunneilla, esimerkiksi koulumatkoilla, netissä tai luokassa. Usein on nopeampaa ilmoittaa havainnoistaan suoraan välituntia valvovalle opettajalle, kuin mennä pihan toiselle puolelle painamaan kiusaamisvilkkua. Huoltajat eivät voisi ilmoittaa havaintojaan tätä kautta. Lisäksi vilkkua voitaisiin painaa vain huvin
vuoksi."
Ehdottaisin tämän korvaamista seuraavasti:
"Seinäjoen Törnävän koulussa on kokeiltu yhtenä käytännön keinona
kiusaamisen torjumiseen kiusaamisvilkkua. Suuri osa kiusaamistilanteista tapahtuu tutkitusti välitunneilla, ja kiusaamisvilkku on yksi käytännön työkalu kiusaamisen torjumiseen ja siitä ilmoittamiseen. Seinäjoen
alustavat kokemukset vilkun käytöstä ovat olleet positiivisia. Kiusaamisvilkun pilotointi on perusteltua myös Helsingissä, ja se on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Osana pilotointia on arvioitava vilkun hyötyjä käyttöönoton jälkeen esimerkiksi koululaisten kokemusten
perusteella.
Kiusaamista tapahtuu muuallakin kuin välitunneilla, esimerkiksi koulumatkoilla, netissä tai luokassa. Kiusaamisvilkun ei tule olla ainoa toimenpide kiusaamisen torjumiseen, vaan sen lisäksi tulee toteuttaa laajasti KVO13 ohjelman toimenpiteitä.
Helsingissä on ryhdytty kehittämään myös" sähköisiä, laajemmin käytettäviä...
Kannattaja: Emma Kari
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Anu Korpin vastaehdotuksen
yksimielisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
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Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219
niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 311
Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om bättre arbetsförhållanden för familjedagvårdare
HEL 2021-002227 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mari Holopainen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att arbetsförhållandena för familjedagvårdare förbättras bland annat genom åtgärder som gäller arbetstiden och de ersättningar som utbetalas för arbetet.
Familjedagvård i hem är en form av småbarnspedagogik där familjedagvårdaren arbetar i sitt eget hem. I ett familjedaghem kan samtidigt
ges småbarnsfostran för högst fyra barn inklusive familjedagvårdarens
egna barn yngre än skolåldern.
De senaste fem åren har antalet familjedagvårdare minskat betydligt i
Helsingfors. År 2016 fanns här 150 familjedagvårdare som jobbade i
sitt eget hem, och antalet barn de hade hand om var
529. I maj 2021 fanns det i Helsingfors 60 familjedagvårdare, med
hand om sammanlagt 225 barn.
Motionen hänvisar till att det ofta går långsamt att få stöd för familjedagvården. Stöd av en ambulerande speciallärare i småbarnspedagogik eller en lärare i finska som andra språk kan fås också inom familjePostadress
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dagvården. Dessutom är en ambulerande speciallärare i småbarnspedagogik eller en lärare i finska som andra språk enligt avtal med vid arbetsaftnarna för familjedagvårdare, och vägleder till och utvecklar pedagogiska arbetssätt som motsvarar barnens behov. Träffarna har fått
tacksamma omdömen av vårdarna.
Kostnaderna för familjedagvård är något högre än den teoretiska medelkostnaden för daghem: Medelkostnaden per år och barn för familjedagvård hemma hos vårdaren är 14 450 euro.
Medelkostnaden för gruppfamiljedagvård är 13 500 euro per år, och inom den kommunala daghemsvården är medelkostnaden per teoretiskt
barn 10 500 euro per år.
Arbetstid och systemet för arbetstidsredovisning
I motionen föreslås att man i familjedagvårdares arbetstid borde räkna
in även sådan verksamhet utanför den egentliga vården som gör det
möjligt att ge familjedagvård av hög kvalitet.
Definitionen på vad som räknas som arbetstid för de familjedagvårdare
som arbetar i sitt eget hem ändrades fr.o.m. 1.4.2021. Som arbetstid
räknas den tid som binds av barnens vårdtider samt den i arbetsskiftsplanen nämnda tid då familjedagvårdaren inte har hand om barnen.
Chefen för familjedagvården fastställer tillsammans med familjedagvårdaren arbetsuppgifterna för den tid då barnen enligt arbetsskiftsplanen inte får vård. Dessa arbetsuppgifter kan handla om till exempel
skrivarbeten, planering av verksamheten, eller mathållning.
Helsingfors stads familjedagvårdare använder mobilappen Läsnä
[övers. ordagrant: närvarande], som används bl.a. för att stämpla in för
arbetsdagen, anteckna barnens när- eller frånvaror, och bokföra kostnadsersättningar. Läsnä visar också de arbetsskiftsplaner som uppgjorts för familjedagvårdarna.
Kostnadsersättning inom den kommunala familjedagvården
I motionen föreslås att de kostnadsersättningar som utbetalas åt familjedagvårdarna ska börja täcka familjedagvårdarnas arbetsrelaterade
utgifter utgående från den nuvarande prisnivån i Helsingfors med omnejd.
Idag ersätts de direkta arbetsrelaterade kostnaderna för familjedagvårdare som jobbar i sitt eget hem enligt Kommunförbundets vid tidpunkten gällande rekommendation för kostnadsersättningar inom familjedagvården. Dessa rekommendationer är enhetliga i hela landet.
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Kommunförbundet justerar dem kalenderårsvis, utgående från Statistikcentralens färskaste index. För justeringarna av kostnadsersättningar för familjedagvården används konsumentprisindexet.
Rekommendationen för kostnadsersättningar beaktar också andra
sedvanliga utgifter än mathållningen, till exempel kostnader för användning av lägenheten, el, vatten, värme, pysselmaterial och leksaker, samt telefonsamtal som gäller barnen.
Ersättningen täcker inte arbetskläder eller specialanskaffningar. Utgifter
för förvärvande av inkomst ersätts inte. Dem kan familjedagvårdaren
göra en redogörelse för och ansöka om avdrag för i beskattningen. Om
kommunen har ersatt familjedagvårdaren för en utgift för inkomsts förvärvande utöver de normala kostnadsersättningarna beviljas inget avdrag för den utgiften.
Fastställande av lönen
Enligt det lokala avtalet mellan Helsingfors stad och familjedagvårdare
verksamma i sitt eget hem fastställs lönen för familjedagvårdarna utgående från dels antalet barn som får småbarnsfostran i hemmet, dels de
tider de får den. Grunderna för familjedagvårdarnas avlöning justeras
tre gånger om året.
Den uppgiftsspecifika lönen sjunker om antalet vårdade barn minskar
på varaktig basis. Då ett barn slutar i vården hålls familjedagvårdarens
lön oförändrad ända tills justeringsdagen för följande lön. Om antalet
barn växer på varaktig basis beaktas det i avlöningen från och med den
tidpunkt då barnet de facto börjar använda sin vårdplats.
Det kommer an på chefen för familjedagvården att inspektera antalet
barn och sörja för att det antal barn som avtalats om med familjedagvårdaren blir uppfyllt. Familjedagvården är populär i synnerhet för riktigt
små barn, och vanligen är det ingen svårighet att hitta nya barn för
platser som blir lediga.
Hur familjedagvårdarens lön fastställs och ersättningar betalas för
kostnader i arbetet är en komplicerad helhet. Som arbetsgivare anser
Helsingfors stad att det är rättvisast och för arbetstagaren tryggast att
utbetala kostnadsersättningarna enligt Kommunförbundets rekommendationer. Eventuella ändringar i grunderna för fastställandet av familjedagvårdarnas lön förutsätter att det lokala avtalet ändras.
Förbättrande av arbetsförhållandena
Cheferna inom familjedagvården sörjer för familjedagvårdarnas arbetsbetingelser och för en samhörighet som främjar arbetshälsan. Som
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chefer räknas familjedagvårdsledare och daghemsföreståndare. De
vägleder och stöder den pedagogiska verksamheten inom familjedagvården, planeringen av verksamhet och arbetstider, samt uppgörandet
av barnens individuella planer för småbarnspedagogik. Cheferna och
vårdarteamen samarbetar för att utveckla familjedagvårdarnas arbete,
anskaffningar och vårdarnas arbetsförhållanden.
Vid kundenkäter om småbarnspedagogiken får familjedagvården som
vårdform de bästa vitsorden av barnens vårdnadshavare. Lyckat samarbete med barnens föräldrar är belönande för familjedagvårdarna, och
en viktig delfaktor i arbetsförhållandena.
Den modell som motionen framlägger för att ordna mathållningen via
en utomstående instans skulle innebära omfattande förändringar i vårdarnas arbete och avlöning, men även höjda kostnader för familjedagvården. Vid behandling av ärendet godkände Fostrans- och utbildningsnämnden enhälligt ett motförslag enligt vilket man inom förvaltningssektorn utreder möjligheten att planera ett försök att ordna mathållningen så, att den gör familjedagvårdarnas arbete lättare.
Fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Föredragandens motiveringar avviker från nämndens utlåtande då det gäller
stycket om hur lönen fastställs. Strukits har påståendet att en bedömning av principerna för betalning av familjedagvårdarnas lön skulle behövas. Däremot konstateras i samklang med nämndens utlåtande, att
de ändringar som möjligen görs i grunderna för fastställandet av familjedagvårdarnas lön kräver att det lokala avtalet ändras.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i Förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 717
HEL 2021-002227 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
04.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: kappaleen 19 viimeinen lause korvataan tällä:
"Mahdollisia muutoksia perhepäivähoitajien palkan määräytymisen perusteisiin on hyvä arvioida. Nämä edellyttäisivät paikallisen sopimuksen
muuttamista."
Kannattaja: Elisa Gebhard
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 19 viimeinen lause korvataan tällä: "Mahdollisia
muutoksia perhepäivähoitajien palkan määräytymisen perusteisiin on
hyvä arvioida. Nämä edellyttäisivät paikallisen sopimuksen muuttamista."
Jaa-äänet: 2
Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen
Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Minja Koskela, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki,
Reetta Vanhanen, Ozan Yanar
Tyhjä: 3
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Maarit Vierunen
Kaupunginhallitus hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 10 (3 tyhjää).
27.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 240
HEL 2021-002227 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta Mari Holopaisen aloitteesta perhepäivähoitajien työolojen parantamiseksi:
Kotona tapahtuva perhepäivähoito on varhaiskasvatuksen muoto, jossa
perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodissaan. Perhepäiväkodissa
voidaan samanaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään neljälle
lapselle mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset
lapset. Lisäksi ryhmässä voi olla iltapäivisin yksi esiopetusikäinen tai
yksi perusopetuksen aloittanut lapsi. Helsingissä on kuitenkin hyvin
harvinaista, että esiopetuksesta tai perusopetuksesta siirtyisi lapsi iltapäiväksi perhepäivähoitoon.
Perhepäivähoitajien määrä on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt Helsingissä merkittävästi. Vuonna 2016 omassa kodissaan toimivia perhepäivähoitajia oli 150 ja heillä hoidossa olevia lapsia yhteensä
529. Toukokuussa 2021 on perhepäivähoitajia 60 ja lapsia hoidossa
yhteensä 225.
Perhepäivähoidossa noudatetaan Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaa palvelumuodolle sopivin tavoin. Toiminnassa painottuvat vuorovaikutus, leikki, perushoidon pedagogiikka sekä pienten lasten kehityksen mukaiset oppimisen, tekemisen ja kokemisen mahdollisuudet.
Aloitteessa viitataan siihen, että tuen saaminen perhepäivähoitoon on
usein hidasta. Varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan ja suomi
toisena kielenä opettajan tuki on saatavilla myös perhepäivähoidon lasten tarpeisiin. Lisäksi kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja suomi toisena kielenä opettaja ovat sovitusti perhepäivähoitajien työillassa mukana ohjaamassa ja kehittämässä lasten tarpeita vastaavia pedagogisia työtapoja. Yhteiset tilaisuudet ovat saaneet hoitajilta kiitosta.
Perhepäivähoito on kustannuksiltaan jonkin verran päiväkodin laskennallista keskihintaa korkeampi. Hoitajan kotona tapahtuvan perhepäivähoidon lapsikohtainen keskihinta on 14 450 euroa. RyhmäperhepäPostadress
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ivähoidon keskihinta on 13 500 euroa ja kunnallisessa päiväkotihoidossa lakennallista lasta kohden keskihinta on 10 500 euroa.
Työaika ja työajanseurantajärjestelmä
Aloitteessa esitetään, että perhepäivähoitajan työaikaan tulisi laskea
myös varsinaisen hoitotyön ulkopuolella tapahtuva toiminta, joka mahdollistaa laadukkaan perhepäivähoidon tarjoamisen. Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien työajaksi luettavan ajan määritelmä muuttui 1.4.2020 lähtien.
Työajaksi luetaan lasten hoitoaikoihin sidottu aika sekä työvuorosuunnitelman mukainen aika, jolloin perhepäivähoitajalla ei ole lapsia hoidossa. Perhepäivähoidon esihenkilö määrittelee yhdessä perhepäivähoitajan kanssa työtehtävät sille työvuorosuunnitelman mukaiselle ajalle, jolloin lapset eivät ole hoidossa. Nämä työtehtävät voivat olla esimerkiksi kirjallisia työtehtäviä, toiminnan suunnittelua tai ruokahuoltoon
liittyviä tehtäviä.
Helsingin kaupungin perhepäivähoitajilla on käytössä Läsnä- mobiilisovellus, jota hyödynnetään mm. lasten läsnä- ja poissaolojen merkitsemiseen, työaikaleimauksiin ja kustannuskorvausten kirjaamiseen.
Läsnä-järjestelmässä perhepäivähoitajat näkevät myös heille tehdyt
työvuorosuunnitelmat.
Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus:
Aloitteessa esitetään että perhepäivähoitajille maksettavien kustannuskorvausten tulisi kattaa perhepäivähoitajan työhön liittyvät menot myös
pääkaupunkiseudun nykyisessä hintatasossa.
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle
korvataan hoitajalle työstä aiheutuneet välittömät kustannukset Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti. Suositukset ovat valtakunnallisesti kaikille yhdenmukaiset.
Kuntaliitto tarkistaa ja suosittaa kalenterivuosittain perhepäivähoitajien
kustannuskorvaukset. Laskennan perusteena käytetään viimeisimpiä tilastokeskuksen julkaisemia toteutuneita indeksejä. Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä.
Kustannuskorvaussuositus sisältää myös korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston
käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista.
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Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja. Kustannuskorvauksen ulkopuolelle jäävät tulonhankkimiskulut perhepäivähoitaja
voi vähentää verotuksessa erillisen selvityksen perusteella. Jos kunta
on kuitenkin korvannut perhepäivähoitajalle jonkin tulonhankkimiskulun
normaalin kustannuskorvauksen lisäksi, ei tällaisesta kulusta myönnetä
vähennystä.
Palkan määräytyminen
Helsingin kaupungin omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia koskevan paikallisen sopimuksen mukaisesti perhepäivähoitajan
palkka määräytyy varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärän ja
hoitoaikojen mukaan. Perhepäivähoitajien palkkauksen perusteet tarkistetaan kolme kertaa vuodessa.
Tehtäväkohtaiseen palkkaan sitä alentavasti vaikuttaa lasten lukumäärän pysyvä väheneminen. Lapsen lopettaessa perhepäivähoitajan palkka pysyy samana seuraavaan palkan tarkistuspäivään saakka.
Lasten lukumäärän pysyvä lisääntyminen taas otetaan palkkauksessa
huomioon heti siitä ajankohdasta alkaen, kun lapsi tosiasiallisesti alkaa
käyttää hoitopaikkaa.
Lapsimäärän tarkastaminen ja hoitajan kanssa sovitusta lapsimäärästä
huolehtiminen on perhepäivähoidon esihenkilön tehtävä. Perhepäivähoito on hoitomuotona suosittu varsinkin pienten lasten kohdalla, eikä
vapautuneille paikoille yleensä ole vaikeuksia löytää uutta lasta.
Perhepäivähoitajan palkan määräytyminen ja työstä maksettavat kustannuskorvaukset ovat monisyinen kokonaisuus. Helsingin kaupunki
työnantajana pitää oikeudenmukaisimpana ja työntekijöille turvallisimpana keinona toimia kustannuskorvausten osalta Suomen Kuntaliiton
suositusten mukaisesti. Perhepäivähoitajan palkan maksun periaatteita
on tarpeen arvioida. Mahdolliset muutokset palkan määräytymiseen
edellyttävät sopimuksen muutosta.
Työolosuhteiden parantaminen
Perhepäivähoidon esihenkilöt huolehtivat perhepäivähoitajien työolosuhteista ja työhyvinvointia edistävästä yhteisöllisyydestä. Esihenkilöitä
ovat perhepäivähoidon ohjaajat tai päiväkodin johtajat. He ohjaavat ja
tukevat perhepäivähoidon pedagogista toimintaa, toiminnan ja työajan
suunnittelua ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa. Perhepäivähoitajien työtä, tarvittavia hankintoja ja hoitajien työoloja kehitetään yhdessä esihenkilöiden ja hoitajatiimien kesken.
Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyissä perhepäivähoito hoitomuotona
saa huoltajilta parhaat arvosanat. Onnistunut yhteistyö lasten vanhemPostadress
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pien kanssa on perhepäivähoitajille palkitseva ja tärkeä työolosuhteisiin
vaikuttava osatekijä.
Aloitteessa esitetty malli ruokahuollon järjestämisestä ulkopuolisen tahon kautta toisi mittavia muutoksia hoitajien työhön ja palkkaukseen ja
nostaisivat perhepäivähoidon kustannuksia. Vantaan perhepäivähoidon
johdolla ei ole tietoa, että Länsi-Vantaan perhepäivähoidossa olisi toteutettu aloitteessa mainittu ateriahuollon kokeilu.
Talousarvioon ei ole varattu lisärahoitusta perhepäivähoitoon.
Selvitetään mahdollisuutta suunnitella kokeilu ruokahuollon järjestämisestä perhepäivähoitajien työn helpottamiseksi.
Käsittely
15.06.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Selvitetään mahdollisuutta suunnitella kokeilu ruokahuollon järjestämisestä perhepäivähoitajien työn helpottamiseksi.
Kannattaja: Petra Malin
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550
nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 312
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om återinrättande av Laajasalon lukio
HEL 2021-002859 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite
Lukion ennuste ja tilapaikat toukokuussa 2021
Lukiot kartalla

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Tuomas Rantanen och 17 andra ledamöter föreslår i sin
motion att staden ska utreda möjligheten att återinrätta gymnasieskolan
Laajasalon lukio. Återinrättandet av gymnasiet motiveras bl.a. med invånarantalet som ökar med anledning av det kraftiga kompletteringsbyggandet i området, de höga inträdesgränserna för de nuvarande
gymnasierna i närområdena samt den förbättrade åtkomsten av området i och med byggandet av Degerö spårvägsförbindelse.
Stadsstyrelsen konstaterar att man kan svara på det ökande antalet
elever i gymnasierna med nya lokaler som färdigställs för de nuvarande
gymnasierna och genom att hyra fler lokaler i närheten av gymnasiernas verksamhetsställen. Det är inte nödvändigt att återinrätta Laajasalon lukio.
Behovet av fostrings- och utbildningstjänster, och tillräckligheten av
platser, följs regelbundet upp både lokalt och på stadsnivån. I planeringen av servicenätet har man beaktat både lokalkapaciteten som är
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under byggnad och den befintliga lokalkapaciteten. I planeringen har
man beaktat hela serviceområdets långsiktiga utveckling, befolkningsprognos, bostads- och affärsbyggande samt trafikarrangemang.
Utgångspunkten för gymnasieplaneringen är livskraftiga och tillräckligt
stora gymnasier för att man även i framtiden inom Helsingfors stads
gymnasieutbildning ska kunna trygga högklassig undervisning och ett
mångsidigt utbud av studieperioder till skäliga kostnader. 60 % av årskursen som avslutar den grundläggande utbildningen garanteras en
gymnasieplats.
Gymnasienätet har granskats i hela Helsingforsområdet som en helhet,
eftersom rätten att söka till gymnasieutbildning är fri. I Helsingfors finns
12 finskspråkiga gymnasier, varav ett är ett vuxengymnasium. Av gymnasierna för unga har sju en specialuppgift och fem gymnasier har en
läroplan med viss viktning. Utbildning som handleder för gymnasieutbildning ordnas i två gymnasier för unga. I september 2020 var antalet
studerande i Helsingfors stads gymnasier var 7 713.
I Helsingfors finns 23 privata gymnasier, som drivs av en stiftelse eller
staten, och gymnasier för specialskolor, varv två är vuxengymnasier. I
september 2020 var antalet studerande inom den privata och statliga
finska gymnasieutbildningen i Helsingfors 6 085.
Det totala antalet studerande i gymnasierna påverkas av antalet nybörjarplatser, antalet studerande som utexamineras på tre år, antalet studerande som studerar längre än tre år och antalet studerande som
hoppar av utbildningen.
I bilaga 2 beskrivs utvecklingen och prognosen för antalet studerande i
Helsingfors stads finskspråkiga gymnasier och privata finskspråkiga
gymnasier.
Befolkningsprognos och gymnasieplatser
Vid gymnasierna har man förberett sig på det ökande antalet studerande enligt befolkningsprognosen. I fråga om privata gymnasier har lokalplatserna beräknats enligt antalet studerande i åldern 16–18 år, som
har standardiserats för hela prognosperioden (ca 5 000). Utifrån de nu
planerade gymnasieombyggnaderna och -nybyggnaderna beräknas lokalerna räcka till för att ordna undervisning fram till år 2025, om alla
projekt genomförs enligt tidtabellen.
Under åren 2021–2023 färdigställs nya lokaler för Helsingin kielilukio
och Helsingin luonnontiedelukio. Dessutom hyrs till tilläggslokaler för
luonnontiedelukio från Helsingfors universitets campus i Gumtäkt. Den
nyligen färdigställda nybyggnaden för Vuosaaren lukio togs i bruk i börPostadress
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jan av läsåret. I Etu-Töölön lukio, Mäkelänrinteen lukio och Kallion lukio
genomförs ombyggnader. I och med dessa lokalprojekt fås uppskattningsvis 1 030 nya lokalplatser till gymnasierna.
Det är meningen att tilläggslokaler för Helsingin kuvataidelukio och Kallion lukio hyrs i närheten av de nuvarande lokalerna. Ärendet som gäller hyrning av tilläggslokaler kommer att tas upp för behandling i fostrans- och utbildningsnämnden under hösten. Hyreslokalerna för Kallion
lukio och kuvataidelukio medger ca 250–300 extra platser.
Genom de nämnda lokallösningarna skapas sammanlagt cirka 1 300
extra platser för stadens gymnasier. Det har uppskattats att man från
och med 2026 kan svara på gymnasiernas behov av lokaler genom att
hyra tilläggslokaler i närheten av de nuvarande lokalerna. Behovet av
lokaler kan i framtiden påverkas av den avancerande digitaliseringen,
användningen av distansundervisning och närundervisning i undervisningsarrangemangen samt av målet att i allt större utsträckning använda sektorernas och hela stadens i gemensamt bruk.
Samarbete med övriga utbildningsaktörer
I fullmäktigemotionen föreslås att det gymnasium som ska inrättas kan
göra regionalt samarbete med Stadin ammattiopisto i fråga om den
kommande TUVA-utbildningen, som förbereder för examensutbildning.
Det är meningen att den förberedande utbildningen ska samarbeta i
nätverk mellan yrkesutbildningen och gymnasierna oberoende av var
verksamhetsställena finns. På detta sätt kan man garantera utbudet av
utbildning enligt de studerandes varierande behov genom att utnyttja
hela staden som inlärningsmiljö. Samarbetet mellan olika utbildningsformer kan effektivt verkställas som verksamhet vid de nuvarande
gymnasierna. För detta ändamål behöver man inte inrätta ett nytt gymnasium.
Lokalerna i Laajasalon koulu
I fullmäktigemotionen föreslås att Laajasalon lukio återinrättas i dess
gamla lokaler. Lokalerna används för närvarande i sin helhet av grundläggande utbildningen som Helsingfors stad ordnar. Den grundläggande utbildningen behöver dessa lokaler även i fortsättningen.
I östra Helsingfors, där det föreslagna gymnasiet Laajasalon lukio är
beläget, har staden två gymnasier, Vuosaaren lukio och Helsingin kielilukio samt flera privata gymnasier; Kulosaaren yhteiskoulun lukio, Herttoniemen yhteiskoulun lukio och Helsingin uusi yhteiskoulu. Från Degerö finns redan i nuläget goda trafikförbindelser till centrum och till
andra delar av Helsingfors. I framtiden blir gymnasierna i centrum allt
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tillgängligare från Degerö bl.a. i och med att bron i Kronbergsbron blir
färdig.
Gymnasiernas inriktningar
I fullmäktigeinitiativet föreslås att Laajasalon lukio, som föreslås bli inrättat, ska ha en miljö- och teknologiinriktning eller i fråga om konststudier en inriktning på rapmusik, som kan ha efterfrågan i östra Helsingfors. För närvarande har Helsingfors stads gymnasier ett omfattande
nätverk av olika inriktningar. I fråga om musik har Sibelius-lukio en särskild utbildningsuppgift. I östra Helsingfors har Vuosaari gymnasium
både en inriktning på både musik och teknologi. Musikens specialuppgift och inriktning omfattar olika typer av musik samt bandverksamhet.
Inriktningarna som föreslås i motionen täcks med det nuvarande utbudet av gymnasieutbildning.
Den i fullmäktigemotionen nämnda skärgårdsskepparutbildningen erbjuds bland annat vid läroanstalterna för fritt bildningsarbete. Avläggandet av utbildningen kan inkluderas i studier som avlagts någon annanstans, som ett valfritt läroämne på stadsnivå enligt den nya läroplan
för Helsingfors stads gymnasier som träder i kraft 1.8.2021.
Fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtande i ärendet, som
kan läsas i beslutshistorian. Svaret stämmer överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite
Lukion ennuste ja tilapaikat toukokuussa 2021
Lukiot kartalla

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 653
HEL 2021-002859 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 242
HEL 2021-002859 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Tuomas Rantasen valtuustoaloitteesta (liite 1) Laajasalon
lukion perustamisesta uudelleen:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että alla olevan selvityksen
mukaisesti kasvavaan lukioiden opiskelijamäärään pystytään vastaamaan nykyisten lukioiden uusilla tiloilla sekä vuokraamalla lisää tiloja
nykyisten lukioiden päätoimipaikkojen läheisyydestä. Laajasalon lukiota
ei ole tarpeen perustaa uudelleen.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Suunnittelussa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen
kehitys, väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen sekä liikennejärjestelyt.
Lukiosuunnittelun lähtökohtana ovat elinvoimaiset ja riittävän suuret lukiot, jotta myös tulevaisuudessa Helsingin kaupungin lukiokoulutuksessa voidaan turvata laadukas opetus ja monipuolinen opintojaksotarjonta kohtuullisin kustannuksin nykyisillä. 60 prosentille perusopetuksen
päättävästä ikäluokasta taataan lukiopaikka.
Lukioverkkoa on tarkasteltu koko Helsingin alueella kokonaisuutena,
sillä lukiokoulutukseen on vapaa hakeutumisoikeus. Helsingissä on 12
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suomenkielistä kaupungin lukiota, joista yksi on aikuislukio. Nuorten lukioista seitsemällä on erityistehtävä ja viidessä lukiossa on painotettu
opetussuunnitelma. Lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta järjestetään kahdessa nuorten lukiossa. Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijamäärä 20.9.2020 oli 7713 opiskelijaa.
Helsingissä on 23 yksityistä, säätiön tai valtion ylläpitämää sekä erikoiskoulun lukiota, joista kaksi aikuislukiota. Yksityisissä ja valtion lukioissa nuorten suomenkielisessä lukiokoulutuksessa 20.9.2020 Helsingissä oli 6085 opiskelijaa. (Oheismateriaali.)
Kokonaisopiskelijamäärään vaikuttavat aloituspaikat, kolmessa vuodessa valmistuvien opiskelijoiden määrä, pidempään kuin kolme vuotta
opiskelevien määrä sekä koulutuksesta eronneiden määrä.
Väestöennuste ja lukiopaikat
Helsinkiläisten peruskoulun päättävien ikäluokka kasvaa voimakkaasti
tulevina vuosina. Vuoteen 2025 kasvua on 19 prosenttia eli yli tuhat
(1070) nuorta. Vuonna 2030 tarvitaan 800 aloituspaikkaa enemmän kuin vuonna 2020, jos edelleen 60 prosentille ikäluokasta taataan lukiopaikka.
Aloituspaikkojen lisäämistarve johtuu 16–18-vuotiaiden ikäluokan kasvamisesta. Kaupungin väestöennusteen mukaan 16–18-vuotiaiden väestömäärä kasvaa vuodesta 2020 vuoteen 2030 noin 4400 henkilöllä,
jonka jälkeen ikäluokan ennustetaan vähenevän hieman seuraavalla
vuosikymmenellä.
Väestöennusteen mukaiseen kasvavaan opiskelijamäärään on lukioissa varauduttu. Yksityisten lukioiden osalta tilapaikat on laskettu 16-18
vuotiaiden opiskelijoiden määrällä, joka on vakioitu koko ennustekauden ajaksi (noin 5000). Tällä hetkellä suunnitelluilla lukioiden tilaratkaisuilla arvioidaan tilojen riittävän opetuksen järjestämiseen vuoteen
2025 asti, jos kaikki suunnitellut perusparannus- ja uudisrakennushankkeet toteutuvat aikataulussa.
Vuosien 2021–2023 aikana Helsingin kielilukion ja Vuosaaren lukion
sekä Helsingin luonnontiedelukion käyttöön valmistuu uudet tilat. EtuTöölön lukiossa, Mäkelänrinteen lukiossa sekä Kallion lukiossa tehdään lisäksi perusparannus. Uusien tilahankkeiden myötä saadaan lukioihin uusia tilapaikkoja arviolta 1030.
Lisäksi Helsingin luonnontiedelukiolle vuokrataan lisätiloja Helsingin
yliopistolta. Helsingin kuvataidelukiolle ja Kallion lukiolle selvitetään lisätilan vuokraamista nykyisten tilojen läheisyydestä. Tämä on tulossa
kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsittelyyn syksyn 2021 aikana. KalPostadress
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

409 (516)

Ärende/23
13.10.2021

lion lukion ja kuvataidelukion vuokratiloilla voidaan lisätä noin 250–300
paikkaa.
Edellä mainituilla tilaratkaisuilla saadaan yhteensä noin 1 300 lisäpaikkaa kaupungin lukioihin. On arvioitu, että vuodesta 2026 lähtien tilatarpeisiin on mahdollista vuokrata lisätiloja lukioille nykyisten tilojen läheisyydestä (ns. SAAS-malli). Tilatarpeisiin voi tulevaisuudessa vaikuttaa
digitalisaation laajeneminen, etä- ja lähiopetuksen käyttö opetusjärjestelyissä sekä tavoite käyttää yhä laajemmin toimialan ja koko kaupungin tiloja yhteiskäytössä.
Yhteistyö muiden koulutustoimijoiden kanssa
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että perustettava lukio voisi tehdä
alueellista yhteistyötä Stadin ammattiopiston kanssa tulevan tutkintokoulutukseen valmentavan TUVA-koulutuksen kanssa. Kasvatus- ja
koulutuslautakunta toteaa, että valmentavan koulutuksen on tarkoitus
tehdä verkostomaisesti yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja lukioiden kesken toimipaikkojen sijainnista riippumatta. Näin voidaan taata
opiskelijoiden vaihtelevien tarpeiden mukaisten koulutuksen tarjonta
koko kaupunkia oppimisympäristönä hyödyntäen.
Koulutusmuotojen välistä yhteistyötä voidaan tehokkaasti toteuttaa
nykyisten lukioiden toimintana. Tätä varten ei tarvitse perustaa uutta
lukiota.
Laajasalon koulun tilat
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Laajasalon lukio voitaisiin perustaa
uudelleen sen käytössä aiemmin olleisiin tiloihin. Tilat ovat tällä hetkellä
kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin järjestämän perusopetuksen
käytössä. Perusopetus tarvitsee nämä tilat myös jatkossa.
Itä-Helsingissä, johon valtuustoaloitteessa ehdotettu Laajasalon lukio
sijoittuisi, sijaitsee kaksi kaupungin lukiota: Vuosaaren lukio ja
Helsingin kielilukio, sekä useita yksityisiä lukioita: Kulosaaren yhteiskoulun lukio, Herttoniemen yhteiskoulun lukio ja Helsingin uusi yhteiskoulu.
Laajasalosta on jo nykyisellään hyvät kulkuyhteydet keskustaan sekä
muualle Helsinkiin. Tulevaisuudessa keskustan lukiot ovat entistä
saavutettavampia Kruunuvuoren siltojen valmistumisen myötä.
Lukioiden painotukset
Valtuustoaloitteessa esitetään, että perustettavaksi ehdotetulle Laajasalon lukiolle tulisi ympäristö- ja teknologiapainotus tai taideopintojen
osalta rap-musiikin painotus, jolle voisi olla kysyntää itäisessä HelsingPostadress
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issä. Tällä hetkellä Helsingin kaupungin lukioissa on kattava verkosto
eri painotuksia. Musiikin osalta Sibelius-lukiolla on musiikin erityinen
koulutustehtävä. Itä-Helsingissä Vuosaaren lukiossa on sekä musiikkiettä teknologiapainotus. Musiikin erityistehtävä ja painotus kattavat
musiikin eri tyylilajit sekä bänditoiminnan. Aloitteessa esitetyt painotukset katetaan nykyisellä lukioiden koulutustarjonnalla.
Valtuustoaloitteessa mainittu saaristolaivurin tutkinto on tarjolla muun
muassa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Sen suorittaminen voidaan
sisällyttää osaksi muualla suoritettuja opintoja, joka on Helsingin kaupungin lukioiden uuden, 1.8.2021 voimaan tulevan opetussuunnitelman
mukainen kaupunkitasoinen valinnainen oppiaine.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 64636
riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342
harri.korhonen(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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

411 (516)

Ärende/24
13.10.2021

§ 313
Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om avgiftsfri servering av frukost i grundskolorna
HEL 2021-002852 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mai Kivelä och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att
staden i fortsättningen serverar eleverna i den grundläggande utbildningen avgiftsfri frukost i skolorna för att jämna ut de socioekonomiska
skillnaderna mellan eleverna och för att lugna ner skoldagarna. I motionen föreslås dessutom att man följer upp verkningarna av att servera
avgiftsfri frukost för elevernas orkande och välbefinnande.
I den grundläggande utbildningen serveras eleverna i enlighet med lagen om grundläggande utbildning dagligen en lagstadgad avgiftsfri
lunchmåltid. De som tar del av eftermiddagsverksamheten serveras ett
mellanmål som ingår i verksamhetsavgiften. Servering av avgiftsfri frukost till alla elever hör inte till de lagstadgade skolmåltiderna.
I skolorna har man identifierat frukostens betydelse för elevernas orkande och välbefinnande. En närande frukost har en positiv effekt på
uppmärksamheten och främjar inlärningen. En regelbunden måltidsrytm stöder skolelevernas välbefinnande, men en del av eleverna äter
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

412 (516)

Ärende/24
13.10.2021

ingen frukost hemma före skoldagen. Enligt skolhälsoenkäten 2019
äter ca 25 % av eleverna i åk 4–5 och ca 43 % av eleverna i åk 8–9 i
Helsingfors ingen frukost en gång eller flera gånger i veckan. Att stå
över måltider eller ersätta dem med ohälsosamma alternativ kan leda
till hälsoproblem, trötthet och därigenom dålig koncentrationsförmåga
och svårigheter i inlärningen.
Trots att det finns erfarenheter av servering av avgiftsfri frukost från
andra kommuner, är den eventuella motsvarande verksamhetens omfattning mycket större i Helsingfors stads samtliga grundskolor. Ordnandet av serveringen kräver att skolorna organiserar frukostserveringen i början av dagen och att personalresursen ökas för övervakning
av måltidssituationen på morgonen. Frukosten ska ordnas i skolans
matsal innan undervisningen börjar, t.ex. i en halv timme från och med
kl. 7.45 eller 8.15. Måltidssituationen ska övervakas och om lärare deltar i övervakningen orsakar det tilläggskostnader. Kökens och matsalarnas nuvarande lokaler och apparater gör det möjligt att servera frukost, och lagandet och serveringen av frukost kan beställas från skolorna matserviceproducenter enligt ett separat avtal. Avgiftsfri servering
av frukost ingår dock inte i nuläget i servicebeskrivningarna.
I Helsingfors grundskolor fanns år 2021 ca 46 000 barn och i 2021 års
resultatbudget reserveras ca 19 miljoner euro för upphandling av matservice för grundskolorna. Om 50 % av eleverna varje morgon äter den
frukost som skolan serverar, är kostnaderna som det medför exempelvis de följande:
1.

2.

3.

Servering av morgongröt, färsk puré och mjölk i alla skolor 4 560
000 €/år. Om även smörgås, bredbart pålägg och övrigt pålägg
ingår 7 420 000 €/år. Dessutom lärarnas övervakning av måltidssituationen ca 333 000 € /år.
Frukostservering i skolor som får finansiering för positiv särbehandling, där serveringen av frukost kan förbättra elevernas välbefinnande mest, morgongröthelheten 2 280 000 €/år, med bröd
3 710 000 €/år. Övervakning 167 000 €/år.
Pilotförsök i fyra separat utvalda skolor med 500 elever, 202 000
€/år, med bröd 330 000 €/år. Övervakning 13 300 €/år.

Frukostens betydelse för orkandet bland sådana elever som inte äter
frukost hemma har identifierats. Dessutom betonar nämnden att skolorna intensifierar samarbetet särskilt med de föräldrar vars barn inte
äter frukost hemma.
Affärsverket servicecentralen konstaterar i sitt utlåtande att servicecentralen har förutsättningar att producera nämnda tjänst vid de objekt
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som den underhåller, om man beslutar att beställa frukostservering till
grundskolorna.
Stadsstyrelsen har om motionen fått utlåtanden från fostrans- och utbildningsnämnden och direktionen för affärsverket servicecentralen.
Svaret stämmer överens med fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande. Fostrans- och utbildningsnämnden har med rösterna 11–2 tillstyrkt den avgiftsfria serveringen av frukost i form av ett pilotförsök i fyra separat utvalda skolor med 500 elever, i enlighet med ovan nämnda
punkt 3. Skolorna som väljs ut ska vara sådana som får finansiering för
positiv särbehandling. Fostrans- och utbildningsnämnden beslutar om
det noggrannare riktandet av anslaget på ca 1,3 miljarder euro som
stadsfullmäktige allokerar till nämndens disposition i 2022 års resultatbudget och verksamhetsplan.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 652
HEL 2021-002852 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 260
HEL 2021-002852 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta Mai Kivelän valtuustoaloitteesta maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin:
Kouluruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruokailusuositukset (Syödään ja opitaan yhdessä-kouluruokailusuositus
VRN 2017 ja Suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014). Perusopetuksessa tarjotaan perusopetuslain mukaan oppilaille päivittäin lakisääteinen maksuton lounasateria ja iltapäivätoimintaan osallistuville toimintamaksuun sisältyvä välipala. Maksuttoman aamupalan tarjoaminen kaikille oppilaille ei kuulu lakisääteisiin kouluaterioihin.
Ravitseva aamupala vaikuttaa vireystilaan positiivisesti ja edistää oppimista. Koululaisten hyvinvointia tukee säännöllinen ateriarytmi, mutta
osa oppilaista ei syö aamupalaa kotona ennen koulupäivää. Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan Helsingissä aamupalan jättää syömättä yhden tai useamman kerran viikossa 24,7 % 4.-5.-luokkalaisista ja 43,4 %
8.-9.-luokkalaisista. Aterioiden väliin jättäminen tai korvaaminen epäterveellisillä vaihtoehdoilla voivat johtaa terveydellisiin ongelmiin,
väsymykseen ja sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen
vaikeuksiin.
Vaikka muissa kunnissa maksuttomasta aamupalatarjoilusta on kokemusta, Helsingin kaupungin kaikissa peruskoulussa vastaavan toiminnan järjestelyt olisivat paljon laajemmat. Tarjoilun järjestäminen vaatisi
kouluilta aamupalatarjoilun organisoinnin koulupäivän alkuun ja henkilöstöresurssin lisäämisen aamuun ruokailutilanteen valvontaan. Aamupala tulisi järjestää koulun ruokasalissa ennen opetuksen alkua, esim.
30 minuutin ajan alkaen klo 7.45 tai 8.15. Ruokailutilannetta on valvottava. Koulunkäyntiavustajien käyttämisestä valvontaan aiheutuu lisäkustannuksia ja se tulee huomioida työvuorosuunnittelussa. Nykyiset
keittiöiden ja ruokasalien tilat ja laitteet mahdollistavat aamupalatarjoilun toteuttamisen, ja toimialan olisi mahdollista tilata aamupalojen valPostadress
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mistus ja tarjoilu koulujen ruokapalveluntuottajilta erillisen sopimuksen
mukaan. Maksuton aamupalatarjonta ei kuitenkaan sisälly nykyisiin
palvelukuvauksiin.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskouluissa on vuonna 2021
noin 46 000 lasta ja vuoden 2021 talousarviossa peruskoulujen ruokapalveluiden hankintaan on varattu noin 19 miljoonaa euroa. Siinä on
huomioitu nykyisen palvelutason turvaaminen, eikä aamupalatarjonnan
kustannukset sisälly nykyiseen budjettiin.
Aamupalatarjoilun lisäkustannukset koostuisivat ateriakustannuksista ja
valvontaan käytettävästä henkilöstöresurssista mutta kokonaiskustannusten arviointi tarkasti etukäteen on vaikeaa. Arvioiden, että 50 % oppilaista tulisi joka aamu syömään koulun tarjoaman aamupalan, aamupalatarjonta vaatisi merkittävää korotusta kokonaismenoissa, esim.
 Aamupuuron, tuoresoseen ja maidon tarjoaminen kaikissa kouluissa edellyttäisi noin 4 560 000 euroa/vuosi korotusta kokonaismenoissa. Jos lisänä tarjottaisiin myös voileipä, levite ja leivänpäällinen, korotus olisi 7 420 000 euroa/vuosi.
 Aamupalan tarjoaminen positiivisen diskriminaation rahoitusta saavissa kouluissa, joissa aamupalan tarjoaminen voisi parantaa oppilaiden hyvinvointia eniten, aamupuurokokonaisuuden tarjoaminen
vaatisi 2 280 000 euroa/vuosi, leivän kanssa 3 710 000 euroa/vuosi.
 Neljässä erikseen valitussa 500 oppilaan koulussa tehtävä pilotointi
vaatisi 202 000 €/vuosi, leivän kanssa 330 000 euroa/vuosi.
 Valvonnan järjestäminen kaikissa kouluissa lisää kustannuksia sadoilla tuhansilla euroilla. Neljässä pilottikohteessa kaksi koulun
avustajaa valvomassa aamupalaa kustantaa arvioilta 32 000 euroa/vuosi.
Aamupalan merkitys oppilaiden jaksamiseen on tunnistettu. Tarvittavia
resursseja aamupalatarjoilun järjestämiseen ei ole varattu budjetissa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttoman aamupalatarjoilun edistämistä lausuntoehdotuksessa mainitussa neljässä erikseen
valittavassa 500 oppilaan koulussa tehtävänä pilotointina ja tähän riittävien resurssien varaamista osana kaupungin ensi vuoden budjettia.
Valittavien koulujen tulee olla positiivisen diskriminaation rahoitusta
saavia kouluja.
Käsittely
17.08.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (7) jälkeen:
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"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttoman aamupalatarjoilun edistämistä lausuntoehdotuksessa mainitussa neljässä erikseen
valittavassa 500 oppilaan koulussa tehtävänä pilotointina ja tähän riittävien resurssien varaamista osana kaupungin ensi vuoden budjettia.
Valittavien koulujen tulee olla positiivisen diskriminaation rahoitusta
saavia kouluja."
Kannattaja: Emma Kari
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (7) jälkeen: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttoman aamupalatarjoilun
edistämistä lausuntoehdotuksessa mainitussa neljässä erikseen valittavassa 500 oppilaan koulussa tehtävänä pilotointina ja tähän riittävien resurssien varaamista osana kaupungin ensi vuoden budjettia. Valittavien koulujen tulee olla positiivisen diskriminaation rahoitusta saavia
kouluja."
Jaa-äänet: 2
Pia Kopra, Mirita Saxberg
Ei-äänet: 11
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Emma
Kari, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Petra Malin, Markku Rantahalvari,
Nasima Razmyar, Ozan Yanar
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 11 - 2.
15.06.2021 Pöydälle
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596
katja.peranen(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 10.06.2021 § 19
HEL 2021-002852 T 00 00 03
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Lausunto
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon:
Palvelukeskus Helsinki on Helsingin kaupungin omistama liikelaitos, joka tuottaa kaupungin järjestämistä ruokapalveluista tällä hetkellä yli 75
prosenttia etupäässä päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin ja hoitoalan
kohteisiin
Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungin
koulutuksen ja kasvatuksen toimialalle tilaaja - tuottajamallin mukaan.
Toimintaamme ohjaa yhteistyöasiakirja, jossa on määritelty tilaajan ja
tuottajan vastuut, sekä kuvattu palvelun sisältö.
Mikäli Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus
Helsingiltä aamupalan oppilaille, on Palvelukeskuksella edellytykset tuottaa ko. palvelu hoitamissaan koulukohteissa.
Nykyiset tilat, laitteet, välineet sekä toiminnan organisointi mahdollistavat palvelun käynnistämisen sopimuksen mukaan. Osallistumme myös
mielellämme aamupalan tarjoamisen vaikutusten seurantaan yhteistyössä kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Olemme antaneet Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle hinta- arvion
aamupalasta kustannusten vaikutusten laskemiseksi.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
Anne Koskinen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 36983
anne.koskinen(a)hel.fi
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§ 314
Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om möjligheten till Ote-undervisning även för unga placerade utom hemmet
HEL 2021-003500 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att
föra statistik över antalet elever och beslut om sökning till oteoch smågruppsundervisning. Fullmäktige förutsätter också att
man reder ut sätten för att skapa kösystem för ansökning till
ote- och smågruppsundervisning, så att systemet är mer
transparent och förutsägbart än det nuvarande och att det
också skulle vara lättare för sektorn att bedöma behovet av
och planera ett starkt stöd.
Behandling
Ledamoten Johanna Nuorteva understödd av ledamoten Jussi Chydenius föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att
föra statistik över antalet elever och beslut om sökning till oteoch smågruppsundervisning. Fullmäktige förutsätter också att
man reder ut sätten för att skapa kösystem för ansökning till
ote- och smågruppsundervisning, så att systemet är mer
transparent och förutsägbart än det nuvarande och att det
också skulle vara lättare för sektorn att bedöma behovet av
och planera ett starkt stöd.
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
8 Omröstningen
Ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att
föra statistik över antalet elever och beslut om sökning till ote- 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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

419 (516)

Ärende/25
13.10.2021

smågruppsundervisning. Fullmäktige förutsätter också att man reder ut
sätten för att skapa kösystem för ansökning till ote- och smågruppsundervisning, så att systemet är mer transparent och förutsägbart än det
nuvarande och att det också skulle vara lättare för sektorn att bedöma
behovet av och planera ett starkt stöd.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 70
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa
Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Elina
Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna
Lindgren, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami
Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva,
Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Mikko
Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar,
Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Minna Salminen, Pekka
Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta
Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan
Yanar
Nej-röster: 2
Pia Kopra, Laura Korpinen
Blanka: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Lotta Backlund, Maaret Castrén, Juha Hakola,
Atte Kaleva, Heimo Laaksonen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Wille
Rydman, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi
Frånvarande: 1
Suldaan Said Ahmed
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Johanna Nuortevas förslag till
hemställningskläm.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
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Bilagor
1

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Johanna Nuorteva och 17 andra ledamöter föreslår i sin
motion att man utreder möjligheten att utvidga Ote-undervisningen som
stöder skolgången för elever i årskurs 7 –9 så att den även omfattar
unga placerade utom hemmet. I motionen konstateras att ”för att förebygga skolavhoppande och för slutföra grundskolan bland elever som
har avbrutit skolgången eller varit frånvarande så mycket att studierna
inte längre lyckas, och som är klienter inom barnskyddet, är det viktigt
att öppna upp rätten till Ote-undervisning oberoende av var de bor”.
Ote-verksamhetsmodellen
Ote-verksamhetsmodellen (Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra)
har varit etablerad verksamhet i Helsingfors sedan år 2017. Den genomförs i samarbete mellan de finskspråkiga grundläggande utbildningstjänsterna och tjänsterna för socialt arbete för familjer, där en
speciallärare på deltid och en socialhandledare inom familjearbetet är
ett nära arbetspar. I Helsingfors finns fem sådana arbetspar och varje
par kan ha 8–10 elever under sin handledning.
Ote-undervisningen och stödet riktas till elever i åk 7–9, vars skolgång
försvåras av riklig med frånvaro eller vars skolgång har avbrutits helt
och hållet, varvid risken för utslagning är stor. Unga som får Oteundervisning har bland annat psykiska problem och utmaningar i fråga
om de sociala färdigheterna. Ofta finns också inlärningssvårigheter och
upplevelser om att bli mobbad i bakgrunden.
Ote-verksamhetsmodellen är en tillfällig lösning, vars primära mål är att
hjälpa eleven med att inleda sina studier och etablera sig i undervisningen samt att så snart som möjligt återvända till den gruppbaserade
undervisningen. I Ote-modellen stannar den unga som elev vid sin
egen skola.
I Ote-handledarens familjearbete som stöder skolgången ingår varierande verksamhet, såsom diskussioner med familjen och den unga,
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praktisk handledning i vardagen, olika slags funktionella metoder,
gruppverksamhet och gemensamma aktiviteter. Kontakten med den
unga personen är frekvent och det primära målet är att komma till de
överenskomna lektionerna. Ote-familjearbetet är en stödåtgärd för klienterna inom barnskyddets öppenvård och familjesocialarbetet.
Ote-handledaren kan också vara med på lektionerna. Ote-arbetsparet
följer upp situationen i den ungas skolgång tillsammans varje dag och
på nätverkets regelbundna möten. Arbetet är ändringsarbete tillsammans med den unga och med föräldrarna. Arbetet omfattar stödjande
av den ungas vardag och stärkande av familjens funktionsförmåga och
föräldrakunskaper och välbefinnande. Socialhandledaren arbetar med
barnet och familjen på ett behovsorienterat sätt, så att situationen i den
ungas skolgång ska kunna lösas. Målet är att motivera föräldrarna och
aktivera dem att sköta och stödja barnets skolgång. Servicehandledning och övervägande av fortsatt stöd tillsammans med barnet, familjen
och nätverket är en del av arbetet.
Social- och hälsovårdsnämnden konstaterar i sitt utlåtande att stöd för
unga som är placerade utom hemmet främjar jämställdheten mellan
barnen i skolgången.
Stöd i skolgången för unga som är placerade
Platsen för vård utom hemmet ansvarar för vården och fostran av omhändertagna barn. Det kan vara fråga om anstaltsvård eller familjevård.
Platsen för vård utom hemmet har till uppgift att i samverkan med den
grundläggande utbildningen ansvara för att barnets skolgång förverkligas. I anstaltsvården har varje barn en utsedd egen handledare som
ansvarar för samarbetet med barnets skola.
Särskilt barn som placerats i anstaltsvård upplever ofta utmaningar i
skolgången. I Helsingfors kommer man ofta genom en pedagogisk utredning fram till intensifierat stöd eller särskilt stöd för skolgången för
placerade barn, och i praktiken till exempel till ett tillfälligt specialarrangemang inom undervisningen, dvs. OTEJ-undervisning. I OTEJundervisningen kan eleven till exempel få privat undervisning sex timmar i veckan, om eleven går till skolan.
I fråga om barn som placerats i fosterfamiljer förekommer utmaningar
mera sällan. Familjevårdare kan stödja ett placerat barns skolgång
med vanliga metoder som föräldrarna har tillgång till.
Inom projektet Utbildning för alla utvecklas som bäst multidisciplinärt
samarbete mellan fostrans- och utbildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn och som en del av det också samarbete mellan skolorna och vården utom hemmet.
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Utredning om möjligheten att utvidga Ote-undervisningen
Även unga som får vård utom hemmet behöver ibland starkt stöd för att
slutföra grundskolan och förebygga skolavhoppande, varvid Oteundervisningens intensiva stöd och möjlighet att anpassa studierna så
att de motsvarar elevens behov och resurser kan behövas. Placeringen
får inte heller avbryta Ote-undervisningen, om den unga har börjat där.
I fråga om placerade ungdomar kan familjearbetet planeras i samverkan med placeringsplatsen och mer stöd riktas till skoldagen.
Stadsstyrelsen anser att det är nödvändigt att fortsätta med att utveckla
en gemensam stödform som lämpar för barn som får vård utom hemmet, eftersom Ote-verksamhetsmodellen inte som sådan direkt lämpar
sig för att tas i bruk i vården utom hemmet.
Fostrans- och utbildningsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden
har gett utlåtande i ärendet. Social- och hälsovårdsnämnden gav efter
en omröstning på initiativ av föredraganden ett avvikande utlåtande om
motionen som stämmer överens med motförslaget. Stadsstyrelsens
svar stämmer överens med utlåtandena.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 690
HEL 2021-003500 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
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27.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: Lisäys perusteluiden toisen tekstikappaleen loppuun otsikon "Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen" alle
Lisäys: "Sijaishuollossa oleville lapsille voi kuitenkin hakea paikkaa
ote-opetukseen kunnes uusi kehitteillä oleva toimintamalli otetaan
käyttöön. Oppilaan opetus ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan samalla
tavalla kuin ote-opetuksen aikana sijoitettujen lasten tuki."
Koko kappale kuuluu tämän jälkeen:
Kaupunginhallitus katsoo, että sijaishuollossa oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska
Otetoimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi sijaishuollossa. Sijaishuollossa oleville lapsille voi kuitenkin hakea paikkaa ote-opetukseen kunnes uusi kehitteillä oleva toimintamalli otetaan
käyttöön. Oppilaan opetus ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan samalla
tavalla kuin ote-opetuksen aikana sijoitettujen lasten tuki.
Kannattaja: Elisa Gebhard
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Johanna Nuortevan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 220
HEL 2021-003500 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Johanna Nuortevan liitteenä olevasta valtuustoaloitteeseen mahdollisuudesta Ote-opetukseen myös kodin ulkopuolelle
sijoitetuille nuorille:
Ote on Helsingin suomenkielisten perusopetuspalveluiden ja lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluiden yhteistyötä, jossa Ote-opettaja ja
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perhetyön sosiaaliohjaaja toimivat tiiviinä työparina. Ote-opetuksella ja
-perhetyöllä tuetaan 7.–9.-luokkalaisia oppilaita, joiden koulunkäyntiä
hankaloittavat runsaat poissaolot tai koulunkäynti on kokonaan
keskeytynyt, jolloin syrjäytymisen riski on suuri.
Ote on väliaikainen ratkaisu ja toimintamalli, jonka ensisijaisena tavoitteena on oppilaan opiskelun käynnistäminen ja opetukseen kiinnittyminen sekä mahdollisimman pian ryhmämuotoiseen opetukseen palaaminen. Ote-opetuksen tukena on aina perhetyön sosiaaliohjaaja, joka
työskentelee koululla sekä nuoren toimintaympäristössä tavaten sekä
nuorta että hänen vanhempiaan. Perhetyö sisältää nuoren arjen ja
koulunkäynnin tukemista, perheen toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistamista. Perhetyön sosiaaliohjaaja työskentelee nuoren ja perheen kanssa toisinaan hyvinkin tiiviisti, jotta nuoren koulunkäynnin tilannetta saadaan ratkaistua. Ote-työparilla voi olla
kerrallaan 8 – 10 nuorta, joka pitkälti määräytyy sen mukaan, mikä nuoren ja hänen perheensä kokonaistilanne on. Työparityöskentelyyn kuuluvat myös palveluohjaus ja jatkotuen miettiminen yhteistyössä lapsen,
perheen ja verkoston kanssa.
Perhetyötä voidaan myöntää sosiaalihuoltolain perusteella erityistä tukea tarvitsevalle lapselle (ShL 18 §) tai lastensuojelulain perusteella
lastensuojelun avohuollon asiakkaalle (LsL 36 §). Huostaanotettu lapsi
on sijaishuollossa laitos- tai perhehoidossa ja sijaishuoltopaikka vastaa
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Sijaishuoltopaikan tehtävä on yhteistyössä perusopetuksen järjestäjän kanssa huolehtia koulunkäynnin toteutumisesta.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Ote-toimintamalli on
Helsingin perusopetuspalveluiden ja lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluiden yhteistyötä, jossa Ote-opettaja ja perhetyön sosiaaliohjaaja toimivat tiiviinä työparina. Ote-perhetyö on tukitoimi lastensuojelun avohuollon ja perhesosiaalityön asiakkaille.
Oppilaan opetuksessa voidaan perusopetuslain 18 §:n mukaan poiketa
opetuksen sisällöstä ja tuntijaosta, jolloin tarkoitetaan oppilaan opetuksen poikkeavaa järjestämistä muun opetuksen yhteydessä, erityisluokassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Opetussuunnitelman mukaisesta tuntijaosta poikkeaminen voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla: 1)
koulupäivän lyhentäminen omassa ryhmässä 2) yksilöopetus tai Oteopetus ja -perhetyö vuosiluokilla 7-9.
Laitoksessa asuvien nuorten osalta erityiset opetusjärjestelyt järjestetään tarvittaessa lyhennettynä koulupäivänä tai yksilöopetuksena oppilaan omassa koulussa. Koulun henkilöstön tehtävä on yhteistyössä si-
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jaishuoltopaikan kanssa sopia oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi yksilölliset ratkaisut.
Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan monialaista yhteistyötä ja osana
sitä myös koulujen ja sijaishuollon yhteistyötä. Sijaishuollossakin olevat
nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen
ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin ote-opetuksen intensiivinen tuki ja mahdollisuus sovittaa opinnot oppilaan tarpeita ja voimavaroja vastaavaksi, voi olla tarpeen ja tarjolla. Sijoitus ei myöskään saa
katkaista ote-opetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut. Sijoitettujen nuorten osalta perhetyötä voidaan suunnitella yhteistyössä sijoituspaikan
kanssa ja kohdistaa tukea enemmän koulupäivään. Sijaishuollossa
oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska Ote-toimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu
käyttöönotettavaksi sijaishuollossa. Sijaishuollossa oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska
Ote-toimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi
sijaishuollossa.
Käsittely
25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Fatim Diarra: “Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan monialaista yhteistyötä ja osana sitä myös koulujen ja sijaishuollon yhteistyötä. LISÄYS:
Sijaishuollossakin olevat nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin
ote-opetuksen intensiivinen tuki ja mahdollisuus sovittaa opinnot oppilaan tarpeita ja voimavaroja vastaavaksi, voi olla tarpeen ja tarjolla.
Sijoitus ei myöskään saa katkaista ote-opetusta, mikäli nuori on siellä
aloittanut. Sijoitettujen nuorten osalta perhetyötä voidaan suunnitella
yhteistyössä sijoituspaikan kanssa ja kohdistaa tukea enemmän koulupäivään. Sijaishuollossa oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska Ote-toimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi sijaishuollossa.
Kannattaja: Pia Pakarinen
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927
heidi.roponen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 109
HEL 2021-003500 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle
valtuutettu Johanna Nuortevan ja 17 muun valtuutetun Ote-opetuksen
laajentamisen selvittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että selvitetään mahdollisuutta laajentaa oteopetus myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille. Ote-opetusta eivät
voi saada ne nuoret, jotka asuvat sijoitettuina kodin ulkopuolelle. Lisäksi aloitteessa todetaan, että ”koulupudokkuuden ehkäisemiseksi ja peruskoulun loppuunsaattamiseksi niille oppilaille, joilla on koulunkäynti
keskeytynyt tai poissaoloja on kertynyt niin paljon, ettei opiskelu enää
onnistu, ja joilla on lastensuojelun asiakkuus, on tärkeää avata oikeus
ote-opetukseen riippumatta siitä, missä he asuvat”.
Ote-opetus
Ote-toimintamalli on ollut vakiintunutta toimintaa Helsingissä vuodesta
2017. Sitä toteuttavat yhteistyönä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
(Kasko) sekä sosiaali- ja terveystoimiala (Sote). Ote-opetus ja tuki on
suunnattu yläastetta käyville oppilaille eli 7.–9.-luokkalaisille, jotka ovat
yleensä iältään 13–15-vuotiaita. Opettajat ovat laaja-alaisia erityisopettajia ja työparina toimivat lastensuojelun ja perhesosiaalityön sosiaaliohjaajat. Näitä työpareja on Helsingissä viisi ja kullakin työparilla voi olla
8–10 oppilasta ohjauksessaan.
Ote-opetus on erityinen perusopetuslain (628/1998) 18 §:n mukainen
opetusjärjestely, josta vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Oteperhetyö on lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n ja sosiaalihuoltolain
(1301/2014) 18 §:n mukaista perhetyön sosiaaliohjaajan antamaa koulunkäyntiä tukevaa perhetyötä, jonka edellytyksenä on lastensuojelun
avohuollon tai sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus. Ote-opetus on
väliaikainen toimintamalli oppilaan koulunkäyntikyvyn palauttamiseksi.
Ote-mallissa oppilas säilyy oman koulunsa oppilaana.
Ote-opetukseen tulevilla nuorilla on muun muassa mielenterveydellisiä
ongelmia ja sosiaalisten taitojen haastetta. Usein taustalta nousee esiin
myös oppimisvaikeutta ja kiusatuksi tulemisen kokemuksia.
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Koulunkäyntiä tukeva perhetyö lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluissa
Ote-ohjaajan antama koulunkäyntiä tukeva perhetyö pitää sisällään
monenlaista toimintaa, kuten keskusteluja perheen ja nuoren kanssa,
arjen käytännön ohjausta, erilaisia toiminnallisia menetelmiä, ryhmätoimintaa sekä yhdessä tekemistä. Yhteydenpito nuoren kanssa on tiivistä ja sovituille tunneille tuleminen on ensisijainen tavoite.
Ote-ohjaaja voi olla mukana myös tunneilla. Ote-työpari seuraa nuoren
koulunkäynnin tilannetta yhdessä päivittäin sekä verkoston säännöllisissä tapaamisissa. Työskentely on muutostyötä yhdessä nuoren ja
vanhempien kanssa. Työskentely sisältää nuoren arjen tukemista, perheen toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistamista. Sosiaaliohjaaja työskentelee lapsen ja perheen kanssa tarvelähtöisesti eli toisinaan hyvinkin tiiviisti, jotta nuoren koulunkäynnin tilannetta saadaan ratkaistua. Tavoitteena on vanhempien motivoiminen
ja aktivoituminen hoitamaan ja tukemaan lapsen koulunkäyntiä. Palveluohjaus ja jatkotuen miettiminen yhteistyössä lapsen, perheen ja
verkoston kanssa on osa työskentelyä.
Sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen
Helsingissä on kaupungin omia lastensuojelulaitoksia ja useita palveluntuottajien sijaishuoltoyksiköitä, joihin on sijoitettuna sekä helsinkiläisiä että muiden kuntien sijoittamia lapsia. Helsingissä on myös kaupungin tukemissa sijaisperheissä asuvia lapsia ja muiden kuntien tänne
perhehoitoon sijoittamia lapsia.
Huostaanotetuista helsinkiläistä lapsista valtaosa on sijaishuollossa
muissa kunnissa, ja heidän perusopetuksensa järjestää valtaosin kyseessä olevan kunnan perusopetus.
Vuonna 2020 kodin ulkopuolella sijoitettuna ja huostaanotettuna oli kaikkiaan 314 helsinkiläistä 13–15-vuotiasta lasta. Näistä 38 prosenttia eli
119 lasta oli sijoitettuna Helsinkiin. Laitoshoidossa oli 58 prosenttia eli
69 näistä lapsista ja perhehoidossa 42 prosenttia eli 50 lasta. Muiden
kuntien Helsinkiin sijoittamat lapset eivät ole luvuissa mukana.
Huostaanotetun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta on vastuussa sijaishuoltopaikka, joka voi olla laitos- tai perhehoito. Sijaishuoltopaikan
tehtävä on yhteistyössä perusopetuksen kanssa vastata lapsen koulunkäynnin toteutumisesta. Laitoshoidossa jokaisella lapsella on nimetty omaohjaaja, joka vastaa lapsen koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Erityisesti laitoshoitoon sijoitetuilla lapsilla on usein koulunkäynnin
haasteita. Helsingissä sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemiseksi
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päädytään usein pedagogisen selvityksen kautta tehostettuun tukeen
tai erityiseen tukeen, ja käytännössä esimerkiksi opetuksen tilapäiseen
erityisjärjestelyyn eli OTEJ-opetukseen. OTEJ-opetuksessa oppilas voi
saada esimerkiksi kuusi tuntia viikossa yksityisopetusta, mikäli oppilas
saadaan lähtemään kouluun.
Sijaisperheisiin sijoitettujen lasten osalta koulunkäynnin haasteita on
harvemmin. Perhehoitajat voivat tukea sijoitetun lapsen koulukäyntiä
tavanomaisin vanhempien käytössä olevin keinoin.
Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen
Kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on lasten eriarvoisuuden vähentäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Peruskoulun suorittaminen ja jatko-opintoihin siirtyminen tukevat strategian toteutumista.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että nykyinen ote-opetuksen ja
perhetyön toimintamalli on suunniteltu kotona asuville lapsille, eikä malli ole sellaisenaan suoraan kopioitavassa sijaishuoltoon. Sijoitetutkin
nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen
ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin ote-opetuksen intensiivinen tuki voi olla tarpeen. Sijoitus ei myöskään saa katkaista oteopetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut. Perheisiin sijoitettujen nuorten
osalta toimintaa tulee suunnitella yhdessä opetuksentoimen kanssa ja
myös laitokseen sijoitettujen osalta toimintaa tulee kohdistaa tukea
enemmän koulupäivään. Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee tarkoituksenmukaisena, että lastensuojelu ja perusopetus jatkavat yhteistyötä uusien ratkaisujen löytämiseksi, jotta sijaishuoltoon sijoitettujen
lasten oikeus koulunkäyntiin toteutuisi.
Kaskon vetämässä Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään Kaskon ja
Soten monialaista yhteistyötä ja osana sitä myös koulujen ja sijaishuollon yhteistyötä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen edistää
lasten välistä tasa-arvoa koulunkäynnissä.
Käsittely
25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansa poistui
kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja varapuheenjohtaja Karita Toijonen toimi puheenjohtajana loppukokouksen ajan.
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Kohdan "Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen"
keskimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että nykyinen ote-opetuksen ja perhetyön toimintamalli on suunniteltu kotona asuville lapsille, eikä malli ole sellaisenaan suoraan kopioitavassa sijaishuoltoon" jälkeen lisätään: "Sijoitetutkin nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin ote-opetuksen intensiivinen tuki voi olla tarpeen. Sijoitus ei myöskään saa katkaista oteopetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut. Perheisiin sijoitettujen nuorten
osalta toimintaa tulee suunnitella yhdessä opetuksentoimen kanssa ja
myös laitokseen sijoitettujen osalta toimintaa tulee kohdistaa tukea
enemmän koulupäivään." Tämän jälkeen kappale jatkuu kuten aiemmin: "Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee tarkoituksenmukaisena, että
lastensuojelu ja perusopetus jatkavat yhteistyötä uusien ratkaisujen
löytämiseksi, jotta sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeus koulunkäyntiin toteutuisi."
Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki
1 äänestys
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena.
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)
Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niinimäki,
Aleksi Niskanen, Sanna-Mari Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Sanna Vesikansa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439
saila.nummikoski(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777
marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
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§ 315
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om eftermiddagsverksamhet som hemtjänst för barn med behov av särskilt stöd
HEL 2021-003494 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Petra Malinin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Petra Malin och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att
staden erbjuder eftermiddagsverksamhet i hemmen för barn som är i
behov av särskilt stöd och för vilka det inte är lämpligt att delta i gruppverksamhet. Dessutom föreslås en mer omfattande utredning om hur
eftermiddagsverksamhet som ordnas för närvarande motsvarar behoven hos barn som behöver stöd för inlärning.
Beskrivning av nuläget
Verksamhet på morgon och eftermiddag är avsedd för åk 1 och 2 i
grundskolan samt övriga elever i grundskolan inom specialundervisningen. Den ordnas i skolor eller andra lokaler nära skolorna som lämpar sig för fritidsaktiviteter för barn.
Målet är att för barn som behöver särskilt stöd ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet primärt tillsammans med den egna åldersgruppens dylika verksamhet. Integration i den egna åldersgruppen stödjer
utvecklingen av elever som får särskilt stöd. När elevernas behov så
kräver, kan verksamheten ordnas också i egna grupper. I det sociala
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arbetet bland personer med funktionsnedsättning har man identifierat
klienter som inte klarar av, orkar eller överbelastas i verksamhet på eftermiddagar eller semestertid.
I det sociala arbetet bland personer med funktionsnedsättning har man
identifierat klienter som inte klarar av, orkar eller överbelastas i verksamhet på eftermiddagar eller semestertid.
Enligt regeringens proposition till riksdagen med förslag till socialvårdslag (164/2014) är hemservice ett målinriktat, planmässigt och tidsbundet stöd som genomförs tillsammans med familjen och samarbetspartnerna för att hjälpa familjen att klara av föräldraskapet och vardagen.
Det centralaste syftet är att förstärka familjens egna resurser. Man jobbar tillsammans med övriga som verkar med familjen. Det är möjligt att
få stadens egen service eller servicesedel för kortvarigt behov. Det är
inte meningen att barnens eftermiddagsvård tillfälligt ska ordnas i
hemmet så att föräldrarna ska kunna gå på jobb.
Multiprofessionell planering
Social- och hälsovårdssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn
har observerat de utmaningar och den existerande luckan i servicen
som tas upp i motionen. Därför har man inlett ett sektorsövergripande
planeringsarbete för barn med neuropsykiatriska symptom och med utvecklingsstörning för att svara på behovet av särskild service under eftermiddagar och semestertid. Målet är att i första hand multiprofessionellt kartlägga de stödformer med hjälp av vilka barn eller ungdomar
kan delta i gruppbaserad eftermiddagsvård tillsammans med andra
barn.
Det är ofördelaktigt för barn att alieneras från sin egen omvärld. Service i hemmet ska inte vara den huvudsakliga målsättningen, utan man
ska sträva efter att stötta barn och ungdomar at återvända till den egna
eftisverksamheten.
En modell håller på att utarbetas för barn med neuropsykiatriska symtom och klienter med funktionsnedsättning där det i fortsättningen ska
vara möjligt att ordna eftermiddagsvård som hemservice i situationer
där det inte kan ordnas som eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen eller med stöd av annan primär lagstiftning. Planeringen utgår även ifrån en modell enligt vilken tillfällig och temporär
socialhandledning kan ordnas planerat och riktat, med neuropsykiatrisk
inriktning, åt familjer i sådana situationer där barnet tillfälligt inte kan
delta i eftisverksamheten.
Syftet med social handledning är inte att ersätta vården av barnet och
inte heller att göra det möjligt för exempelvis en förälder att gå till jobPostadress
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bet, utan att arbeta så att familjen får resurser och metoder för att stödja barnet. Barn med neuropsykiatrisk störning eller utvecklingsstörning
har specialbehov för service under eftermiddagar och semestertid, vilket bäst bemöts genom att utveckla servicen i enlighet med dessa principer.
Konsekvensbedömning
Verksamhet morgnar, eftermiddagar och semestertider är en viktig del
av barnens skoldag och att trygga eftisverksamheten har konsekvenser
för såväl barnens som familjernas välfärd. Vid serviceutvecklingen bör
man ta hänsyn till barnets intresse. Om ett barn isoleras från sin egen
omvärld finns risk för utslagning, för att försvåra barnets vardag kompliceras och hur det ska klara sig i framtiden. Temporärt kan socialtjänsten trygga barnets uppväxt, utveckling och välbefinnande när det
tillfälligt inte är möjligt att delta i eftermiddagsvård som ordnas av den
grundläggande utbildningen.
Genom att ordna verksamhet morgnar, eftermiddagar och semestertider tillsammans med den egna åldersgruppen förbättrar barnens lika
rättigheter att delta i fritidsverksamhet. Verksamheten stärker barnens
känsla av delaktighet som medlem i en grupp. Verksamhet på eftermiddagar och semestertid bidrar till att familjer kan pussla ihop vardag
och arbetsliv.
Fostrans- och utbildningsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden
har gett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens
med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Petra Malinin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 720
HEL 2021-003494 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
04.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavasta kappaleesta poistetaan sana ”tilapäisissä”:
“Valmisteilla on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä
vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää
iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintana tai muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.”
Kannattaja: Paavo Arhinmäki
Vastaehdotus:
Minja Koskela: “Kaupunginhallitus toteaa, että tämän palvelun tarve tulee arvioida lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista käsin. Niille lapsille,
joille ryhmämuotoisen iltapäivätoiminnan on arvioitu olevan soveltumaton toimintamuoto, kaupunki toteuttaa iltapäivätoimintaa yksilöllisesti ja
tarpeen mukaan, ei vain tilapäisesti.”
Kannattaja: Paavo Arhinmäki
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:
Seuraavasta kappaleesta poistetaan sana ”tilapäisissä”: “Valmisteilla
on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä vammaisten
sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintana tai
muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.”
“Kaupunginhallitus toteaa, että tämän palvelun tarve tulee arvioida lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista käsin. Niille lapsille, joille
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ryhmämuotoisen iltapäivätoiminnan on arvioitu olevan soveltumaton toimintamuoto, kaupunki toteuttaa iltapäivätoimintaa yksilöllisesti ja tarpeen mukaan, ei vain tilapäisesti.”
Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa,
Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen,
Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar
Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.
27.09.2021 Pöydälle
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 221
HEL 2021-003494 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Petra Malinin liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta iltapäivähoidon turvaamiseksi palveluiden väliin putoaville lapsille:
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista
toimintaa lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslain luvussa 8 a. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Kunta päättää toiminnan laajuudesta.
Mikäli mahdollista, erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jos
oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, voidaan toiminta järjestää myös
omissa ryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen mahdolliPostadress
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suuksien mukaan oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä tukee erityistä
tukea saavien oppilaiden kehitystä.
Toiminnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää. Huoltajien ja
toimipaikan iltapäivätoiminnan henkilöstön kanssa sovitaan, miten erityistä tukea saavan oppilaan tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät
tavoitteet otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Moniammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä oppilaan riittävään tukemiseen iltapäivätoiminnan aikana.
Iltapäivätoimintaan osallistuu lukuvuonna 2020-2021 noin 8 200 lasta,
joista erityisen tuen oppilaita on noin 16%. Lähtökohtana on, että kaikki
toimintaan hakuaikana hakeneet otetaan toimintaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista 90 % osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan ja
50% kesäajan lomatoimintaan. Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti
omissa pienryhmissä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille.
Vammaisten sosiaalityössä on tunnistettu asiakkaita, jotka eivät pärjää
tai ylikuormittuvat ryhmämuotoisessa iltapäivä- tai loma-ajan toiminnassa.
Muut erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat integroituvat kouluilla,
tai niiden lähialueilla toimiviin ryhmiin. Ryhmien koko vaihtelee ja myös
niihin integroitujen erityisen tuen oppilaiden määrä. Lapsia sijoitettaessa toimintaan arvioidaan olemassa olevien tilojen mahdollisuudet pienryhmätoimintaan, sekä päivittäisen ulkotoiminnan järjestämisen. mahdollisuudet. Lisäksi iltapäivätoiminnan palveluntuottajien ja rehtoreiden
kanssa arvioidaan ohjaajien riittävä ryhmäkohtainen resursointi, sekä
ohjaajien kyky ohjata lapsiryhmää, joissa erityisen tuen lasten toiminnan ohjaaminen edellyttää erityistä osaamista.
Toimialat ylittävä suunnittelutyö
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyönä on kiinnitetty huomiota valtuustoaloitteessa esiintuotuun haasteeseen ja olemassa olevaan palveluaukkoon.
Tämän vuoksi on käynnistetty toimialat ylittävä suunnittelutyö neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi iltapäivien ja koulujen loma-ajan osalta.
Tunnistettavissa on malli, jossa kyseisille neuropsykiatrisesti oireileville
lapsille, sekä vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää hoito kotiin hankittavana palveluna. Tämä tulisi kyseeseen niissä tilanteissa, joissa lapsen etu ei toteudu, jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana.
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

437 (516)

Ärende/26
13.10.2021

Tavoitteena on ensisijaisesti pohtia moniammatillisesti niitä tukikeinojaja muotoja, joilla lapsi taikka nuori kykenisi osallistumaan ryhmämuotoiseen iltapäivä- ja loma-ajan toimintaan muiden lasten kanssa. Lapsen
edun mukaista ei ole syrjäytyä omasta toimintaympäristöstään ja kotiin
tuotava palvelu ei voi olla päätavoite, vaan tavoitteena tulee aina olla,
että lapsi tai nuori voi palata kohderyhmänsä toimintaympäristöön ja
ensisijaiseen palveluun. Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun järjestämä hoito kotiin olisi tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä
elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjestää muulla tavoin. Tuen kesto riippuisi lapsen tai nuoren tarpeesta ja
voisi tarvittaessa olla myös pitkäaikaista.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa tämän uuden tukimuodon
kehittämistä palveluiden väliin putoaville lapsille ja nuorille.
Lapsivaikutusten arviointi
Iltapäivä- ja loma-ajan toiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen
koulupäivän kokonaisuutta. Järjestämällä lapsille oman ikäluokkansa
mukaista aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan toimintaa lisätään lasten yhdenvertaista oikeutta osallistua vapaa-ajan toimintaan. Toiminnalla vahvistetaan lasten osallisuuden tunnetta ryhmän jäsenenä. Iltapäivä- ja
loma-ajan toiminta tukee omalta osaltaan perheiden arjen ja työelämän
yhteensovittamista.
Käsittely
25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Petra Malin: Vastaehdotus: poistetaan sana "tilapäisissä" lauseesta
"Tämä tulisi kyseeseen niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa lapsen etu
ei toteudu, jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana", jolloin lause kuuluu:
"Tämä tulisi kyseeseen niissä tilanteissa, joissa lapsen etu ei toteudu,
jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana."
Poistetaan lause: "Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun järjestämä hoito kotiin olisi määräaikainen tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjestää muulla tavoin."
Korvataan tekstillä: "Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun
järjestämä hoito kotiin olisi tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjestää
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muulla tavoin. Tuen kesto riippuisi lapsen tai nuoren tarpeesta ja voisi
tarvittaessa olla myös pitkäaikaista".
Lisätään loppuun lause: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa
tämän uuden tukimuodon kehittämistä palveluiden väliin putoaville
lapsille ja nuorille."
Kannattaja: Vesa Korkkula
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809
leena.palve(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 110
HEL 2021-003494 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Petra Malinin ja 18 muun valtuutetun aloitteesta
koskien iltapäivähoidon turvaamista palveluiden väliin putoaville lapsille:
”Aloitteessa esitetään, että Helsinki turvaa jatkossa palveluissa väliinputoajiksi jääneiden lasten iltapäivätoiminnan kotiin esimerkiksi yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja lapsiperheiden kotipalvelun välillä. Aloitteessa on myös pyydetty selvittämään, miten tämänhetkinen iltapäivätoiminta vastaa niiden lasten tarpeisiin, joilla on
oppimisen tuen tarvetta.
Nykytilanteen kuvaus
Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1.–2.-luokkalaisille ja
3.–9.-luokkalaisille erityisen tuen oppilaille kouluissa tai muissa koulujen lähellä olevissa lasten vapaa-ajan toimintaan soveltuvissa tiloissa.
Vammaisten sosiaalityössä on tunnistettu asiakkaita, jotka eivät pärjää
tai jaksa ryhmämuotoisessa iltapäivä- tai loma-ajan toiminnassa ja asiakkaita, jotka ylikuormittuvat niissä.
Vammaispalvelulain (380/1987) tavoitteena on edistää vammaisen
henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoPostadress
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

439 (516)

Ärende/26
13.10.2021

itteita tai esteitä. Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla ja tukitoimilla edistetään myös vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia
muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisten sosiaalityön asiakkaita ovat
vaikeavammaiset lapset ja nuoret, erityishuollon asiakkaat sekä autistiset asiakkaat, joille vastuutyöntekijä on määritelty vammaisten sosiaalityöstä.
Vammaispalvelulaki on toissijainen laki, jonka mukaan vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen
henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun
lain nojalla.
Kehitysvammaiset 3.–9.-luokkalaiset koululaiset voivat saada iltapäivähoitoa sekä loma-ajan hoitoa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämänä. Hoitoa järjestetään eri puolilla Helsinkiä. Erityishuoltona ei
järjestetä varsinaista hoitoa, mutta mikäli palvelu sisältyy asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan, se on asiakkaalle maksutonta.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä säädettyä kotipalvelua koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan lasten- ja kodinhoidon
järjestämisellä kotipalveluna tarkoitetaan esimerkiksi lapsiperheiden kotiin annettavia palveluja, jotka ovat tavoitteellista, suunnitelmallista ja
määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää
vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, ei sen puolesta toteuttaminen. Työskentely tapahtuu yhdessä muiden perheen
kanssa toimivien tahojen kanssa. Palvelua on mahdollisuus saada
kaupungin omana palveluna tai lyhytaikaisissa tarpeissa palvelusetelillä
tuotettuna. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus ei ole lapsen iltapäivähoidon järjestäminen toistaiseksi kotiin, jotta vanhemmat voisivat
käydä töissä.
Sosiaali- ja terveystoimialalla tuotetaan sosiaalihuoltolain ja sosiaalityön palveluja asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti ja yhteistyössä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri toimintojen kanssa.
Toimialat ylittävä suunnittelutyö
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan yhteistyönä on kiinnitetty huomiota valtuustoaloitteessa esiintuotuun haasteeseen ja olemassa olevaan palveluaukkoon.
Tämän vuoksi on aloitettu toimialat ylittävä suunnittelutyö neuropsykiaPostadress
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trisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi iltapäivien ja loma-aikojen osalta.
Tavoitteena on ensisijaisesti pohtia moniammatillisesti niitä tukikeinoja
ja -muotoja, joilla lapsi tai nuori kykenisi osallistumaan ryhmämuotoiseen iltapäivähoitoon muiden lasten kanssa. Lapsen edun mukaista ei
ole syrjäytyä omasta toimintaympäristöstään. Kotiin tuotava hoito ei voi
olla päätavoite, vaan tavoitteena tulee aina olla, että lapsi tai nuori voi
palata omaan toimintaympäristöönsä.
Valmisteilla on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä
vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää
iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintana tai muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.
Suunnittelu on aloitettu myös mallista, jossa suunnitellusti ja kohdennetusti järjestettäisiin tilapäistä ja määräaikaista neuropsykiatrista valmennusosaamista hyödyntävää sosiaaliohjausta perheille niissä hetkellisissä tilanteissa, joissa lapsi ei voi osallistua iltapäivähoitoon. Sosiaaliohjauksen tarkoituksena ei ole korvata lapsen hoitoa eikä mahdollistaa esimerkiksi vanhemman työssäkäyntiä, vaan työskennellä siten,
että perhe saa voimavaroja ja keinoja tukea lasta.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin
iltapäivisin ja loma-aikoina vastataan parhaiten kehittämällä toimintaa
edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Iltapäivähoidon turvaamisella on vaikutuksia sekä lasten että perheiden
hyvinvointiin. Palvelujen kehittämisessä on huomioitava lapsen etu. Jos
lapsi eristetään omasta toimintaympäristöstään, on siinä syrjäytymisen
riski ja mahdollisuus, että ratkaisu vaikeuttaa lapsen arkea ja siitä selviytymistä jatkossa. Määräaikaisina palveluina sosiaalihuollon ja sosiaalityön palvelut turvaavat lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia niissä tilanteissa, joissa osallistuminen perusopetuksen järjestämään iltapäivähoitoon ei ole tilapäisesti mahdollista.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303
viivi.vaananen(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö, puhelin: 310
58352
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monica.lindberg(a)hel.fi
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
jonna.weckstrom(a)hel.fi
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§ 316
Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om utnyttjande av
den sydkarelska modellen för att ingripa i lagstridiga gärningar i
skolorna
HEL 2021-004204 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Pia Pakarinen och 32 andra ledamöter föreslår i sin motion
att man i stadens antimobbningsprogram inkluderar ett tillvägagångssätt enligt den sydkarelska modellen och att man i samverkan med polisen och andra myndigheter tar fram tydligare och mera direkta anvisningar om ingripande i mobbning.
Mobbning, våld och annan lagstridig verksamhet som sker i skolorna är
ett problem både i Helsingfors och i andra kommuner och man har
strävat efter att lösa problemet utgående från strukturerna, fenomenen
och utgångspunkterna för varje individuella kommun och område.
I Helsingfors gäller ett systematiskt och konsekvent antimobbningsprogram (AMP13), inom ramen för vilket det vidtas omfattande samarbete
mellan stadens interna och externa intressentgrupper för att lösa
mobbningsproblemet. I programmet strävar man särskilt efter att identi-
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fiera och förebygga mobbning, men också ingripa i och efterbehandla
situationer på rätt sätt.
I Södra Karelen har en grupp som består av skolorna, polisen, socialoch hälsovården och kommunerna gett ett allmänt direktiv för hela
landskapet, enligt vilket man ingriper i lagstridiga gärningar. I direktivet
finns incidentspecifika anvisningar för olika mobbningssituationer. Till
skolornas åtgärder hör bland annat att omedelbart avbryta gärningen
och att meddela alla parters vårdnadshavare. I praktiken innebär alltså
den sydkarelska modellen att om ett barn under 15 år gör sig skyldig till
en lagstridig gärning, görs en brottsanmälan. Förövare hänvisas till en
diskussionsgrupp där förövaren och offret, men även bådas vårdnadshavare, polisen och representanter för de unga deltar i diskussionen.
Med handlingsmodellen strävar man efter att incidenter som uppfyller
kännetecknen för ett brott behandlas som lagstridiga gärningar och inte
som mobbning.
Verksamheten M-0
Verksamheten M-0 är ett handlingssätt i AMP13-programmet, och en
av Aseman Lapset ry utvecklad handlingsmodell för långvariga mobbningssituationer, där skolan egna krafter för att reda ut situationen är
otillräckliga. I Helsingfors förekom ca 20 sådana fall under våren 2021.
M-0-arbetet görs alltid i samverkan med skolans egna aktörer. Modellen kommer att jämföras med den sydkarelska modellen och verksamheten utvecklas vidare. M-0 samarbetar med Ankkuri-verksamheten.
Polissocialarbete och handlingsmodellen Ankkuri
Social- och hälsovårdssektorn har sedan år 2012 dragit nytta av den
multiprofessionella Ankkuri-modellen, där man strävar efter att ingripa i
ungas brottsliga verksamhet proaktivt. Ankkuris sociala arbete har från
början varit en del av enheten för polissocialarbete, dit även den i motionen nämnda lagstadgade brotts- och rättsrepresentationsfunktion för
unga hör. Om ett barn under 15 år gör sig skyldig till en lagstridig gärning, görs en brottsanmälan på initiativ av skolan eller en annan aktör,
och incidenten behandlas på polisstationen tillsammans med den unga,
vårdnadshavaren, polisen, en socialarbetare och vid behov med en
psykiatrisk sjukskötare. Socialarbetaren vid rättsrepresentationen för
unga arbetar med 15-17-åringars ärenden och socialarbetaren i Ankkuri-gruppen riktar sitt arbete mera till brottsärenden som gäller under 15åringar. Den här handlingsmodellen omfattar skolorna, men också andra evenemangs- och handlingsmiljöer.
Minskande av våld och annan brottslighet
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Enligt 25 § i barnskyddslagen är ett omfattande antal olika parter skyldiga att göra en anmälan till polisen, när de på grund av omständigheter som de har fått kännedom om i sin uppgift har skäl att misstänka att
ett barn utsatts för våld eller sexuellt våld. Skolan bör därför göra en
anmälan till polisen om barnet exempelvis har misshandlats i mobbningssyfte.
I fråga om Helsingfors polisinrättning har ansvaret för förebyggande av
brott som unga begår försatts till utrycknings- och övervakningsenhetens förebyggande funktion och i fråga om brott som redan skett eller
undersökning av brottsliga gärningar till brottsbekämpningsenhetens
ungdomsgrupp. För att förebygga brott samarbetar polisinrättningen
dagligen med stadens skolor. Skolorna kontaktar den förebyggande
funktionen med låg tröskel för att lösa problemsituationer. Kontakterna
har centraliserats till en plats för att försäkra tillgängligheten.
Bedömning av verkningarna på hälsa och välbefinnande
Mobbning kan enligt undersökningar har grava långvariga och traumatiserande konsekvenser för barns och ungas hälsa, välbefinnande och
funktionsförmåga, varför man ska ingripa i mobbningsproblemet på ett
systematiskt, effektivt och proaktivt sätt. Barn och unga som har utsatts
för mobbning lider av olika slags problem i kamratförhållanden, såsom
brist på vänner, rädsla om att mista vänner, känsla om att inte höra till
klassgemenskapen och brist på tillit till kamrater. Att hamna ut för
mobbning har också en direkt koppling till allmän ångest, social ångest,
dåligt självförtroende och en negativ självbild, ensamhet, självdestruktivitet och depression.
Antimobbningsarbete i Helsingfors
Enligt dem som gett ett utlåtande förs man i Helsingfors dagligen ett
systematiskt och intensivt praktiskt samarbete bland annat med barn
och unga, familjer, organisationer, polisen och staden för att minska
mobbning och våld i skolor, på gatorna och på sociala medierna. Målet
är att man ingriper i den ungas brottsliga symptom och mobbning redan
i ett tidigt skede och att de ungas brott utreds effektivt och utan dröjsmål.
Helsingfors polisinrättning anser i sitt utlåtande att Helsingfors samarbetsmodell är mer omfattande och mångsidigare än den sydkarelska
modellen. Enligt utlåtandet riktas Helsingfors handlingsmodell i fråga
om ingripande till ett tidigare skede. Dessutom har man i Helsingforsmodellen centraliserat utredningen av brott som sker i skolorna till
en särskild utredningsgrupp bland annat för att säkra den behövliga
expertisen.
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I samarbete mellan stadens interna barnskydd, familjesocialarbete och
grundläggande undervisning håller man som bäst på att utifrån AMP13programmet färdigställa ett gemensamt verksamhetsdirektiv för att förebygga, identifiera och ingripa i mobbningsvåld. I direktivet strävar
man efter att beskriva aktörers uppgifter, metoder och ansvar i ett
mobbningsärendet på ett konkret sätt.
Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att AMP13-programmet till många delar motsvarar
den sydkarelska handlingsmodellen och praxis. Stadsstyrelsen anser
det viktigt att samarbetet och handlingsmodeller utvecklas vidare och
att handlingsmodeller som har konstaterats vara bra etableras i arbetet
för att mobbning.
Fostrans- och utbildningsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden
samt Helsingfors polisinrättning har gett utlåtanden i ärendet. Svaret
stämmer överens med fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande.
Social- och hälsovårdsnämnden tillstyrkte med rösterna 7–5, en blank
röst, att antimobbningsprogrammet AMP13 kompletteras så att en
handlingsmodell i enlighet med den sydkarelska modellen eller en motsvarande handlingsmodell görs till en del av AMP13-programmet och
att den nämnda handlingsmodellens innehåll tas i bruk som sådana i
skolor och i andra sammanslutningar som har att göra med barn och
unga.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 688
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Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
27.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Lisätään perusteluiden kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava:
"Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä."
Kannattaja: Maarit Vierunen
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jussi Halla-ahon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.08.2021 § 171
HEL 2021-004204 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen ja 32 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa:
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”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan sisällytetään – siltä osin kuin se ei vielä sisällä – Etelä-Karjalan
toimintamallin kaltainen toimintatapa yhteistyössä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi esitetään, että asiasta laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus,
jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät
ja suoraviivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.
Kiusaamisongelmaa on lähestytty Helsingin lähtökohdista, ilmiöistä sekä rakenteista käsin. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee suunnitelmallista
ja tiivistä yhteistyöstä muun muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin ja koulujen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja
terveyslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien kehittämistä
edelleen. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalla käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen
tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Kiusaaminen
Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toiminta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongelmaa on pyritty ratkaisemaan kunkin alueen rakenteista, ilmiöistä ja
lähtökohdista käsin. Kiusaamisongelman ratkaisemiseksi ei ole olemassa yhtä ratkaisua, mikä toimisi kaikkialla.
Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiusaamisen vastainen ohjelma KVO13, minkä puitteissa tehdään laajaalaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien
välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös
puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.
Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli
Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniammatillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto.
Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisiasemalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosiPostadress
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aalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankkuri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen lisäksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt. Kouluissa tapahtuviin
pitkittyneisiin ja vakaviin kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin liittyen Ankkurissa tehdään yhteistyötä K-0 (Aseman Lapset) kanssa, mikä on hyväksi havaittu jalkautuva toimintamalli.
Virkaa tekevä Ankkurin sosiaalityöntekijä kirjaa lapsen tietoihin tilannekuvauksen tapahtumien osalta ja tekee tarvittaessa myös lastensuojeluilmoituksen.
Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille
Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat
tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai poliisisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiusaamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lastensuojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tukitoimiin.
Lastensuojelulain (417/2007) 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja
ilmoittamaan myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut
väkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus
poliisille, jos lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö
Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus valmistelevat parhaillaan toimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja
puuttumiseen yhteistyössä. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita kiusaamisasiassa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja
nuoret kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista, kuten ystävien
vähyys, pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutumiPostadress
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nen on myös suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.”
Käsittely
31.08.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Korjataan Kiusaaminen-alaotsikkoa edeltävä
kappale kuulumaan seuraavasti: Kiusaamisongelmaa on lähestytty
Helsingin lähtökohdista, ilmiöistä sekä rakenteista käsin. Sosiaali- ja
terveystoimiala tekee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyöstä muun
muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin ja koulujen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien kehittämistä edelleen. Sosiaali- ja
terveyslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Kannattaja: jäsen Maaret Castrén
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)
Jaa-äänet: 5
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Minna Lindgren, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä
Ei-äänet: 7
Samuel Adouchief, Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen,
Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov
Tyhjä: 1
Kati Juva
Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Korpisen vastaehdotuksen äänin 7 - 5 (tyhjää 1).
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
17.08.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439
saila.nummikoski(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 040 3341703
mika.porvari(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 257
HEL 2021-004204 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa:
Aloitteessa esitetään, että Helsingin kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan
sisällytetään – siltä osin kuin se ei vielä sisällä – Etelä-Karjalan toimintamallin kaltainen toimintatapa yhteistyössä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi esitetään, että asiasta laaditaan yhteistyössä
poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 vastaa melko lailla Etelä-Karjalan toimintamallia ja käytäntöjä. Helsingin
oma ohjelma on kuitenkin laajempi. Kiusaamisongelmaa on EteläKarjalassa lähestytty aika lailla samoista lähtökohdista, ilmiöistä sekä
rakenteista käsin kuin Helsingissäkin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyöstä muun muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien edelleen kehittämistä ja hyväksi todettujen toimintamallien vakiinnuttamista.
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Kiusaaminen
Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toiminta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongelmaa on pyritty ratkaisemaan kunkin kunnan ja sen sisäisten alueiden
rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin. Kuten aloitteessa todetaan:
yhtä patenttiratkaisua ei ole.
Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiusaamisen vastainen ohjelma eli KVO 13, minkä puitteissa tehdään laaja-alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien
välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös
puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.
K-0 -toiminta
K-0 -toiminta on Aseman Lasten kehittämä toimintamalli pitkittyneisiin
kiusaamistilanteisiin, joissa koulun omat voimavarat tilanteen selvittämiseen ovat riittämättömät. Tällaisia tapauksia oli Helsingissä keväällä
2021 noin 20 kappaletta. K-0 -työtä tehdään aina yhteistyötä koulun
omien toimijoiden kanssa. Mallia on verrattu Etelä-Karjalan malliin, eikä
välitöntä muutostarvetta ilmennyt. Seuraamme sekä K-0 -mallin että
Etelä-Karjalan mallin kehittymistä ja teemme tarvittavat muutokset.
K-0 tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa.
Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli
Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniammatillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto.
Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisiasemalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosiaalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankkuri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen lisäksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt.
Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille
Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat
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tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai poliisisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiusaamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lastensuojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tukitoimiin.
Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai
seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö
Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus viimeistelevät parhaillaan KVO 13-ohjelman pohjalta yhteistoimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita
kiusaamisasiassa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutukset
Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja
nuoret kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista kuten ystävien
vähyys, pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.
Käsittely
17.08.2021 Ehdotuksen mukaan
Palautusehdotus:
Pia Kopra: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että EteläKarjalan mallin mukainen toimintamalli kirjataan osaksi Kvo13ohjelmaa ja kyseinen malli otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mutta KVO 13 ohjelmaa on
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syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toimintamalli lainvastaisissa
teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkauttamalla sen käyttö kouluihin
ja muihin lasten ja nuorten kanssa toimiviin yhteisöihin.
Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Koulujen ja turvallisuusongelmiin; kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin ei ole kyetty puuttumaan riittävän tehokkaasti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mutta KVO 13 ohjelmaa on syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toimintamalli lainvastaisissa teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkauttamalla sen käyttö kouluihin ja muihin lasten ja nuorten kanssa toimiviin yhteisöihin.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219
niclas.ronnholm(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018
riina.stahlberg(a)hel.fi
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§ 317
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om kartläggning av naturområden vid stränder som lämpar sig som badplatser
HEL 2021-002225 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamot Arja Karhuvaara och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion
att staden kartlägger sådana naturligt uppkomna strandområden som
man genom att rengöra och förse med lätt akuträddningsutrustning
kunde börja använda som badstrand.
I Helsingfors finns det, jämt fördelade i staden, 26 officiella badstränder
som underhålls och där vattenkvaliteten regelbundet kontrolleras under
badsäsongen. På tolv stränder finns det strandbevakning med badvakter. Utöver dessa har det i Helsingfors uppstått inofficiella badplatser,
där vattenkvaliteten inte kontrolleras och stranden inte underhålls som
vid allmänna badstränder.
Upprätthållare av en badstrand har många lagstadgade skyldigheter.
Nya badplatser kan inte anläggas utan utredning av badplatsens trygghet, vattnets duglighet för bad, trafiksäkerheten och utryckningsfordons
möjligheter att ta sig till strandens närhet. Som upprätthållare av en
badplats svarar staden för bedömningen av risker och för tryggheten,
och för identifiering av hälsorisker och faror.
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Som exempel lämpar den i motionen nämnda badplatsen bredvid
bryggan på Långören sig inte som stadens officiella badstrand, eftersom en av de livligaste båtlederna i Helsingfors går strax förbi. I centrala Helsingfors, där båttrafiken är livlig, borde badplatserna anläggas
antingen som klart avskilda badinrättningar eller på tryggt avstånd från
båttrafiken.
Vid anläggandet av nya badplatser bör det finnas tillräckliga medel för
deras underhåll och utrustning. Badstränderna bör ha en upprätthållare, och stränderna ska förses med sopkärl, baja-major, anslagstavlor
och erforderlig informering. För närvarande har man vid stadens idrottstjänster inte beredskap för badplatsernas igångkörningskostnader
eller underhåll.
Utvecklandet av de havsnära tjänsterna framskrider som en del av
Havsstrategin för Helsingfors. I det sammanhanget har omfattande
kartläggningar gjorts om tjänster som lämpar sig för stränder, främst
med tanke på privata tjänsteproducenter. Därvid identifierades sammanlagt 120 ställen för olika slags funktioner. En del av dem lämpar sig
även för bad. Den insamlade informationen kan studeras på stadens
öppna karttjänst. De nya platserna för företagsamhet kommer i huvudsak att ges ut via offentligt ansökningsförfarande.
Ofta anges redan i detaljplanen badplatser på för ändamålet lämpliga
ställen. Planeringen av badstränder framskrider jämsides med övrig
markanvändningsplanering och med hjälp av de kartläggningar som
gjorts inom Havsstrategin för Helsingfors.
Redan i nuläget finns det en hel del spelrum i valet av badplatser. Enligt allemansrätten har var och en rätt att bada vid stränder, såvida de
inte ingår i ett gårdstun eller deras användning begränsats till exempel
av naturvårdshänsyn. Men då är staden inte ansvarig för tryggheten på
stället man valt att bada på, och några resurser för underhåll behöver
inte anvisas för stället. I Helsingfors finns det gott om möjligheter att
bada på olika håll i staden, och vartefter de havsnära funktionerna utvecklas kommer dessa möjligheter att bli ännu större.
Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtande i
ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
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Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 654
HEL 2021-002225 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 283
HEL 2021-002225 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingissä on tasapuolisesti ympäri kaupunkia 25 virallista uimarantaa, joita ylläpidetään ja joiden uimavedenlaatua seurataan säännöllisesti uimakauden aikana. Liikuntapalvelut ylläpitää Helsingin uimarantoja lukuun ottamatta yhtä Helsingin seurakuntayhtymän tarjoamaa uimarantaa. Lisäksi Helsinkiin on muodostunut epävirallisia uimapaikkoja, joiden uimaveden laatua ei valvota, eikä rantoja ylläpidetä yleisen
uimarannan tavoin.
Uimaranta palveluna
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Uimarannan palveluntarjoajalla on useita lakisääteisiä velvollisuuksia.
Uimarantoja koskee mm. terveydensuojelulain (763/1994) ja uimavesiasetusten (177/2008 ja 354/2008) vaatimukset. Uimaranta on suunniteltava, varustettava sekä sitä on kunnossapidettävä ja hoidettava siten, ettei uimarannalla oleskeleville aiheudu terveyshaittaa. Palveluntarjoajana kaupunki vastaa turvallisuuden toteutumisesta sekä terveyshaittojen ja vaarojen tunnistamisesta. Ympäristöterveysyksikkö valvoo,
ettei uimarannoista synny terveyshaittaa käyttäjille ja seuraa säännöllisten uimavesinäytteiden tuloksia.
Uimarannoilla tulee olla ylläpitäjä, rannat on varusteltava ilmoitustauluilla ja tarvittavilla tiedotteilla. Lisäksi rannalla on oltava tarvittavat jäteastiat, käymälät sekä pukutilat. Ylläpitäjän tulee huolehtia rannan siisteydestä ja jätehuollosta. Mikäli kyseessä on suuri yleinen uimaranta,
uimaveden ominaisuudet, sekä uimareille mahdollisesti terveyshaittaa
aiheuttavat tekijät kootaan uimavesiprofiiliin. Luettelo suurimmista uimarannoista ja tulokset niiden uimavedestä otetuista näytteistä toimitetaan vuosittain Euroopan komissiolle.
Rannan ylläpitäjän on huomioitava myös kuluttajaturvallisuuslain
(920/2011) vaatimukset uimarannan turvallisuudelle. Uimarantojen turvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).
Merellinen Helsinki
Merellisten palvelujen kehittäminen etenee osana merellistä strategiaa,
johon liittyen on tehty laajat kartoitukset mahdollisista Helsingin rannoille sopivista palveluista ensisijaisesti yrittäjien ja muiden palveluntarjoajien käyttöön. Vuonna 2019 kartoitettiin mahdollisten uusien palveluiden paikkoja rannoilla. Suunnittelussa on tunnistettu ranta-alueilta yritystoiminnalle ja palveluille sopivia paikkoja. Työn tuloksena on kerätty
yhteensä noin 120 potentiaalista paikkaa erityyppisille palveluille ja toiminnoille, joista osa mahdollistaa myös uimisen. Selvityksessä on kartoitettu mm. kahviloiden, saunojen, kioskien, ravintoloiden, liiketilojen,
hotellien sekä muille rantatoiminnoille kuten melonnalle sopivia paikkoja. Kerätty tieto on nähtävissä Helsingin kaupungin avoimessa karttapalvelussa. Uusien toimintojen paikat yrittämiselle tullaan luovuttamaan
pääosin julkisten hakumenettelyjen kautta. Toiminnat edellyttävät rakennusvalvonnan lupaharkintaa ja toimenpide- tai rakennuslupaa.
Mahdolliset uimarannat edellyttävät myös terveydensuojeluvalvonnan
ilmoitusmenettelyä.
Edellisen selvityksen lisäksi vuonna 2020 on kartoitettu erityisesti ItäHelsingin rantareitin uusia palveluita aiempaa tarkemmin. Itä-Helsingin
rantareitin uusien palveluiden kartoitus -selvitys toimii osana Helsingin
kaupungin merellistä strategiaa ja jatkeena vuoden 2019 Uusien toiPostadress
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mintojen paikat Helsingin rantareitillä -selvitykselle. Molemmat selvitykset löytyvät sähköisinä verkosta.
Uimarantojen ja -paikkojen suunnittelu
Uimarantojen lisääminen perustuu aina harkintaan ja siihen, että uimarannan kunnossapitoon ja varusteiden hankkimiseen on olemassa
riittävät varat. Määrärahoja tarvitaan myös uimarantojen säännölliseen
sukelluttamiseen. Laitureilta saatetaan heittää mereen esineitä ja aaltojen mukana ranta-alueelle kulkeutuu esimerkiksi uppotukkeja, jotka
saattavat aiheuttaa vaaraa uimareille.
Usein jo asemakaavassa esitetään uimapaikat ja -rannat niille sopiviin
kohtiin. Uimarantojen suunnittelu etenee muun maankäytön suunnittelun rinnalla sekä merellisessä strategiassa tehtyjen kartoitusten kautta. Uimapaikkojen valinnassa on jo nykyisellään paljon vapautta – jokamiehenoikeuksien mukaan jokaisella on oikeus uida ranta-alueella,
mikäli alue ei ole pihapiirissä tai alueen virkistyskäyttöä ei ole rajoitettu
esimerkiksi luonnonsuojelullisin perustein. Tällöin myöskään kunta ei
ole vastuussa uintiin valitun paikan turvallisuudesta eikä kohteeseen
tarvitse osoittaa kunnossapidon resursseja. Helsingissä on laajasti
mahdollisuuksia uimiseen eri puolilla kaupunkia ja merellisten toimintojen kehittämisen myötä mahdollisuudet tulevat laajenemaan.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 310 37494
maria.hyovalti(a)hel.fi
Satu Wahlman, terveysinsinööri, puhelin: 310 31596
satu.wahlman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.05.2021 § 75
HEL 2021-002225 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Helsingissä on tasapuolisesti ympäri kaupunkia 26 virallista uimarantaa, joita ylläpidetään ja joiden uimavedenlaatua seurataan säännöllisesti uimakauden aikana. Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää 25 rantaa, yksi ranta on Helsingin seurakuntayhtymän tarjoama uimaranta.
Lisäksi liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää 5 uimapaikkaa. Kahdellato-
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ista uimarannalla on valvonta. Valvontatehtävistä huolehtivat liikuntapalveluiden palkkaamat rantapelastajat.
Lautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava. Uimapaikan perustaminen vaatii
monen eri asian huomioonottamista. Aloitteessa mainittu uimapaikka
Särkän laiturin vieressä ei liikuntapalvelukokonaisuuden arvioinnin mukaan sovellu kaupungin ylläpitämäksi uimapaikaksi. Särkän laituri on
vesireittiliikenteen käytössä, ja rannan läheisyydessä sijaitsee yksi
Helsingin vilkkaimmista veneväylistä. Turvallisuus huomioiden vesiliikenteen ja veneväylien läheisyyteen ei pitäisi perustaa uimapaikkaa.
Uusia uimapaikkoja ei tule perustaa ilman perusteellista selvitystä uimapaikan turvallisuudesta, soveltuvuudesta sen ympäristöön, liikenteen vaikutuksesta, hälytysajoneuvon pääsystä rannan läheisyyteen
jne. Uimapaikan perustamisessa tulee huomioida se, että uimarannat
ja uimapaikat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalveluksesta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit.
Uimapaikkojen ja -rantojen lisääminen perustuu aina harkintaan ja siihen, että uimarannan kunnossapitoon ja varusteiden hankkimiseen on
olemassa riittävät varat. Liikuntapalvelukokonaisuudessa ei ole varauduttu mahdollisten uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin
eikä niiden ylläpitoon.
Uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua
riskiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimintaan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia
tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta toteutetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja
tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee sisällyttää osaksi turvallisuusasiakirjaa.
Opetusministeriön laatimassa uimarantojen rakentamiseen suunnatussa liikuntapaikkajulkaisussa ei suoranaisesti oteta kantaa kaupunkiympäristöön sijoitettuihin uimarantoihin tai uimapaikkoihin. Julkaisu ohjeistaa hyvin, mihin uimapaikkoja on hyvä toteuttaa ja mihin ei, esimerkiksi veneväylien ja venesatamien läheisyyteen niitä ei tule toteuttaa
turvallisuussyistä (Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 90).
Lautakunnan näkemyksen mukaan kaupunkiympäristöön perustettavien uimapaikkojen on noudatettava erityistä huolellisuutta. Keskustan
alueella, jossa vesiliikenne on todella vilkasta, tulisi uimapaikka toteuttaa erillisenä uimalana, jolloin alue on selkeästi eroteltu ja uiminen on
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turvallista, tai vaihtoehtoisesti turvallisen matkan päässä venesatamista
ja veneväylistä.
Uimapaikan perustamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:















Hälytysajoneuvojen toimintaedellytykset (esimerkiksi pelastustiet)
Pelastusvälineet
Yleinen saavutettavuus (muun muassa parkkipaikat)
Ympäristö (läheinen asutus)
Veden uintikelpoisuus (läheiset viemärit ja mahdolliset virtaukset)
Maisemointi (sopiiko uintipaikka ympäristöönsä)
Erityisryhmien tarpeet (rampit ja muu esteetön käyttö)
Palvelut (muun muassa WC, suihkut, jätehuolto, sähkö, pukeutumistilat)
Ohjeet ja opasteet
Rakenteellinen turvallisuus (muun muassa rantapohja, syvyys, valaistus)
Liikenneturvallisuus (autot, pyörät ja veneet)
Ympäristövaikutukset
Toimintapaikat (auringonotto, kuntoilu)
Vastuutaho (seura/yhdistys/kaupunki)

Haastavia tekijöitä ovat erityisesti:







Laivaväylät ja venereitit sekä venesatamat
Veden laatu (esimerkiksi mattolaiturit)
Uintipaikan ympärivuotisuus
Laiturin turvalliset rakenteet
Turvallinen uintialue rajattu selkeästi
Selkeä havaittavuus uima-alueen ulkopuolelta

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 318
Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om en konstisbana i Hertonäs strands idrottspark
HEL 2021-002229 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mauri Venemies och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att en ny konstisbana byggs på den nuvarande sandplanens plats i
Hertonäs strands idrottspark.
Stadsstyrelsen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden anser att det
enligt nuvarande ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar
inte är möjligt att bygga en konstisbana i Hertonäs strands idrottspark.
För tillfället finns det nio permanenta konstisbanor i Helsingfors. Under
de senaste åren har nya konstisbanor byggts på Busholmen, Drumsö
och Degerö. Degerö konstisbana ligger på cirka två kilometers avstånd
från Hertonäs strand och den kan nås enkelt med kollektivtrafiken. I
Hertonäsområdet kommer man dessutom att bygga en ny träningsishall, vars byggarbeten inleds under hösten. I träningsishallen kommer
det också att finnas skridskoåkningstider för allmänheten. Även invånarna i Hertonäs strand betjänas väl av både Degerö konstisbana och
den nya ishallen.
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Investeringskostnaderna för en konstisbana är cirka 800 000–2 000
000 euro, beroende på läget, marken och den övriga infrastrukturen
som byggs i samband med banan. Utöver investeringskostnaderna orsakar en konstisbana årligen driftskostnader på cirka 100 000 euro under de följande 20–30 åren.
Den följande utvidgningen av konstisbanenätet sker i Johannesparken,
där den nya banan enligt planerna ska vara färdig år 2022. Byggandet
av en konstisbana i Nordsjö planeras för år 2025. Enligt perspektivet
om en jämn områdesmässig fördelning ska nästa konstisbana planeras
till västra Helsingfors.
Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtande i
ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 655
HEL 2021-002229 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 88
HEL 2021-002229 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan rakentamista Herttoniemenrannan liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä taloudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.
Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa sekä vuosittain rakennettava Rautatientorin jääpuisto (poislukien vuosi 2021).
Viime vuosina ovat valmistuneet radat Jätkä- ja Lauttasaareen sekä
Laajasaloon. Seuraavaksi tekojäärataverkosto laajenee Johanneksenpuiston radalla, jonka olisi tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2022. Vuosaareen tekojääradan rakentamista on suunniteltu vuodelle 2025.
Maaria Mäntyniemen vuonna 2015 valmistuneen pro gradu -työn Liikuntapaikkojen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla mukaan seuraavat tekojääradat tulisi rakentaa Itä-, Pohjois- tai Luoteis-Helsinkiin. Sopivia alueita voisivat olla muun muassa Vuosaari, Ruskeasuo, Haaga
tai Tali. Vuosaaren radan rakentamisen jälkeen seuraavaa tekojääaluetta tulisikin siis suunnitella Länsi-Helsinkiin. Herttoniemen jäähallin rakennustyöt ovat alkamassa syksyllä 2021, jonne on suunniteltu
yleisöluisteluaikoja.
Tekojääratojen rakentamista hidastavat yleisesti liikuntapalveluiden
määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 2 000 000 euroa
riippuen radan lisäksi rakennettavasta muusta infrastruktuurista, kuten
pukuhuoneista ja aidoista. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat
nostaa rakentamiskuluja entisestään.
Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuosittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja
tarvikkeista noin 100 000 euroa seuraavien 20 - 30 vuoden ajan. Uusien tekojääradan kokoluokan hankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista liikuntapalveluiden nykyisillä investointi- ja käyttömäärärahoilla,
vaan molempia olisi korotettava ennen uusien rakentamispäätösten tekoa.
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Liikuntapoliittisesta ja Helsingin liikuntastrategisesta näkökulmasta tekojääratojen rakentaminen ovat perusteltuja ehdotuksia. Ne lisäävät
kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. Samoin
ratojen rakentamisella olisi myönteisiä vaikutuksia myös alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä
sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä. Kuitenkin ennen tekojääratojen suunnittelua ja rakentamispäätöksiä tulisi
varmistaa liikuntapalveluiden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen
riittävyys.
Herttoniemenrannan liikuntapuiston kentän kehittämismahdollisuuksista on valtuutettujen ohella kiinnostunut paikallinen jalkapalloseura.
Puotinkylän Valtti haluaisi vuokrata kentän ja asentaa siihen tekonurmimaton. Alustavissa keskusteluissa liikuntapalvelut ja Valtti ovat
päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että Herttoniemenrannan liikuntapuiston kenttä olisi kuitenkin talvisin luistelijoiden ja päivisin läheisten
koulujen käytössä. Valtti on suhtautunut myös myötämielisesti siihen,
että paikallisille asukkaille myönnettäisiin kentältä vapaakäyttövuoroja
prime time -aikoina. Näin ollen tekonurmipintainen kenttä parantaisi
alueen kaikkien asukkaiden liikuntamahdollisuuksia.
25.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342
kimmo.isotalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 323
HEL 2021-002229 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Herttoniemenrannan liikuntapuisto, jonne tekojäätä ehdotetaan, on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa liikuntapuistojen palveluista ja niiden kehittämisestä.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tekemän tekojääratojen verkostosuunnitelman perusteella seuraavaksi on suunniteltu Vuosaaren tekojääradan rakentamista. Se on aikatauluteuttu vuodelle 2025.
Viime vuosina Helsinkiin on valmistunut useita tekojääratoja, joista Laajasalon tekojäärata sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Herttoniemenrannasta. Se on hyvin saavutettavissa myös julkisella liikenteellä
Herttoniemenrannasta. Lisäksi uuden harjoitusjäähallin rakentaminen
aivan Herttoniemenrannan tuntumaan Herttoniemen kartanon pohjoispuolelle, Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien risteykseen alkaa tänä syksynä. Halliin on suunniteltu tulevan myös yleisöluisteluaikoja. Sekä Laajasalon tekojäärata että halli palvelevat hyvin myös herttoniemenrantalaisia.
Jäädytykseen ja huoltoon liittyville laitteille tarvitaan rakennus. Se puolestaan vaikuttaa kaupunki- ja maisemakuvaan. Alustavasti voidaan todeta, ettei Herttoniemenrannan liikuntapuiston kentän muuttamisella
tekojääksi olisi merkittäviä vaikutuksia, sillä liikuntapuiston lähiympäristössä ei ole maisemallisia arvokohteita.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti: 31026323
milja.halmkrona(a)hel.fi
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§ 319
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om hyreslättnader för kulturbranschen på grund av coronapandemin
HEL 2021-002924 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Sami Muttilainen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden beviljar kultursektorns aktörer och frilansare lättnader i
hyrorna för de fastigheter som staden äger eller befriar aktörer inom
konst-, musik- och evenemangsbranschen från hyresavgiften helt och
hållet för en begränsad tid.
Helsingfors stad beviljar inga befrielser eller rabatter på hyror, eftersom
lättnaderna skulle påverka hyresgästernas möjligheter att ansöka om
statens kostnadsstöd och försätta kulturaktörer i olikvärdig ställning på
basis av om de hyrt sina lokaler av staden eller av en privat hyresvärd.
Om hyressänkningar beviljades tar staden ansvar för kostnader som
hyresgästen kunde få statsunderstöd för.
I början av pandemin våren 2020 beviljade staden hyresbefrielser för
företag vars omsättning minskat betydligt på grund av COVID-19.
Bland dessa företag fanns också aktörer inom konst-, kultur- och evenemangsbranschen. Då fanns inget sådant allmänt understöd som staten nu beviljar. Marknadsvillkoren ansågs ha förändrats så väsentligt
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på grund av pandemin att de inte motsvarade villkoren vid den tidpunkt
då hyresavtalet ingicks. Under våren 2020 befriade också många privata hyresvärdar sina hyresgäster från att betala hyra.
När situationen fortsatte kunde man inte längre anse att hyreslättnaderna som staden beviljade var på marknadsvillkor så som tidigare, utan att hyressänkningarna kunde utgöra statsunderstöd som är förbjudna i EU:s regler om statligt stöd. Statliga stöd som beviljas till företagsverksamhet är i regel förbjudna, eftersom offentligt stöd kan ge en aktör
ekonomisk fördel jämfört med konkurrenterna och därmed snedvrida
funktionen på den inre marknaden.
Aktörerna inom kulturbranschen är inte heller en homogen grupp, och
bedömningen av statligt understöd kan inte göras kategoriskt för hela
branschen, utan verksamheten måste bedömas från fall till fall. Fastän
det inom ramen för regleringen om statligt understöd vore möjligt att
befria vissa kulturaktörer från att betala hyra måste staden också beakta jämlikheten och bestämmelserna om kommunens verksamhetsområde. En kommun har som uppgift att skapa allmänna förutsättningar
för näringsverksamhet, men att stödja enskilda företag är i princip inte
kommunens uppgift. Coronapandemin har inte endast påverkat stadens hyresgäster, utan all verksamhet som i hög grad baserar sig på
kundbesök. Statens stödprogram är det bästa sättet för likabehandling
inom kulturbranschen.
Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.
Ärendet har beretts i samarbete med stadskansliets rättstjänst och stadens samordningsgrupp för coronaviruset.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 692
HEL 2021-002924 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 89
HEL 2021-002924 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esitystä siitä, että kaupunki myöntää huojennuksia omistamiensa kiinteistöjen vuokrissa tai vapauttaisi taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat vuokranmaksusta määräajaksi kokonaan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Muttilaisen huolen
kulttuurialan toimijoiden toimeentulosta ja toimintaedellytyksistä covid19-pandemian aikana ja ymmärtää monien erilaisten tukimuotojen olevan tarpeellisia poikkeuksellisessa tilanteessa.
Helsingin kaupunki on tehnyt tilanteesta kokonaisarvion ja linjannut, ettei kaupunki myönnä vapautuksia tai alennuksia vuokrista, koska nämä
vähentävät toimijoiden mahdollisuutta hakea valtion kustannustukea.
Jos vuokranalennuksia myönnettäisiin, vastaisi kaupunki näin kustannuksista, jotka vuokralaisen olisi mahdollista hakea valtiolta. Koska rajoitukset ovat valtion asettamia, nähdään, että valtio on ensisijainen
pandemian aiheuttamien kustannusten korvaaja.
Keväällä 2020 kaupunki myönsi vuokravapautuksia tiettyjen toimialojen
- mukaanlukien taide, kulttuuri ja tapahtumat - yrityksille, joiden liikePostadress
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

469 (516)

Ärende/30
13.10.2021

vaihto oli vähentynyt koronan johdosta merkittävästi. Yrityksille ei tuolloin ollut tarjolla nykyisenkaltaista valtion järjestämää yleistukea. Markkinaolosuhteiden katsottiin muuttuneen pandemian johdosta niin olennaisesti, etteivät ne vastanneet vuokrasopimusten solmimisen aikaan
osapuolten sopimukselle asettamia edellytyksiä. Myös yksityiset vuokranantajat vapauttivat keväällä 2020 varsin laajasti vuokralaisiaan vuokranmaksuista.
Tilanteen jatkuessa kaupungin myöntämiä vuokranalennuksia tai vapautuksia ei ole voitu valtiontukisääntöjen näkökulmasta pitää enää
markkinaehtoisina, jolloin vuokranalennuksissa voisi olla kyse kielletystä valtiontuesta. Kulttuurialan toimijat eivät ole keskenään yhtenäinen
ryhmä, eikä valtiontukiarviointia voi tehdä kategorisesti koko alaa koskien vaan toimintaa on arvioitava tapaus- ja hankekohtaisesti.
Vaikka joidenkin kulttuurialan toimijoiden vapauttaminen vuokranmaksusta saattaisikin valtiontukisääntelyn puitteissa olla mahdollista, kaupungin on huomioitava yhdenvertaisuus ja kunnan toimialaa koskevat
säännökset. Elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten luominen kuuluu
kunnan toimialaan, yksittäisten yritysten tukeminen lähtökohtaisesti
taas ei kuulu. Koronapandemia on vaikuttanut laajasti kaikilla sellaisilla
toimialoilla toimiviin yrityksiin - ei pelkästään kaupungin vuokralaisiin joiden toiminta perustuu asiakaskäynteihin. Parhaiten yhdenvertainen
kohtelu toteutuukin valtion tukiohjelmien kautta.
25.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi
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§ 320
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en reparations- och användningsplan för Ås ungdomsgård
HEL 2021-002848 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamot Sami Muttilainen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion
att staden tillsammans med invånare och aktiva i området uppgör en
reparations- och driftsplan för ungdomsgården i Ås, som lades ner år
2019.
Funktionerna vid den före detta ungdomsgården har i huvudsak flyttat
annanstans i och med utlokaliseringen av det kulturinriktade ungdomsarbetet, men byggnaden är fortfarande uthyrd till Kultur- och fritidssektorn. Syftet med utlokaliseringen var att kunna bedriva kulturinriktat
ungdomsarbete närmare kunderna, de unga, samt stöda lokal särprägel och få till stånd ett mera jämnt fördelat serviceutbud i hela staden.
Funktionerna flyttades till bl.a. Gårdsbacka och Östra Centrum, Gamlas, Drumsö och Lillhoplax. Verksamheten vid ungdomsgården i Ås riktade sig till ett större klientel än det lokala ungdomsarbetets.
Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull. Byggd 1923 fungerade den ursprungligen som bårhus, och år 1986 blev den ungdomsgård. Byggnaden är skyddsmärkt sr-1, vilket betyder att den inte får rivas och att där
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inte får göras sådana reparationer eller ändringar som skadar det
byggnadskonstnärliga eller historiska värdet hos fasader, yttertak, aulor, korridorer eller trappuppgångar. I den gällande detaljplanen är marken antecknad som kvartersområde för offentliga byggnader för närservice, där miljön bevaras (YL/s). Sålunda kommer byggnaden att förbli en del av helsingforsbornas kulturarv även då området utvecklas.
Om staden inte har någon egen användning för byggnaden kan man,
enligt Stadsmiljönämndens utlåtande, utveckla ett nytt användningssyfte för den så det stöder planläggningen av Industrigatans axel.
Åren 2019-2020 undersöktes inneluften och konstruktionerna i byggnaden, och utgående från rönen har en plan för en totalrenovering
uppgjorts, så att huset även i framtiden ska kunna fungera som ungdomsgård. Men på grund av oklarheten om byggnadens framtida öde
har inga åtgärder inletts. Den underhålls, och eventuella skador repareras så den hålls i sådant skick som dess användningssyfte kräver.
Om byggnaden hålls kvar som ungdomsgård under stadens Kultur- och
fritidssektor, behöver den totalrenoveras. Samtidigt kan även funktionella ändringar göras. Kostnadskalkylen för totalrenoveringen är 2 500
000−4 000 000 euro beroende på de tekniska och funktionella lösningarna.
I byggprogram för husbyggnadsprojekt åren 2021-2030, som utgör en
bilaga till 2021 års budget, har inga anslag reserverats för totalrenoveringen. Både Stadsmiljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden har i
sina utlåtanden konstaterat att byggnadens användningssyfte bör fastslås fortast möjligt och totalrenoveringen skrivas in i investeringsprogrammet så att byggnadens skick inte försämras.
Den krävande totalrenoveringen höjer byggnadens interna hyra märkbart. Om byggnaden totalrenoveras till en lokal inom stadens Kulturoch fritidssektor planeras dess funktioner i samarbete med invånare
och aktiva i området. Förutom staden kunde också organisationer och
kulturaktörer ha verksamhet i huset, och även svara för en del av kostnaderna. I stadsdelen Berghäll, dit Ås räknas, finns behov av kultur och
medborgarverksamhet ordnad av staden i samarbete med föreningar.
I östra innerstaden finns det fortfarande många ungdomslokaler, såsom
kulturarenan Tiivistämö och teaterspecialiserade Narrin näyttämö i
Sörnäs, spelhuset Pelitalo Sture, centret IrisHelsinki för regnbågsunga
(i Vallgård), samt föreningen Loisto setlementis pojkhus Poikien talo
och flickhus Tyttöjen talo i Åshöjden.) Tredjesektoraktörer som verkar i
området är bl.a. kulturcentret Oranssi och Circus. Förutom stadens
egen verksamhet finns det i östra innerstaden flera aktörer som får
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verksamhetsstöd ur stadens Kultur- och fritidssektors anslag för verksamhet och evenemang.
Kultur- och fritidsnämnden samt Stadsmiljönämnden har gett utlåtanden i ärendet. Bägge nämnderna fattade beslut om sina utlåtanden avvikande från föredragandes förslag, Kultur- och fritidsnämnden med
rösterna 8-5, och Stadsmiljönämnden enhälligt. Svaret stämmer överens med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i Förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 691
HEL 2021-002848 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 414
HEL 2021-002848 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Harjun nuorisotalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennus rakennettiin vuonna
1923 Arkkitehti Albert Nybergin suunnittelemana ruumishuoneeksi ja
rakennus toimi ruumishuoneena 1950-luvun puoliväliin asti. Tämän jälkeen talo toimi pari vuosikymmentä maalivarastona, kunnes vuonna
1978 kaikki toiminta talolla loppui. Kun rakennus jäi tämän jälkeen tyhjäksi, pääsi se ränsistymään. 1980-luvun puolivälissä rakennus korjattiin nuorisotaloksi ja vuodesta 1986 lähtien se on toiminut Kallion
seudun nuorison käytössä.
Nykyisen asemakaavan mukaan se on ”julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään” (YL/s). Ruumishuoneella
suojelumerkintä sr-1.
Rakennus on vuokrattuna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle (Kuva),
mutta sen toiminnot ovat pääosin siirtyneet pois rakennuksesta. Rakennusta ylläpidetään ja mahdolliset vaurioituneet rakennusosat korjataan, jotta rakennus pysyy käyttötarkoituksensa mukaisessa käyttökunnossa.
Rakennukseen on vuonna 2019 - 2020 tehty sisäilma- ja rakennusteknisiä tutkimuksia joiden perusteella on laadittu Harjun nuorisotalolle perusparannussuunnitelma, jotta talo voisi toimia jatkossakin nuorisotalona. Epäselvän tulevan käytön vuoksi korjaustoimenpiteitä ei ole käynnistetty.
Mikäli Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimii kohteessa jatkossakin ja
talo säilyy nuorisotalona, tulee se tulevaisuudessa peruskorjata, jolloin
on mahdollista tehdä myös toiminnallisia muutoksia. Perusparannuksen kustannusarvio voi olla 2,5 - 4,0 M€ riippuen teknisistä ja toiminnallisista ratkaisuista sekä pihajärjestelyistä. Suunnittelu toteutetaan tällöin
Kuvan tarvekuvauksen mukaisesti rakennuksen tekniset ominaisuudet
ja suojeluarvot huomioiden, mukaan lukien myös alueen asukkaiden ja
aktiivien näkökannat sekä löytää ratkaisu siihen, miten nuorisotyö on
tarkoitus toteuttaa alueella tulevaisuudessa. Talousarviossa 2021 Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021–2030 kohteelle ei ole varattu määrärahaa perusparannukseen. Jos kohteelle ei
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kaupungilla löydy omaa käyttöä, kohteelle kehitetään uusi käyttötarkoitus Teollisuuskadun akselin kaavoitusta tukien.
Tilat-palvelu on laatimassa koko palvelurakennusten kiinteistökannan
kattavaa pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS), jonka tarkoituksena on saada kokonaiskuva rakennusten kunnosta ja korjaustarpeista. Tavoitteena on, että kaikkia palvelurakennuksia korjataan ja ylläpidetään sen mukaisesti.
Lautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttötarkoitus tulee
ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointiohjelmaan aikataulussa, jolla varmistetaan, ettei rakennus mene vieläkin huonompaan kuntoon. Korjaus on tehtävä talon tulevien käyttäjien
tarpeet huomioiden.
Käsittely
07.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus 1:
Tuomas Nevanlinna: Korvataan lause: “Jos kohteelle ei kaupungilla
löydy omaa käyttöä, kohteelle kehitetään uusi käyttötarkoitus Teollisuuskadun akselin kaavoitusta tukien.” lauseella: "Jos kohteelle ei löydy
käyttöä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, pitää kartoittaa, löytyisikö
sille kaupungin muiden toimialojen piiristä käyttötarkoitus."
Kannattaja: Arvind Ramachandran
Vastaehdotus 2:
Tuomas Nevanlinna: Lisätään lausunnon loppuun: “Lautakunta katsoo,
että Harjun nuorisotalon tuleva käyttötarkoitus tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointiohjelmaan aikataulussa, jolla varmistetaan, ettei rakennus mene vieläkin huonompaan
kuntoon. Korjaus on tehtävä talon tulevien käyttäjien tarpeet huomioiden."
Kannattaja: Laura Rissanen
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas
Nevanlinnan vastaehdotuksen 2.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuomas Nevalinnan vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna.
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Jaa-äänet: 9
Jenni Hjelt, Olli-Pekka Koljonen, Oona Käyhkö, Jenni Pajunen, Katri
Penttinen, Laura Rissanen, Saana Rossi, Lea Saukkonen, Sameli Sivonen
Ei-äänet: 3
Tuomas Nevanlinna, Mika Raatikainen, Arvind Ramachandran
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 3 (1 poissa).

31.08.2021 Pöydälle
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Jouko Snellman, yksikön päällikkö: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 131
HEL 2021-002848 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennus pitää perusparantaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilaksi, jonka toiminnot suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden ja
aktiivien kanssa ja jossa toimintaa toteuttaa ja osasta kustannuksista
vastaa kaupungin rinnalla alueen järjestöt ja kulttuuritoimijat. Lautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttösuunnitelma tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointiohjelmaan niin, että peruskorjaus voidaan aloittaa mahdollisimman pian,
jotta rakennus ei mene huonompaan kuntoon.
Nuorisopalveluiden toiminnan uudelleenorganisoinnin tavoitteena oli
kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen, jolloin toimintoja siirrettiin läPostadress
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hemmäksi nuoria, tukemaan alueellista omaleimaisuutta ja aktiivista
hyvinvoinnin edistämistä. Tarkoituksena oli saada tasaisempi palveluvalikko koko Helsinkiin ja toteuttaa kulttuurista nuorisotyötä lähipalveluna, mikä mahdollistaa alueella tehtävän työn entistä paremman resursoinnin myös kulttuurisen nuorisotyön menetelmien ja henkilöstön avulla. Toimintoja siirrettiin mm. Kontulaan ja Itäkeskukseen, Kannelmäkeen, Lauttasaareen sekä Pikkuhuopalahteen. Näissä tiloissa on tehty
toiminnallisia muutoksia, jotka tukevat ja mahdollistavat laadukkaan toiminnan tiloissa.
Kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen yhteydessä järjestöt ja muut
toimijat ovat pääsääntöisesti löytäneet korvaavat tilat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloista tai muualta. Nuorisopalvelukokonaisuuden
tiedossa ei ole järjestöjä, joilta puuttuisi tilat toimintaansa Harjun vanhoista käyttäjistä.
Harjun nuorisotalon toiminta jo aikaisemmin kohdistui alueellisen nuorisotyön kohderyhmää laajemmalle asiakaskunnalle. Kallion alueella on
tarvetta kaupungin sekä järjestöjen yhteistyössä toteuttamalle kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.
Itäisessä kantakaupungissa on edelleen useita nuorisotiloja:
 Sörnäisissä sijaitsevat nuorisopalvelujen tapahtumayksikön kulttuuriareena Tiivistämö ja teatteriin erikoistunut toimipiste Narrin näyttämö
 Vallilassa sijaitsevat nuorisopalveluiden kohdennetun pelitoiminnan
keskus Pelitalo Sture, sateenkaarevasta toiminnan keskus IrisHelsinki
 Alppiharjussa sijaitseva Loisto setlementti ry:n pyörittämä Poikien
talo/tyttöjen talo
 Mustikkamaa-Korkeasaari alueella sijaitsee kesäkaudella toimiva
yhteisöllinen puutarha Syötävä puisto. Kaupunkikonserniin kuuluva
Korkeasaari järjestää lapsille ja nuorille suunnattua leiritoimintaa.
 Eteläisen nuorisotyön ja Pasilan nuorisotyön yksikkö tekevät itäisessä kantakaupungissa kouluyhteistyötä
Lisäksi Sörnäisissä sijaitsee kulttuuripalvelukokonaisuuden kaikille avoin monitoimitalo Caisa, jossa järjestetään myös kohdennettuja kursseja
ja työpajoja lapsille ja nuorille. Itäisen kantakaupungin alueella on useita toimijoita, joita avustetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaavustuksista tai tapahtuma-avustuksista.
Lisäksi alueella on kolmannen sektorin toimijoista esimerkiksi: Oranssin
kulttuurikeskus ja Circus.
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Itäisessä kantakaupungissa on edelleen kehittymässä tapahtuma- ja
kulttuurikeskittymä, jossa myös nuorille löytyy tekemistä ja tilaa. Esimerkkeinä tulevasta kehityksestä mm. Taideyliopisto Sörnäisten kampus, joka keskittyy kuvataiteen sekä teatterin ja tanssin opetukseen ja
Hanasaaren voimalaitoksen rakennusten tulevaisuuden visiot.
Harjun nuorisotalon rakennuksen vaatima usean miljoonan euron korjaustyö nostaa tilan vuokraa merkittävästi. Rakennukseen on teetetty
2019–2020 rakennetekniset tutkimukset, haitta-ainetutkimukset ja julkisivu- ja vesikattotutkimukset, joiden perusteella rakennus vaatii perusparannusta.
Rakennus on suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena ja siten säilyy osana helsinkiläisten kulttuuriperintöä myös alueen kehittymisen yhteydessä. Rakennusta ei saa
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen, aula- ja käytävätilojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa tai tyyliä.
Käsittely
07.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Lisätään ensimmäiseen kappaleeseen:
Lautakunta katsoo tarpeelliseksi, että rakennukselle laaditaan käyttösuunnitelma, jonka perusteella Harjun peruskorjauksen kirjaamista investointisuunnitelmaan arvioidaan käyttösuunnitelman valmistuttua.
Kannattaja: Dani Niskanen
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään ensimmäiseen kappaleeseen:
Lautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttösuunnitelma
tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointiohjelmaan niin, että peruskorjaus voidaan aloittaa mahdollisimman pian, jotta rakennus ei mene huonompaan kuntoon.
Kappaleeseen kymmenen seuraava muutos:
Harjun nuorisotalon rakennuksen vaatima usean miljoonan euron korjaustyö nostaa tilan vuokraa merkittävästi ilman että siitä saadaan toiminnan kannalta vastaavaa hyötyä. -> poistetaan lauseen loppu sanan
"merkittävästi" jälkeen.
Lisäksi poistetaan viimeinen kappale:
"Mikäli ei saada Harjun peruskorjausta ei saada mahdutettua kauPostadress
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pungin talonrakentamisen investointiohjelmaan lähivuosille, niin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalosta voidaan
luopua ja suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus voisi saada
uuden omistajan avulla uuden sisällön, joka täydentää parhaalla tavalla
alueen palvelutarjontaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että rakennusta ei
korjata ja jää se vajaakäytölle."
Kannattaja: Eeva Kärkkäinen
Teija Makkosen ja Veronika Honkasalon vastaehdotuksista äänestettiin
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen
Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki,
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Tuomas TuomiNikula
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Veronika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5 - 8.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen
Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki,
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Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Tuomas TuomiNikula
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Veronika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5 - 8.
Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta päätti hyväksyä Veronika Honkasalon vastaehdotuksen
mukaisesti muutetun ehdotuksen.
24.08.2021 Pöydälle
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783
matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188
tiina.horkko(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi
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§ 321
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en coronaarbetsgrupp och en krisplan för kulturbranschen
HEL 2021-003497 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Tuomas Rantanen och 18 andra ledamöter föreslår i sin
motion att staden inrättar en separat expertgrupp för att förbereda en
plan för att lösa den kris som coronapandemin har orsakat för kulturbranschen.
Ett centralt mål i stadens kulturtjänsters all verksamhet och planering
av året 2022 är att kulturbranschen återhämtar sig. Snabbare och mer
långsiktigt än med en separat expertgrupp kan återhämtningen efter
pandemin påverkas inom ramen för kulturtjänsternas redan befintliga
strukturer. Särskilt viktigt är fortlöpande växelverkan tillsammans med
aktörer och finansiärer inom konst och kultur. Genom samarbete säkras att stadens återhämtningsåtgärder är ändamålsenliga och sker i rätt
tid i relation till aktörernas behov samt till övriga tillgängliga stödformer.
Det har strävats efter att underlätta kulturbranschens ställning med tidigarelagda understödsomgångar, en extra understödsomgång av engångskaraktär på tre miljoner euro, genom att möjliggöra produktion
och distribution av digitalt innehåll, med snabb informering och interakPostadress
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tiva informationsmöten, aktiv växelverkan med branschens finansiärer
samt med intressebevakning.
På grund av undantagssituationen har man förhållits sig flexibelt till användningsändamålen för understöd beviljas av kultur- och biblioteksektionen. Det har varit möjligt att förverkliga projekt på ersättande sätt
såsom digitala publikationer och inspelningar.
Stadsfullmäktige har 16.6.2021 beviljat kultur- och fritidsnämnden rätt
till balansunderskridande på 3,5 miljoner euro för understöd som sektorn beviljar. Med anslaget organiseras under denna höst en extra understödsomgång för att minska skadorna som coronan har orsakat.
Samarbetet med kultur- och evenemangsaktörer har intensifierats under evenemangen på sommaren 2021. Tillsammans med evenemangsindustrin, aktörer inom branschen och myndigheter har det ordnats en utbildning i hälsosäkerhet som var öppen för alla. Stadens strategiska partnerevenemang erbjuds skräddarsydd hälsosäkerhetskonsultation och materialanskaffning. Mängden inköp av konst- och kulturinnehåll för stadens egna evenemang såsom Kaserntorgets sommarterrass och Helsingfors festspel har ökats.
Som en del av utveckling av stadens digitala tjänster har man öppnat
en webbplats, tapahtumat.hel.fi, som samlar in alla evenemang och fritidsaktiviteter inom den offentliga, tredje och privata sektorn. Staden
kommer att satsa på marknadsföring av webbplatsen, vilket för sin del
stöder evenemangsorganisatörer. Även webbplatsen myhelsinki.fi betjänar informering och marknadsföring av aktörer inom konst och kultur.
Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 657
HEL 2021-003497 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 90
HEL 2021-003497 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esitystä perustaa erillinen asiantuntijaryhmä, joka valmistelisi suunnitelmaa covid-19-pandemian Helsingin kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin
korjaamiseksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on yhtä mieltä valtuutettu Rantasen
kanssa covid-19-pandemian kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin vakavuudesta ja ankaruudesta ja ymmärtää, että kulttuurikenttä tulee tarvitsemaan erityishuomiota poikkeusajan jälkeiseen toipumiseen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi, että erillistä asiantuntijaryhmää nopeammin ja pitkäjänteisemmin voimme vaikuttaa koronapandemiasta toipumiseen kulttuuripalvelukokonaisuuden jo olemassa
olevien ja suunnitteilla olevien rakenteiden puitteissa, yhteistyössä taiteen ja kulttuurin ekosysteemin kanssa. Erityisen tärkeänä nähdään
jatkuva vuorovaikutus kentän toimijoiden sekä rahoittajien kanssa, jotta
kaupungin toimet koronasta palautumiseksi olisivat tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia suhteessa kentän toimijoiden tarpeisiin sekä muihin toimijoille tarjolla oleviin tuen muotoihin.
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Kulttuuripalvelukokonaisuuden toiminnassa ekosysteemin toipuminen
on tällä hetkellä vahvasti huomion kohteena sen kaikessa toiminnassa
ja vuoden 2022 suunnittelussa.
Covid-19-kriisin aikana kulttuurialan tilannetta on Helsingin kaupungin
ja kulttuuripalvelukokonaisuuden toimesta pyritty helpottamaan aikaistetulla avustuskierroksella, kertaluonteisella kolmen miljoonan euron lisäavustuskierroksella, vuokrahelpotuksilla, mahdollistamalla digitaalisten sisältöjen tuottamista ja jakelua, nopealla viestinnällä ja vuorovaikutteisten tiedotustilaisuuksien järjestämisellä, aktiivisella dialogilla alan
rahoittajien kanssa sekä edunvalvonnalla.
Kulttuuri- ja kirjastojaosto on vuosina 2020–2021 poikkeustilanteesta
johtuen tulkinnut joustavasti myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusta
ja antanut mahdollisuuden toteuttaa hankkeista erilaisilla korvaavilla tavoilla, kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina. Myös avustusten
käyttötarkoitusten muutoksiin on suhtauduttu joustavasti.
Parhaillaan valmisteilla on mittava kokonaisuus taiteen, kulttuurin ja tapahtumien yhteistyön tiivistämiseksi kesällä 2021. Kokonaisuudella vahvistetaan tapahtuma-alan mahdollisuuksia järjestää tapahtumia
Helsingissä terveysturvallisesti rajoitusten niin salliessa. Tapahtumateollisuuden, alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa yhteistyössä järjestetään kaikille avointa terveysturvallisuuskoulutusta. Helsingin kaupungin strategisille kumppanitapahtumille tarjotaan lisäksi räätälöityä
terveysturvallisuuskonsultaatiota ja -materiaalihankintaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös taiteen ja kulttuurin sisältöostojen lisääminen kesällä
2021 kaupungin omiin tapahtumiin (Kasarmitorin kesäterassi ja Juhlaviikot), jotka toteutetaan terveysturvallisesti kulloinkin voimassa olevien
rajoitusten puitteissa.
Taiteen ja kulttuurin tilojen edistämiseen on keväällä 2021 kulttuuripalvelukokonaisuudessa kohdennettu henkilöstöresurssi, joka yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ekosysteemin toimijoiden kanssa
hakee ratkaisuja tilakysymyksiin.
Osana kaupungin uusien digitaalisten palveluiden kehitystä on avattu
verkkosivusto tapahtumat.hel.fi, jonka tavoitteena on koota helposti
löydettäväksi kaikki Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset.
Vuoden 2021 aikana sivustolta löytyy yhä kasvavassa määrin tapahtumajärjestäjien tapahtumia. Vuonna 2022 sivustolta löytyy kaikki
Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset - niin julkisen, kolmannen kuin yksityisen sektorin. Kaupunki tulee viestimään ja markkinoimaan sivustoa, mikä tulee tukemaan kaikkia tapahtumien ja harrastusten järjestäjiä. Myös verkkosivusto myhelsinki.fi tukee jo nykyi-
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sellään myös taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden viestintää ja markkinointia.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on niin ikään vuoden 2021 aikana
käynnissä palvelustrategiatyö, jonka osana kulttuuripalvelukokonaisuus
kartoittaa keskusteluin ja kyselyin taiteen ja kulttuurin toimijoiden tulevaisuuden tarpeita ja toiveita. Jo valmistuneessa kyselyssä ovat nousseet esiin mm. aloitteessakin mainitut markkinointi- ja oppilaitosyhteistyö, taiteen ja kulttuurin tilat sekä verkostojen koordinointi.
Palvelustrategiatyön myötä kirkastetaan kulttuuripalveluiden palvelukuvaus ja asemoidaan palveluiden roolia suhteessa taiteen ja kulttuurin
ekosysteemin ja muun toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin sekä
elokuussa 2019 julkaistuun 2030 vuoteen tähtäävään taide- ja kulttuurivisioon.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että erityisesti kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialalla Helsingin vastuu ei rajoitu vain kaupungin
omaan toimintaan, vaan suuri osa niin liikunnan, nuorisotyön kuin kulttuurin toiminnoista kaupungissamme toteutetaan yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa erityisesti avustusten kautta.
Kaupunki tuki sektoria laajasti vuonna 2020, jotta kaupungissa olisi
kulttuuri- ja liikuntapalveluja myös pandemian jälkeen. Avustustarve on
jatkunut alan toiminnan estävien koronarajoitusten vuoksi myös vuonna
2021. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut ja tarve myös
heidän hyvinvointinsa edistämiselle Helsingissä on ilmeinen. Tämän
vuoksi lautakunta on kokouksessaan 11.5.2021 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle 3,5 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen, joka
osoitettaisiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta
aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi.
Käsittely
15.06.2021 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Lisätään kappaleen neljä (4) loppuun seuraava virke:
“Jotta käsitys koronan aiheuttamista tuen ja toimien tarpeista on mahdollisimman ajankohtainen ja alan moninaisuuden huomioiva, toimiala
toteuttaa aiheesta kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoita kattavasti tavoittelevan kyselyn toimenpiteiden suunnittelun tueksi.”
Kannattaja: Sami Muttilainen
1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pauliina Saareksen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 4
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri
Ei-äänet: 3
Sami Muttilainen, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa
Tyhjä: 5
Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen,
Laura Varjokari
Poissa: 1
Jussi Chydenius
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 4–3 (5 tyhjää, 1 poissa).
25.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi
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§ 322
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om en allmän
vinterbadplats
HEL 2021-003498 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Ville Jalovaara och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion
att Helsingfors stad öppnar och börjar driva ett övervakat vinterbadplats
till exempel vid Rastböle campingplats.
I kultur- och fritidssektorn pågår ett servicestrategiskt arbete för att slå
fast vilka tjänster staden producerar själv, i vilka fall den fungerar som
partner och möjliggörare, och i vilken tjänsteproduktion den inte deltar i.
Detta arbete gäller också vinterbad. Efter att arbetet med servicestrategin har avslutats kan man ta ställning till om vinterbad är sådan verksamhet som staden själv ordnar.
Vinterbadplatserna i Helsingfors drivs i huvudsak av företag, föreningar
och idrottsföreningar. Staden arrenderar ut badställena åt serviceproducenterna, och deltar för tillfället inte själv i ordnandet av själva servicen. I sin enklaste form omfattar en vinterbadplats ett varmt omklädningsrum, en vak och trappor till vaken. Serviceproducenten svarar för
badställets trygghet och för underhållet av byggnader, logistik och ut-
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rustning. I stadens finns det tretton vinterbadplatser som drivs av föreningar eller sällskap.
Om staden i framtiden börjar driva vinterbad i egen regi är ett lämpligt
ställe campingplatsen i Rastböle, såsom motionen föreslår.
Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 693
HEL 2021-003498 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.05.2021 § 74
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Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkemyksen mukaan talviuinti on
kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja
vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. Kaksitoista sopimusta on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimia ja yksi kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimintaa on esitelty lautakunnan kokouksessa 17.12.2019.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 aikana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse,
missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana, sekä
minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka
tullaan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti, ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta tulee aikanaan päättämään talviuinnin järjestämisestä palvelustrategiatyön päättymisen jälkeen ensi syksynä. Lautakunta katsoo, että tämän
jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa.
Mikäli kaupunki linjaa, että kaupungin tehtävä on järjestää avointa talviuintitoimintaa, yksi otollinen paikka sen järjestämiselle on aloitteessa
mainittu Rastilan leirintäalue. Liikuntapalvelukokonaisuudella on vuoteen 2023 asti voimassa oleva sopimus Helsingin Latu ry:n kanssa
Rastilan talviuintipaikasta. Liikuntapalvelukokonaisuuden tiedon mukaan Helsingin Latu ry kannattaa avoimen talviuintipaikan avaamista
Rastilaan.
Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan,
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja
varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 323
Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om ökad nödinkvartering för bostadslösa kvinnor
HEL 2021-002248 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Sinikka Vepsä och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion
att man ska öka nödinkvarteringen för bostadslösa kvinnor och att nödinkvarteringen ska, om möjligt, placeras i enheter riktade till kvinnor.
Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden som fåtts och konstaterar att till
stadsstrategins 2017–2021 riktlinjer har hört att motverka marginalisering och bostadslöshet. Social- och hälsovårdssektorn, stadsmiljösektorn och stadskansliet har i samverkan utarbetat en åtgärdsplan för förebyggande och minskning av bostadslöshet.
I första hand strävar man efter att arrangera en bostad för den bostadslösa personen. Nödinkvartering är den yttersta lösningen. Social- och
hälsovårdssektorn har för tillfället 46 egna nödinkvarteringsställen,
varav nio är till för kvinnor. Dessutom har sektorn konkurrensutsatt den
köpta tjänsten för nödinkvarteringen under hösten 2020. I detta samband har antalet platser för nödinkvartering ökats. Även i de köpta
tjänsternas enheter är det möjligt att arrangera ett eget rum eller ut-
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rymme för kvinnorna, och därigenom kan man säkerställa lämplig,
trygg service som ger integritetsskydd.
För närvarande finns det inte behov att öka platserna inom nödinkvarteringen för bostadslösa kvinnor eftersom man nyligen ökat antalet
platser. Inom nödinkvarteringsarbetet som kräver kultur- och genusmedvetenhet är det nödvändigt att ständigt granska personalens behov
av utbildning.
Social- och hälsovårdsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 694
HEL 2021-002248 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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Kaupunkiympäristön toimialajohtaja antaa hätämajoituspaikkojen lisäämistä asunnottomille naisille koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:
Kaupunkiympäristön tilat-palvelun asuntoyksikkö vastaa osaltaan 16
asuntoyksikön vuokrauksen hallinnoinnista.
Sosiaalitoimi vastaa näiden asuntoyksiköiden asukasvalinnasta.
Asuntoyksikkö tekee AHVL 31.3.1995/481 mukaiset vuokrasopimukset
näiden asukasvalintojen mukaisesti. Asuntoyksiköllä ei ole valtuutta
vuokrasopimuksella määrätä asukkaan tai naapureidensa sukupuolesta tai muustakaan ominaisuudesta.
Lisätiedot
Maarit Kontio, va. yksikön päällikkö, puhelin: 310 21522
maarit.kontio(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 108
HEL 2021-002248 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän ja 17 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta hätämajoituksen lisäämisestä asunnottomille naisille.
”Aloitteessa edellytetään, että Helsinki lisää asunnottomien naisten
hätämajoituspaikkoja ja että nämä sijaitsevat mahdollisuuksien mukaan
pelkästään naisille suunnatussa yksikössä. Aloitteen mukaan asunnottomille naisille tulisi taata sukupuolisensitiivistä tilaa ja tukea.
Hätämajoituksen naisasiakkaat vuonna 2020
Hätämajoitusta tarvitseva helsinkiläinen voi hakeutua suoraan Hietaniemen palvelukeskuksen kautta majoitukseen ottamalla yhteyttä puhelimitse tai asioimalla palvelukeskuksessa.
Keskimäärin 15 naista yöpyy joka yö Helsingissä hätämajoituksessa.
Esimerkiksi helmikuussa 2021 Hietaniemen palvelukeskuksessa oli
seitsemän eri naista asiakkaana sekä Helsingin Diakonissalaitoksen
Alppikulmassa kuusi ja Inarintiellä kaksi.
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Naisten hätämajoitus Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa on järjestetty omaan siipeen, jossa on makuusalit, wc ja suihku. Naisten vuodepaikkoja on normaalioloissa 12 kolmessa eri huoneessa. Koronaepidemian vuoksi paikkoja on turvavälien vuoksi tällä hetkellä yhdeksän
klo 17–08 välisenä aikana.
Vuonna 2020 Hietaniemenkadun palvelukeskuksen hätämajoituksessa
yöpyi 108 naista. Heistä 58 prosenttia eli 63 yöpyi lyhytaikaisesti alle 10
vuorokautta. 16 naista joutui turvautumaan hätä-majoitukseen pitkäaikaisesti. Heidän majoitusaikansa ylitti 50 vuorokautta. Asumisvuorokausia oli yhteensä 2 642 eli keskimäärin 24,5 vuorokautta henkilöä
kohden.
Helsingin Diakonissalaitoksen Alppikulman hätämajoitus tarjosi 45
hätämajoituspaikkaa ajalla heinä-joulukuu 2020 päihteitä käyttäville
helsinkiläisille asunnottomille. Naisille ja miehille erikseen korvamerkittyä paikkamäärää ei ole, vaan hätämajoituspaikat jakautuvat kysynnän
perusteella. Keskimäärin kuusi naista vuorokaudessa majoittui Alppikulman hätämajoitukseen ja yöpymisiä oli yhteensä 1 035.
Helsingin Diakonissalaitoksen Inarintien hätämajoitus on kohdennettu
paperittomille sekä helsinkiläisille päihteettömille asunnottomille ja
paikkoja oli elo-joulukuussa 2020 yhteensä 30. Lisäksi tarjotaan hätämajoitusta liikkuvalle romaniväestölle. Paikkoja ei ole jaettu sukupuolen
mukaan kiintiöihin. Hätämajoitusta tarvitsevia naisia oli keskimäärin
kaksi per yö ja yöpymisiä toteutui yhteensä 308 elo-joulukuussa 2020.
Sininauhasäätiö ja Helsingin Diakonissalaitos avasivat nuorille tilapäismajoituksen Sturenkadulle Helsinkiin 1.4.2021–30.6.2021. Se on avoinna kaikille asunnottomille nuorille kuntarajoista riippumatta. Helsingin
kaupunki tukee toimintaa muun muassa tarjoamalla lämpimiä aterioita.
Ostopalveluyksiköissä Alppikulmassa ja Inarintiellä naisia ei koskaan
majoiteta miesten kanssa samoihin tiloihin. Tarvittaessa naisille voidaan järjestää oma huone tai tila, vaikka pysyvästi naisille korvamerkittyjä tiloja ei olekaan. Yksiköissä toimitaan tilanteen ja tarpeen mukaan
ja järjestely on toiminut hyvin. Nykyisellä mallilla pystytään järjestämään sopiva yksityisyyden turvaava ja turvallinen palvelu myös naisille.
Hätämajoituspaikkojen tilanne Helsingissä
Sosiaali- ja terveystoimialalla on tällä hetkellä käytössään yhteensä 46
omaa hätämajoituspaikkaa, joista yhdeksän on varattu naisille. Lisäksi
hätämajoitusta hankitaan ostopalveluna paperittomille yksin eläville,
pariskunnille ja perheille sekä päihteettömille ja päihdeongelmaisille
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asunnottomille helsinkiläisille yhteensä 65 paikkaa. Näiden palvelujen
kilpailutus toteutettiin syksyllä 2020.
Kilpailutuksen seurauksena hätämajoituksen paikkamäärää lisättiin ja
näin myös naisille tarjottava paikkamäärä kasvoi. Tämä on tarpeen,
sillä hätämajoitusta tarvitsevien naisten määrä on ollut viime aikoina
kasvussa. Naisia ja miehiä ei majoiteta samoihin tiloihin, vaikka majoitus toteutuukin samoissa toimipisteissä. Toimintamalli takaa palvelun
joustavuuden, kun majoitusta voidaan tarjota kummallekin sukupuolelle
tarpeen mukaan. Palvelussa huomioidaan myös mahdollisuuksien
mukaan henkilöiden kulttuurilliset ja muut erityistarpeet.
Sosiaali- ja terveystoimiala on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatinut Toimenpidesuunnitelman asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi
ja vähentämiseksi vuosina 2020–2022. Asunnottomien tilannetta pyritään helpottamaan tilapäisen asumisen ja hätämajoituksen ratkaisujen,
erityistä tukea tarvitsevien palveluiden sekä integroitavien ja räätälöitävien ratkaisujen kautta. Osa toimenpidesuunnitelmassa ehdotetuista toimista on jo pantu käytäntöön kuten edellä mainittu lisäpaikkojen hankkiminen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että hätämajoituksen lisäämiseen
asunnottomille naisille ei ole tällä hetkellä syytä ryhtyä, koska paikkamäärää on vastikään lisätty. Olemassa olevissa majoituspaikoissa
tulee jatkossakin huolehtia kaikkien majoittujien yksityisyydestä, eritystarpeista ja turvallisuudesta. Lisäksi on syytä todeta, että hätämajoitus
on viimesijainen ratkaisu. Ensisijaista on pyrkiä järjestämään asunnottomalle asunto. Tästä syystä meneillään olevaa yhteistyötä ja toimenpiteitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi
Helsingissä on syytä jatkaa. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että
hätämajoituksessa työskentelevän henkilöstön osaaminen sukupuolisensitiivisessä työssä varmistetaan ja tarvittaessa vahvistetaan.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Perustuslain 19 §:n 1 momentin takaama ihmisarvoisen elämän edellyttämä välttämätön huolenpito merkitsee, että sellaisessa tilanteessa,
jossa henkilö on vailla vakinaista asuntoa ja hänen olosuhteensa muutoin edellyttävät kiireellisen asumisen tai majoituksen järjestämistä, voi
kunnalle syntyä velvoite järjestää kiireellisesti asumista tai asumisolosuhteita koskeva ratkaisu järjestämällä sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumispalveluja.
Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on muun muassa edistää ja ylläpitää
hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta sekä turvata yhdenvertaisin
perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä
muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Kunnan järjestämä hätämajoiPostadress
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tus tukee näitä periaatteita auttamalla henkilöä, jolla ei ole mahdollista
järjestää itse omaa majoittumistaan.
Suunnitelmassa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa ja toiminnassa 2019–2021, tärkeimpänä tavoitteena
on lisätä kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavien kaupunkilaisten tasa-arvoa, hyvinvointia ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Hätämajoituspalveluja käyttävien henkilöiden yksilöllisten tarpeiden ja
turvallisuuden varmistamisella voidaan edistää heidän hyvinvointiaan."
Käsittely
25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen oli kutsuttuna
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen
loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Helsingin
kaupungin tulee järjestää kaikille suomalaisille asunnottomille hätämajoitus sukupuolesta riippumatta. Niin kauan kun Helsingissä on suomalaisia asunnottomia, ei ole moraalisesti kestävällä pohjalla tarjota
hätämajoitusta Suomessa oleileville ulkomaan kansalaisille."
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 2:
Jäsen Touko Niinimäki: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen
loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Lautakunta
pitää kuitenkin tärkeänä, että hätämajoituksessa työskentelevän henkilöstön osaaminen sukupuolisensitiivisessä työssä varmistetaan ja tarvittaessa vahvistetaan."
Kannattaja: jäsen Kati Juva
Vastaehdotus 3:
Jäsen Katju Aro: Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että
naisten asunnottomuuden lisääntyminen tunnistetaan ilmiönä ja että
asunnottomien naisten palveluissa tunnistetaan sukupuolisensitiivisen
työn ja sukupuolierityisten tilojen merkitys muun muassa luottamuksen,
vuorovaikutuksen ja turvallisuudentunteen vahvistajana. Lautakunta
esittää, että Helsingissä kokeillaan hätämajoitustilojen kohdentamista
vain naisille siten, että palvelussa samalla vahvistetaan erityisosaamista sukupuolisensitiivisestä työstä.
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Jäsen Katju Aron vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Touko Niinimäki)
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 11
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari Oranen, Reko Ravela,
Karita Toijonen, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 2
Aleksi Niskanen, Ulla-Marja Urho
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Touko Niinimäen vastaehdotuksen äänin 11 - 0 (tyhjää 2).
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
Jäsen Aleksi Niskanen jätti lausunnosta rauenneen vastaehdotuksensa
mukaisen eriävän mielipiteen.
11.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mari Stycz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222
mari.stycz(a)hel.fi
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§ 324
Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om verkningsfullt missbrukararbete
HEL 2021-006766 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att
utvärdera effektiviteten i missbruksarbetet och framgångsrikt
missbruksarbete.
Behandling
Ledamoten Jukka Järvinen understödd av ledamoten Fardoos Helal föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att
utvärdera effektiviteten i missbruksarbetet och framgångsrikt
missbruksarbete.
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
9 Omröstningen
Ledamoten Jukka Järvinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter
sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att
utvärdera effektiviteten i missbruksarbetet och framgångsrikt missbruksarbete.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 56
Mahad Ahmed, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Lotta
Backlund, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin,
Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa
Gebhard, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen,
Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela,
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Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Sami Muttilainen,
Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén,
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Petrus Pennanen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima
Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti,
Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen
Blanka: 23
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nora Grotenfelt, Titta Hiltunen, Kati Juva, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Laura Korpinen, Petra
Malin, Nina Katariina Miettinen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala,
Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Frånvarande: 6
Outi Alanko-Kahiluoto, Pia Kopra, Marcus Rantala, Laura Rissanen,
Sari Sarkomaa, Erkki Tuomioja
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Jukka Järvinens förslag till hemställningskläm.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite_

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamot Jukka Järvinen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion
tillämpande av läkemedelsfritt och resultatrikt alkohol- och drogarbete
genom terapi och psykosocial rehabilitering.
Social- och hälsoservice till stöd för drogfrihet ges och utvecklas i enlighet med nationella vårdrekommendationer. Till sitt förfogande har inPostadress
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vånare i boendeenheter, liksom andra missbrukarserviceklienter,
mångsidiga psykosociala vård- och rehabiliteringsformer samt olika
kamratstödsgemenskaper.
I Helsingfors inbegriper missbrukarservicen polikliniska tjänster såsom
öppen avvänjning, öppen rehabilitering, substitutionsbehandling för
opioidberoende, efterrehabilitering, dagverksamhet samt avvänjningsbehandling och rehabilitering på avdelning. Förutom dessa ges bl.a.
hälso- och socialrådgivning för intravenösa missbrukare och servicecentralverksamhet för HIV-positiva missbrukare.
Inom psykiatrisk vård och missbrukarvård har man infört en tillfrisknandeorienterad vård- och servicemodell, som möjliggör och stöder klienternas individuella tillfriskningsprocesser. Vid dessa tjänster betonas
klienternas eget agerande och delaktighet, och att de på jämbördig basis möter yrkesfolk. Servicen utvecklas och ges i samarbete med sakkunniga i bl.a. kamratgruppsverksamhet.
Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret
stämmer överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i Förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite_

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 695
HEL 2021-006766 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 146
HEL 2021-006766 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Jukka Järvisen ja 16 muun valtuutetun vaikuttavaa päihdetyötä koskevasta valtuustoaloitteesta:
"Aloitteessa esitetään tuloksellista päihdetyötä asumisyksiköihin ja huumeiden käyttäjille muutakin hoitoa kuin korvaushoitoa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että päihteettömyyttä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehitetään Helsingissä kansallisten hoitosuositusten mukaisesti. Asumisyksiköiden asukkailla ja muilla
päihdepalvelujen asiakkailla on käytettävissään monipuoliset psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot sekä erilaiset vertaistuen yhteisöt.
Päihdepalvelukokonaisuus sisältää Helsingissä polikliinisia palveluja,
kuten avovieroitusta, avokuntoutusta, opioidikorvaushoitoa ja jälkikuntoutusta, sekä päivätoimintaa, laitosvieroitusta ja laitoskuntoutusta. Näiden lisäksi tarjotaan muun muassa terveys- ja sosiaalineuvontaa suonensisäisesti huumeita käyttäville ja palvelukeskustoimintaa HIVpositiivisille päihderiippuvaisille.
Jokaisen huumeita käyttävän asiakkaan palvelu- ja hoitotarve arvioidaan yksilöllisesti. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan kaikkialla peruspalveluissa. Psykiatria- ja päihdepalvelut järjestää huumeiden käyttäjien
hoidon ja asumisen tuki on osa psykiatria- ja päihdepalveluita.
Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumisorientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin asiakkaan omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. Sen
aikana asiakas kulkee kohti itsenäisempää elämää sekä parempaa terveyttä ja hyvinvointia, löytää omat vahvuutensa ja hyödyntää voimavaPostadress
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rojansa. Toipumisen perusta on toivo siitä, että vaikeista elämäntilanteista ja haasteista voi selvitä.
Toipumisorientoituneissa palveluissa korostuvat asiakkaan toimijuus ja
osallisuus sekä tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisten kanssa. Tämän vuoksi palveluja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä vertais- ja
kokemusasiantuntijoiden kanssa.
Opioidikorvaushoitoa annetaan opioidiriippuvaisille henkilöille, joille se
on tutkimuksissa osoitettu tehokkaaksi hoitomuodoksi. Kannabis- tai
stimulanttiriippuvaisten henkilöiden hoidossa psykososiaaliset menetelmät ovat ensisijainen hoitomuoto.
Opioidikorvaushoito vähentää suonensisäisten huumeiden käyttöä sekä niihin liittyviä infektioita, yliannostuksia ja kuolemia. Irrottautuminen
laittomista huumeista lisää hyvinvointia rikollisuuden ja velkaantumisen
vähenemisen myötä. Opioidikorvaushoito mahdollistaa mielekkään arjen ja sosiaalisen kuntoutumisen, kuten perhesuhteiden korjaantumisen, opiskelun ja työllistymisen. Opioidikorvaushoitoon yhdistetty psykososiaalinen hoito ja kuntoutus vähentävät oheiskäyttöä ja lisäävät
raittiutta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia uhkia. Hoidon perustana on luottamuksellinen hoitosuhde sekä
Käypä hoito-suositusten mukaiset yksilöllisesti suunnitellut psykososiaaliset hoitointerventiot ja lääkehoito. Opioidikorvaushoito vähentää
huumeiden suonensisäiseen käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollistaa riippuvuuksien hoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 325
Motioner inlämnade vid sammanträdet
HEL 2021-011568, 2021-011571, 2021-011572, 2021-011573, 2021-011576, 2021-011578, 2021-011579, 2021011575

Beslut
Budgetmotioner
 Motion av ledamoten Harry Bogomoloff m.fl. om ökat stöd till issport
för barn
Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter
 Motion av ledamoten Seida Sohrabi m.fl. om utökning av antalet
sopkärl

 Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om uppkallande av gator
efter Mannerheimkorsets riddare födda i Helsingfors

 Motion av ledamoten Mirita Saxberg m.fl. om detaljplaneändring
och skyddande av skogen i Stansviksberget

 Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om en omvärdering av behovet av spårvagnsmateriel för Kronbroarna

 Motion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om ett gymnasium
med affärsinriktning till Helsingfors

 Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. leksakslådor till lekparker
Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter
 Motion av ledamoten Seida Sohrabi m.fl. om att Helsingfors nya gata på havsstranden ges namnet Kalastajankatu
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Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 290, 291, 292, 293, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324 ja 325 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 294, 295 ja 296 §: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.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
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
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Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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 voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

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

1.

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva
päätös);

2.

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3.

vaatimusten perustelut;

4.

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1.

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2.

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3.

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 297 §.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Jos kunta on pysyttänyt aiemman kaavapäätöksensä voimassa, saa
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus hakea siihen muutosta ja aikaisempien, jo tehtyjen valitusten, katsotaan kohdistuvan uuteen päätökseen. Muilla kuin valituksen jo tehneillä ei ole oikeutta muutoksenhakuun.
Jos kunta on muuttanut aiempaa päätöstään, hallinto-oikeus varaa valittajille mahdollisuuden täydentää valitustaan ja myös muilla kaavapäätöksestä valittamaan oikeutetuilla on oikeus hakea muutosta päätökseen siltä osin kuin kaavaa on muutettu. Päätökseen saa hakea tällöin
muutosta
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla
maankäytöllä on vaikutuksia
 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.
Valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
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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 voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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, 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,
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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 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
290, 291, 292, 293, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324 och 325 § i protokollet.
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller
verkställighet.
Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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2
BESVÄRSANVISNING
294, 295 och 296 § 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.
Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.
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
Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden
går ut.
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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

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas etjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet
på skriftlig form.
I besvärsskriften ska uppges:
1.

det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2.

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);

3.

grunderna för yrkandena;

4.

vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas
om ändringar i kontaktuppgifterna.
Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
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När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.
Till besvärsskriften ska följande fogas:
1.

det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

2.

utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3.

de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift
Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter
(1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån
för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
E-postadress:
Postadress:
Besöksadress:
Telefonnummer:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
Helsingfors stads registratorskontor
Norra esplanaden 11-13
09 310 13700

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
3
BESVÄRSANVISNING
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297 § i protokollet.
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
Om kommunen har bibehållit sitt tidigare beslut om en plan oförändrat
får närings-, trafik- och miljöcentralen söka ändring i beslutet och de
besvär som redan tidigare blivit anförda anses gälla det nya beslutet.
Andra än de som redan överklagat beslutet har inte rätt att söka ändring.
Om kommunen har ändrat sitt tidigare beslut ger förvaltningsdomstolen
de som sökt ändring i beslutet möjlighet att komplettera sin besvärsskrift. Även andra som har rätt att överklaga beslutet om en plan har
rätt att söka ändring i beslutet till den del planen har ändrats. Ändring i
beslutet får då sökas av
 den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part)
 en kommunmedlem
 en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 förbund på landskapsnivå och kommuner på vilkas område markanvändningen enligt planen medför konsekvenser
 en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som
hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.
Den som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter
att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
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
Besvär får anföras på den grunden att
 beslutet har tillkommit i oriktig ordning
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 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvär ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
E-postadress:
Postadress:
Faxnummer:
Besöksadress:
Telefonnummer:

helsinki.hao@oikeus.fi
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
029 56 42079
Banbyggarvägen 5
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas etjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/.
Besvärsskriftens form och innehåll
Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
 det beslut i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 på vilka grunder ändring söks.
I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes 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
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 det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning
över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har ställts till myndigheten.
Rättegångsavgift
Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för handläggning av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa
ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
E-postadress:
Postadress:
Besöksadress:
Telefonnummer:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
Helsingfors stads registratorskontor
Norra esplanaden 11-13
09 310 13700

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Fatim Diarra
puheenjohtaja
ordförande

Wille Rydman
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu
Protokollet justerat

Marcus Rantala

Sini Korpinen

Sinikka Vepsä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 25.10.2021.
Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen
www.hel.fi 25.10.2021.
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