
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 (4)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/14
27.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

§ 56
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppura-
portista

HEL 2018-001310 T 10 01 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginjohtajan 19.4.2017 käynnistämän kaupungin tilojen asukas-
käytön periaatteita valmistelevan työryhmän loppuraportti käsittelee an-
siokkaasti kaupunkistrategian esille nostamaa tarvetta helpottaa, yhte-
näistää ja lisätä tilojen asukaskäyttöä sekä huomioi sen haasteet ja 
esittää mallin tarvittavista toimenpiteistä sen toteuttamiseksi.

Loppuraportin toimeksianto rajaa sosiaali- ja terveystoimialan toimitilat, 
varhaiskasvatuksen tilat sekä liikunnan alueet ja tilat tarkastelun ulko-
puolelle. Raportin mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta pi-
tää myös tärkeänä, että nämäkin resurssit kartoitetaan ja sisällytetään 
jatkotarkasteluun nopeasti mahdollisimman laajan tilatarjonnan saavut-
tamiseksi. Osa varhaiskasvatuksen tiloista on ollut jo nyt varattavissa 
asukaskäyttöön.

Lautakunta pitää tärkeänä raportissa esitettyjä toimenpiteitä, jotka li-
säävät julkisten tilojen käyttöä, selkeyttävät ja tasapuolistavat niiden 
varaamista ja samalla edistävät osallisuuden ja osallistumisen toteutu-
mista Helsingissä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa kuitenkin, että lisääntyvään 
käyttöön liittyy myös toimialalle kustannuksia ja riskejä, jotka eivät saisi 
hankaloittaa perustoimintaa eivätkä aiheuttaa yksittäiselle toimipisteelle 
ylimääräisiä, perustoimintaa rasittavia menoja. Jatkotyöskentelyssä tu-
lee entisestään selkiyttää vastuita ja asukaskäytöstä toimipisteille ai-
heutuvien kulujen kohdentamista takaisin toimipisteille. Asukaskäyttöä 
tulee kehittää itsenäiseksi niin, ettei sen toiminta tukeudu toimipisteen 
henkilökuntaan. 

Puutteena ja hidasteena asukaskäytön sujuvuuteen ja lisäämiseen toi-
mialalautakunta näkee tällä hetkellä koko kaupungin yhteisen sähköi-
sen varausjärjestelmän ja sähköisen tunnistautumisen puuttumisen. 
Yhteinen varausjärjestelmä, siihen linkittyvä kulunvalvonta ja osastoidut 
toimitilat ovat avainasemassa kaupungin tilojen asukaskäyttöä kehitet-
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täessä. Myös nämä seikat ovat tunnistettu ja aikataulutettu työryhmän 
ehdotuksissa.

Asukaskäytön investointi- ja käyttötalousvaikutukset

Arvioitaessa laajenevan asukaskäytön investointi-ja käyttötalousvaiku-
tuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, ovat vaikutukset merkit-
täviä johtuen toimialan suuresta kiinteistökannasta ja kiinteistöjen lii-
kuntatilojen korkeasta asukaskäytön käyttöasteesta. Toimialalle kohdis-
tuu siivouksesta ja ylläpidosta, kalusteiden ja laitteiden kulumisesta, 
korjauksista, huolloista, uusimisesta ja selvittämättömistä rikkoutumisis-
ta, kulunvalvonnan ja tarvittavien varastotilojen rakentamisen investoin-
neista, sähkön- ja veden kulutuksesta, kulunvalvonnan hälytyksistä, 
vahtimestarien lisätehtävistä sekä turvallisuuspalveluista lisäkustannuk-
sia, joita tulee seurata ja huomioida budjetoinnissa. 

Uudisrakentamisessa ja perusparantamisessa tehtävillä asukaskäyttöä 
helpottavilla investoinneilla on toimialalle vuokravaikutus.

Lautakunta kannattaa loppuraportissa esitettyä merkittävää tilojen mak-
suttoman käytön lisäämistä, jolla halutaan parantaa alueellista osallis-
tumismahdollisuutta, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. 
Maksuttomuuden lisääminen on mahdollista huomioimalla niistä aiheu-
tuvat kustannukset budjetoinnissa tai korottamalla maksullisten vuoro-
jen hintoja. Kustannuksia voidaan säästää keskittämällä toimintoja ja li-
säämällä omavalvontaa, jolloin valvonta- ja ylläpitokustannusten sääs-
töillä voidaan kohtuullistaa asukkaille tarjottavien tilojen hintoja.

Asukaskäytön haittojen minimointi

Asukaskäyttö perustuu luottamuksen ja valvonnan tasapainoon. Toi-
minnan sujuvoittamiseksi tulee sitä kehittää asiakasystävällisemmäksi 
niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tilojen pääkäytöl-
le. Tämä tarkoittaa tilasuunnittelussa asukaskäytön huomioimista jo jo-
kaisen rakennushankkeen suunnittelun alkaessa. Asukaskäyttötilojen 
erottaminen kulunvalvonnalla muista tiloista, sähköisen varausjärjestel-
män ja –lukituksen yhteensovittamisella, varustamalla tilat riittävillä 
asukakäytön varastoilla sekä selkeillä ohjeilla ja sopimuksilla sujuvoite-
taan toimintaa ja vähennetään mahdollisia haittoja.

Asukaskäytön mahdollisuudet ja määrät

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja leikkipuistoissa, päiväkodeissa, 
ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuksen kouluissa, lukioissa, am-
mattiopistoissa ja työväenopistoissa; yhteensä yli 700:ssa toimipistees-
sä. Tilojen yhteenlaskettu vuokrapinta-ala ylittää miljoona neliömetriä. 
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Arkisin klo 17-22, viikonloppuisin sekä loma-aikoina koulujen ja oppilai-
tosten liikuntatilat ovat olleet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunta-
palvelujen hallinnassa ja varausjärjestelmässä 1.7.2017 alkaen. Puolet 
liikuntasaleista (69) on tammikuussa 2018 siirtynyt asukaskäytön oma-
valvontaan. Toimialalautakunta pitää mahdollisena  tarvittaessa laajen-
taa käyttöaikaa iltaisin. Muiden kuin liikuntatilojen käyttöä kouluissa on 
aktiivisesti tarjottu mm. taiteen perusopetuksen toimijoille. Lähtökohta-
na on saada kaikki soveltuvat kasvatuksen ja koulutuksen tilat asukas-
toiminnan varausjärjestelmään ja tehokkaampaan asukaskäyttöön.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 asukaskäyttöraportti.Liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt toimialalautakunnilta lausuntoa kaupun-
ginhallitukselle 30.3.2018 mennessä kaupungin tilojen asukaskäytön 
periaatteita käsittelevästä loppuraportista ja työryhmän siinä esittämistä 
ehdotuksista. Lisäksi kaupunginkanslia pyytää toimialalautakunnilta 
lausunnossa kannanottoa seuraaviin kaupungin tilojen asukaskäyttöön 
liittyviin kysymyksiin:

1. Kaupungin tilojen ja sen asukaskäyttöön ja sen mahdollistamiseen 
liittyy työryhmän loppuraportin mukaisesti sekä investointi- että käyttö-
talousvaikutuksia. Mikä on lautakunnan näkemys soveltuvasta menet-
telystä kaupungin tilojen asukaskäytön taloudellisten vaikutusten käsit-
telylle.

2. Kaupungin tiloja käytetään jatkossakin ensisijaisesti siihen tarkoituk-
seen, johon tilat on alun perin tarkoitettu. Mitkä ovat ne toimenpiteet, 
millä toimialalautakunnan näkemyksen mukaisesti tilojen asukaskäy-
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töstä syntyviä haittoja tai heikennyksiä tilojen pääkäyttötarkoituksenmu-
kaiselle käytölle, kuitenkin asukaskäyttö mahdollistaen?

3. Lautakunnan arvio toimialan käytössä olevien tilojen asukaskäytön 
mahdollisuuksista ja näiden tilojen kokonaismäärästä?

Terveysvaikutusten arviointi:

Aloitteella on merkittäviä terveysvaikutuksia. Tehtävillä toimenpiteillä 
edistetään osallisuutta, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja asukkaiden hy-
vinvointia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 asukaskäyttöraportti.Liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


