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§ 215
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta Helsingin toimialojen 
toimistotiloista

HEL 2022-003332 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Ted Apter: Pyydän pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Ted Apterin ehdo-
tuksesta panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tarve ydinkeskus-
tassa, Nygård-Peltola Mia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon liitteenä olevasta Mia Nygård-Peltolan Helsingin toimia-
lojen toimistotiloja koskevasta talousarvioaloitteesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa kaikki toimintaansa tarvit-
semansa tilat kaupunkiympäristön toimialalta. Toimintojen sijoittumista 
arvioidaan kasvatuksen ja koulutuksen palveluverkkoa suunniteltaessa, 
jolla varmistetaan kattavat ja saavutettavat palvelut kaupunkilaisille ja 
henkilökunnalle. Näin on myös toimittu toimialan hallinnon käytössä 
olevien tilojen osalta.  
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä on hallintotiloja palvelu-
toiminnassa ja keskitetylle hallinnolle. Palvelutoiminnan hallintotilat si-
jaitsevat toimipisteissä eikä näitä toimintoja voida siirtää toimipisteistä 
muualle toiminnan turvallisuuden ja päivittäisen johtamisen sujuvuuden 
varmistamiseksi

Kasvatuksen ja koulutuksen keskitetty hallinto toimii samassa raken-
nuksessa Stadin AO:n toimipisteen kanssa vuonna 2014 remontoiduis-
sa, osittain yhteiskäyttöisissä tiloissa Vallilan kaupunginosassa osoit-
teessa Töysänkatu 2. Keskitetyssä hallinnossa työskentelee noin 400 
henkilöä. Töysänkadun tiloissa on noin 300 työpistettä. Tilat ovat yh-
teiskäyttöisiä ja ne toimivat myös koko toimialan koulutus- ja neuvotte-
lutiloina.  

Iso osa hallinnon työntekijöistä työskentelee monipaikkaisesti, jolloin 
työtä tehdään myös etänä tai kaupungin muissa tiloissa. Tästä johtuen 
kasvatuksen ja koulutuksen hallinnon käytössä olevaa tilatarvetta selvi-
tetään vuoden 2022 aikana.

Hallinnon ja Stadin AO:n käytössä olevat tilat osoitteessa Töysänkatu 2 
/ Teollisuuskatu 23 ovat erittäin hyvin saavutettavissa, mikä edistää 
hallinnon ja toimipisteiden sujuvaa yhteistyötä, tilojen yhteiskäyttöä se-
kä ammattiopiston palveluiden saavutettavuutta. Hyvästä sijainnista 
johtuen kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyödyntää myös jatkossa 
osoitteessa Töysänkatu 2 / Teollisuuskatu 23 sijaitsevia tiloja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien hallintotilojen 
laajuutta arvioidaan syksyllä 2022 tehtävän selvityksen perusteella. 
Samalla arvioidaan myös, mihin muuhun käyttöön tiloja voitaisiin mah-
dollisesti hyödyntää. Arvioinnissa huomioidaan tilojen kustannustehok-
kuus ja hiilineutraalisuus. 

Esityksen kustannusvaikutukset eivät ole tiedossa, eikä niihin ole va-
rauduttu talousarvioehdotuksessa 2023.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 14.9.2022 mennessä valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousar-
vioaloitteesta koskien Helsingin toimialojen toimistotiloja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2022 3 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/18
06.09.2022

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 FI02012566

Liitteet

1 Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tarve ydinkeskus-
tassa, Nygård-Peltola Mia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


