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Kokousaika 15.08.2011 16:00 - 18:26

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto kaupunginhallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja

Puoskari, Mari varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa jäsen
Hakola, Juha jäsen
Moisio, Elina jäsen
Ojala, Outi jäsen
Oker-Blom, Jan jäsen
Pajamäki, Osku jäsen
Rissanen, Laura jäsen
Räty, Laura jäsen
Ylikahri, Ville jäsen
Kontio, Timo varajäsen
Peipinen, Vesa varajäsen
Peltokorpi, Terhi varajäsen

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja

Saapui 16:02, Poistui 18:19, paitsi 
osa 692 §

Kokkonen, Paula apulaiskaupunginjohtaja
Saapui 16:00, Poistui 18:11, paitsi 
osa 692 §

Haatainen, Tuula apulaiskaupunginjohtaja
Poistui 18:11

Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Poistui 16:13, Poistui 18:05, paitsi 
osa 692 §

Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
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Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Hari, Olli kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri

Saapui 16:00
Karvinen, Marko strategiapäällikkö

Saapui 17:09, Poistui 18:23, läsnä 
osa 692 §

Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Bergholm, Jorma asiantuntija

Saapui 17:14, Poistui 18:23, läsnä 
osa 692§

Saarnio, Pekka asiantuntija
Saapui 17:14, Poistui 18:23, läsnä 
osa 692§

Torvalds, Nils asiantuntija
Saapui 17:14, Poistui 18:23, läsnä 
osa 692§

Lähdesmäki, Jenni hallintosihteeri
Saarinen  Erja, apulaiskaupunginsihteeri

Poistui 17:09, Poissa: 692§
Saxholm, Tuula talousarviopäällikkö

Saapui 17:15, Poistui 18:23, läsnä 
osa 692 §
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§ Asia

677 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

678 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

679 Kj/3 Korkotukilainan myöntäminen Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:lle

680 Kj/4 Lainan myöntäminen Vuosaaren Venekerho ry:lle

681 Kj/5 Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle myönnetyn lainan lyhennysehtojen 
muuttaminen

682 Kj/6 Helsingin Energian - liikelaitoksen johtokunnan virkamatka Puolaan 
18.-20.9.2011

683 Kj/7 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Turussa 
7.-8.9.2011

684 Kj/8 Lausunto Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -komiteamietinnöstä

685 Kj/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

686 Kj/11 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

687 Ryj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

688 Stj/1 Selvitys toimenpiteistä hoidon saatavuuden parantamiseksi 
terveyskeskukseen suun terveydenhuollossa

689 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

690 Kaj/1 Hietarannan vanhan kahvila- ja pukuhuonerakennuksen siirtäminen 
Lilk:n hallinnasta Klk:n hallintaan

691 Kaj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

692 Kj/9 Iltakouluasia: Vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman 
2012–2014 valmistelutilanne
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§ 677
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet    
Oker-Blomin (varalla Rissanen) ja Ylikahrin (varalla Asko-Seljavaara) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet    
Oker-Blomin (varalla Rissanen) ja Ylikahrin (varalla Halla-aho) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 678
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 679
Korkotukilainan myöntäminen Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:lle 

HEL 2011-000947 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy / 
Laajasuontie 33:lle 970 000 euron suuruisen korkotukilainan 
talousarvion kohdalta 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
laatimaan kaupungin puolesta korkotukilainan velkakirjan 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen 
mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto
Varainhallinta
Asuntotuotantotoimikunta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy / 
Laajasuontie 33:lle 970 000 euron suuruisen korkotukilainan 
talousarvion kohdalta 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
laatimaan kaupungin puolesta korkotukilainan velkakirjan 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen 
mukaisesti.

Tiivistelmä

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy / Laajasuontie 33 on 47 asuntoa 
käsittävä vuokrakohde, jonka alustava hankinta-arvo 14 214 000 euroa 
ja alustava lainamäärä 11 955 000 euroa. Lopullinen kustannusten jako 
selviää avustuspäätösten jälkeen. Rahoituksen loppuosa tullaan 
aikanaan esittämään myönnettäväksi kaupungin tertiäärilainana. 
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Asuntotuotantotoimiston viimeisin arvio kokonaisrahoituksesta on 
seuraava:

  

Korkotukilaina, Kuntarahoitus Oyj 10 982 000 e
Korkotukilaina, kaupunki 970 000 e
Avustukset (käynnistys- ja 
investointiavustus)

1 055 000 e

Alv -palautus 673 000 e
Kaupungin tertiäärilaina 533 400 e
Yhteensä 14 213 400 e

  

Kaupungin korkotukilainan määrä johtuu siitä, että kyseessä on 
viimeinen käytettävissä oleva erä Euroopan Neuvoston Kehityspankilta 
korkotukilainojen myöntämiseen saadusta, yhteensä 100 miljoonan 
euron suuruisesta lainasta.

Esittelijä

Vuokratalon korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta ja 
lainansaajan perusomavastuukorko vuokrakohteelle on 3,4 %. 
Korkotukilainan määrä on enintään 95 % vuokratalon rakennus- ja 
tonttikustannuksista.

Talousarvion kohdalla 9 01 01 on määrärahaa käytettävissä 8 780 600 
euroa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto
Varainhallinta
Asuntotuotantotoimikunta
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§ 680
Lainan myöntäminen Vuosaaren Venekerho ry:lle

HEL 2011-001125 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Vuosaaren Venekerho ry:lle 76 450 
euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista uuden 
huoltorakennuksen rakentamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden 
kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kiinteistöön 
kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n 
puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän 
päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen 
oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallintokeskus
Liikuntalautakunta
Vuosaaren Venekerho ry

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Vuosaaren Venekerho ry:lle 76 
450 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 
uuden huoltorakennuksen rakentamisen rahoittamiseen seuraavin 
ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden 
kuluessa.
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Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kiinteistöön 
kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n 
puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän 
päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen 
oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

Tiivistelmä

Vuosaaren Venekerho ry toimii Pikku Kallahden venesatamassa. Kerho 
on rakentamassa 122 m2:n huoltorakennusta, johon tulee wc-, suihku- 
ja pukuhuonetilat sekä traktoritalli, puupaja ja varastotila. Hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat 191 140 euroa ja seuran omarahoitusosuus 
74 684 euroa. Loput rahoitetaan kaupungin lainan lisäksi pankkilainalla.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten lainan 
myöntämistä perusteltuna. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on 
käytettävissä 14,6 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallintokeskus
Liikuntalautakunta
Vuosaaren Venekerho ry
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§ 681
Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle myönnetyn lainan lyhennysehtojen 
muuttaminen

HEL 2011-001132 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahastosta kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.8.2007, 
196 § myönnetyn 2 215 000 euron suuruisen lainan ehtoja muutetaan 
siten, että 31.5.2011-31.5.2013 erääntyvät lyhennykset siirretään 
maksettavaksi viimeistään lainan viiden viimeisen lyhennyserän 
yhteydessä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Meilahden Liikuntakeskus Oy
Liikuntalautakunta
Oikeuspalvelut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta kaupunginvaltuuston päätöksellä 
29.8.2007, 196 § myönnetyn 2 215 000 euron suuruisen lainan ehtoja 
muutetaan siten, että 31.5.2011-31.5.2013 erääntyvät lyhennykset 
siirretään maksettavaksi viimeistään lainan viiden viimeisen 
lyhennyserän yhteydessä.

Tiivistelmä

Meilahden liikuntakeskus on valmistunut ja otettu käyttöön 1.9.2008. 
Keskuksen rakentamisesta on vastannut Meilahden Liikuntakeskus Oy, 
jonka perustajana on ollut Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry (HLK). 

Meilahden liikuntahallissa on kolme tenniskenttää, viisi 
sulkapallokenttää, salibandykenttä, kuntosali ja kaksi ryhmäliikuntatilaa 
oheistiloineen. Osa tiloista on vuokrattu yliopistoliikunnan (Helsingin 
yliopisto) käyttöön.
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Keskuksen investointilaskelman mukaan hankkeen 
investointikustannus oli 5 407 500,00 euroa. Yhtiön n oma 
rahoitusosuus oli 476 500 euroa, valtionavustus oli 500 000 euroa, 
kaupungin laina 2 215 000 euroa ja pankkilaina  2 215 500 euroa. 
Kaupunki on lisäksi keväällä 2009 myöntänyt 200 000 euron lisälainan 
investointikulujen kattamiseksi.

Liikuntakeskuksen kustannukset kasvoivat alkuperäisen 
investointilaskelman mukaisesta 5 407 500 eurosta 5 900 686 euroon. 
Lisäkustannuksia aiheuttivat kalliorakenteeseen kohdistuvat 
lisärakenteet ja liikuntakeskuksen kunnallistekniikan toteuttaminen 
tilapäisratkaisulla alueen kaavatilanteen keskeneräisyydestä johtuen. 
Tämän seurauksena liikuntakeskuksen irtaimisto jouduttiin 
rahoittamaan erillisillä leasing-rahoituksilla. Tämä rahoitus tulee 
maksetuksi vuoden 2013 aikana

Liikuntakeskuksen liikevaihdon kasvu on ollut odotettua pienempi. 
Tulonmuodostuksen negatiiviseen kehittymiseen on merkittävästi 
vaikuttanut HUS-Kuntayhtymän mittava maanalaisten tilojen 
rakentamishanke. Tämän seurauksena sekä asiakkaiden että 
huoltoliikkeen pääsy liikuntakeskukseen on selvästi hankaloitunut. 
Tältä osin tilanne paranee vasta sitten, kun nykyinen avotunneli 
katetaan betonikannella ja kulkuyhteys palautetaan. Tämä tapahtunee 
aikaisintaan ensi vuoden puolella.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja pitää, viitaten liikuntalautakunnan lausuntoon, 
Meilahden Liikuntakeskuksen lainan lyhennysehtojen muuttamista 
päätösehdotuksen mukaisesti perusteltuna. Ehtojen muuttamisesta 
kaupungin lainaa vastaavalla tavalla on sovittu myös rahalaitoksen 
edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Meilahden Liikuntakeskus Oy
Liikuntalautakunta
Oikeuspalvelut
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§ 682
Helsingin Energian - liikelaitoksen johtokunnan virkamatka Puolaan 
18.-20.9.2011 

HEL 2011-001026 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Energia - liikelaitoksen 
esityksessä mainitut johtokunnan seitsemän varsinaista jäsentä sekä 
kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan 
Puolaan Krakovaan 18.–20.9.2011. Matkan tarkoituksena on tutustua 
Electrownia Krakow Leg - voimalaitokseen ja kivihiilikaivokseen 
Katowicessa. 

Virkamatkasta on tehtävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen 
lasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in 
mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä 
mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Helsingin 
Energia - liikelaitoksen johtokunnan käyttövaroista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Jenni Lähdesmäki, hallintosihteeri, puhelin: 310 25719

jenni.lahdesmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Energian - liikelaitoksen johtokunnan esitys 21.6.2011

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen/Tiina Nyström

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa Helsingin Energia - liikelaitoksen 
esityksessä mainitut johtokunnan seitsemän varsinaista jäsentä sekä 
kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan 
Puolaan Krakovaan 18.–20.9.2011. Matkan tarkoituksena on tutustua 
Electrownia Krakow Leg - voimalaitokseen ja kivihiilikaivokseen 
Katowicessa. 

Virkamatkasta on tehtävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen 
lasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
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virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in 
mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä 
mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Helsingin 
Energia - liikelaitoksen johtokunnan käyttövaroista.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Helsingin Energian johtokunta on esityksensä 
mukaan valmistellut virkamatkaa Puolaan Krakovaan 18.–20.9.2011. 

Esityksen mukaan matkan ohjelma muodostuu tutustumisesta vuonna 
2010 Electrownia Krakow Leg –voimalaitoksessa toteutettuun 
hankkeeseen, jossa olemassa olevan kivihiilikattilan polttoaineesta on 
merkittävä osa korvattu biopolttoaineella. Tutustumiskäynti tarjoaa 
lisäksi mahdollisuuden keskustella Helsingin Energian kehitysohjelman 
tilanteesta ja tutustua kivihiilen tuotantoon Katovicessä.  

Helsingin Energian - liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaan 
virkamatkalle osallistuisivat johtokunnan seitsemän varsinaista jäsentä, 
kaksi varajäsentä sekä kaupunginhallituksen edustaja johtokunnassa.

Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun 
ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Pietariin ja Moskovaan 
suuntautuvia matkoja. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Jenni Lähdesmäki, hallintosihteeri, puhelin: 310 25719

jenni.lahdesmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Energian - liikelaitoksen johtokunnan esitys 21.6.2011

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen/Tiina Nyström
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§ 683
Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen 
Turussa 7.-8.9.2011

Pöydälle 15.08.2011

HEL 2011-001898 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Turun kaupungin kutsu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetyt henkilöt
Hallintokeskus
Turun kaupunki

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä Turussa 7.- 8.9.2011 pidettävään 
kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 
seuraavat edustajat:

 
 
 
 
 
 

Esittelijä

Turun kaupunki ilmoittaa (3.8.2011), että kuuden suurimman kaupungin 
luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään 7. - 8.9.2011. 
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Tapaamisen teemoina ovat mm. ajankohtaiset yhteistyökysymykset 
sekä uuden hallitusohjelman tavoitteet.

Kutsukirjeessä pyydetään nimeämään kaupungin edustajat 
tapaamiseen 31.8.2011 mennessä.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset 
ansionmenetyksen korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön 
mukaisesti ja muut matkakorvaukset KVTES:n mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Turun kaupungin kutsu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetyt henkilöt
Hallintokeskus
Turun kaupunki
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§ 684
Lausunto Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -
komiteamietinnöstä

HEL 2011-000148 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa komiteamietinnöstä seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että yhteiskunnan 
kokonaisvarautumisen tilaa seurataan ja kehitetään tiiviissä 
yhteistyössä ja että koko yhteiskunnan voimavaroja hyödynnetään 
varautumisessa erilaisiin uhkiin. Komiteamietinnössä on kattavasti 
esitelty yhteiskunnan varautumisjärjestelyt.

Kunnat ovat keskeisiä toimijoita peruspalveluiden tuottajina ja siten 
vastaavat merkittävässä määrin yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
ylläpidosta. Kuntien velvollisuudet eri uhkamalleihin varautumisesta ja 
varautumisen kustannusten kattamisesta on suuri. Pääkaupunkina ja 
valtakunnallisesti merkittävien toimintojen keskittymänä Helsingillä on 
muita kaupunkeja suurempi vastuu huolehtia muun muassa kriittisen 
perusinfrastruktuurin toiminnasta.

Komiteamietinnössä painotetaan elinkeinoelämän ja järjestöjen 
merkitystä, mutta kunnat jätetään vähäiselle huomiolle. Helsingin 
kaupunki katsoo, että erityisesti suuret kaupungit tulisi huomioida 
paremmin valtakunnallisessa varautumisyhteistyössä.

Helsingin kaupungin yksityiskohtaiset lausunnot komitean keskeisistä 
kannanotoista ja ehdotuksista ovat seuraavat:

Ennakoivan varautumisen vahvistaminen –luvussa esitetyt nimike-
ehdotukset ovat tarkoituksenmukaisia ja kuvastavat hyvin nykyistä 
käsitystä varautumisesta. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että myös 
kuntien merkitys otettaisiin paremmin huomioon varautumiseen 
liittyvässä yhteistoiminnassa.

Helsingin kaupunki on samaa mieltä komitean linjauksesta, jossa 
todetaan, ettei ole syytä kehittää säännöksiä erityisistä 
menettelytavoista tai johtamisjärjestelmistä häiriötilanteita varten.

Helsingin kaupunki yhtyy mietinnössä esitettyyn näkemykseen siitä, 
että tilannekuvatoiminnan kokonaisuuden hallinta ei toimi 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaupunki pitää tärkeänä, että mietinnön 
mukaiset tilannekuvatoimintaan liittyvät kehitysehdotukset toteutetaan.
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Kaupungit – ei ainoastaan elinkeinoelämä ja järjestöt – tulee huomioida 
tilannekuvatoiminnassa tiedon tuottajina ja vastaanottajina. Kaupungin 
käyttöön tulisi saada riittävästi tietoa ajankohtaisista 
turvallisuustapahtumista.

Varautumisen ylimmät johto- ja vastuusuhteet –luvussa esitetty 
avoimen seminaaritoiminnan järjestäminen nähdään tärkeänä ja 
kannatettavana toimintana. Myös tässä yhteydessä suuret kaupungit 
tulisi huomioida laajemmin.

Helsingin kaupunki kannattaa Varautumisen hallintorakenteen 
kehittäminen -luvussa esitettyä turvallisuus- ja puolustusasian komitean 
laajentamista, mutta korostaen suurten kaupunkien huomioimista 
komitean kokoonpanossa. Kaupunki esittää, että esityksen mukaisten 
talous- ja yritysmaailman sekä kansalaisjärjestöjen edustajien lisäksi 
komiteaan nimettäisiin edustaja yhdestä pääkaupunkiseudun 
kaupungista.

Alue- ja kuntatason kehittämisehdotusten osalta kaupunki toteaa, että 
Helsingissä kaupungilla, viranomaisilla ja ylikunnallisilla organisaatioilla 
on toimivat yhteistoimintajärjestelyt. Alueellinen valmiustoimikunta 
nähdään hyödyllisinä keskustelu- ja kehittämisfoorumina. Helsingin 
kaupunki pitää tärkeänä, että erityisesti tilannekuvajärjestelyjen 
luomiseen ohjataan riittävästi voimavaroja.

Helsingin kaupunki pitää Kuntaliiton merkitystä valtakunnallisena 
toimijana merkittävä, mutta Helsingin kaupungin varautumisen osalta 
on tärkeää, että kaupunki sitoutettaisiin yhteiskunnan 
kokonaisvarautumiseen aikaisempaa tiiviimmin.

Useita hallinnonaloja koskevan varautumisen ohjauksen kehittäminen -
luvussa esitetty kannanotto Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta on 
hyvä. Helsingin kaupunki katsoo, että Yhteiskunnan 
turvallisuusstrategialla ja sitä edeltäneillä Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen strategioilla on merkittävä positiivinen vaikutus 
kaupungin varautumisen kehittämisessä.

Helsingin kaupunki toteaa yhteenvetona, että yhteiskunnan 
kokonaisvarautumista käsiteltäessä kaupungit tulee huomioida 
vastaavalla tavalla kuin elinkeinoelämä ja kansalaisjärjestöt. Helsingin 
kaupunki pitää tärkeänä, että kaupungin varautumissuunnittelua 
ohjaavilla tahoilla on riittävät mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan 
varautumisen kehittämiseen myös valtion keskushallinnon tasolla.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausunnon kahdeksas kappale 
muutetaan kuulumaan seuraavasti:
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Kaupungit – ei ainoastaan elinkeinoelämä ja järjestöt – tulee huomioida 
tilannekuvatoiminnassa tiedon tuottajina ja vastaanottajina. Kaupungin 
käyttöön tulisi saada riittävästi tietoa ajankohtaisista 
turvallisuustapahtumista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusosaston päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtioneuvoston kanslian lausuntopyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtioneuvoston kanslia

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa komiteamietinnöstä seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että yhteiskunnan 
kokonaisvarautumisen tilaa seurataan ja kehitetään tiiviissä 
yhteistyössä ja että koko yhteiskunnan voimavaroja hyödynnetään 
varautumisessa erilaisiin uhkiin. Komiteamietinnössä on kattavasti 
esitelty yhteiskunnan varautumisjärjestelyt.

Kunnat ovat keskeisiä toimijoita peruspalveluiden tuottajina ja siten 
vastaavat merkittävässä määrin yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
ylläpidosta. Kuntien velvollisuudet eri uhkamalleihin varautumisesta ja 
varautumisen kustannusten kattamisesta on suuri. Pääkaupunkina ja 
valtakunnallisesti merkittävien toimintojen keskittymänä Helsingillä on 
muita kaupunkeja suurempi vastuu huolehtia muun muassa kriittisen 
perusinfrastruktuurin toiminnasta.

Komiteamietinnössä painotetaan elinkeinoelämän ja järjestöjen 
merkitystä, mutta kunnat jätetään vähäiselle huomiolle. Helsingin 
kaupunki katsoo, että erityisesti suuret kaupungit tulisi huomioida 
paremmin valtakunnallisessa varautumisyhteistyössä.

Helsingin kaupungin yksityiskohtaiset lausunnot komitean keskeisistä 
kannanotoista ja ehdotuksista ovat seuraavat:
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Ennakoivan varautumisen vahvistaminen –luvussa esitetyt nimike-
ehdotukset ovat tarkoituksenmukaisia ja kuvastavat hyvin nykyistä 
käsitystä varautumisesta. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että myös 
kuntien merkitys otettaisiin paremmin huomioon varautumiseen 
liittyvässä yhteistoiminnassa.

Helsingin kaupunki on samaa mieltä komitean linjauksesta, jossa 
todetaan, ettei ole syytä kehittää säännöksiä erityisistä 
menettelytavoista tai johtamisjärjestelmistä häiriötilanteita varten.

Helsingin kaupunki yhtyy mietinnössä esitettyyn näkemykseen siitä, 
että tilannekuvatoiminnan kokonaisuuden hallinta ei toimi 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaupunki pitää tärkeänä, että mietinnön 
mukaiset tilannekuvatoimintaan liittyvät kehitysehdotukset toteutetaan.

Kaupungit – ei ainoastaan elinkeinoelämä ja järjestöt – tulee huomioida 
tilannekuvatoiminnassa tiedon tuottajina ja vastaanottajina. Kaupungin 
käyttöön tulisi saada vastaavanlaista tietoa ajankohtaisista 
turvallisuustapahtumista kuin valtioneuvoston jäsenille.

Varautumisen ylimmät johto- ja vastuusuhteet –luvussa esitetty 
avoimen seminaaritoiminnan järjestäminen nähdään tärkeänä ja 
kannatettavana toimintana. Myös tässä yhteydessä suuret kaupungit 
tulisi huomioida laajemmin.

Helsingin kaupunki kannattaa Varautumisen hallintorakenteen 
kehittäminen -luvussa esitettyä turvallisuus- ja puolustusasian komitean 
laajentamista, mutta korostaen suurten kaupunkien huomioimista 
komitean kokoonpanossa. Kaupunki esittää, että esityksen mukaisten 
talous- ja yritysmaailman sekä kansalaisjärjestöjen edustajien lisäksi 
komiteaan nimettäisiin edustaja yhdestä pääkaupunkiseudun 
kaupungista.

Alue- ja kuntatason kehittämisehdotusten osalta kaupunki toteaa, että 
Helsingissä kaupungilla, viranomaisilla ja ylikunnallisilla organisaatioilla 
on toimivat yhteistoimintajärjestelyt. Alueellinen valmiustoimikunta 
nähdään hyödyllisinä keskustelu- ja kehittämisfoorumina. Helsingin 
kaupunki pitää tärkeänä, että erityisesti tilannekuvajärjestelyjen 
luomiseen ohjataan riittävästi voimavaroja.

Helsingin kaupunki pitää Kuntaliiton merkitystä valtakunnallisena 
toimijana merkittävä, mutta Helsingin kaupungin varautumisen osalta 
on tärkeää, että kaupunki sitoutettaisiin yhteiskunnan 
kokonaisvarautumiseen aikaisempaa tiiviimmin.

Useita hallinnonaloja koskevan varautumisen ohjauksen kehittäminen -
luvussa esitetty kannanotto Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta on 
hyvä. Helsingin kaupunki katsoo, että Yhteiskunnan 
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turvallisuusstrategialla ja sitä edeltäneillä Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen strategioilla on merkittävä positiivinen vaikutus 
kaupungin varautumisen kehittämisessä.

Helsingin kaupunki toteaa yhteenvetona, että yhteiskunnan 
kokonaisvarautumista käsiteltäessä kaupungit tulee huomioida 
vastaavalla tavalla kuin elinkeinoelämä ja kansalaisjärjestöt. Helsingin 
kaupunki pitää tärkeänä, että kaupungin varautumissuunnittelua 
ohjaavilla tahoilla on riittävät mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan 
varautumisen kehittämiseen myös valtion keskushallinnon tasolla.

Esittelijä

Valtioneuvoston kanslia pyytää Helsingin kaupungilta lausuntoa 17. 
joulukuuta 2009 asetetun komitean mietinnöstä 31.8.2011 mennessä. 
Komiteamietintö on luettavissa osoitteessa: 
http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=317181

Vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 
edellytettiin, että yhteiskunnan kokonaisvarautumisen järjestelyt sekä 
siihen liittyvät keskeiset ohjausasiakirjat arvioidaan. Selvityksen 
laatimista varten perustettiin komitea, jonka tuli saada työnsä loppuun 
31.12.2010 mennessä. Komitean puheenjohtajana toimi korkeimman 
hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg. Komitea toimi työnimellä 
Hallbergin komitea.

Komitea on tehnyt kokonaisvaltaisen selvityksen yhteiskunnan 
varautumisesta. Komiteamietinnössä on hyvin kattavasti kuvattu 
varautumisen perusteet sekä yhteiskunnan varautumisjärjestelyt. 
Komiteamietinnössä on esitetty komitean keskeiset kannanotot ja 
ehdotukset varautumisjärjestelyiden kehittämiseksi.

Komiteamietinnössä todetaan, että Suomen varautumisjärjestelyt eivät 
kaipaa suuria uudistuksia. Komitea korostaa sitä, että varautumisessa 
on otettava huomioon elinkeinoelämän vahvistunut rooli ja 
kansalaisjärjestöjen merkitys. Lisäksi komiteamietinnössä todetaan, 
että valtion aluehallinnon ja kuntatason uudistuksia jatkettaessa 
tarvitaan yhteistoiminnan lisäämistä. Komitea nostaa esille muun 
muassa tarpeen kehittää tilannekuvatoimintaa sekä varautumista 
palvelevan oikean ja välittömän tiedon saamista käyttöön.

Komitea ehdottaa valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
valiokunnan (UTVA) toimintaedellytysten vahvistamista. Edelleen 
komitea ehdottaa, että turvallisuus- ja puolustusasian komitea (TPAK) 
tulee nimetä turvallisuuskomiteaksi ja vahvistaa laajapohjaisemmaksi.
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Esittelijä katsoo, että Helsingin kaupungin merkitys yhteiskunnan 
elintärkeiden palveluiden tuottajana edellyttää kaupungin tiiviimpää 
osallistumista valtakunnallisen varautumisen kehittämistyöhön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusosaston päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtioneuvoston kanslian lausuntopyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtioneuvoston kanslia
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§ 685
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 9.8.2011
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtaja  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- kaupunginkamreeri  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 9.8.2011
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtaja  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
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- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- kaupunginkamreeri  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 686
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 687
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Pelastuslautakunta 9.8.2011

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Pelastuslautakunta 9.8.2011

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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§ 688
Selvitys toimenpiteistä hoidon saatavuuden parantamiseksi 
terveyskeskukseen suun terveydenhuollossa

HEL 2011-001469 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan selvityksen toimenpiteistä hoidon saatavuuden 
parantamiseksi terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa:

Asian taustaa

Aluehallintovirasto antoi 18.5.2011 valvontapäätöksen PU1454A 
hoitoon pääsystä terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa. 
Päätöksessä annettiin huomautus Helsingin terveyskeskuksen suun 
terveydenhuollolle. Aluehallintovirasto totesi, että vaikka Helsingin 
terveyskeskuksen suun terveydenhuolto on aktiivisesti pyrkinyt 
täyttämään lakisääteisen hoitotakuuvelvoitteensa, ja vaikka tilanne on 
parantunut, ei hoidon saatavuus Helsingin terveyskeskuksen suun 
terveydenhuollossa vieläkään toteudu lainsäädännön edellyttämällä 
tavalla.

Kunnallisten suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä ylittää tarjonnan 
jatkuvasti. Ikärajojen poistumisen kunnallisesta hammashoidosta 
vuoden 2002 loppuun mennessä ennakoitiin tapahtuvan 
kustannusneutraalisti, eikä yksityisestä hoidosta odotettu tapahtuvan 
merkittävää siirtymää kunnalliseen hammashoitoon (vrt. 
lainsäädäntömuutosten perustelut). Kuitenkin toukokuussa 2011 
Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa tehdyn 
ajanvarausselvityksen mukaan hoitoon hakeutui viikon aikana noin 500 
sellaista helsinkiläistä potilasta, jotka eivät aiemmin olleet käyttäneet 
terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluja. Neljäsosa tästä 
uusien potilaiden kysynnästä koski hoitotakuun piiriin kuuluvaa 
kiireetöntä hoitoa. Toisaalta niiden helsinkiläisten osuus, jotka olivat 
saaneet Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta, oli viime 
vuosina laskenut; v. 2007 heitä oli 25,7 % ja v. 2010 24,2 %. Lisäksi 
hammaslääkäripalkkiotaksojen Kela-korvausten korvausprosentti oli v. 
2010 35,6 %, kun tavoite oli 40 % (vrt. lainsäädäntömuutosten 
perustelut). Näin ollen voidaan todeta, että lainsäädäntömuutokset ovat 
osoittautuneet merkittävästi ennakoituja haasteellisemmiksi 
kunnalliselle suun terveydenhuollolle.

Helsingin kaupungin suun terveydenhuoltoon osoittama määräraha on 
kaksinkertaistunut vuodesta 2002 (30 milj. euroa, budjetin toteuma 
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ilman poistoja, deflatoimaton luku) vuoteen 2011 (62 milj. euroa, 
budjetti ilman poistoja).

Hoitotakuun piiriin kuuluminen edellyttää, että kyse on sairaanhoidosta 
ja hoidon tarve on ei-kiireellinen. Rajanveto terveyden- ja 
sairaanhoidon välillä ei hoidon tarpeen arvioinnissa ole yksiselitteistä, 
jos asiakkaan kertoman perusteella ei tule esille tutkimuksen tai hoidon 
tarvetta. Kiireetöntä hoitoa kysyvien joukossa on asiakkaita, jotka eivät 
tiukasti tulkiten kuuluisi hoitotakuun piiriin, mutta joiden kohdalla 
erillisten ajanvaraus- tai jonotusjärjestelmien ylläpitäminen on 
käytännössä epätarkoituksenmukaista.

Selvitys toimenpiteistä, joilla hoitoon pääsyn tilanne saatetaan lainmukaiseksi

Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa oli 17.4.2011 asti 
ns. hoitojonokäytäntö. Potilas sai ajan kiireettömään hoitoon kuuden 
kuukauden kuluessa yhteydenotostaan ja siinä tapahtuneesta hoidon 
tarpeen arviosta. Hammaslääkärin tutkittua potilaan hänet asetettiin 
tarvittaessa hoitojonoon odottamaan kaikkein kiireettömintä hoidon 
osaa. Hoitojonossa jonotusaika ei ylittänyt kuutta kuukautta. 
Hoitojonokäytännöstä luovuttiin 18.4.2011, jolloin aloitettiin 
palvelusetelikäytäntö. Tuolloin jonossa oli 
3 248 kiireetöntä hoitoa odottavaa potilasta.  25.7.2011 jonossa oli 
vielä 1 241 potilasta, ja jono saataneen purettua vuoden 2011 aikana.

18.4.2011 terveyskeskuksen suun terveydenhuolto siirtyi käytäntöön, 
jossa potilas saa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon yhtäjaksoisesti. 
Potilaan saatua kiireettömän hoidon ajan kuuden kuukauden kuluessa 
yhteydenotosta, hänelle joko annetaan tarvittava jatkohoitoaika 
terveyskeskuksen hammashoitolaan tai tarjotaan palveluseteliä. 
Palvelusetelillä potilas voi hankkia hoitosuunnitelman mukaisen hoidon 
palvelun tuottajiksi hyväksytyiltä yksityishammaslääkäreiltä. 
Palveluseteleitä on annettu 25.7.2011 mennessä kaikkiaan 3 168 
kappaletta (joista kaksi kolmasosaa koskee kiireetöntä hoitoa, loput 
ensiapuhoidon jatkohoitoa). Palvelun tuottajiksi hyväksyttyjä 
yksityishammaslääkäreitä on tällä hetkellä yli 100, ja vireillä on hanke 
koko prosessin sähköistämiseksi, mikä edelleen tehostaa toimintaa ja 
parantaa hoitoon pääsyä.

Ajanvarauksen kehittäminen

Potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa on käynnistetty hanke erillisen 
ajanvarauskäyttöliittymän kehittämiseksi siten, että ajanvarausosion 
nykyiset rajoitteet voidaan ohittaa. Toteutuessaan hanke tehostaa 
keskitetyn ajanvarauksen toimintaa ja parantaa ajanvarauspalvelun 
laatua. Tämän lisäksi on käynnistetty terveyskeskustasoinen 
ajanvarauksen kehittämishanke. 
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Digitaalinen itseilmoittautuminen on otettu käyttöön 24 
hammashoitolassa. Palvelussa potilas ilmoittautuu vastaanotolle 
asettamalla odotustilaan sijoitettuun lukijalaitteeseen viivakoodillisen 
kortin, esim. Kela- tai ajokortin. Näin vapautuvaa henkilökunnan 
työpanosta voidaan kohdentaa muun muassa palvelusetelikokeilun 
mukaisiin tehtäviin.

Työnjaon ja hoitokäytäntöjen kehittäminen

Työnjakoa ja hoitokäytäntöjä on muutettu vastaamaan paremmin 
suurta kysyntää. Aikuisten suun terveystarkastuksia on siirretty 
hammaslääkäreiltä suuhygienisteille ja neuvolaikäisten lasten 
tarkastuksia sekä ensimmäistä lastaan odottavien perheiden 
terveysneuvontakäyntejä hammashoitajille. Työnjakoa ja tiimityötä 
kehitetään edelleen ja pilotoidaan Vuosaaren terveysaseman 
hammashoitolassa osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
koordinoimaa SUHAT-hanketta (Suun terveydenhuollon haasteet).

Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä määritellään 
potilaan yksilöllinen riski sairastua suun ja hampaiston sairauksiin. 
Riskiä määriteltäessä otetaan huomioon potilaan yleisterveys, 
omahoidon ta-so sekä hampaiston aikaisempi hoitohistoria. 
Riskimääritys vaikuttaa potilaalle laadittavaan yksilölliseen 
hoitosuunnitelmaan sekä seuraavaan tutkimusajankohtaan. 
Suuhygienisti osallistuu hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman 
toteuttamiseen ja toteutumisen arviointiin. Suuhygienistikäynnillä 
keskitytään terveyden edistämiseen, mahdollisiin suuhygienistin 
toimenkuvaan kuuluviin hoitotoimenpiteisiin ja potilaan omahoidon 
tukemiseen. Aikuisten kohdalla pyritään pitkiin hoitosuunnitelmiin, jotka 
toteutuessaan vähentävät turhia ajanvarausyhteydenottoja. 
Kouluikäiset ja sitä nuoremmat lapset ja nuoret ovat asetukseen 
perustuvan hoito-ohjelman ja kutsujärjestelmän piirissä. Aikuispotilaan 
terveydentilan salliessa hammaslääkärin tutkimusväli voi olla 4-5 
vuotta. Tämä antaa mahdollisuuden kohdentaa voimavaroja aiempaa 
paremmin hoidon tarpeen mukaisesti ja ottaa uusia potilaita hoidon 
piiriin. Edellä kuvattu menettely otettiin aikuispotilaiden osalta käyttöön 
keväällä 2010, ja tulokset näkyvät jo terveiden potilaiden pidentyneinä 
tutkimusväleinä. Potilaille annetaan mukaan kirjallinen ohje, johon on 
merkitty seuraavan yhteydenoton ajankohta. Oireiden tai vaivan 
ilmaantuessa potilaalla on aina mahdollisuus ottaa yhteys 
ajanvaraukseen, jossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ja toimitaan 
tilanteen edellyttämällä tavalla.   

Myös kiireellisen hoidon tehokas järjestäminen parantaa välillisesti 
kiireettömään hoitoon pääsyä. Helsingin terveyskeskus keskitti virka-
aikaisen, ensisijaisesti työikäiselle väestölle tarkoitetun ensiapuhoidon 
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syksyllä 2005. Vuoden 2009 syksyllä aloitti toimintansa Espoon, 
Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan yhteinen ilta-, 
viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys. Helsinki vastaa ns. isäntäkuntana 
tästä Haartmanin sairaalassa toimivasta yhteispäivystyksestä. 
Ensiapuhoidon toteutumista on selvitetty erillisessä 
tutkimushankkeessa ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Rekrytointi

Henkilöstön saatavuutta niin pysyviin kuin määräaikaisiin tehtäviin on 
saatu parannettua yhteistyöllä Helsingin yliopiston 
hammaslääkärikoulutuksen, Metropolia-ammattikorkeakoulun sekä 
Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen kanssa. Käytännön 
harjoittelua suorittaville hammaslääkäreille ja suuhygienistiopiskelijoille 
on laadittu ohjelmat, joiden yhtenä tavoitteena on terveyskeskuksen 
työnantajakuvan edistäminen. Vastavalmistuneita hammaslääkäreitä 
onkin saatu hyvin rekrytoitua, mikä on kilpailuetu kiristyneillä 
työvoimamarkkinoilla. Hoitotakuuvelvoitteissa pysymiseksi 
terveyskeskuksen omalla henkilökunnalla on mahdollisuus tehdä 
lisätöitä paikallisen sopimuksen mukaisin ehdoin, tällä erää vuoden 
2011 loppuun asti.

Ostopalvelun ja tilojen käytön tehostaminen 

Yksi osa ostopalveluna hankittavaa palvelukokonaisuutta (kaikkiaan 
noin 15 % suun terveydenhuollon budjetista) on terveyskeskuksen 
omissa tiloissa iltaisin tapahtuva jononpurkutoiminta (vuonna 2010 
yhteensä 9 674 potilaskäyntiä). Tämän, lähes kokonaan hoitojonon 
purkuun käytetyn voimavaran vapautuminen antaa mahdollisuuden 
kohdentaa se uusien potilaiden tutkimukseen ja hoitoon.  

Viimeisimmissä ostopalvelukilpailutuksissa on hankittu selkeitä 
kokonaisuuksia, jolloin vältetään hoitojaksojen turhaa pilkkoutumista. 
Myös sopimuskumppaneiden lukumäärä on vähentynyt, mikä parantaa 
toiminnan ohjauksen edellytyksiä. Sopimuksiin perustuvassa 
ostopalvelussa palvelun tuottajat käyttävät suoraan terveyskeskuksen 
potilastietojärjestelmää.

Tilaratkaisuilla voidaan tehostaa toimintaa ja edistää hoitoon pääsyä. 
Hammashoitoloiden keskittämistä jatketaan terveyslautakunnan 
hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Myllypuron terveysasemalle 
valmistuu 12 hoitohuoneen hammashoitola keväällä 2012, jolloin 
pienten hoitoloiden lukumäärä vähenee viidellä. Hoitohuoneita lisätään 
myös hyödyntämällä muusta terveyskeskuksen käytöstä vapautuneita 
tiloja (Maunulan, Pihlajamäen ja Munkkiniemen terveysasemat), mikä 
mahdollistaa järkevän ammattiryhmien välisen työnjaon.
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Terveyden edistäminen

Pitkällä aikavälillä vaikuttavin keino hoidon tarpeen ja kysynnän 
vähentämiseksi on sairauksien ilmaantuvuuden vähentäminen. 
Terveyden edistämisen rakenteita ja verkostoja on vahvistettu 
kaupunkitasoisesti ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistoiminnassa. 
Suun terveydenhuoltoon perustettiin vuoden 2010 alussa terveyden 
edistämisen asiantuntijan tehtävä. Internetin mahdollisuuksia potilaiden 
itsehoidossa kehitetään mm. pääkaupunkiseudun yhteisessä terveyden 
edistämisen hankkeessa. Puolustusvoimien ja Metropolian 
suuhygienistiopiskeljoiden kanssa käynnistyi syksyllä 2010 yhteistyö 
kutsuntoihin liittyen. Työn alla on interaktiivinen esitietolomake, joka 
myös tukee potilasta oman terveytensä edistämiseen. Palvelua 
kehitetään edelleen digitaalisen hoitoonohjauksen palveluksi, joka 
mahdollistaa tietyin edellytyksin potilaan itsensä tekemän 
ajanvarauksen hoidon tarpeen kannalta oikea-aikaisesti.

Syksyllä 2011 käynnistyy ”suun terveyden edistäminen sosiaalisessa 
mediassa” -hanke, johon Helsingin kaupunginhallitus myönsi 23.5.2011 
määrärahan kaupungin innovaatiorahastosta.

Kesäkuussa 2011 julkaistiin terveyskeskuksen www-sivuilla 
itsehoitosivut, jotka sisältävät myös suunterveysosion.

Ns. LIISU-hankkeessa otetaan syksyllä 2011 käyttöön liikkuva 
suunhoitoyksikkö. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti lasten 
ja nuorten suun terveyttä tavoittamalla riskipotilaat (tarve korostuu 
kouluhoitolaverkoston supistuessa). Edelleen tavoitteena on saada 
näkyvyyttä suun terveyden edistämiselle ja lisätä kaupungin hallinnon 
rajat ylittävää yhteistyötä.

Monet terveyden edistämiseen liittyvät strategiset toimintamittarit  
näyttävät suotuisaa kehitystä; muun muassa lasten ja nuorten 
karieksen ilmaantuvuus on keskimäärin edelleen vähentynyt. Myös  
tämä mahdollistaa sen, että aiempaa enemmän potilaita voidaan pitää 
hoidon piirissä.

Lopuksi

Millään uudella, yksittäisellä keinolla ei nykyisessä palvelujen kysyntä- 
ja työvoiman saatavuustilanteessa ole mahdollista saada huomattavaa 
lisäystä kiireettömän hoidon tarjontaan vaarantamatta samalla muita 
lainsäädännöllisiä ja terveyspoliittisia tavoitteita. Toteuttamalla 
strategiansa mukaisia, edellä kuvattuja toimenpiteitä Helsingin 
terveyskeskus kehittää määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti toimintaansa 
vastaamaan väestön suun terveydenhuollosta kaikilta osin lain 
edellyttämällä tavalla.
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apulaiskaupunginjohtaja
Paula Kokkonen

Lisätiedot
Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.5.2011, PU 1454A

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto (Helsingin 
toimipaikka)
Terveyskeskus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan selvityksen toimenpiteistä hoidon saatavuuden 
parantamiseksi terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa:

Asian taustaa

Aluehallintovirasto antoi 18.5.2011 valvontapäätöksen PU1454A 
hoitoon pääsystä terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa. 
Päätöksessä annettiin huomautus Helsingin terveyskeskuksen suun 
terveydenhuollolle. Aluehallintovirasto totesi, että vaikka Helsingin 
terveyskeskuksen suun terveydenhuolto on aktiivisesti pyrkinyt 
täyttämään lakisääteisen hoitotakuuvelvoitteensa, ja vaikka tilanne on 
parantunut, ei hoidon saatavuus Helsingin terveyskeskuksen suun 
terveydenhuollossa vieläkään toteudu lainsäädännön edellyttämällä 
tavalla.

Kunnallisten suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä ylittää tarjonnan 
jatkuvasti. Ikärajojen poistumisen kunnallisesta hammashoidosta 
vuoden 2002 loppuun mennessä ennakoitiin tapahtuvan 
kustannusneutraalisti, eikä yksityisestä hoidosta odotettu tapahtuvan 
merkittävää siirtymää kunnalliseen hammashoitoon (vrt. 
lainsäädäntömuutosten perustelut). Kuitenkin toukokuussa 2011 
Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa tehdyn 
ajanvarausselvityksen mukaan hoitoon hakeutui viikon aikana noin 500 
sellaista helsinkiläistä potilasta, jotka eivät aiemmin olleet käyttäneet 
terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluja. Neljäsosa tästä 
uusien potilaiden kysynnästä koski hoitotakuun piiriin kuuluvaa 
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kiireetöntä hoitoa. Toisaalta niiden helsinkiläisten osuus, jotka olivat 
saaneet Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta, oli viime 
vuosina laskenut; v. 2007 heitä oli 25,7 % ja v. 2010 24,2 %. Lisäksi 
hammaslääkäripalkkiotaksojen Kela-korvausten korvausprosentti oli v. 
2010 35,6 %, kun tavoite oli 40 % (vrt. lainsäädäntömuutosten 
perustelut). Näin ollen voidaan todeta, että lainsäädäntömuutokset ovat 
osoittautuneet merkittävästi ennakoituja haasteellisemmiksi 
kunnalliselle suun terveydenhuollolle.

Helsingin kaupungin suun terveydenhuoltoon osoittama määräraha on 
kaksinkertaistunut vuodesta 2002 (30 milj. euroa, budjetin toteuma 
ilman poistoja, deflatoimaton luku) vuoteen 2011 (62 milj. euroa, 
budjetti ilman poistoja).

Hoitotakuun piiriin kuuluminen edellyttää, että kyse on sairaanhoidosta 
ja hoidon tarve on ei-kiireellinen. Rajanveto terveyden- ja 
sairaanhoidon välillä ei hoidon tarpeen arvioinnissa ole yksiselitteistä, 
jos asiakkaan kertoman perusteella ei tule esille tutkimuksen tai hoidon 
tarvetta. Kiireetöntä hoitoa kysyvien joukossa on asiakkaita, jotka eivät 
tiukasti tulkiten kuuluisi hoitotakuun piiriin, mutta joiden kohdalla 
erillisten ajanvaraus- tai jonotusjärjestelmien ylläpitäminen on 
käytännössä epätarkoituksenmukaista.

Selvitys toimenpiteistä, joilla hoitoon pääsyn tilanne saatetaan lainmukaiseksi

Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa oli 17.4.2011 asti 
ns. hoitojonokäytäntö. Potilas sai ajan kiireettömään hoitoon kuuden 
kuukauden kuluessa yhteydenotostaan ja siinä tapahtuneesta hoidon 
tarpeen arviosta. Hammaslääkärin tutkittua potilaan hänet asetettiin 
tarvittaessa hoitojonoon odottamaan kaikkein kiireettömintä hoidon 
osaa. Hoitojonossa jonotusaika ei ylittänyt kuutta kuukautta. 
Hoitojonokäytännöstä luovuttiin 18.4.2011, jolloin aloitettiin 
palvelusetelikäytäntö. Tuolloin jonossa oli 
3 248 kiireetöntä hoitoa odottavaa potilasta.  25.7.2011 jonossa oli 
vielä 1 241 potilasta, ja jono saataneen purettua vuoden 2011 aikana.

18.4.2011 terveyskeskuksen suun terveydenhuolto siirtyi käytäntöön, 
jossa potilas saa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon yhtäjaksoisesti. 
Potilaan saatua kiireettömän hoidon ajan kuuden kuukauden kuluessa 
yhteydenotosta, hänelle joko annetaan tarvittava jatkohoitoaika 
terveyskeskuksen hammashoitolaan tai tarjotaan palveluseteliä. 
Palvelusetelillä potilas voi hankkia hoitosuunnitelman mukaisen hoidon 
palvelun tuottajiksi hyväksytyiltä yksityishammaslääkäreiltä. 
Palveluseteleitä on annettu 25.7.2011 mennessä kaikkiaan 3 168 
kappaletta (joista kaksi kolmasosaa koskee kiireetöntä hoitoa, loput 
ensiapuhoidon jatkohoitoa). Palvelun tuottajiksi hyväksyttyjä 
yksityishammaslääkäreitä on tällä hetkellä yli 100, ja vireillä on hanke 
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koko prosessin sähköistämiseksi, mikä edelleen tehostaa toimintaa ja 
parantaa hoitoon pääsyä.

Ajanvarauksen kehittäminen

Potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa on käynnistetty hanke erillisen 
ajanvarauskäyttöliittymän kehittämiseksi siten, että ajanvarausosion 
nykyiset rajoitteet voidaan ohittaa. Toteutuessaan hanke tehostaa 
keskitetyn ajanvarauksen toimintaa ja parantaa ajanvarauspalvelun 
laatua. Tämän lisäksi on käynnistetty terveyskeskustasoinen 
ajanvarauksen kehittämishanke. 

Digitaalinen itseilmoittautuminen on otettu käyttöön 24 
hammashoitolassa. Palvelussa potilas ilmoittautuu vastaanotolle 
asettamalla odotustilaan sijoitettuun lukijalaitteeseen viivakoodillisen 
kortin, esim. Kela- tai ajokortin. Näin vapautuvaa henkilökunnan 
työpanosta voidaan kohdentaa muun muassa palvelusetelikokeilun 
mukaisiin tehtäviin.

Työnjaon ja hoitokäytäntöjen kehittäminen

Työnjakoa ja hoitokäytäntöjä on muutettu vastaamaan paremmin 
suurta kysyntää. Aikuisten suun terveystarkastuksia on siirretty 
hammaslääkäreiltä suuhygienisteille ja neuvolaikäisten lasten 
tarkastuksia sekä ensimmäistä lastaan odottavien perheiden 
terveysneuvontakäyntejä hammashoitajille. Työnjakoa ja tiimityötä 
kehitetään edelleen ja pilotoidaan Vuosaaren terveysaseman 
hammashoitolassa osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
koordinoimaa SUHAT-hanketta (Suun terveydenhuollon haasteet).

Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä määritellään 
potilaan yksilöllinen riski sairastua suun ja hampaiston sairauksiin. 
Riskiä määriteltäessä otetaan huomioon potilaan yleisterveys, 
omahoidon ta-so sekä hampaiston aikaisempi hoitohistoria. 
Riskimääritys vaikuttaa potilaalle laadittavaan yksilölliseen 
hoitosuunnitelmaan sekä seuraavaan tutkimusajankohtaan. 
Suuhygienisti osallistuu hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman 
toteuttamiseen ja toteutumisen arviointiin. Suuhygienistikäynnillä 
keskitytään terveyden edistämiseen, mahdollisiin suuhygienistin 
toimenkuvaan kuuluviin hoitotoimenpiteisiin ja potilaan omahoidon 
tukemiseen. Aikuisten kohdalla pyritään pitkiin hoitosuunnitelmiin, jotka 
toteutuessaan vähentävät turhia ajanvarausyhteydenottoja. 
Kouluikäiset ja sitä nuoremmat lapset ja nuoret ovat asetukseen 
perustuvan hoito-ohjelman ja kutsujärjestelmän piirissä. Aikuispotilaan 
terveydentilan salliessa hammaslääkärin tutkimusväli voi olla 4-5 
vuotta. Tämä antaa mahdollisuuden kohdentaa voimavaroja aiempaa 
paremmin hoidon tarpeen mukaisesti ja ottaa uusia potilaita hoidon 
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piiriin. Edellä kuvattu menettely otettiin aikuispotilaiden osalta käyttöön 
keväällä 2010, ja tulokset näkyvät jo terveiden potilaiden pidentyneinä 
tutkimusväleinä. Potilaille annetaan mukaan kirjallinen ohje, johon on 
merkitty seuraavan yhteydenoton ajankohta. Oireiden tai vaivan 
ilmaantuessa potilaalla on aina mahdollisuus ottaa yhteys 
ajanvaraukseen, jossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ja toimitaan 
tilanteen edellyttämällä tavalla.   

Myös kiireellisen hoidon tehokas järjestäminen parantaa välillisesti 
kiireettömään hoitoon pääsyä. Helsingin terveyskeskus keskitti virka-
aikaisen, ensisijaisesti työikäiselle väestölle tarkoitetun ensiapuhoidon 
syksyllä 2005. Vuoden 2009 syksyllä aloitti toimintansa Espoon, 
Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan yhteinen ilta-, 
viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys. Helsinki vastaa ns. isäntäkuntana 
tästä Haartmanin sairaalassa toimivasta yhteispäivystyksestä. 
Ensiapuhoidon toteutumista on selvitetty erillisessä 
tutkimushankkeessa ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Rekrytointi

Henkilöstön saatavuutta niin pysyviin kuin määräaikaisiin tehtäviin on 
saatu parannettua yhteistyöllä Helsingin yliopiston 
hammaslääkärikoulutuksen, Metropolia-ammattikorkeakoulun sekä 
Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen kanssa. Käytännön 
harjoittelua suorittaville hammaslääkäreille ja suuhygienistiopiskelijoille 
on laadittu ohjelmat, joiden yhtenä tavoitteena on terveyskeskuksen 
työnantajakuvan edistäminen. Vastavalmistuneita hammaslääkäreitä 
onkin saatu hyvin rekrytoitua, mikä on kilpailuetu kiristyneillä 
työvoimamarkkinoilla. Hoitotakuuvelvoitteissa pysymiseksi 
terveyskeskuksen omalla henkilökunnalla on mahdollisuus tehdä 
lisätöitä paikallisen sopimuksen mukaisin ehdoin, tällä erää vuoden 
2011 loppuun asti.

Ostopalvelun ja tilojen käytön tehostaminen 

Yksi osa ostopalveluna hankittavaa palvelukokonaisuutta (kaikkiaan 
noin 15 % suun terveydenhuollon budjetista) on terveyskeskuksen 
omissa tiloissa iltaisin tapahtuva jononpurkutoiminta (vuonna 2010 
yhteensä 9 674 potilaskäyntiä). Tämän, lähes kokonaan hoitojonon 
purkuun käytetyn voimavaran vapautuminen antaa mahdollisuuden 
kohdentaa se uusien potilaiden tutkimukseen ja hoitoon.  

Viimeisimmissä ostopalvelukilpailutuksissa on hankittu selkeitä 
kokonaisuuksia, jolloin vältetään hoitojaksojen turhaa pilkkoutumista. 
Myös sopimuskumppaneiden lukumäärä on vähentynyt, mikä parantaa 
toiminnan ohjauksen edellytyksiä. Sopimuksiin perustuvassa 
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ostopalvelussa palvelun tuottajat käyttävät suoraan terveyskeskuksen 
potilastietojärjestelmää.

Tilaratkaisuilla voidaan tehostaa toimintaa ja edistää hoitoon pääsyä. 
Hammashoitoloiden keskittämistä jatketaan terveyslautakunnan 
hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Myllypuron terveysasemalle 
valmistuu 12 hoitohuoneen hammashoitola keväällä 2012, jolloin 
pienten hoitoloiden lukumäärä vähenee viidellä. Hoitohuoneita lisätään 
myös hyödyntämällä muusta terveyskeskuksen käytöstä vapautuneita 
tiloja (Maunulan, Pihlajamäen ja Munkkiniemen terveysasemat), mikä 
mahdollistaa järkevän ammattiryhmien välisen työnjaon.

Terveyden edistäminen

Pitkällä aikavälillä vaikuttavin keino hoidon tarpeen ja kysynnän 
vähentämiseksi on sairauksien ilmaantuvuuden vähentäminen. 
Terveyden edistämisen rakenteita ja verkostoja on vahvistettu 
kaupunkitasoisesti ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistoiminnassa. 
Suun terveydenhuoltoon perustettiin vuoden 2010 alussa terveyden 
edistämisen asiantuntijan tehtävä. Internetin mahdollisuuksia potilaiden 
itsehoidossa kehitetään mm. pääkaupunkiseudun yhteisessä terveyden 
edistämisen hankkeessa. Puolustusvoimien ja Metropolian 
suuhygienistiopiskeljoiden kanssa käynnistyi syksyllä 2010 yhteistyö 
kutsuntoihin liittyen. Työn alla on interaktiivinen esitietolomake, joka 
myös tukee potilasta oman terveytensä edistämiseen. Palvelua 
kehitetään edelleen digitaalisen hoitoonohjauksen palveluksi, joka 
mahdollistaa tietyin edellytyksin potilaan itsensä tekemän 
ajanvarauksen hoidon tarpeen kannalta oikea-aikaisesti.

Syksyllä 2011 käynnistyy ”suun terveyden edistäminen sosiaalisessa 
mediassa” -hanke, johon Helsingin kaupunginhallitus myönsi 23.5.2011 
määrärahan kaupungin innovaatiorahastosta.

Kesäkuussa 2011 julkaistiin terveyskeskuksen www-sivuilla 
itsehoitosivut, jotka sisältävät myös suunterveysosion.

Ns. LIISU-hankkeessa otetaan syksyllä 2011 käyttöön liikkuva 
suunhoitoyksikkö. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti lasten 
ja nuorten suun terveyttä tavoittamalla riskipotilaat (tarve korostuu 
kouluhoitolaverkoston supistuessa). Edelleen tavoitteena on saada 
näkyvyyttä suun terveyden edistämiselle ja lisätä kaupungin hallinnon 
rajat ylittävää yhteistyötä.

Monet terveyden edistämiseen liittyvät strategiset toimintamittarit  
näyttävät suotuisaa kehitystä; muun muassa lasten ja nuorten 
karieksen ilmaantuvuus on keskimäärin edelleen vähentynyt. Myös  
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tämä mahdollistaa sen, että aiempaa enemmän potilaita voidaan pitää 
hoidon piirissä.

Lopuksi

Millään uudella, yksittäisellä keinolla ei nykyisessä palvelujen kysyntä- 
ja työvoiman saatavuustilanteessa ole mahdollista saada huomattavaa 
lisäystä kiireettömän hoidon tarjontaan vaarantamatta samalla muita 
lainsäädännöllisiä ja terveyspoliittisia tavoitteita. Toteuttamalla 
strategiansa mukaisia, edellä kuvattuja toimenpiteitä Helsingin 
terveyskeskus kehittää määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti toimintaansa 
vastaamaan väestön suun terveydenhuollosta kaikilta osin lain 
edellyttämällä tavalla.

Tiivistelmä

Khs päätti 21.3.2011 § 298 antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle  
pyydetyn selvityksen hoitoon pääsystä terveyskeskuksen suun 
terveydenhuollossa. 

Aluehallintovirasto totesi 18.5.2011 antamassaan ja Khn 13.6.2011 § 
611 tiedoksi merkitsemässä valvontapäätöksessä PU 1454A 
seuraavaa: 

Vaikka Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuolto on 
aktiivisesti pyrkinyt täyttämään lakisääteisen hoitotakuuvelvoitteensa, ja 
vaikka  tilanne on parantunut, ei hoidon saatavuus Helsingin 
terveyskeskuksensuun terveydenhuollossa vieläkään toteudu 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto antaa huomautuksen Helsingin terveyskeskuksen 
suun terveydenhuollolle.  

Aluehallintovirasto pyysi Helsingin kaupunginhallitusta antamaan 
31.8.2011 mennessä selvityksensä niistä toimenpiteistä, miten hoitoon 
pääsyn tilanne saatetaan lainmukaiseksi Helsingin terveyskeskuksen 
suun terveydenhuollossa. 

Esittelijä

Terveyskeskus on laatinut (25.7.2011) päätösehdotuksesta ilmenevän 
aluehallintoviraston edellyttämän toimenpideselvityksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Paula Kokkonen

Lisätiedot
Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.5.2011, PU 1454A
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§ 689
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja 7.7.2011
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka) 10.8.2011
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara) 9.-10.8.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja 7.7.2011
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka) 10.8.2011
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara) 9.-10.8.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen
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§ 690
Hietarannan vanhan kahvila- ja pukuhuonerakennuksen siirtäminen 
Lilk:n hallinnasta Klk:n hallintaan

8.8.2011 pöydälle pantu asia 

HEL 2011-000494 T 02 07 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Hietarannan vanha kahvila- ja 
pukuhuonerakennus nro 91-13-9903-100-3 (ratu 2727) siirretään 
liikuntavirastolta kiinteistöviraston omistajahallintoon 1.9.2011 lukien.

Käsittely

Vastaehdotus:
Moisio Elina: Esitän seuraavan lisäyksen päätösehdotuksen toiseksi 
kappaleeksi:

Kaupunginhallitus kehottaa tutkimaan Töölöseuran ostotarjouksen.  

Kannattajat: Ylikahri Ville

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän seuraavan lisäyksen päätösehdotuksen toiseksi 
kappaleeksi: Kaupunginhallitus kehottaa tutkimaan Töölöseuran 
ostotarjouksen.  

Jaa-äänet: 9
Terhi Peltokorpi, Osku Pajamäki, Jan Oker-Blom, Laura Räty, Laura 
Rissanen, Juha Hakola, Timo Kontio, Sirpa Asko-Seljavaara, Risto 
Rautava

Ei-äänet: 5
Ville Ylikahri, Elina Moisio, Outi Ojala, Vesa Peipinen, Mari Puoskari

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 1
Arto Bryggare

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
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timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöviraston kirje Töölö-Seuralle 11.5.2011
2 Töölö-Seuran kirje 19.1.2011
3 Hietarannan vanha kahvila- ja pukuhuonerakennus Lilk:n esitys

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikuntalautakunta
Kiinteistölautakunta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että Hietarannan vanha kahvila- ja 
pukuhuonerakennus nro 91-13-9903-100-3 (ratu 2727) siirretään 
liikuntavirastolta kiinteistöviraston omistajahallintoon 1.9.2011 lukien.

Esittelijä

Hietarannan uimaranta-alueelle valmistuu uusi kahvila- ja 
pukuhuonerakennus, joka otetaan käyttöön elokuussa 2011. Uuteen 
pukuhuonerakennukseen sijoitetaan kaikki vanhan 
pukusuojarakennuksen toiminnot, jolloin vanha rakennus jää 
liikuntatoimelle tarpeettomaksi. Uuden pukusuojan rakentamista on 
valmisteltu siitä lähtien kun kaupunkikuvaneuvottelukunta totesi 
lausunnossaan 3.8.1987, että vanha pukusuojarakennus tarvitsisi 
erittäin perusteellisen remontin ja esitetyt syyt eivät puolla 
peruskorjausta. Tämän lausunnon jälkeen on valmisteltu raskas 
kaavamuutosprosessi, joka mahdollisti pukusuojan sijoittamisen 
uudisrakennukseen. Kaavan valmistelusta lähtien on ollut selvää, että 
liikuntaviraston uimarantatoiminta ei tarvitse vanhaa rakennusta.

Liikuntavirasto haki 9.9.2010 vanhalle kahvila- ja 
pukuhuonerakennukselle purkulupaa, jonka rakennusvalvontavirasto 
myönsi 14.12.2010 § 638 tehdyllä päätöksellä. Rakennuslautakunta 
hylkäsi 7.6.2011 § 221 em. purkulupaa koskevat oikaisuvaatimukset.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ja liikuntaviraston edustajien kesken 
käydyissä neuvotteluissa on päädytty esittämään, että rakennus 
siirrettäisiin kiinteistölautakunnan omistajahallintoon ja jatkossa 
tilakeskus hoitaisi rakennuksen purkamisen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
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Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöviraston kirje Töölö-Seuralle 11.5.2011
2 Töölö-Seuran kirje 19.1.2011
3 Hietarannan vanha kahvila- ja pukuhuonerakennus Lilk:n esitys

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikuntalautakunta
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.08.2011 § 673

Pöydälle 08.08.2011

HEL 2011-000494 T 02 07 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 691
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä:

asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 8.8.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä:

asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 8.8.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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§ 692
Iltakouluasia: Vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman 
2012–2014 valmistelutilanne

Pöydälle 15.08.2011

HEL 2011-001946 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Timo Jaakkola, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Talouden_ja_toiminnan_seurantaraportti 2_2011.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virastot ja liikelaitokset

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä talousarvion 2012 ja 
taloussuunnitelman 2012–2014  valmistelutilanteen tiedoksi.

Esittelijä

Hyväksyessään vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raamin sekä 
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2012–2014 laatimisohjeet 
28.3.2011 kaupunginhallitus päätti, että talousarvion 2012 
valmistelutilanne tuodaan Khn käsittelyyn elokuussa, jolloin Khlle 
annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin 
talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2011 sekä selvitys 
kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta hallintokuntien 
valmistelussa.

Maailmantalouden tilanne

Maailmantalouden sekä Suomen taloustilanteen analyysin taustana 
ovat valtiovarainministeriön kesäkuussa julkaiseman 
suhdannekatsauksen tiedot sekä elokuun alussa julkaistut 
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eurooppalaiset sekä kotimaiset tuotannon tulevaisuudennäkymiä 
ennakoivat suhdannebarometrit.

VM:n kesäkuisen ennusteen mukaan maailman BKT kasvuksi arvioitiin 
ennustejaksolla yli 4 %:n vauhtia lähinnä kehittyvien maiden kasvun 
turvin. Perinteisten teollisuusmaiden lähivuosien kasvuksi arvioitiin 
kesäkuussa keskimäärin 2 %. Usean teollisuusmaan julkisen talouden, 
kotitalouksien ja rahoituslaitosten rahoitusaseman vahvistaminen 
nähtiin välttämättömänä toimenpiteenä.

Tilanne on kuitenkin muuttunut oleellisesti viimeisen kuukauden aikana. 
Eurooppalaisissa tuotannon suhdannenäkymiä kuvaavissa 
suhdannebarometreissä on esiintynyt heikkenemistä VM:n 
suhdannekatsauksen julkaisun jälkeen heinä-elokuussa. Keskeisen 
suhdannenäkymiä kuvaavan Markit -suhdannebarometrin heinäkuun 
kyselyn mukaan suhdannenäkymä on euroalueella heikoimmalla 
tasollaan sitten syyskuun 2009. Muutamana edellisenä 
vuosineljänneksenä hyvin kehittyneissä Saksassa ja Ranskassa 
odotukset ovat pudonneet jyrkästi kesän 2011 aikana. Luvut ovat 
heijastuneet myös odotuksiin työllisyyskehityksestä euroalueella.

Elokuun alussa kansainvälisessä rahoitusjärjestelmässä on esiintynyt 
hälyttävää epävarmuutta, jonka seurauksia ei pystytä vielä edes 
arvailemaan. Epävarmuus sai alkunsa erityisesti luottamuksen 
puutteesta länsimaiden julkisten talouksien kestävyyteen. Heinäkuun 
Eurooppa-neuvostossa EU-maiden johtajat sopivat euroalueen 
rahoitusvakautta tukevasta paketista ja Yhdysvalloissa pitkittyneen 
poliittisen kädenväännön jälkeen sovittiin julkisen talouden 
säästöohjelmasta. Nämä valtioiden tekemät toimenpiteen eivät ole 
palauttaneet finanssimarkkinoiden uskoa euroalueen ja Yhdysvaltojen 
julkisen talouden kestävyyteen ja siten vakauttaneet 
finanssimarkkinoita. Mm. Italian ja Espanjan valtionlainamarkkinoiden 
tilanne on heikentynyt selvästi ja tämä on johtanut huomattavan 
poikkeuksellisiin toimenpiteisiin Euroopan keskuspankin toimesta 
euroalueen rahoitusvakauden takaamiseksi. Yhdysvalloissa on 
käynnistynyt osaltaan vastaavankaltainen kehitys, jonka seurauksena 
maan valtionlainojen luottoluokitusta pudotettiin parhaalta mahdolliselta 
tasolta ensi kertaa luottoluokitusmenettelyn lähes satavuotisen 
historian aikana.

Pörssikurssit ovat keskeisimmissä pörsseissä olleet elokuun alussa 
jyrkässä pudotuksessa ja monet keskeisimmät osakemarkkinoiden 
kehitystä kuvaavat indeksit ovat pudonneet eniten sitten vuoden 2008 
lopun synkimpien pörssipäivien. Mm. Helsingin pörssin yleisindeksin 
taso on pudonnut 5. elokuuta mennessä kolmanneksen vuoden alun 
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tilanteesta. Pörssikurssien kehitys heijastuu ajan myötä väistämättä 
myös reaalitalouden kehitykseen.

Suomen taloustilanne

Suomen taloutta kuvaavat viimeisimmät viralliset ennusteet on laadittu 
kesäkuussa. VM:n kesäkuisen ennusteen mukaan Suomen BKT:n 
kasvuksi ennustetaan kuluvana vuonna 3,9 %. Ensi vuodelle arvio oli 
kesäkuussa 2,8 % ja seuraavana vuonna 2,4 %. Työllisyystilanteen 
odotetaan paranevan kuluvan vuoden aikana hitaasti. Työllisten määrä 
kasvaa 1,5 % ja työttömyysaste alenee 7,7 %:iin. Inflaation 
ennustetaan hidastuvan ennustejakson loppua kohden pysyen 
kuitenkin suhteellisen korkeana. Alkaneen kasvun kannalta vaarana on 
inflaatio-kierteen voimistuminen. Peruspalvelujen hintaindeksin, joka 
kuvaa kunta-alan keskimääräistä kustannustason nousua, 
ennakoidaan kasvavan vuosina 2011–2014 keskimäärin noin 3 %.

Elinkeinoelämän Keskusliiton suhdannebarometrin heinäkuun kyselyn 
mukaan suomalaisyritysten suhdannekehitys oli alkukesällä melko 
vakaata ja tämänhetkistä tilannetta on kuvattu pääosin 
keskinkertaiseksi. Vuoden toisella neljänneksellä toteutunut kehitys jäi 
odotetusta ja erityisesti teollisuudessa tilausten ja tuotannon 
kasvuvauhti jäi arvioitua vaimeammaksi. Suhdannenäkymät 
lähikuukausille ovat aiempaa epävarmemmat.

Tullihallituksen 8.8 julkaisemien ennakkotietojen mukaan Suomen 
viennin kasvu lähes pysähtyi kesäkuussa. Viennin kasvuprosentti oli 
nollassa tämän vuoden koko toisella neljänneksellä.

Kesäkuun jälkeen näkymät ovat erityisesti osakemarkkinoilla 
lähennelleet muutaman vuoden takaista tilannetta. Suomen pörssin 
arvosta tänä vuonna elokuun alkuun mennessä sulanut kolmannes ja 
kurssit ovat edelleen laskussa.

VM:n suhdannekatsauksessa kesäkuussa ennakoitu kasvu-ura ei 
korjaa Suomen taloudessa olevia epätasapainoja lähitulevaisuudessa 
ja siten julkisen talouden velkaantuminen jatkuu. Valtion velanottotarve 
pysyy 7–8 mrd. eurossa vuosittain. Myös kunnat velkaantuvat edelleen 
ja siten julkisyhteisöjen velka kasvaa 52,5 %:iin kokonaistuotannosta 
vuonna 2013 eli lähes 50 mrd. euroa suuremmaksi kuin ennen 
taantumaa vuonna 2008.

Suomen julkisen sektorin velkaantumisvauhti on tällä hetkellä nopeaa. 
On tärkeää, että tämä nopea velkaantumisvauhti saadaan 
tasapainottumaan, jotta ei vaaranneta markkinoiden luottamusta 
Suomen julkisen talouden kestävyyteen. Tämän hetkinen nopea 
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velkaantumisvauhti ei taloustilanteen heiketessä myöskään anna 
mahdollisuuksia kansantalouden elvytykseen julkisen sektorin kautta.

Valtion talousarvion käsittelyä on myöhennetty jonkin verran viime 
vuodesta eikä tuoreita talouslukuja siten ole vielä käytettävissä. Viitteitä 
siitä, että ensi vuoden talousarvion lähtökohdat arvioidaan uudelleen 
muuttuneen taloustilanteen vuoksi, on olemassa.

Hallitusohjelman vaikutukset

Hallitusohjelman keskeisimmät välittömät vaikutukset 
budjettivalmisteluun Helsingissä:

 Valtionosuuden valtionosuusprosentin tilapäinen muutos leikkaa 
valtionosuuksia - 631 milj. euroa koko maassa. vaikutus 
Helsingin valtionosuuksiin on alustavan arvion mukaan noin - 70 
milj. euroa

 Kuntien yhteisövero-osuus maksetaan viidellä prosenttiyksiköllä 
korotettuna vuosina 2012 ja 2013. vaikutus Helsingille vuonna 
2012 on arviolta + 50 milj. euroa.

 Kiinteistövero siirretään verotulojen tasauksen ulkopuolelle. 
vaikutus Helsingille on arviolta + 25 milj. euroa.

Näin ollen hallitusohjelman välittömien budjettivaikutusten arvioidaan 
olevan Helsingille neutraalit.

Hallitusohjelmassa on kuitenkin listattu kuntien vastuulle tulevia uusia 
tehtäviä tai olemassa olevien tehtävien laajennuksia. Näistä 
merkittävimpiä ovat:

 Merkittävin uusi tehtävä on vuonna 2013 voimaan astuva yli 80 
vuotta täyttäneitä koskeva ikälaki.

 Muita sosiaali- ja terveyssektorin tehtäviä on mainittu 
vammaispalveluihin, perhehoitoon, lastensuojeluun, 
palvelurakenteen kehittämiseen, perusterveydenhuollon 
vahvistamiseen, oppilashuoltoon ja lapsiperheiden 
kotipalveluihin.

 Opetus- ja kulttuuripuolen keskeisimpiä painotuksia ovat: 
perusopetuksen laadun parantamista jatketaan, toteutetaan 
työllisyyden kuntakokeilu ja toimeentulon perusosa korotetaan 6 
%:lla.

Näiden uudistusten kustannusarvioita ei kuitenkaan ole arvioitu 
hallitusohjelmassa kovinkaan tarkasti. Mm. mainitun ikälain 
kustannuksia ei ole arvioitu käytännössä ollenkaan. Viime vuosina jo 
toteutetut lakiuudistukset ovat olleet kustannusten arvioinnin osalta 
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puutteellisia ja toteutuneet kunnille aiheutuneet kustannukset ovat 
olleet lainvalmisteluvaiheessa arvioitua korkeampia.

Helsingin taloustilanne 2/2011 ennusteen valossa

Vuoden 2011 toinen ennuste on pitkälti 1/2011 ennusteen kaltainen. 
Toimintamenokasvu ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoitua 
rakentamispalvelua tarkasteltuna verrattaessa toteumaa 2010 ja 
ennustetta 2011 on noin 3,2 % (124,7 milj. euroa).  Peruspalvelujen 
hintaindeksin kasvuennuste (VM kevät 2011) vuodelle 2011 on 2,6 %.

Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate ilman liikelaitoksia 
tarkasteltuna on 175,9 milj. euroa kattaen poistoista 74 %. Vuosikate-
ennuste on 5,1 milj. euroa heikompi kuin edellisessä ennusteessa. 
Liikelaitokset mukaan lukien vuosikate-ennuste on 479,1 milj. euroa 
ollen poistotasoa suurempi mutta jääden kuitenkin selvästi 
investointitasosta. Toiminnan ja investointien rahavirta on 164,1 milj. 
euroa alijäämäinen ja tätä joudutaan kattamaan 185,6 milj. euron 
nettomääräisellä lainanotolla. Ennusteen mukaisella lainanotolla 
kaupungin lainapääoma nousee vuoden lopussa yli 1,3 mrd. euroon, 
kun vuoden 2008 lopussa se oli vain puolet tästä.

Verotuloja arvioidaan tuoreen ennusteen mukaan kertyvän keväällä 
tehdyn ennusteen mukaisesti yhteensä 2 737,5 milj. euroa eli 119,9 
milj. euroa talousarviota enemmän. Viimeaikainen kehitys 
finanssimarkkinoilla luo epävarmuutta verotuloennusteeseen. Jos 
talousnäkymät heikentyvät rajusti loppuvuodesta, voi ennustettuihin 
verotuloihin pääseminen olla haasteellista.

Suurimpia tekijöitä menokasvun aiheuttajina verrattuna edelliseen 
vuoteen ovat terveyskeskustoiminnan menojen lisäys 16,6 milj. euroa, 
HUS:n maksuosuuden lisäys 19,1 milj. euroa, HSL:n maksuosuuden 
lisäys 15,3 milj. euroa, opetusviraston menojen lisäys 13,8 milj. euroa 
ja HKR:n menojen lisäys 10,0 milj. euroa. Näistä varsinaisia vuoden 
2011 talousarvion määrärahaylityksiä ovat HUS:n maksuosuuden 
lisäys sekä HKR:n menojen lisäys.

Edelliseen ennusteeseen nähden toimintamenojen menoennuste on 
kasvanut erityisesti HUS:n maksuosuuden osalta. Ennustettu nousu on 
6,3 milj. euroa edellisestä ennusteesta.

Tulos- ja rahoituslaskelmassa on ennustettu tontinmyyntituloja 35 milj. 
euroa edellistä ennustetta vähemmän. Emokaupungin investoinnit ovat 
14,1 milj. euroa edellistä ennustetta korkeammat. Investointiennusteen 
nousu liittyy erityisesti Seniorisäätiön kiinteistöjen hallintaan 
liittyneeseen kiinteistöjen ostojärjestelyyn sekä kiinteistöjen oston 
määrälliseen kasvuun erityisesti Östersundomin alueella. Kaupungin 
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lainanottoa (ilman liikelaitoksien lainanottoa tarkasteltuna) on nostettu 
edellisestä ennusteesta 45 milj. euroa.

Talousarvion valmistelutilanne

Kaupunginhallituksen hyväksymä raami vuodelle 2012

Vuoden 2012 talousarvion raami lähtee strategiaohjelmassa päätetystä 
tavoitteesta. Kaupungin toimintamenojen kasvu ei ylitä kustannustason 
nousua ja väestönkasvua. Kaupungin toimintamenot tulee sopeuttaa 
käytettävissä oleviin tuloihin. Kaupungin lainakanta kasvaa liian nopeaa 
tahtia. Tavoitteena on oikaista rahoituksellinen epätasapaino. Vuosien 
2009 ja 2010 verotulojen notkahduksen vuoksi Helsingissä joudutaan 
noudattamaan tiukkaa menokuria.

Kustannustason nousuksi arvioitiin raamivaiheessa +2,9 % 
(peruspalvelujen hintaindeksi, VM:n ennuste vuodelle 2012) ja 
väestönkasvuksi +0,74 % (Helsingin väestöennusteen 2011–2050 
mukainen ennuste vuodelle 2012).

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami on laadittu siten, että 
tilinpäätökseen 2010 nähden toimintamenot kasvavat 4,5 %.

Vuoden 2011 talousarvioon nähden kaupungin yhteenlasketut 
toimintamenot kasvavat raamissa +3,4 %. Kaupunkitasolla raamiin 
sisältyy 0,3 %:n tuottavuusoletus. Toimintamenojen nettokasvu 
(toimintakatteen muutos) on vuoden 2012 raamiehdotuksessa +2,1 %. 
Pääosalla hallintokuntia raamin mukaiset toimintamenot kasvavat 1,2 
% talousarvioon 2011 nähden. Määrärahaa on raamissa kohdennettu 
HSL:n maksuosuuteen, sosiaalitoimeen ja opetustoimeen em. 
kokonaiskasvuprosenttia enemmän. Investointien osalta raamin 
lähtökohtana on hyväksytty taloussuunnitelma. Rahoituksellista 
epätasapainoa on katettava edelleen vuonna 2012 lainanotolla.

Palkkaratkaisun mukaisiin palkankorotuksiin on vuoden 2012 raamissa 
varauduttu keskitetysti siten, että Khn käyttövaroihin on varattu 
työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Uuden hallitusohjelman 
tuomiin lisätehtäviin ei ole varauduttu raamissa. Tulos- ja 
rahoituslaskelma-arvioissa vuosille 2013 ja 2014 
kokonaistoimintamenojen kasvu on vuosittain 1,0 %.

Hallintokuntien talousarvioesitykset

Hallintokuntien talousarvioesityksiä käsitellään parhaillaan talous- ja 
suunnittelukeskuksessa. Virastokohtaiset talousarvioneuvottelut on 
pääosin saatu päätökseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
hallintokunnat ovat pääsääntöisesti noudattaneet kaupunginhallituksen 
antamaa raamia ja muuta ohjeistusta muutamaa poikkeusta lukuun 
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ottamatta. Suurin yksittäinen sekä tuloihin että menoihin korottavasti 
vaikuttava raamipoikkeama on rakentamispalvelun volyymin tarkistus. 
Koska rakentamispalvelu on nettobudjetoitu yksikkö, ei sen raamin 
ylittävä menokasvu vaikutta raamin kokonaistasapainoon. 
Tietotekniikkahankkeiden läpikäynti ja tietotekniikan hankeohjelman 
valmistelu hallintokuntien esitysten pohjalta edellyttää vielä 
jatkovalmistelua. Keskeisten kaupunkiyhteisten järjestelmien 
toteuttamisen turvaaminen edellyttänee keskitettyjen 
tietotekniikkamäärärahojen tarkistamista raamin tasosta. Tulopuolella 
tuloarvioita on tarkistettu mm. kiinteistötoimen tulojen osalta.

Investointiohjelman osalta tasapainotusta ja aikataulutarkistusta 
joudutaan tekemään sekä hankkeiden että erityisesti irtaimen 
omaisuuden osalta. Hallintokuntien irtaimen omaisuuden esitykset 
ylittivät raamin tälläkin kertaa noin 30 %. Muusta investointitaloudesta 
lähinnä esirakentamiseen varattuja määrärahoja joudutaan 
todennäköisesti jaksottamaan uudelleen tarkentuneiden suunnitelmien 
ja aikataulujen vuoksi.

Väestöennuste

Uusi väestöennuste ei muuta merkittävästi arvioita kaupungin 
väestökehityksestä viime vuonna tehtyyn ennusteeseen verrattuna. 
Kaupungin kokonaisväestönkasvu jatkuu hieman viime vuonna tehtyä 
ennustetta korkeampana. Uuden väestöennusteen mukaan väkiluku 
1.1.2012 on 162 henkilöä enemmän kuin viime vuonna tehdyssä 
ennusteessa. 1.1.2013 väkiluku on 1113 suurempi kuin edellisessä 
ennusteessa. Vuoden 2012 aikana väkiluvun ennustetaan kasvavan 
5339 henkilöllä. Edellisessä ennusteessa kasvuarvio oli 4388 henkilöä. 
Ennusteen muuttumisen vaikutus päivähoitoikäisten sekä kouluikäisten 
määrään on vähäinen. Siten arvioidut vaikutukset kaupungin 
kokonaistaloudelle vuonna 2012 ovat vähäiset.

Uusi väestöennuste on ollut hallintokuntien käytettävissä kesäkuusta 
alkaen. Väestöennusteen lähtötietoina ovat mm. valtion 
tilastokeskuksesta toukokuussa saatavat edellisen vuoden toteutuneet 
väestötiedot, näkemykset kansallisesta ja Helsingin seudun 
aluetalouden kehityksestä, arvio asuntotuotantoon käytettävissä 
olevasta kaavavarannosta sekä kymmenen tulevan vuoden 
asuntorakentamisennuste.

Tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelma

Kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymään talousarvioon vuodeksi 
2011 sisältyy, että vuoden 2011 alussa käynnistetään tuottavuutta ja 
työhyvinvointia lisäävä ohjelma.
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Esittelijä toteaa, että talous- ja suunnittelukeskuksessa tehdyn 
valmistelun perusteella virastojen ja liikelaitosten toukokuussa 
toimitetut esitykset sisältyvät pääosin samansisältöisinä lauta- ja 
johtokunnissa käsiteltyihin vuoden 2012 talousarvioesityksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että virastojen ja liikelaitosten 
toimenpiteet ovat jatkumoa Helsingissä pitkään tehdylle palvelujen 
kehittämistyölle, jonka tavoitteena on ollut ja tulee olemaan 
tuottavuuden parantaminen. Toimenpiteiden toteuttaminen tapahtuu 
pääosin osana jatkuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, 
kehittämistä ja johtamista.

Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden kokonaisuus sisältää (1) 
toiminta- ja palveluprosessien kehittämistä, (2) tietojärjestelmien 
hyödyntämistä, (3) tilojen käytön tehostamista ja palveluverkon 
kehittämistä ja (4) säästötoimenpiteitä.

Toimenpiteiden vaikutuksia tuottavuuteen ja talouteen on mahdollista 
arvioida rajallisesti. Vain osa virastoista ja liikelaitoksista on esittänyt 
toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia. Toimenpiteiden kustannuksia 
vähentävät vaikutukset, mikäli niitä on pystytty arvioimaan, ovat virasto- 
tai palvelutasolla tyypillisesti vuosibudjetista selvästi alle yhden 
prosentin kokoluokkaa. Eräät virastot ovat arvioineet kustannuksia 
lisääviä vaikutuksia. Käytettävissä olevien arvioiden perusteella 
tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman kustannuksia vähentävät 
vaikutukset vuonna 2012 voivat vuositasolla olla noin 24 milj. euroa. 
Lisäksi monien toimenpiteiden toteutumiseen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Kustannuksia lisääviä vaikutuksia on arvioitu 
olevan noin 28 milj. euroa. Näiden arvioiden perusteella toimenpiteiden 
kokonaisvaikutukset kaupungin talouteen ovat marginaaliset 
(vuositason kokonaisvaikutus +0,09 %, vähennysten vaikutus -0,5 %). 
Lisäksi monet toimenpiteet ovat kertaluonteisia. Vain muutamien 
virastojen tai liikelaitosten esityksissä arvioidaan saavutettavan 
tulevaisuudessa tuottavuuden paranemista. Näissä arviot vaihtelevat 
vuositasolla välillä 0,5–3 %.

Toimenpiteet eivät käännä tuottavuuskehitystä merkittävästi 
parempaan suuntaan. Virastojen ja liikelaitosten tuottavuutta edistävät 
toimenpiteet pyrkivät osaltaan vaikuttamaan siihen, että 
talousarviotavoitteet vuonna 2011 saavutetaan ja mahdollistetaan 
toiminnan suunnittelu vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raamin 
mukaisesti.

Työhyvinvoinnin osalta virastot ja liikelaitokset toteuttavat ja käyttävät 
pääosin kaupungin vakiintuneita työhyvinvointimenettelyjä. Virastojen 
ja liikelaitosten toimenpiteet ovat pääosin pitkäaikaista ja jatkuvaa 
palvelu- ja toimintaprosessien kehittämistä, jota tehdään työyhteisöissä 
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yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Tuottavuuden parantamista 
osana toiminnan kehittämistä tuetaan osana kaupungin jatkuvia 
työhyvinvointitoimenpiteitä.

Tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman etenemistä on esitelty kaupungin 
henkilöstötoimikunnalle 15.12.2010, 14.1.2011, 14.2.2011, 14.3.2011 
ja 30.5.2011. Järjestöneuvottelukunnalle asiaa on esitelty 10.3.2011 ja 
työsuojeluneuvottelukunnalle 8.6.2011. Virastojen ja liikelaitosten 
esityksiä on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa eri tasoilla.

Tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman toteuttaminen kytkeytyy 
kiinteäksi osaksi kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua sekä 
virastojen ja liikelaitosten johtamista.  Vuonna 2011 kaupungin 
talouden ja toiminnan seurantaraportteihin sisältyy virastojen ja 
liikelaitosten tuottavuusindeksien toteutumisennuste.

Esittelijä toteaa, että toimenpiteisiin sisältyy pääosin toiminnan 
kehittämistä, jota tehdään osana nykyistä toimintaa tehtyihin päätöksiin 
perustuen. Uudet ehdotukset, jotka vaativat päätöksiä lautakunnissa, 
kaupunginhallituksessa tai kaupunginvaltuustossa on käsitelty tai 
tullaan käsittelemään joko talousarviokäsittelyn yhteydessä tai muussa 
yhteydessä. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan 
virastoissa ja liikelaitoksissa osana toiminnan kehittämistä ja talouden 
suunnittelua. Kehittämistä tuetaan erityisesti talous- ja 
suunnittelukeskuksen, henkilöstökeskuksen ja työterveyskeskuksen 
toimenpiteillä.

Valtion vuoden 2012 budjetin vaikutukset Helsingin talousarvioon

Helsingin talousarvion valmisteluun vaikuttaa myös valtion vuoden 
2012 budjetin valmistelun aikataulun viivästyminen tavanomaisesta. 
Tämänhetkisen tiedon mukaan elokuun lopulla julkaistavasta 
valtiovarainministeriö talousarvioesityksestä saadaan tietoja valtion 
vuoden 2012 budjetin päälinjoista. Peruspalvelubudjetin sisältö on 
tiedossa vasta syyskuun lopulla. Lisäksi viimeaikainen talouskehitys voi 
luoda valtiolle tarvetta uudelleen arvioida vuoden 2012 budjetin 
lähtökohtia ja siten tiedot valtion budjetista saattavat edelleen viivästyä. 
Näin ollen valtion budjetin vaikutuksia kuntatalouteen on toistaiseksi 
vaikea arvioida.

Johtopäätökset

Yleisessä taloustilanteessa heinä-elokuussa 2011 ilmenneiden 
lukuisten epävarmuuksien vuoksi kaupungin vuoden 2012 talousarvion 
valmistelua tehdään tilanteessa, jossa talouden tulevien 
kehityskulkujen arvioiminen on erittäin vaikeaa. Tulevaan 
talouskasvuun, julkiseen velkaantumiseen ja rahoitusmarkkinoiden 
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toimivuuteen liittyy suuria ja vaikeasti arvioitavia riskejä, jotka 
toteutuessaan heikentävät työllisyyttä, vähentävät verotuloja ja lisäävät 
julkisia menoja. Kaupungin lainakannan nopeasti edennyt kasvu ja 
vuonna 2012 jatkuva lainanotto muodostavat nyt käytettävissä olevien 
tietojen pohjalta arvioituna merkittävästi suuremman riskin kuin 
keväällä raamia valmisteltaessa. Kaupungin rahoituksellisen aseman 
turvaamiseksi kaupungin tulee pidättäytyä kaikista menokasvua 
lisäävistä toimenpiteistä. Mikäli lähtökohdaksi otetaan vakavimpien 
kansainvälisen ja kansallisen talouden riskien toteutuminen, tulee 
taloussuunnitelmakauden 2012–2014 menokasvuoletuksia ja 
kaupungin lainanottomahdollisuuksia arvioida uudelleen.

Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen esittelee kokouksessa taloustilannetta 
ja talousarvion valmistelutilannetta ja strategiapäällikkö Marko Karvinen 
tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelmaa koskevaa selvitystä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Timo Jaakkola, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Talouden_ja_toiminnan_seurantaraportti 2_2011.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virastot ja liikelaitokset
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Kaupunginhallitus

Risto Rautava
puheenjohtaja

Jenni Lähdesmäki
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13)                      ja asianosaista 
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana 
arkityöäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 677, 683-692 §:t

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 678 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
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jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.


