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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 13 muun talousarvioaloite varhaiskasva-
tuksesta

HEL 2016-001416 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. varhaiskasvatuksen kehittämi-
seen omana toimintana 15 miljoonan euron lisämäärärahaa talousarvi-
oon 2017 ja taloussuunnitelmavuosille 2017 2019 talousarviopohjaan
Lisäksi aloitteessa esitetään, että investointiohjelmassa huomioidaan
päiväkotien rakentamisen lisätarve ja uusille alueille etupainotteisesti.

Kaupungin vuoden 2017 talousarvion lähtökohtana on strategiaohjel-
man mukainen talouden tasapaino ja tuottavuuden parantamista kos-
keva tavoite. Lisäksi on huomioitu kilpailukykysopimuksen ja eläkemak-
sujen aleneman vaikutus virastoille. Varhaiskasvatusvirastolle näiden
laskennallinen vaikutus on n. 10 milj. euroa. Varhaiskasvatusviraston
menot vuodelle 2017 ovat n. 384,2 milj. euroa, mikä on n. 0,8 milj. eu-
roa vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Varhaiskasvatusvi-
raston määrärahat kasvavat vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna
n.5 milj. euroa. Useista muista virastoista ja laitoksista poiketen var-
haiskasvatusviraston määrärahoja on kasvatettu, koska palvelutarpeen
kasvuun vaikuttaa väestömäärän muutokset. Viimeisimmän väestöen-
nusteen mukaan alle kouluikäisten 1 6-vuotiaiden lasten määrän en-
nustetaan kasvavan vuonna 2017 noin 470 lapsella. Noin 55-56 % hoi-
dossa olevista lapsista on kunnallisen päivähoidon piirissä.

Valtionosuuksien muutoksilla ei ole suoraa yhteyttää varhaiskasvatuk-
sen talousarviomenoihin, mutta ne vaikuttavat kunnan tulopohjaan ja
rahoitusmahdollisuuksiin.

Helsingissä noudatetaan päivähoitoasetuksen mukaista henkilöstömi-
toitusta. Asetuksen 6 §:n mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasva-
tustehtävissä olla vähintään yksi henkilö enintään seitsemää kokopäi-
vähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä ja enintään neljää alle kol-
mevuotiasta lasta kohden. 1.8.2016 voimaan tulevan päivähoitoasetuk-
sen muutoksen mukaan yli kolmevuotiaita lapsia voi olla kahdeksan
yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden. Helsingissä tavoitellaan muu-
toksesta huolimatta nykyistä suhdelukua.

Varhaiskasvatuslaissa säädetään ryhmien enimmäiskoosta päiväko-
deissa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enin-
tään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava
määrä lapsia. Varhaiskasvatusvirastossa muodostetaan päiväkotien
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lapsiryhmät kahden tai kolmen kasvattajan ryhmiin. Varhaiskasvatuk-
sen ryhmät muodostetaan ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestetään
siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa.

Päivähoitoasetuksen mukaan joka kolmannella hoito- ja kasvatushenki-
löstöön kuuluvalla tulee olla lastentarhanopettajan tehtävään vaadittava
vähintään opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka muun
alan ammatillinen tutkinto. Helsingissä on perusmitoituksessa korke-
ampi koulutus, kuin asetus edellyttää minimissään. Vuoden 2015 hen-
kilöstöraportin mukaan kasvatushenkilöstöstä 41 prosenttia oli lasten-
tarhanopettajia ja erityislastentarhanopettajia ja 59 prosenttia lastenhoi-
tajia. Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määrära-
haa (950 000 euroa) käytetään hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän ja
erityisesti osaamisen lisäämiseen niillä asuinalueilla, joilla alueen indi-
kaattorien perusteella on nähtävissä riskitekijöitä. Resurssi on suun-
nattu lasten kanssa työskentelevään henkilökuntaan. Hoito- ja kasva-
tushenkilöstön määrää on lisätty (yhteensä 19 lisävakanssia yli perus-
mitoituksen) ja henkilöstön koulutustasovaatimuksia on nostettu, jolloin
30 vakanssia on muutettu lastenhoitajan vakanssista lastentarhanopet-
tajan vakanssiksi.

Perhepäivähoitoa kehitetään työvälineitä parantamalla. Työaikasuunnit-
telu muuttuu uuden suunnittelujärjestelmän myötä sähköiseksi ja siihen
liitetään sekä lasten että henkilöstön sähköinen läsnäoloseuranta, joka
toimii mobiililaitteissa.

Ympärivuorokautisen ja iltahoidon käyttöä seurataan ja arvioidaan.
Tässä vaiheessa palvelun laajentamisen tarvetta ei ole havaittu.

Varhaiskasvatusviraston tulevien tilahankkeiden tarve perustuu väestö-
ennusteisiin alle kouluikäisten lasten määrän kehityksestä. Uusilla alu-
eilla varaudutaan järjestämään kunnallisia päiväkotipalveluja noin 60
prosentille 1 6-vuotiaasta väestöstä. Päiväkotitilojen rakentaminen on
ajoitettu aluerakentamisen ja väestöennusteiden mukaisesti niin, että
ne voidaan toteuttaa tarpeita vastaavasti.

Varhaiskasvatusviraston sisäilmatyöryhmä tarkastelee tilakeskuksen
kanssa vuoden 2016 aikana ehdotuksia peruskorjauskohteista, joita tul-
laan esittämään tuleviin talonrakentamisohjelmiin. Oikea-aikaisella tilo-
jen korjaamisella ja peruskorjausten toteuttamisella turvataan toimin-
nan vaatimat terveelliset ja turvalliset tilat lapsille ja henkilöstölle.

Varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä on luoda yhdenvertaiset oppimisen
mahdollisuudet ja järjestää lapsille heidän kehitystään ja tarpeitaan
vastaavaa toimintaa sekä osaltaan luoda lasten vanhemmille tasaver-
taiset työssäkäynnin edellytykset.
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Talousarviossa ei ole erikseen varauduttu em. määrärahojen korottami-
seen. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppuvuodesta
laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. Käyttösuunnitelmista
päättää lautakunta.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Yrjö Hakanen talousarvioaloite kvsto 3.2.2016 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 92

HEL 2016-001416 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa lapsien määrä kasvaa sa-
massa suhteessa kuin suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Vuo-
sina 2017 2019 lapsimäärän on ennustettu kasvavan noin 150 lap-
sella. Tämä tarkoittaa, että ruotsinkielisellä varhaiskasvatuksella on sa-
mat haasteet kuin suomenkielisellä.

Helsingin kaupunki on linjannut, ettei subjektiivista päivähoito-oikeutta
rajoiteta tai ryhmäkokoja suurenneta. Tämän vuoksi on tärkeää, että
Helsingin kaupunki myös jatkossa huolehtii, että varhaiskasvatus saa
riittävät resurssit voidakseen noudattaa tehtyjä päätöksiä.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestää noin 10 % koko Helsingin
varhaiskasvatuspalveluista. Sen takia on tärkeää, että 10 % mahdolli-
sista lisämäärärahoista kohdennetaan ruotsinkieliseen varhaiskasva-
tukseen.
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Opetusvirasto on pyrkinyt huomioimaan päiväkotien lisätarpeen inves-
tointiohjelmassa, esim. Jätkäsaareen rakennetaan uusi ruotsinkielinen
päiväkoti, joka valmistuu syksyllä 2016.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Christer Sundqvist, talouspäällikkö, puhelin: 310 86216

christer.sundqvist(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 82

HEL 2016-001416 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta 15 miljoo-
nan euron lisämäärärahasta talousarvion 2017 raamiin ja 2017 2019
talousarviopohjaan kohdennettavaksi varhaiskasvatuksen kehittämi-
seen kaupungin omana toimintana:

Kaupungin vuoden 2017 talousarvion raamin lähtökohtana on strate-
giaohjelman mukainen talouden tasapaino ja tuottavuuden paranta-
mista koskeva tavoite. Varhaiskasvatusviraston menoraami vuodelle
2017 on 390,3 milj. euroa, mikä on lähes 5,3 milj. euroa enemmän kuin
vuoden 2016 talousarviossa. Varhaiskasvatuksen valtionosuuksia hal-
linnoidaan keskitetysti.

Varhaiskasvatusviraston määrärahat kasvavat vuoden 2015 tilinpäätök-
seen verrattuna 11,1 milj. euroa. Useista muista virastoista ja laitok-
sista poiketen varhaiskasvatusviraston määrärahoja on kasvatettu,
koska toiminta on lakisääteistä ja palvelutarpeen kasvuun vaikuttaa vä-
estömäärän muutokset. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alle
kouluikäisten 1 6-vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan
vuonna 2017 noin 470 lapsella. Varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että
helsinkiläiset perheet arvostavat kunnallista päivähoitoa. On todennä-
köistä, että lasten määrä omissa palveluissa on ensi vuonna talousarvi-
ossa arvioitua suurempi ja tähän tulee varautua.

Helsingissä noudatetaan päivähoitoasetuksen mukaista henkilöstömi-
toitusta. Asetuksen 6 §:n mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasva-
tustehtävissä olla vähintään yksi henkilö enintään seitsemää kokopäi-
vähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä ja enintään neljää alle kol-
mevuotiasta lasta kohden. 1.8.2016 voimaan tulevan päivähoitoasetuk-
sen muutoksen mukaan yli kolmevuotiaita lapsia voi olla kahdeksan
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yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden. Helsingissä tullaan noudatta-
maan muutoksesta huolimatta nykyistä suhdelukua.

Varhaiskasvatuslaissa säädetään ryhmien enimmäiskoosta päiväko-
deissa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enin-
tään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava
määrä lapsia. Varhaiskasvatusvirastossa muodostetaan päiväkotien
lapsiryhmät kahden tai kolmen kasvattajan ryhmiin. Toiminta perustuu
pedagogisesti toteutettuun pienryhmätoimintaan, jossa lapsi on aktiivi-
nen toimija.  Varhaiskasvatuksen ryhmät muodostetaan ja tilojen suun-
nittelu ja käyttö järjestetään siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt
tavoitteet voidaan saavuttaa. Vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljän-
neksen osalta sijaiskustannukset ovat nousseet ja samanaikaisesti
käyttöaste on laskenut verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajankoh-
taan. Käyttöasteen nousun kustannusvaikutuksia vuositasolla on vai-
kea vielä arvioida.

Päivähoitoasetuksen mukaan joka kolmannella hoito- ja kasvatushenki-
löstöön kuuluvalla tulee olla lastentarhanopettajan tehtävään vaadit-
tava, vähintään opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka
muun alan ammatillinen tutkinto. Helsingissä on perusmitoituksessa
korkeampi koulutus, kuin asetus edellyttää minimissään. Vuoden 2015
henkilöstöraportin mukaan kasvatushenkilöstöstä 41 prosenttia oli las-
tentarhanopettajia ja erityislastentarhanopettajia ja 59 prosenttia lasten-
hoitajia.

Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määrärahaa
(950 000 euroa) käytetään hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän ja eri-
tyisesti osaamisen lisäämiseen niillä asuinalueilla, joilla alueen indi-
kaattorien perusteella on nähtävissä riskitekijöitä. Resurssi on suun-
nattu lasten kanssa työskentelevään henkilökuntaan. Hoito- ja kasva-
tushenkilöstön määrää on lisätty (yhteensä 19 lisävakanssia yli perus-
mitoituksen) ja henkilöstön koulutustasovaatimuksia on nostettu, jolloin
30 vakanssia on muutettu lastenhoitajan vakanssista lastentarhanopet-
tajan vakanssiksi. Osaamista voidaan edelleen lisätä lastentarhanopet-
tajien suhteellista osuutta kasvattamalla.

Perhepäivähoitoa kehitetään työvälineitä parantamalla. Työaikasuunnit-
telu muuttuu uuden suunnittelujärjestelmän myötä sähköiseksi ja siihen
liitetään sekä lasten että henkilöstön sähköinen läsnäoloseuranta, joka
toimii mobiililaitteissa.

Ympärivuorokautisen ja iltahoidon käyttöä seurataan ja arvioidaan.
Tässä vaiheessa palvelun laajentamisen tarvetta ei ole havaittu.



Helsingin kaupunki Esityslista 43/2016 6 (94)
Kaupunginhallitus

Kj

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Varhaiskasvatusviraston tulevien tilahankkeiden tarve perustuu väestö-
ennusteisiin alle kouluikäisten lasten määrän kehityksestä. Uusilla alu-
eilla varaudutaan järjestämään kunnallisia päiväkotipalveluja noin 60
prosentille 1 6-vuotiaasta väestöstä. Päiväkotitilojen rakentaminen on
ajoitettu aluerakentamisen ja väestöennusteiden mukaisesti niin, että
ne voidaan toteuttaa tarpeita vastaavasti.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosille 2017 2026 si-
sältää varhaiskasvatusvirastolle 17 uudis- ja lisärakennushanketta sekä
20 peruskorjaushanketta. Varhaiskasvatusvirasto on todennut lausun-
nossaan tilakeskukselle, että talonrakentamisohjelmassa vuosille
2017 2026 on vajetta tilatarpeen ja rakentamisohjelmassa olevien
hankkeiden välillä vuoden 2020 jälkeen.

Varhaiskasvatusviraston sisäilmatyöryhmä tarkastelee tilakeskuksen
kanssa vuoden 2016 aikana ehdotuksia peruskorjauskohteista, joita tul-
laan esittämään tuleviin talonrakentamisohjelmiin. Oikea-aikaisella tilo-
jen korjaamisella ja peruskorjausten toteuttamisella turvataan toimin-
nan vaatimat terveelliset ja turvalliset tilat lapsille ja henkilöstölle.

Vuonna 2017 varhaiskasvatusviraston kärkihankkeeksi esitetään kun-
takohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen liittyvää Varhais-
kasvatus uudistuu -hanketta, jossa henkilökuntaa, lapsia ja heidän van-
hempiaan osallistaen kehitetään ja uudistetaan varhaiskasvatuksen toi-
mintaa uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perustei-
den (2016) mukaisesti. Helsingin uusi varhaiskasvatussuunnitelma ote-
taan käyttöön elokuussa 2017.

Toisena kärkihankkeena on digiohjelman toimeenpano. Varhaiskasva-
tuksen digiohjelman tavoitteena on digitalisoida varhaiskasvatuksen
oppimisympäristöä pedagogisesti perustellussa laajuudessa, monipuo-
listaa kodin ja ammattilaisten välistä vuorovaikutusta sekä kehittää var-
haiskasvatuksen toiminnanohjausta. Keskeisimpiä asioita ovat uuden
teknologian käyttöönotto ja siihen liittyvä pedagogisen osaamisen ke-
hittäminen. Suunnittelussa huomioidaan opetuksen digitalisaatio-oh-
jelma ja työtä tehdään yhdessä opetusviraston ja kaupunginkanslian
kanssa.

Varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä on luoda yhdenvertaiset oppimisen
mahdollisuudet ja järjestää lapsille heidän kehitystään ja tarpeitaan
vastaavaa toimintaa sekä osaltaan luoda lasten vanhemmille tasaver-
taiset työssäkäynnin edellytykset.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Oikea-aikaisella tilojen korjaamisella ja peruskorjausten toteuttamisella
turvataan toiminnan vaatimat terveelliset ja turvalliset tilat lapsille ja
henkilöstölle.

Varhaiskasvatus perustuu pedagogisesti toteutettuun toimintaan, jossa
lapsi on aktiivinen toimija. Varhaiskasvatuksen ryhmät muodostetaan ja
tilojen suunnittelu ja käyttö järjestään siten, että varhaiskasvatuksen
tavoitteet toteutuvat ja lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan.

Käsittely

24.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys kappaleen kolme loppuun: Varhaiskasvatuslauta-
kunta toteaa, että helsinkiläiset perheet arvostavat kunnallista päivähoi-
toa. On todennäköistä, että lasten määrä omissa palveluissa on ensi
vuonna talousarviossa arvioitua suurempi ja tähän tulee varautua.

Varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra Malinin
tekemän vastaehdotuksen.

17.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.05.2016 § 224

HEL 2016-001416 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakasen ym. tekemästä talousarvioaloitteesta, joka koskee re-
surssien lisäämistä varhaiskasvatuksen kehittämiseen sekä päiväko-
tien rakentamisen ja kunnostamisen lisätarpeen huomioimista inves-
tointiohjelmassa, seuraavan lausunnon:

Talousarvioaloitteessa ehdotetaan 15 miljoonan euron lisäämistä koh-
dennettavaksi varhaiskasvatuksen kehittämiseen kaupungin omana toi-
mintana sekä, että investointiohjelmassa huomioidaan päiväkotien ra-
kentamisen ja kunnostamisen lisätarve ja että uusille alueille nämä pal-
velut järjestetään etupainotteisina.
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Päiväkotien rakentamisen ja kunnostamisen lisätarpeen huomioimi-
sesta investointiohjelmassa kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistövi-
raston tilakeskus toteuttaa ja hankkii toimitiloja palveluita tuottavien hal-
lintokuntien käyttöön noudattaen kaupunginvaltuuston hyväksymää
strategiaohjelmaa, jonka mukaan palvelutilojen käyttöä tulee tehostaa
ja tilojen määrän ei tulisi kasvaa. Hankkeet priorisoidaan investointioh-
jelmaan turvallisuuden ja terveellisyyden sekä hallintokuntien tarpeiden
mukaan. Kun palvelua tuottava hallintokunta tarvitsee toimitilaa, hallin-
tokunta esittää toiminnasta tarpeen kuvauksen, jonka perusteella tila-
keskus ja palveluita tuottava hallintokunta yhteistyössä selvittävät tila-
vaihtoehdot ja esittävät kokonaistaloudellisimman vaihtoehdon päätök-
sentekoon valmisteltavaksi. Prosessin vaiheet on kuvattu tarkemmin
kaupunginhallituksen 14.12.2015 hyväksymissä tilahankkeiden käsitte-
lyohjeissa. Tilakeskus ja varhaiskasvatusvirasto valmistelevat inves-
tointiohjelman yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnittelu-
osaston ja aluerakentamisyksikön sekä kaupunkisuunnitteluviraston
kanssa tietokeskuksen tuottamien väestöennusteiden pohjalta noudat-
taen edellä mainittuja ohjeita ja periaatteita sekä ottaen huomioon päi-
vähoidon lakisääteisyydestä johtuvat erityisvaatimukset.

Päivähoidon resurssien lisäämisestä varhaiskasvatuksen kehittämi-
seen kiinteistölautakunta toteaa, että resurssit, jotka kohdennetaan var-
haiskasvatuksen kehittämiseen kaupungin omana toimintana, ovat kau-
pungin käyttötaloutta ja että kohtuullisen lisämäärärahan osoittaminen
kehittämistyöhön on järkevää taloudellisen tilanteen rajaamissa puit-
teissa. Lisäksi kehittämistyölle asetettavien tavoitteiden tulee olla lin-
jassa kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa ja varhaiskasvatuslau-
takunnassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Vaikka tilakeskuksen toi-
mialaa ei ole eri palveluiden tarpeellisuuden priorisoiminen, tilakeskus
on tarvittaessa valmis tarjoamaan omalta osaltaan osaamistaan poikki-
hallinnolliseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen toiminnan kehittä-
miseksi siltä osin kuin kehittämistyö liittyy tilojen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Marjut Rantapuro, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 21025

marjut.rantapuro(a)hel.fi
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Valtuutettu Nina Hurun ja 19 muun talousarvioaloite osoitteiston oi-
keellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamisesta

HEL 2016-001970 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki varaa määrä-
rahaa vuoden 2017 talousarvioon varmistaakseen mahdollisuuksien
mukaan osoitteiston oikeellisuuden ja ajantasaisuuden katukylttien
osalta.

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että selkeät ja oikeat osoite-
numeroinnit ovat erityisen tärkeitä pelastustoimen ja ensihoidon tehtä-
vissä, jotta perille päästään viivytyksettä.

Osoitemerkinnästä säädetään muun muassa maankäyttö- ja rakennus-
asetuksessa, jonka mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa ka-
dulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näky-
vään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva nu-
mero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoite-
merkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liiken-
nöimistä kiinteistölle.

Helsingin rakennusjärjestys määrää ja ohjeistaa osoitemerkintöjä täs-
mentämällä tontin ja rakennuksen osoitemerkintöjä siten, että katujen
kulmassa sijaitsevaan rakennukseen on jokaisen kadun puolelle asen-
nettava kyseiselle kadulle vahvistettu osoitenumero. Edelleen sääde-
tään, että tontille valmistuvan rakennuksen osoitemerkintöjen tulee olla
asennettuina viimeistään käyttöönottokatselmuksessa. Rakennusval-
vonnan rooli rajoittuu siten pääasiassa uusien rakennusten käyttöön-
oton yhteydessä tapahtuvaan tarkistamiseen, että rakennusten osoite-
merkinnät on toteutettu rakennusjärjestyksen edellyttämällä tavalla.
Tontin omistajan tai haltijan tulee pitää osoitemerkinnät toimintakuntoi-
sina.

Katujen nimet määritetään asemakaavassa. Kadun nimikylttien asetta-
misesta maastoon on vastuussa rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto. Asennustyön maastoon tekee Helsingin kaupungin rakentamis-
palvelu Staran kaupunkitekniikan ylläpidon yksikkö rakennusviraston
tilauksesta. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto huolehtii Staran
kanssa, että kadunnimikyltit saadaan uusilla kaduilla asennettua vii-
meistään siinä vaiheessa, kun kadun varrelle muuttavat ensimmäiset
asukkaat tai toimijat.
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Kaupunki vastaa katujen nimikylttien oikeellisuudesta ja ajantasaisuu-
desta, jonka varmistamiseen ei tarvita erillistä määrärahaa. Osoitemer-
kinnöistä vastaavat kiinteistöt. Osoitemerkintöjen oikeellisuuden val-
vonta rajoittuu pääasiassa uusien rakennusten käyttöönottokatselmuk-
siin.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nina Hurun talousarvioaloite Kvsto 17.2.2016 asia nro 20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 17.05.2016 § 221

HEL 2016-001970 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Rakennusten osoitteesta päättäminen ja osoitejärjestelmästä huolehti-
minen on katsottu kunnan tehtäväksi, vaikka lainsäädännössä osoite-
järjestelmän laatimisesta ja ylläpidosta ei ole kattavasti säädetty. Katu-
jen nimet määritetään asemakaavassa. Asemakaavoituksesta vastaa
kaupunkisuunnitteluvirasto. Tonttikohtaiset osoitteet vahvistetaan kiin-
teistöviraston kaupunkimittausosaston kaupungingeodeetin päätök-
sellä. Kadun nimikylttien asettamisesta maastoon on vastuussa raken-
nusviraston katu- ja puisto-osasto. Asennustyön maastoon tekee Hel-
singin kaupungin rakentamispalvelu Staran kaupunkitekniikan ylläpidon
yksikkö rakennusviraston tilauksesta.

Kattava rakennusten ja asuntojen osoitejärjestelmä on tärkeä osa kau-
pungin pelastustoimintaa. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto tii-
vistää yhteistyötään Staran kanssa siten, että kadunnimikyltit saadaan
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uusilla kaduilla asennettua viimeistään siinä vaiheessa, kun kadun var-
relle muuttavat ensimmäiset asukkaat tai toimijat.

Erillistä määrärahaa katujen nimikylttien asentamiseen ei tarvita. Pa-
lautetta puuttuvista kadun nimikylteistä voi antaa rakennusviraston
asiakaspalveluun, puhelin 09 310 39000.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 10.05.2016 § 62

HEL 2016-001970 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien talousarvioaloi-
tetta osoitteiston oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta Helsingissä:

Pelastuslautakunta puoltaa talousarvioaloitetta koskien osoitteiston oi-
keellisuutta ja ajantasaisuutta Helsingissä. Katukylttien puuttuminen tai
katujen merkintöjen puutteellisuus vaikeuttavat ja hidastavat pelastus-
laitoksen toimintaa onnettomuustilanteessa. Pelastuslaitos tarvitsee
matkalla kohteeseen selkeät katukyltit sekä osoitenumeroinnit löytääk-
seen perille viivytyksettä.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi
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Valtuutettu Sirkku Ingervon talousarvioaloite koiraveron poistami-
sesta Helsingissä

HEL 2016-001979 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki luopuu koiraveron kan-
tamisesta.

Khs toteaa, että vaikka järjestyslaki määrää, että koiran ulkoiluttajien on
kerättävä koirien jätökset, aiheutuu kaupungille kuitenkin lain noudatta-
matta jättämisestä seuraavia puhtaanapito-kustannuksia. Koiraverosta
kerätyt verotulot ovat osa kaupungin veropohjaa, ja näin ollen kerätyillä
koiraveroilla on voitu osaltaan kattaa puhtaanapidosta aiheutuvia kus-
tannuksia. Kun koirien jätöksistä aiheutuvia puhtaanapitokustannuksia
katetaan koiranomistajilta kerättävällä verolla, kohdentuvat kustannuk-
set niitä aiheuttavalle taholle. Koiraverosta kaupungille kertyvä tuotto
on kaupungin saamista eri veromuodoista pienin. Nykyisessä taloudelli-
sessa tilanteessa ei ole perusteltua luopua tästäkään veromuodosta.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sirkku Ingervon talousarvioaloite Kvsto 17.2.2016 asia nro 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Valtuutettu Sirkku Ingervon ja 11 muun talousarvioaloite peruskou-
lujen opetusryhmäkokojen pienentämisestä

HEL 2016-001980 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmistellessa vuoden 2017 ja
suunnitelmakauden budjettia varataan opetustoimelle riittävät määrära-
hat siten, että laskennallinen luokan ryhmäkoko on peruskoulun 1.- 2.
luokilla korkeintaan 18 oppilasta ja 3.  9. luokilla korkeintaan 20 oppi-
lasta. Integroitujen erityisoppilaiden määrän tulisi pienentää tätä enim-
mäisryhmäkokoa.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
perusopetuslain 30 §:n 2 momentin mukaan opetusryhmät tulee muo-
dostaa siten, että opetuksessa tulee voida saavuttaa opetussuunnitel-
massa asetetut tavoitteet ja jokaisen oppijan erityistarpeet tulee huomi-
oida. Perusopetusasetuksessa on säädetty opetusryhmien enimmäis-
koot erityisopetuksessa, mutta ei yleisopetuksessa.

Peruskoulujen ryhmäkokoon vaikuttaa koulun käytettävissä olevat ta-
loudelliset resurssit. Koulukohtaisen taloudellisen resurssin määrään
vaikutta luokka-aste ja opetusmuoto vaihdellen oppilaskohtaisesta kus-
tannuksesta 3 300 euroa/oppilas aina 9 600 euroa/oppilas.

Positiivisen diskriminaation määräraha on yksi koulujen saamaa re-
surssien kokonaisuutta. Opetustoimen vuoden 2017 talousarviossa po-
sitiivisen diskriminaation määräraha on tasolla, mikä mahdollistaa kou-
lulle monipuolisen tuen oppilaiden oppimiseen. Taso takaa sen, että
positiivien diskriminaation määräraha on toimiva keino kohdentaa ope-
tuksen resursseja riittävästi alueellista tasa-arvoa lisäävällä tavalla ja
määräraha kohdentuu juuri kouluille, jotka tarvitsevat sitä oppilaiden
sosioekonomisen taustan vuoksi lisätukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt useampana vuotena eril-
listä valtionavustusta perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen.
Vuonna 2016 Helsingin kaupungin peruskoulut ovat saaneet tätä rahaa
reilut 2 miljoonaa euroa, jolla on palkattu yhteensä noin 50 opettajaa.
Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut erillisen valtionavus-
tuksen haun koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen vuosille 2016
2017. Erillistä valtionavustusta myönnetään niiden yleisopetuksen ryh-
mäkokojen pienentämiseen, jossa on paljon erityisen ja tehostetun tuen
oppilaita.
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Valtionavustusta saavien koulujen tulee toimia sosioekonomisesti
haastavalla toiminta-alueella. Helsingin kaupungin opetustoimi on ha-
kenut tätä avustusta 60 opettajan palkkaamiseksi.

Tehtyjen tutkimusten mukaan on vaikeaa suoraan osoittaa opetusryh-
män koon vaikutusta oppilaan oppimiseen. Vuonna 2015 keskimääräi-
nen perusopetusryhmän koko vuosiluokilla 1-6 oli 20 oppilasta ja vuosi-
luokilla 7-9 keskimäärin 17 oppilasta.

Opetusviraston määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppu-
vuodesta laadittavan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sirkku Ingervon talousarvioaloite Kvsto 17.2.2016 asia nro 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 91

HEL 2016-001980 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Perusopetuslain 30 §:n 2 momentin mukaan opetusryhmät tulee muo-
dostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitel-
massa asetetut tavoitteet. Perusopetusasetuksessa on säädetty ope-
tusryhmien enimmäiskoot erityisopetukseen mutta ei yleisopetukseen.

Peruskoulujen ryhmäkokoon vaikuttaa koulun käytettävissä olevat ta-
loudelliset resurssit. Vuosiluokilla 1-6 yleisopetuksen oppilas tuo kou-
lulle opetuksen resurssia keskimäärin 3 300 euroa/oppilas ja integroitu
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erityisoppilas keskimäärin 7 900 euroa/oppilas. Vuosiluokilla 7-9 yleis-
opetuksen oppilaan tuoma resurssi on keskimäärin noin 5 000 eu-
roa/oppilas ja integraatio-oppilaan tuoma resurssi on noin 9 600 eu-
roa/oppilas. Vuosiluokkien 7-9 resurssissa on huomioitu ko. luokkiin
kohdistuva 2 %:n säästöt. Opetuksen keskimääräinen vuosiviikkotunnin
hinta sivukuluineen on noin 2 560 euroa.

Oppilaan perheiden sosioekonominen tausta on tutkimusten mukaan
yksi merkittävimmistä oppilaiden oppimistulosten erojen selittävistä te-
kijöistä. Tästä syystä opetusviraston budjettiin on ollut varattuna positii-
visen diskriminaation rahaa, joka on kohdistettu juuri niille kouluille,
joissa perheiden sosioekonomisen taustan vuoksi oppilaiden oppimisen
tukeen tarvitaan enemmän panostusta. Koulu on voinut käyttää positii-
visen diskriminaation rahaa opettajien palkkaamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt useampana vuotena eril-
listä valtionavustusta perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen.
Vuonna 2016 Helsingin kaupungin peruskoulut ovat saaneet tätä rahaa
reilut 2 miljoonaa euroa, jolla on palkattu yhteensä noin 50 opettajaa.
Kyseistä erillistä valtioavustusta ei ole haettavissa vuodelle 2017. Sen
sijaan opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut erillisen valtionavus-
tuksen haun koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen vuosille 2016
2017. Erillistä valtionavustusta myönnetään niiden yleisopetuksen ryh-
mäkokojen pienentämiseen, jossa on paljon erityisen ja tehostetun tuen
oppilaita. Valtionavustusta saavien koulujen tulee toimia sosioekonomi-
sesti haastavalla toiminta-alueella. Helsingin kaupungin opetustoimi on
hakenut tätä erillistä valtionavustusta 60 opettajan palkkaamiseen vuo-
sille 2015 2016.

Vuonna 2015 keskimääräinen perusopetusryhmän koko vuosiluokilla 1-
6 oli 20 oppilasta ja vuosiluokilla 7-9 keskimäärin 17 oppilasta. Vuosi-
luokkien 7-9 osalta keskimääräinen ryhmäkoko on valtuutettu Ingervo
ym. esittämää ryhmäkokoa pienempi. Vuosiluokkien 1-6  keskimääräi-
sen ryhmäkoon laskeminen talousarvioaloitteessa esitettyyn 18 oppi-
laaseen merkitsisi noin 14 milj. euron lisäkustannusta. Tutkimusten pe-
rusteella on vaikeaa suoraan osoittaa opetusryhmän koon vaikutusta
oppilaan oppimiseen. Pienemmässä opetusryhmässä opettajalla on
kuitenkin käytännössä enemmän aikaa kohdata yksittäisen oppilaan
tarpeet ja antaa myös henkilökohtaista ohjausta.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi





Helsingin kaupunki Esityslista 43/2016 16 (94)
Kaupunginhallitus

Kj

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Valtuutettu Sirkku Ingervon ja 11 muun talousarvioaloite koululais-
ten aamu- ja iltapäivätoimintaryhmien lisääminen

HEL 2016-001981 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2017 ja
suunnitelmakauden budjettia varataan opetustoimelle riittävät määrära-
hat siten, että valtionosuutta saavaa koululaisten iltapäivätoimintaa voi-
daan järjestää kysyntää vastaavasti myös 2. luokan oppilaille.

Kaupunginhallitus on päättänyt 6.2.2006 § 186, että opetustoimella on
koordinaatio- ja järjestämisvastuu kaupungin järjestämästä perusope-
tuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta lukuun ottamatta kehi-
tysvammaisten koululaisten ryhmiä.  Kehitysvammaisten ja autististen
koululaisten suomenkielisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa
varhaiskasvatusvirasto ja ruotsinkielisestä toiminnasta opetusvirasto.
Helsingissä ei järjestetä aamupäivätoimintaa, vaan toiminnan kehittä-
minen kohdistetaan riittävän alueellisen iltapäivätoiminnan järjestämi-
seen.

Haku perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2016 2017 Hel-
singissä
päättyi 29. huhtikuuta. Paikan saa lukuvuonna 2016-2017 noin 5 500
lasta, joista 3 800 on 1. luokan oppilasta ja 1 300 2. luokan oppilasta.
Lisäksi paikan tulee saamaan sata 3.-9. luokan erityisen tuen oppilasta
ja 300 kehitysvammaista ja autistista oppilasta. Vuosittain toimintaan
hakee 1. luokan oppilaista noin 70 % ja 2. luokan oppilaista noin 30 %.

Johtamisjärjestelmän uudistuksen myötä perusopetuslain mukaista ilta-
päivätoimintaa ja leikki-puistoissa tapahtuvaa toimintaa tulee tarkastella
jatkossa yhtenä kokonaisuutena. Opetus- ja varhaiskasvatustoimi muo-
dostavat yhtenäisen toimialan, jonka tehtävänä on suunnitella asiakas-
lähtöisesti riittävät alueelliset iltapäivätoiminnan palvelut. Lukuvuonna
2016-2017 tämä yhtenäinen joustava resurssien käyttö mahdollisti 300
lisäiltapäivähoitopaikan järjestämisen.

Määrärahojen kohdentamisessa erityisenä painopisteenä on talous-
suunnitelmakaudella 2017 2018 avustettava iltapäivätoiminta. Tämä
takaa monipuolisen alueellisen tarjonnan ja turvaa järjestöjen ja yksi-
tyisten palvelutuottajien toiminnan jatkamisen. Oppilasta kohden avus-
tusta myönnetään noin 1 200 euroa lukuvuodessa. Opetusvirastolla on
37 omaa ryhmää, joissa koulunkäyntiavustajat vastaavat lapsiryhmien
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ohjauksesta. Opetusviraston ryhmien resurssien kohdentaminen tarkoi-
tuksenmukaisemmin alueellisten tarpeiden ja tarjonnan suhteen on sel-
vitystyön alla.

Kaupunginhallitus viittaa vielä opetuslautakunnan lausuntoon ja toteaa,
että perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksukorotuksista syn-
tyy säästöä opetuslautakunnan myöntämiin iltapäivätoiminnan avustuk-
siin vuonna 2017 kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti
(23.5.2016 § 517). Tämä tullaan kohdentamaan kasvavan oppilasmää-
rän aiheuttamaan kasvupaineeseen ja kasvavien maksukompensaatioi-
den korvaamiseksi palveluntuottajille.

Opetusviraston määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppu-
vuodesta laadittavan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sirkku Ingervon talousarvioaloite Kvsto 17.2.2016 asia nro 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 94

HEL 2016-001981 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustettavan toiminnan määräraho-
jen korotustarve 2017 taloussuunnitelmakauden budjetissa on 1 milj.
euroa. Lisäksi esitetään, että asiakasmaksukorotuksista syntyvä säästö
opetuslautakunnan myöntämiin iltapäivätoiminnan avustuksiin, kohden-
netaan kasvavan oppilasmäärän kasvuun ja kasvavien maksukompen-
saatioiden korvaamiseksi palveluntuottajille.
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Haku perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2016 2017 Hel-
singissä päättyi 29. huhtikuuta. Noin 400 koulutulokkaan ja erityisen
tuen oppilaiden määrän lisäys hakijamäärissä vaikuttavat siihen, että
vuonna 2016 tullaan tekemään noin 1 000 kielteistä päätöstä 2. luokan
yleisopetuksen oppilaille. Paikan tulee saamaan noin 5 500 lasta, joista
3 800 on 1. luokan oppilasta ja 1 300 2. luokan oppilasta. Lisäksi pai-
kan tulee saamaan sata 3.-9. luokan erityisen tuen oppilasta ja 300 ke-
hitysvammaista ja autistista oppilasta.

Kokonaisoppilasmäärän kasvu 1.-2. luokan kohderyhmässä vuodesta
2014 vuoteen 2017 on yhteensä noin
mintaan hakee 1. luokan oppilaista noin 70 % ja 30 % 2. luokan oppi-
laista.

Määrärahojen korotustarve taloussuunnitelmakaudelle 2017 2018
avustettavassa iltapäivätoiminnassa on 1 milj. euroa. Oppilasta kohden
avustusta myönnetään noin 1 200 euroa lukuvuodessa. Määrärahan
korotus esitetään kohdennettavaksi avustettavaan toimintaan, koska
näin mahdollistetaan monipuolinen alueellinen tarjonta ja turvataan jär-
jestöjen ja yksityisten palveluntuottajien toiminnan jatkuminen. Lisära-
hoituksella turvattaisiin lähivuosina toiminnan määrällinen ja laadullinen
riittävyys.

Opetusvirastolla on 37 omaa ryhmää, joissa koulunkäyntiavustajat vas-
taavat lapsiryhmien ohjauksesta. Opetusviraston ryhmien resurssien
kohdentamista tarkoituksenmukaisemmin alueellisten tarpeiden ja tar-
jonnan suhteen on selvitystyön alla. Näin ollen lisämäärärahan koro-
tusta ei tässä vaiheessa esitetä kaupungin omaan toimintaan.

Esitetyillä toimenpiteillä on lasten oppimiseen, hyvinvointiin ja yhden-
vertaiseen kohteluun liittyviä suoranaisia vaikutuksia.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi
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Valtuutettu Sirkku Ingervon ja 10 muun talousarvioaloite Tyttöjen
Talo ja Poikien Talo toiminnan turvaamiseksi

HEL 2016-001982 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2017 talousarvion val-
mistelussa tyttöjen ja poikien talojen toiminnan jatko sopivissa tiloissa
turvataan ja tähän varataan riittävät määrärahat vuoden 2017 talousar-
vioon ja vuosien 2017 2019 taloussuunnitelmakaudelle.

Viitaten saatuihin nuoriso-, opetus- ja sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausuntoihin kaupunginhallitus toteaa, että Tyttöjen Taloa ja Poikien Ta-
loa ylläpitää helsinkiläinen varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys Kalliolan
Nuoret ry. Yhdistys on osa Kalliolan setlementtiä ja kattojärjestönä toi-
mii Suomen Setlementtiliitto. Yhdistys tukee lasten ja nuorten kasvua
erilaisten toimintojensa avulla. Kalliolan nuoret ry:n keskeinen rahoittaja
on Raha-automaattiyhdistys ja se saa lisäksi avustuksia toimintaansa
esimerkiksi ministeriöiltä ja Helsingin kaupungin nuorisolautakunnalta,
opetustoimelta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Helsingin kau-
pungin nuorisoasiainkeskus on järjestänyt Tyttöjen Talolle ja Poikien
Talolle tilat. Tyttöjen Talon vuokrasopimus aikaisemmissa tiloissa päät-
tyi kesäkuun 2016 lopussa.

Kiinteistölautakunta päätti 16.6.2016 vuokrata osoitteessa Hämeentie
13 sijaitsevat tilat nuorisoasiainkeskuksen ja edelleen Tyttöjen Talon
käyttöön 1.9.2016 alkaen viidenvuoden määräaikaisella vuokrasopi-
muksella, joka päättyy 31.8.2021. Vuokrasopimus sisältää viiden vuo-
den jatko-option.

Viitaten kiinteistölautakunnan lausuntoon kaupunginhallitus toteaa, että
kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa tai hankkii toimitilat hallintokuntien
käyttöön hallintokuntien esittämien tarpeiden mukaan noudattaen kau-
punginhallituksen hyväksymiä tilahankkeiden käsittelyohjeita ja kau-
punginvaltuuston hyväksymää strategiaohjelmaa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sirkku Ingervon talousarvioaloite Kvsto 17.2.2016 asia nro 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 97

HEL 2016-001982 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kalliolan Nuoret ry. on helsinkiläinen varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdis-
tys, joka toimii pääkaupunkiseudulla. Yhdistys on osa Kalliolan setle-
menttiä, jonka kattojärjestönä toimii Suomen Setlementtiliitto. Yhdistyk-
sen tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua erilaisten toimintojen
avulla. Helsingissä yhdistys ylläpitää Tyttöjen taloa ja Poikien taloa,
joissa järjestetään matalan kynnyksen toimintaa.

Kalliolan Nuoret ry:n keskeinen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys
ja se saa lisäksi avustuksia toimintaansa esimerkiksi ministeriöiltä ja
Helsingin kaupungin nuorisolautakunnalta, opetustoimelta sekä sosi-
aali- ja terveyslautakunnalta.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus järjestää Tyttöjen talolle ja
Poikien talolle tilat. Tyttöjen talo on juuri saamassa uudet, toiminnan
kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat. Poikien talo jatkaa entisissä,
toimivissa tiloissa. Opetuslautakunta katsoo, että tämä järjestely on asi-
anmukainen ja toimiva.

Toiminnalla on positiivisia terveysvaikutuksia. Tällä tavoin voidaan
edistää nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä. Kol-
mannen sektorin toimijoilla on tässä tärkeä rooli kaikille avoimen mata-
lan kynnyksen palvelujen tuottajina.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
Crister Nyberg, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659
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crister.nyberg(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2016 § 132

HEL 2016-001982 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:

- ja nuorisoyhdis-
tys, jonka toiminta-aluetta on pääkaupunkiseutu. Yhdistys on osa Kal-
liolan setlementtiä ja kattojärjestönä toimii Suomen Setlementtiliitto. Yh-
distys tukee lasten ja nuorten kasvua erilaisten toimintojensa avulla.
Helsingissä yhdistys ylläpitää Tyttöjen Taloa ja Poikien Taloa, joissa
järjestetään matalan kynnyksen toimintaa.

Kalliolan Nuoret ry:n keskeinen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys
ja se saa lisäksi avustuksia toimintaansa esimerkiksi ministeriöiltä ja
Helsingin kaupungin nuorisolautakunnalta, opetustoimelta sekä sosi-
aali- ja terveyslautakunnalta.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on osoittanut tilat Tyttöjen
Talolle ja Poikien Talolle ja nuorisotoimesta saatujen tietojen mukaan
näin tulee jatkumaan myös vuonna 2017. Sosiaali- ja terveyslautakunta
katsoo, että tämä järjestely on asianmukainen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä voidaan tukea monin eri tavoin ja
näin edistää heidän ja heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä.
Kolmannen sektorin toimijoilla on tässä tärkeä rooli kaikille avoimen
matalan kynnyksen palvelujen tuottajina. Toiminnan onnistunut toteut-
taminen edellyt

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.05.2016 § 221

HEL 2016-001982 T 00 00 03
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Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu
Sirkku Ingervon tekemästä talousarvioaloitteesta, joka koskee Tyttöjen
Talon ja Poikien Talon toiminnan jatkon turvaamista, seuraavan lau-
sunnon:

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Tyttöjen Talon ja Poikien Talon
toiminta turvataan sopivissa tiloissa myös jatkossa.

Kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa tai hankkii toimitilat hallintokun-
tien käyttöön hallintokuntien esittämien tarpeiden mukaan tasapuoli-
sesti noudattaen kaupunginhallituksen hyväksymiä tilahankkeiden kä-
sittelyohjeita ja kaupunginvaltuuston hyväksymää strategiaohjelmaa.
Hankkeet priorisoidaan investointiohjelmaan turvallisuuden ja terveelli-
syyden sekä hallintokuntien tarpeiden mukaan.

Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan aloitteessa kuvattu toiminta
on tärkeää. Kun palvelua tuottava hallintokunta tarvitsee toimitilaa, hal-
lintokunta esittää toiminnasta tarpeen kuvauksen, jonka perusteella tila-
keskus ja palveluita tuottava hallintokunta yhteistyössä selvittävät tila-
vaihtoehdot ja esittävät kokonaistaloudellisimman vaihtoehdon päätök-
sentekoon valmisteltavaksi.

Tilakeskus kartoittaa parhaillaan yhteistyössä nuorisotoimen kanssa
aloitteessa kuvatulle toiminnalle soveltuvia tiloja sekä kaupungin
omasta tilakannasta että ulkopuolisten omistamista tiloista ottaen huo-
mioon toiminnan erityspiirteet. Tilavaihtoehdot käydään läpi yhdessä
nuorisotoimen kanssa kesään mennessä siten, että toiminnan jatkumi-
nen voidaan turvata.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 64

HEL 2016-001982 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.



Helsingin kaupunki Esityslista 43/2016 23 (94)
Kaupunginhallitus

Kj

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Tyttöjen Talo ja Poikien talo ovat merkittäviä nuorisoasiainkeskuksen
kumppaneita ja toimijoita. Tyttöjen Talon ja Poikien talon matalakyn-
nyksen toiminta tavoittaa erittäin laajasti juuri syrjäytymisvaarassa ole-
via tyttöjä ja nuoria naisia sekä poikia ja nuoria miehiä. Molemmat talot
täydentävät nuorisoasiainkeskuksen sekä alueellista että kohdennettua
työtä. Laaja seksuaalikasvatus ja lisäksi Tyttöjen Talon seksuaalikli-
nikka ja E-talo (Tyttöjen E-talo, Poikien E-talo ja Sateenkaaritila) teke-
vät seksuaalivalistusta koulujen ryhmien ja netissä kohdattujen nuorten
kanssa. Molemmissa taloissa toiminta on laaja-alaista ja lisäksi heillä
on seksuaalisen väkivaltatyöhön ja maahanmuuttajanuorten kanssa
työskentelyyn erikoistuneet työntekijät, kuten talojen toiminnoista seu-
raavasta käy ilmi.

Tyttöjen Talon toiminta on matalankynnyksen tukea pääkaupunkiseu-
dulla eläville 10-
on tukea tyttöjen ja nuorten naisten kasvua kohti oman itsensä näköistä
naiseutta naistietoisessa ja yhteisöllisessä ilmapiirissä sukupuolen mo-
ninaisuus huomioiden.  Tyttöjen Talon toimintamuotoja ovat avoin ja
ryhmätoiminta, monikulttuurinen tyttötyö, seksuaalineuvonta, nuoret äi-
dit- toiminta ja seksuaalinen väkivaltatyö. Näiden ryhmien lisäksi tuen
piiriin hakeutuvat erityisesti yksinäiset, masentuneet ja syrjäytymisvaa-
rassa olevat tytöt ja nuoret naiset.

Tyttöjen Talon avoin toiminta tarjoaa mahdollisuuksia liittyä talon toi-
mintaan matalalla kynnyksellä esimerkiksi osallistumalla harrastusryh-
mään tai avoimeen toimintaan leimaantumatta ongelmansa tai haas-
teensa kautta. Monikulttuurinen tyttötyö tarjoaa erityistä tukea monikult-
tuurisille tytöille, vahvistaa heidän kulttuuri-identiteettiään sekä tarjoaa
väyliä ennakkoluulojen vähentämiseen ja moninaisuuden kunnioittami-
seen. Eri kulttuuritaustaisia tyttöjä ohjataan Tyttöjen Talolle jatkuvasti
sosiaali- ja terveyspuolelta, kouluilta, poliisista, perheen ja tuttavien
sekä verkostojen kautta. Nuoret äidit-toiminta on tarkoitettu alle 21-vuo-
tiaille lastan odottaville ja synnyttäneille äideille lapsineen. Tavoitteena
on tukea nuoria äitejä heidän aikuisuuteen ja vanhemmuuteen kasvun
kaksoishaasteessa. Keskeinen toiminnan muoto ovat viikoittain ko-
koontuvat suljetut odottavien äitien ryhmät, äiti-vauvaryhmät sekä avoi-
met ryhmät. Tämän lisäksi nuorille äideille tarjotaan tarpeen mukaista
yksilötukea. Vuonna 2015 toteutettiin viisitoista ryhmäprosessia yh-
teensä n. 80 äidille lapsineen.

Seksuaalisen väkivaltatyön tavoitteena on matalankynnyksen avun-
saantiin perustuva tukeva, kannatteleva ja ohjaava tuki 12-28 vuoti-
aille seksuaalista väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneille tytöille ja nuo-
rille naisille. Työ on terapeuttista yksilö- ja ryhmätoimintaa. Keskeinen
osa työtä on verkostotyö sekä koulutus ja konsultaatio muille nuorten
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kanssa työskenteleville ammattilaisille. Toimintakautena 2015 toteutet-
tiin kahdeksan ammatillisesti ohjattua vertaistukiryhmää sekä autettiin
yhteensä 130 seksuaalista väkivaltaa kohdannutta tyttöä. Maahan-
muuttajataustaisille tytöille toteutettiin oma ryhmä, mikä oli vuoden
2015 erityistavoite. Oikeudenkäynneissä oltiin tyttöjen ja nuorten nais-
ten tukena 12 kertaa.

Käyntikerrat: Vuonna 2015 Tyttöjen Talolla toteutui 58 ryhmää. Yksilöl-
lisesti ja ryhmätoiminnan kautta tuettuja nuoria oli 535, joista pitkäkes-
toisesti ja suunnitelmallisesti tuettuja tyttöjä ja nuoria naisia oli 416. Yk-
silötukea sai 233 tyttöä ja nuorta naista. Käyntikertoja oli yhteensä

verkossa kohdattuja nuoria 942.

Poikien Talon ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa poikien ja nuorten
miesten kasvua kokonaisvaltaisesti tukevaa matalankynnyksen toimin-
taa turvallisessa yhteisössä. Poikien talon perustoiminta rakentuu avoi-
men yhteisötoiminnan, yksilöllisen tuen, ryhmäprosessien, seksuaali-
neuvonnan sekä erilaisten työpajojen ja projektien yhteydestä, joka
nähdään tarjoavan pojille ja nuorille miehille heidän tarpeista rakentu-
vaa kokonaisvaltaista tukea. Lisäksi seksuaalikasvatukset ja seksuaali-
nen väkivaltatyö tavoittaa kohderyhmään kuuluvia poikia ja nuoria mie-
hiä. Poikien talon toiminta on suunnattu 10-28 vuotiaille pojille ja nuo-
rille miehille sekä poikana olemista pohtiville. Osa toiminnasta tavoittaa
kohderyhmän laajemminkin, mutta toiminta on suunnattu erityisesti syr-
jäytymisvaarassa oleville pojille ja nuorille miehille. Poikien talo tavoit-
taa erityisesti yksinäisiä ja syrjäytettyjä poikia ja nuoria miehiä, joilla on
hyvin kapea sosiaalinen elinpiiri. Poikien talolla kävijöiden elämän kipu-
pisteet liittyvät muun muassa yksinäisyyteen, sosiaalisten tilanteiden
jännittämiseen, kiusaamiseen, ulkopuolelle jäämiseen, ulkoapäin tule-
viin paineisiin, oman identiteetin pohdintaan, ihmissuhteisiin, seuruste-
luun, seksuaalisuuteen, isyyteen, kulttuurien välissä elämiseen, oman
paikan löytämiseen. Poikien talolla ei kohdata ongelmakeskeisesti,
mutta keskeistä onnistuneen prosessin kannalta olisi, että poika tai
nuori mies löytää itse merkityksen Poikien talolla käymiseen.

Käyntikerrat: Yhteensä Poikien talon käyntikertoja vuoden 2015 aikana
oli 2892. Näistä 934 oli avoimessa yhteisötoiminnassa, 169 yksilöta-
paamisilla, 398 ryhmätoiminnassa, 302 seksuaalineuvonnassa, 775
seksuaalikasvatuksissa ja 314 muussa toiminnassa. Suunnitelmallisesti
tuettuja nuoria oli Poikien talon toiminnassa vuoden 2015 aikana oli yh-
teensä 182 ja erilaisia ryhmiä oli vuoden aikana yhteensä 12.

Nuorisoasiainkeskus haluaa mahdollistaa kummankin talon toiminnan
jatkuvuuden. Tyttöjen Talon ja Poikien talon toiminta on tulevaisuudes-
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sakin merkittävää toimintaa monipuolisuutensa, matalankynnyksen toi-
mintojen, maahanmuuttajatyön, seksuaalikasvatuksen ja klinikan ja
seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tyttöjen ryhmien takia. Se on eri-
tyispalvelua laajalla sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella, jota
tarvitaan yhä kasvavassa määrin kaupungin muiden nuorten palvelujen
tueksi. Tyttöjen Talo ja Poikien talo tavoittivat noin 2/3 suunnitelmalli-
sesti tuetuista nuorista nuorisoasiainkeskuksessa vuonna 2015.

Poikien talo toimii entisessä Vallilan nuorisotalon tiloissa ja heillä on
akuuttina muutaman kuukauden ajan väistötilan tarve taloyhtiön remon-
tin takia ja tulevaisuudessa isomman tilan tarve toiminnan jatkuvasti
kasvaessa ja yhä uusien poikien löytäessä talolle. Tiloja tarvitaan lisää
jotta sekä yksilölliset tapaamiset että  ryhmätoiminta onnistuvat parem-
min samassa talossa. Heille etsitään väistötilapaikkaa. Tällä hetkellä
hankalimmassa tilanteessa on Tyttöjen Talo, jonka vuokrasopimus um-
peutuu kesäkuun 2016 lopussa. Lisäksi tilojen etsinnän hankaluutta li-
sää se, että samaan aikaan on käynnissä Nuorten toimintakeskus Ha-
pen mahdollisten uusien tilojen hankinta Hapen sisäilmaongelmien
vuoksi. Tyttöjen Talo tarvitsee monipuoliset tilat: mm. avoimen toimin-
nan tilat, harrastus- ja pienryhmätilat, salin, keittiön ja työntekijöiden (9)
toimistotilat. Tilojen pitää myös olla hyvien liikenneyhteyksien päässä,
koska tytöt, nuoret naiset ja nuoret äidit vaunuineen tulevat koko pää-
kaupunkiseudulta.

Nykyisissä tiloissa on yli 700 m2, jatkossa tilatarve on vähintään
600m2. Näin suuria tiloja on ollut vaikea löytää nuorisoasiainkeskuksen
tiloista. Nuorisolautakunta palautti 28.4.2016 valmisteluun nuorisoasi-
ainkeskuksen ehdotuksen siirtää Tyttöjen Talon toiminta Pauligin huvi-
lalle sekä etsiä siellä nyt toimiville järjestöille uudet tilat. Lautakunnan
linjauksen mukaisesti nuorisoasiainkeskus on sitoutunut löytämään Tyt-
töjen Talolle toimivat tilat syksyyn mennessä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Mikko Vatka

Lisätiedot
Päivi Anunti, suunnittelija, puhelin: 310 89063

paivi.anunti(a)hel.fi
Heidi Hållman, osastopäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
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Valtuutettu Petra Malinin ja 24 muun talousarvioaloite määräaikai-
sesta hävikkikoordinaattorista

HEL 2016-001983 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmistellessa vuoden 2017 ta-
lousarviota perustetaan vuodeksi määräaikainen hävikkikoordinaattorin
toimi ja varataan tätä varten riittävät resurssit. Hävikkikoordinaattori
kartoittaisi kaupungin hävikkiruoan määrää ja kiinnostusta hävikkiruoan
hyödyntämiseen sekä selvittäisi keinoja parhaiten hyödyntää hävikki-
ruoka.

Palvelukeskus-liikelaitos toteutti vuonna 2015 ylijäävän kouluruuan
noutoa koskevan kokeilun. Kokeilun tuloksena todettiin, että hävikki-
ruuan hyödyntämisen toteuttamiskustannukset ovat merkittävät ja niihin
pitäisi varata oma resurssi.

Ruokahävikkiä vähennetään eri keinoin yhteistyössä palveluntuottajien
ja toimipisteiden henkilökunnan kanssa. Toimipisteissä seurataan
ruoan menekkiä ja asiakasmääriä. Palveluntuottaja seuraa ruokahävik-
kiä säännöllisesti kaikissa toimipaikoissa ja tekee tarvittaessa muutok-
sia tuotantomääriin.

Helsinki on volyymiltaan laaja ja monimuotoinen ruokapalvelun toimija,
jolla on paljon yhteistyökumppaneita. Hävikkihallinnan tasoja on useita
ja vastuut jakautuvat sen eri tasoille ja toimijoille. Vastuuta ei voi keskit-
tää, sillä kehittämistyö tapahtuu toiminnan eri tasoilla. Hävikinhallinta
on jatkuva prosessi, jota on tarkasteltava eri näkökulmista.

Valmisteltaessa kaupungin ruokakulttuuristrategian tullaan huomioi-
maan ympäristönäkökulmat. Keinoja ruokahävikin vähentämiseen tar-
kastellaan osana tulevaa ruokakulttuuristrategiaa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Petra Malinin talousarvioaloite Kvsto 17.2.2016 asia nro 19
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 96

HEL 2016-001983 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että globaali vastuu ja osallisuutta
vahvistava oppimisympäristö toteutuvat koulujen, lukioiden, ja oppilai-
tosten arjessa. Tavoitteen tukemiseksi opetusvirasto on järjestänyt me-
nestyksellisesti muun muassa vuosina 2013 ja 2014 yhteistyössä ruo-
kapalvelutuottajien ja tilakeskuksen kanssa kampanjat kiinteistöjen ko-
konaisjäte- ja biojätemäärien vähentämiseksi.

Helsingin kaupungin palvelukeskus (entinen Palmia) toteutti ylijäävän
kouluruoan noutoa koskevan kokeilun ajalla 3.11.2014  31.3.2015.
Opetusvirasto osallistui kokeilussa lähinnä ylijäävän ruoan noutokokei-
lun periaatteiden ja käytänteiden suunnitteluun yhteistyössä palvelun-
tuottajan kanssa.

Opetuslautakunta suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti ylijäävän
ruoan käytön ja parhaiden käytänteiden selvittämiseen ja, että etsitään
keinoja ruoan käyttöön ja kuljetukseen liittyvien ongelmien ratkaise-
miseksi.

Opetusviraston määrärahat on varattu lakisääteisten ruokapalvelujen
järjestämiseksi. Opetusvirasto tilaa ruokapalvelut palveluntuottajilta.
Palveluntuottaja vastaa sopimusten ja palvelukuvausten mukaan ruo-
kapalvelujen tuottamisesta, ruoan kuljetuksesta ja tarjoilusta. Palvelun-
tuottaja seuraa päivittäistä ruoan menekkiä ja tekee sen perusteella tar-
vittaessa muutoksia ruoan valmistusmääriin. Tarjoilusta ylijäävä ruoka
ei siirry opetusviraston haltuun ruokailun jälkeen. Palveluntuottaja vas-
taa ruoan myynnistä, myynti- ja jakelutoiminnasta sekä kaikista käytän-
nön järjestelyistä aiheutuvista kustannuksista.

Opetusvirasto antaa veloituksetta palveluntuottajan käyttöön koulujen
ja oppilaitosten ruokapalvelujen tuottamisessa, tarjoilussa ja myynnissä
tarvittavat keittiöt ja ravintolasalit laitteineen.
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Opetusvirastolla ei ole henkilöstöresursseja tehtävän mukaisen toimin-
nan käynnistämiseen, suunnitteluun ja ohjaamiseen. Opetusvirasto voi
ohjeistaa tarpeen mukaan koulujen ja oppilaitosten rehtoreita.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen perustehtäviin kuuluu asian-
tuntijana muun muassa kaupunkilaisten ja yritysten ohjaaminen ja moti-
voiminen ympäristövastuulliseen toimintaan. Ympäristökeskus tekee
yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien kanssa toimialaansa kuuluvien
tehtävien osalta.

Hävikkikoordinaattorin henkilöresurssin varaaminen edellyttäisi noin

tään noin 48 000 euron lisämäärärahavarausta vuodelle 2017.

Opetuslautakunta toteaa, että mikäli Helsingin kaupunki päättää varata
määrärahan määräaikaisen hävikkikoordinaattorin toimen perusta-
miseksi vuodelle 2017, on aloitteen mukaisen toimen tarkoituksenmu-
kaisin sijoituspaikka Helsingin kaupungin palvelukeskuksessa tai Hel-
singin kaupungin ympäristökeskuksessa.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 84

HEL 2016-001983 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien
määräaikaista hävikkikoordinaattorin toimen perustamista vuodeksi
2017 ja riittävien resurssien varaamisesta tätä varten:

Varhaiskasvatusviraston palveluverkkoon kuuluvat päiväkotitoiminta,
ryhmäperhepäiväkotitoiminta, leikkipuistotoiminta sekä kehitysvam-
maisten ja autististen koululaisten iltapäivätoiminta. Toimintaa järjeste-
tään yli 400 eri osoitteessa ja toimipisteiden koko vaihtelee muutaman
lapsen ryhmäperhepäiväkodista yli 200 lapsen päiväkotiin. Varhaiskas-

a-
suoritetta, joiden kokonaiskustannukset olivat noin 26,9 miljoona euroa.
Lapsen päiväkotiaterioiden (aamupala, lounas ja välipala) keskimääräi-
nen hinta oli tilattujen aterioiden mukaan 7,04 euroa lasta kohden.
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Päiväkotien ruokapalvelujen järjestämistä ohjaa varhaiskasvatusviras-
ton ja palveluntuottajan (Helsingin kaupunki palvelukeskus-liikelaitos)
välinen sopimus. Ruokalistoja ja tuotevalikoimia suunnitellaan yhteis-
työssä palveluntuottajan kanssa asiakasta kuullen. Palveluntuottaja tar-
joaa päiväkodeissa tarvittavat ateriat, ryhmäperhepäiväkodeille ate-
riatarvikkeet, leikkipuistoille välipalatuotteet koulujen toiminta-aikana ja
kesällä auki oleville leikkipuistoille lämpimän aterian.

Ruokahävikkiä vähennetään eri keinoin yhteistyössä palveluntuottajan
ja toimipisteiden henkilökunnan kanssa. Toimipisteissä seurataan mm.
ruoan menekkiä ja asiakasmääriä. Päiväkodin henkilökunta voi vaikut-
taa tilausmääriin vielä saman päivän aamuna lasten läsnäolojen mukai-
sesti. Lisäksi palveluntuottaja seuraa ruokahävikkiä säännöllisesti kai-
kissa toimipaikoissa ja tekee tarvittaessa muutoksia tuotantomääriin.

Vuosina 2012 2015 on varhaiskasvatusvirastossa tehty menestyksek-
käästi työtä ruokahävikin pienentämiseksi. Asetetut säästötavoitteet
ovat toteutuneet joka vuosi ja hävikin aiheuttamat kustannukset ovat
pienentyneet vuosi vuodelta. Varhaiskasvatusvirastossa kiinnitetään
huomiota ruokatilaushävikin ja palveluntuottajan raaka-aineiden hävikin
lisäksi energian- ja vedenkulutukseen. Kiinnittämällä huomiota ruokati-
lausmääriin ovat varhaiskasvatusviraston päiväkodit säästäneet vuo-
sien 2012 2015 aikana yli 580 000 euroa. Tätä työtä jatketaan edel-
leen vuoden 2017 aikana ja haetaan uusia tapoja vähentää ruokahävik-
kiä.

Leikkipuistoissa tarjottiin kesäruokailussa vuonna 2015 hieman yli 200
000 ateriaa. Leikkipuistoissa tarjottava ruoka valmistetaan palveluntuot-
tajan keskuskeittiössä ja se toimitetaan leikkipuistoihin lämpöastioissa,
koska leikkipuistojen keittiötiloja ei ole suunniteltu ruoan valmistukseen
eikä lämpösäilytykseen. Leikkipuistojen ruokakustannukset ovat viime-
vuosina pysyneet samalla tasolla (annoshinta on 1,14 euroa lasta koh-
den). Leikkipuistojen toteutunutta annoskokoa ja ruokahävikkiä on seu-
rattu useiden vuosien ajan. Hävikkiprosentti on ollut noin 8 10 prosent-
tia. Hävikkiin vaikuttavat asiakasmäärän vaihtelut mm. säästä johtuen.
Lapset voivat tulla leikkipuistoon ilman ennakkoilmoittautumista. Leikki-
puistoissa otetaan käyttöön sähköinen ruuan tilausjärjestelmä touko-
kuun 2016 aikana.

Helsingin kaupunki on volyymiltaan laaja ja monimuotoinen ruokapalve-
lun toimija, jolla on paljon yhteistyökumppaneita. Hävikinhallinnan ta-
soja on useita ja vastuut jakautuvat sen eri tasoille ja toimijoille. Vas-
tuuta ei voi keskittää, sillä kehittämistyö tapahtuu toiminnan eri tasoilla.
Hävikinhallinta on jatkuva prosessi, jota on tarkasteltava eri näkökul-
mista.



Helsingin kaupunki Esityslista 43/2016 30 (94)
Kaupunginhallitus

Kj

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä ruokahävikin nykyistä pa-
rempaa hyödyntämistä Helsingissä. Lautakunta esittää, että asiassa
tehtäisiin jatkossa tiiviimpää yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden välillä, kuten esimerkiksi Vantaan Yhteinen pöytä -mal-
lissa. Varhaiskasvatusvirasto on mukana yhteistyössä, mikäli ruoka-
koordinaattorin toimi päätetään perustaa muualle kaupungin organisaa-
tioon. Tehtävä sopisi parhaiten taholle, joka tarkastelee asiaa koko
kaupungin näkökulmasta. Määräaikaisen hävikkikoordinaattorin toi-
mesta aiheutuviin lisäkustannuksiin ei ole varauduttu varhaiskasvatus-
viraston vuoden 2017 talousarvioesityksessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huomion kiinnittäminen ruokahävikkiin on osa lasten ympäristökasva-
tusta ja siihen huomiota kiinnittämällä voidaan entisestään lisätä lasten
ja lapsiperheiden tietoisuutta ruokahävikin ympäristövaikutuksista.

Käsittely

24.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys kohdan 8 alkuun:

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä ruokahävikin nykyistä pa-
rempaa hyödyntämistä Helsingissä. Lautakunta esittää, että asiassa
tehtäisiin jatkossa tiiviimpää yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden välillä, kuten esimerkiksi Vantaan Yhteinen pöytä -mal-
lissa.

Kannattaja: Mika Ebeling

Varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra Malinin
tekemän ja Mika Ebelingin kannattaman vastaehdotuksen.

17.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Erja Suokas, ruokapalveluvastaava, puhelin: 310 43246

erja.suokas(a)hel.fi

Palvelukeskus-liikelaitoksen jk 07.04.2016 § 16

HEL 2016-001983 T 00 00 03
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Lausunto

Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan lausunto Petra Malinin
17.2.2016 tekemään talousarvioaloitteeseen määräaikaisesta hävikki-
koordinaattorista:

Syksyllä 2014 Palmia (nykyisin Helsingin kaupungin palvelukeskus)
teki kartoituksen yhteistyötahoista, jotka olisivat halukkaista lähtemään
mukaan kokeiluun ylijäämäruoan jakamisesta ilmaiseksi kouluilta.

Kyselyn kautta tavoitettiin 24 vapaaehtoisjärjestöä tai muuta vastaavaa
tahoa ja lopulta vain yksi asukastalo lähti kokeiluun mukaan.

Poisjääntiä perusteltiin mm. seuraavilla seikoilla:

 - Järjestöillä ja vapaaehtoistoimijoilla ei ollut kuljetus- ja tarjoiluastioita
eikä rahaa niiden hankintaan. Ruokapalvelutuottajalla ei myöskään ole
/ ollut astioita niin paljoa, että niitä olisi voitu käyttää. Astioita saattaa
myös jäädä palautumatta keittiöihin.
 - Kuljetuksen järjestäminen ei onnistunut
 - Ei ollut tiloja, joissa ruokaa olisi voitu tarjoilla
 - Moni järjestö ei halunnut lähteä mukaan hankkeeseen, koska ruokaa
(tai ainakaan kaikkia aterian osia) ei välttämättä ole saatavilla joka
päivä

Syyt poisjäänteihin olivat pitkälti taloudellisista ja/tai toiminnallisista
syistä johtuvia. Esiin tulleita ongelmia ei myöskään palvelukeskus voi
yksin ratkaista: Esimerkiksi palvelukeskuksella ei ole omaa kuljetuska-
lustoa ylijäämäruoan kuljettamiseen tai ns. ylimääräistä ruokaa ei voi
tehdä, jotta kaikkia aterianosia voisi joka päivä antoi eteenpäin.

Vantaalla hävikkiä pyritään vähentämään ns. Yhteinen pöytä- projektin
avulla. Sitä hallinnoivat Vantaan kaupunki, Vantaan seurakunnat ja
Diakonia-ammattikorkeakoulu. Yhteinen pöytä on Vantaan kaupungin
alueella tapahtuva ruoka-avun uudenlainen toimintakonsepti, jossa
ruoka-apu jaetaan mm. yhdistysten, seurakuntien ja asukastilojen

-
kuljetusta sekä välivaraston. Toiminnassa on mukana mm. pari koulua,
vähittäiskauppoja ja elintarviketeollisuutta.

Helsinkiin voitaisiin luoda vastaavantyyppistä mallia. Toimintaa voisi
alkuvaiheessa selvittää ja koordinoida esimerkiksi kaupunginkanslian
elinkeino-osasto, jonka eräänä tavoitteena on tehdä Helsingistä yksi
Euroopan elinvoimaisimmista kaupungeista mm. synnyttämällä aidosti
uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja. Aloitteessa ehdotettu toiminta
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sopisi hyvin tähän toimintamalliin. Palvelukeskus on myös mielellään
mukana yhtenä toimijana tässä hankkeessa, jos sellainen päätetään
käynnistää.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Eeva Saarinen, kehityspäällikkö, puhelin: 310 40836

eeva.saarinen(a)palmia.fi





Helsingin kaupunki Esityslista 43/2016 33 (94)
Kaupunginhallitus

Kj

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 13 muun talousarvioaloite nuorisoti-
loista ja nuorisotyöstä

HEL 2016-001984 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään nuorisotoimen määrärahojen lisää-
mistä 1,0 milj. eurolla kattavan nuorisoverkon ylläpitämiseksi ja kehittä-
miseksi sekä nuorisotyön tukemiseksi. Edelleen esitetään, että nuorille
avataan osallistavassa budjetoinnissa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa
myös nuorisotiloja koskeviin ratkaisuihin sekä kaupungin muuhun toi-
mintaan, esimerkiksi kouluihin, ja että nuorten osallistavan budjetoinnin
kokemuksia hyödynnetään muillakin aloilla kaupungin toiminnassa.

Kaupunginhallitus viittaa nuorisolautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
nuorisoasiainkeskus on kehittänyt osallistuvaa budjetointia nuorten alu-
eellisen osallistumisen ja vaikuttamisen välineeksi. Se on osa nuorten
vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. RuutiBudjetissa nuoret vaikuttavat nuori-
soasiainkeskuksen toiminnan suunnitteluun ja varojen käyttöön. Suuri
osa RuutiBudjetissa annetuista, nuorten tilatarpeista koskevista ehdo-
tuksista, liittyy olemassa oleviin kiinteistöihin, kirjastojen, nuorisotalojen
ja kauppakeskusten nuorisoystävällisyyteen ja kehittämiseen nuorten
näkökulmat huomioiden. Osallistuvaa budjetointia sovelletaan nuoriso-
työn suunnittelussa kaikissa nuorisotyön 17 yksiköissä vuonna 2017.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorisotoimessa yhteiskäyttö on uusien
tilojen suunnittelun pääperiaate. Nuorisoasiainkeskuksella on hyvin kat-
tava, noin 60 nuorisotilan verkosto Helsingissä. Vuoden 2016 aikana
toteutettava nuorisotyöyksiköiden ja nuorisotalojen profiloituminen tar-
joaa entistä monipuolisemmat mahdollisuudet toimintaan ja vahvistaa
samalla asuinalueiden omaleimaisuutta. Vuonna 2016 nuorisoasiain-
keskuksessa käynnistetään myös 10 vuoden mittaista kehittämisprojek-
tia, joiden avulla uudistetaan nykyisten toimintojen sisältöjä toiminnan
laajentamisen sijaan. Loppuvuodesta 2015 avattiin tilat ydinkeskustasta
nuorten palvelupisteelle Ohjaamolle hallintokuntien yhteistyönä. Sen
toiminta kohdentuu koulunsa jo päättäneisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin.
Toiminnan tavoitteena on ohjata ja tukea nuoria koulutukseen ja työelä-
mälähtöisiin vaihtoehtoihin.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että keskustassa sijaitsevat jo kaupun-
ginkanslian Tulevaisuustiski ja eri virastojen organisoima nuorten kou-
lutus- ja tulevaisuussuunnitteluun suuntautunut Respa. Tulevaisuustiski
palvelee opintonsa keskeyttäneitä tai ilman toisen asteen koulutuspaik-
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kaa jääneitä alle 18 vuotiaita helsinkiläisiä nuoria. Respa on kaupun-
gin hanke nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja se on tarkoi-
tettu alle 30 vuotiaille työttömille helsinkiläisille.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että osallisuuden toimintatapoja ke-
hitetään valmisteilla olevan johtamisjärjestelmän uudistamisen yhtey-
dessä luomalla Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli yhdessä toi-
mialaryhmien ja johtaminen ja koordinaatio ryhmien kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että strategiaohjelman mukaan kaupun-
gin omassa käytössä oleva toimitilojen kokonaispinta-ala ei saa kasvaa
strategiakaudella 2013-2016. Lisäksi jokaisen investointihankkeen yh-
teydessä on selvitettävä, onko ao. hanke toteutettavissa sitovan inves-
tointi- ja toimintamenoraamin puitteissa ja toteuttaako hanke tuottavuu-
delle, tilatehokkuudelle ja eläköitymiseen varautumiselle strategiaohjel-
massa 2013-2016 asetut tavoitteet.

Nuorisoasiainkeskuksen määrärahojen tarkempi kohdentaminen teh-
dään loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite Kvsto 17.2.2016 asia nro 21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 02.06.2016 § 250

HEL 2016-001984 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakasen ym. tekemästä talousarvioaloitteesta, joka koskee nuori-
sotiloja ja nuorisotyöstä, seuraavan lausunnon:
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Talousarvioaloitteesta ehdotetaan resursseja nuorisotyön tarpeisiin
muun muassa nuorten omaehtoisten projektien ja nuorisojärjestöjen
tukemiseen sekä koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lisäksi aloit-
teessa todetaan, että lisäresursseja tarvitaan nuorisotaloverkoston laa-
jentamiseksi sekä Helsingin keskustassa että uusilla asuinalueilla. Nuo-
risotyötä tehdään monella tavalla ja paljon yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa.

Virastoilla on projekteille ja järjestöille sopivia tiloja, jotka ovat käytettä-
vissä silloin, kun virastot eivät itse niitä tarvitse. Esimerkiksi opetusvi-
rastolla on ilta- ja viikonloppukäyttöön sopivia tiloja noin 1600 kpl. Kau-
punki panostaa virastojen käytössä olevien tilojen lyhytaikaisen varaa-
misen ja vuokrauksen edistämiseen. Esimerkiksi kirjastolta on mahdol-
lista varata tiloja ilmaiseksi Varaamo -järjestelmän kautta.

https://varaamo.hel.fi/

Uusien valmistuvien rakennusten tilat tehdään monikäyttöisiksi, mikä
helpottaa kasvavien tilatarpeiden tyydyttämisessä. Esimerkiksi Maunu-
laan valmistuu vuoden 2016 lopulla hyvien joukkoliikenneyhteyksien
äärelle kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen yhteinen rakennus,
jossa on mahdollista käyttää joustavasti yhteisiä tiloja tarpeen mukaan.

Kiinteistölautakunta toteaa, etteivät nuorisotoimen käyttötalouden mää-
räraha-asiat varsinaisesti kuulu kiinteistötoimen toimialaan, mutta re-
surssien niukkuudesta aiheutuvia ongelmia on mahdollista lieventää
joustavilla tilaratkaisuilla sekä älykkäillä tilojen jakamis- ja varaamisjär-
jestelmillä.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 66

HEL 2016-001984 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Osallistuvan budjetoinnin toimintamalli RuutiBudjetti laajenee tänä
vuonna nuorisotyön kaikkiin 17 yksikköön. Tämä tarkoittaa sitä, että
nuoret arvioivat koko kaupungin tasolla nykyistä toimintaa ja kehittävät
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nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. Vuoden
2017 nuorisotyön 17 yksikön toimintasuunnitelmien lähtökohtana ovat
nuorten RuutiBudjetissa luomat toimenpiteet sekä aloitteet nuorisoasi-
ainkeskuksen ulkopuolisille toimijoille. Tällä hetkellä nuoret voivat vai-
kuttaa suoraan nuorisoasiainkeskuksen yksiköiden tulosbudjettien si-
sällä siihen, miten työntekijäresurssia ja nuorisoasiainkeskuksen kiin-
teistöjä käytetään, minkälaista nuorten vapaa-ajan toimintaa tehdään ja
miten nuorisotalot toimivat. RuutiBudjetin toimenpiteet menevät etusi-
jalle myös yksiköiden muissa toimintamenoissa ja tarvikehankinnoissa.

Suurin osa RuutiBudjetissa annetuista, nuorten tilatarpeita koskevista
ehdotuksista, liittyy olemassa oleviin kiinteistöihin, kirjastojen, nuoriso-
talojen ja kauppakeskusten nuorisoystävällisyyteen ja kehittämiseen
nuorten näkökulmat huomioiden. Viime vuoden RuutiBudjettien alueelli-
set tulokset löytyvät verkkosivuilta: ruutibudjetti.munstadi.fi. Viime
vuonna RuutiBudjettiin osallistui kahdeksalta alueelta yhteensä reilu
6700 nuorta. RuutiBudjettia suunnitellaan ja tulokset päätetään nel-
jässä vaiheessa, niin että mahdollisimman moni nuori osallistuisi nuori-
soasiainkeskuksen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kau-
punginvaltuuston 16.3.2016 tekemällä päätöksellä osallistuvan budje-
toinnin käyttö vakinaistetaan nuorisotoimessa ja opetuksessa ja lisäksi
selvitetään sen laajentamista muihin soveltuviin toimiin.

Nuorisoasiainkeskuksella on tällä hetkellä hyvin kattava, noin 60 nuori-
sotilan verkosto Helsingissä. Tämän vuoden aikana toteutettava nuori-
sotyöyksiköiden ja nuorisotalojen profiloituminen tarjoaa nuorille entistä
monipuolisemmat mahdollisuudet toimintaan ja vahvistaa samalla
asuinalueiden omaleimaisuutta. Tänä vuonna nuorisoasiainkeskuk-
sessa käynnistetään myös 10 vuoden mittaista kehittämisprojektia, joi-
den avulla uudistetaan nykyisten toimintojen sisältöjä toiminnan laajen-
tamisen sijaan.

Nuorisotoimen budjetti vuodelle 2017 tullaan valmistelemaan annetun
raamin ja kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.
Nuorisotoimi haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota vuokramenojensa riit-
tävyyteen kaupunginhallituksen talousarviokannanoton mukaisesti. Vii-
kin ja Maunulan uusien nuorisotilojen vuokrakustannukset ovat 250 000
euroa suuremmat kuin aiemmissa tiloissa. Nuorisotoimi on tehostanut
ja tehostaa tilankäyttöään merkittävästi esimerkiksi vähentämällä seu-
raavan viiden vuoden aikana lähes 2000 neliötä. Mikäli kaikki säästö-
vara menee uusien, nykyistä kalliimpien tilojen vuokrakustannuksiin,
nuorisotoimi kantaa huolta kyvystään varmistaa palvelut kasvaville nuo-
risoikäluokille sekä erityisesti uusille asuinalueille.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila
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Lisätiedot
Katri Kairimo, osastopäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi
Inari Penttilä, suunnittelija, puhelin: 310 89091

inari.penttila(a)hel.fi
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 8 muun talousarvioaloite kaupungin
henkilöstön asemasta

HEL 2016-001985 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2017 talousarvion raa-
miin ja vuosien 2017 2019 taloussuunnitelman pohjaan lisätään 12 mil-
joonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korotta-
miseen. Talousarvioaloitteessa esitetään myös, että talousarviossa luo-
vuttaisiin yksipuolisista tuottavuustavoitteista. Lisäksi esitetään, että
tuottavuustavoitteen tilalle tulee kehittää yhdessä asukkaiden ja työnte-
kijöiden kanssa palvelujen vaikuttavuutta mittaavia tavoitteita.

Kaupunginhallitus toteaa, että valtakunnalliset virka- ja työehtosopi-
mukset ovat voimassa 1.3.2014 31.1.2017. Sopimukset perustuvat
työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttamiseen kos-
kien Työllisyys- ja kasvusopimusta. Helsinki on sitoutunut em. sopimus-
ten toteuttamiseen ja niihin liittyvien maltillisten palkankorotusten mak-
samiseen.

Helsingin kaupungilla sovellettava palkitsemismalli on varsin monipuoli-
nen ja se koostuu aineellisista ja aineettomista palkitsemisen elemen-
teistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että palkitsemisen kokonaisuuteen liittyy
rahapalkan lisäksi sitä täydentävät erilaiset palkkiot ja muut työsuhtee-
seen liittyvät edut. Kaupunki on kehittänyt viime vuosina työsuorituk-
seen ja tuloksiin perustuvaa rahallista palkitsemista. Erityisesti tulos-
palkkioita on maksettu yhä useammalle henkilölle, esimerkiksi vuonna
2015; 34 386 henkilölle maksettiin tulospalkkioita. Yksilöpalkitsemi-
sessa on kehitetty kertapalkitsemista, joita myös maksettu viime vuo-
sina hyvästä työsuorituksesta.

Työvoiman saatavuuden takaamiseksi tulevina vuosina on tarkoituk-
senmukaista kehittää palkitsemisjärjestelmiä strategiaohjelman mukai-
sesti osana tuottavuus- ja työhyvinvointitavoitteita muun muassa lisää-
mällä tavoitteiden toteutumiseen sidotun ja yksilöllisiä vaihtoehtoja tar-
joavan palkitsemisen osuutta. Ryhmäpalkitsemisen keskeisimmällä vä-
lineellä, tulospalkkiojärjestelmällä, palkitaan vuosittaisissa tulostavoit-
teissa onnistumisesta. Vuosittaiset tulostavoitteet perustuvat kaupun-
ginvaltuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin talousarviossa ja kau-
pungin strategiaohjelman päämääriin. Sen lisäksi virastoissa määritel-
lään omaan toimintaan soveltuvat tavoitteet yhteistyössä henkilöstön
kanssa. Kaupungin yhteistoimintajärjestelmän mukaisesti myös talous-
arviosuunnitelmat käsitellään henkilöstön edustajien kanssa, josta he
antavat vuosittain lausuntonsa.
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Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että palkkauksen lisäksi muun mu-
assa henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä, työolosuh-
teisiinsa, työaikoihin ja työympäristöön ovat merkittävä työmotivaation
ja -hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Nämä lisäävät työtehokkuutta ja pa-
rantavat tuloksia, jotka myötävaikuttavat kuntalaisten terveyteen ja hy-
vinvointiin. Helsingin kaupungin tunnettuutta ja houkuttelevuutta työn-
antajana edistetään kehittämällä palkitsemisjärjestelmän kokonaisuutta
edellä mainitut työelämän laatutekijät huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite Kvsto 17.2.2016 asia nro 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 99

HEL 2016-001985 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetusviraston henkilöstöstä kolme neljäsosaa on opettajia sekä hoito-
ja kasvatushenkilökuntaa. Opetushenkilöstöllä on pääsääntöisesti kor-
keakoulututkinto. Lapsi-, oppilas- ja opiskelijamäärien kasvaessa kas-
vaa myös henkilökunnan määrä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitok-
sissa.

Opettajavirkoihin on paljon hakijoita suomenkielisissä peruskouluissa ja
lukioissa.

Vuoden 2015 virkahaussa oli haettavana 171 vakinaista opettajan teh-
tävää. Niihin tuli 6 705 hakemusta. Tehtäviin kelpoisuus oli 5 163:lla
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hakijalla eli 77 prosentilla hakijoista. Tästä huolimatta erityisluokanopet-
tajat ovat työvoimapularyhmä, sillä hakijoista 49 prosentilla oli virkoihin
kelpoisuus.

Ruotsinkielisissä peruskouluissa ja lukioissa kelpoisten opettajien saa-
tavuus on heikompi kuin suomenkielisissä kouluissa. Ruotsinkielisten
koulujen ensimmäisessä vuoden 2015 virkahaussa oli haettavana 53
vakinaista opettajan tehtävää. Niihin tuli 477 hakemusta. Tehtäviin kel-
poisuus oli vain 160:lla hakijalla eli 34 prosentilla hakijoista. Ruotsinkie-
lisissä kouluissa ongelmana on erityisesti kelpoisten hakijoiden vähäi-
nen määrä.

Ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammattiopistossa ja Stadin ai-
kuisopistossa oli kevään 2015 aikana haettavana 74 opettajan vaki-
naista tehtävää, joihin oli 700 hakijaa eli 10 hakijaa tehtävää kohden.
Etenkin tekniikan ja logistiikan alalla on pulaa kelpoisuusvaatimukset
täyttävistä hakijoista.

Ruotsinkielisessä päivähoidossa kelpoisten hakijoiden vähäisyys on
suurin ongelma.

Lastenhoitajan tehtäviä oli keväällä 2015 haettavana 43, joihin tuli 266
hakemusta. Kelpoisia hakijoita oli 37 henkilöä. Lastentarhanopettajan
tehtäviä oli haettavana 19, joihin tuli 93 hakemusta, mutta kelpoisia ha-
kijoita oli vain 34 hakijaa.

Keskimäärin Helsingin kaupungin opettajan tehtävät kiinnostavat haki-
joita hyvin ja hakijoita on paljon.

Poikkeuksena ovat työvoimapularyhmät. Työvoimapularyhmissä ongel-
mana on yleissivistävän koulutuksen ja päivähoidon osalta se, että
henkilöitä ei kouluteta tarpeeksi ja koulutusta järjestetään muualla kuin
Helsingissä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2016 § 129

HEL 2016-001985 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:

- ja terveysvirasto seuraa henkilöstön työhyvinvointia säännöl-
lisin mittauksin, kyselyin ja selvityksin. Tulosten perusteella käynniste-
tään kehittämistoimia, joiden toteutumista seurataan. Työhyvinvointia
tuetaan myös rahoittamalla erillisiä hankkeita ja toimenpiteitä työyksi-
köissä. Näitä kohdistetaan työpisteisiin ja aloille, joissa on havaittu työ-
hyvinvointiriskejä. Johtamisessa painotetaan kaikilla tasoilla työkyvyn ja
hyvinvoinnin edistämistä ja ne ovat osa normaalia esimiestyötä. Henki-
löstön osallistamista vahvistetaan ja näin yhteinen vastuu työyhteisöstä
jakautuu kaikille sen jäsenille.

Uuden henkilöstön saanti vaihtelee eri ammattiryhmissä. Sosiaali- ja
terveysvirasto rekrytoi aktiivisesti uutta henkilökuntaa varsinkin työvoi-
mapula-aloille.

Sosiaali- ja terveysviraston palkkarakennetta tarkastellaan ja kehite-
tään tehtävien vaativuuden arvioinnin kautta. Helsingin kaupungin ni-
mike- ja palkkalausuntomenettelyn mukaisesti voidaan tehdä palkan
tarkistuksia, mikäli tehtävän vaativuus on olennaisesti muuttunut. Viras-
tossa on myös selvitetty sosiaalitoimen ja terveystoimen vuonna 2013
toteutuneen yhdistymisen myötä ilmenneitä palkkaeroja. Työ on eden-
nyt jo pitkälle ja sen perusteella on toteutettu palkkaharmonisointeja.
Tarkastelua jatketaan ja harmonisoinnit toteutetaan talousarvioraamin
puitteissa.

Määrällisestä tuottavuustavoitteesta luopumista koskevaan ehdotuk-
seen liittyen todetaan, että kaupungin tuottavuustavoite sisältyy kau-
punginvaltuuston hyväksymään strategiaohjelmaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 on
laadittu kaupunginhallituksen 4.4.2016 laatimisohjeissaan antamaan
raamiin. Vuoden 2017 talousarvioraami ei mahdollista kustannuksia li-
sääviä toimenpiteitä, kuten palkkojen korottamista, ilman vastaavaa
kustannusten alenemista muualta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työhyvinvointi ja työkyky ovat edellytyksiä henkilön jaksamiselle ja on-
nistumiselle työssä sekä tuloksekkaalle toiminnalle. Näitä voivat edes-

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 59

HEL 2016-001985 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Henkilöstö on kaupungin palvelujen tärkein toimija ja tuotannontekijä.
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen on kaupun-
kityönantajalle ensiarvoista. Nuorisoasiainkeskuksessa tämä on näky-
nyt syksyllä 2014 tehdyn Kunta 10 kyselytutkimuksen tuloksissa siten,
että nuorisoasiainkeskus oli kaupunkisuunnitteluviraston ohella henki-
löstöltä parhaimmat arviot saanut hallintokunta.

Nuorisoasiainkeskuksen henkilöstön iän mediaani 40 vuotta on tasol-
taan kaupungin nuorin. Eläköitymistäkin esiintyy, mutta tällä hetkellä
vain muutaman henkilön kohdalla vuosittain. Rekrytoinneissa puoles-
taan työmarkkinatilanne näyttäytyy siten, että avoimiin nuoriso-ohjaajan
tai hallintotehtäviin on tulijoita runsaasti.

Valtuustoaloitteessa esitetään 12 miljoonan euron lisäystä käytettä-
väksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseen. Nykyisessä
taloudellisessa tilanteessa nuorisoasiainkeskuksen budjetti ei mahdol-
lista suuria palkantarkistuksia. Silti voidaan pitää perusteltuna, että pit-
källä aikavälillä palkantarkistuksia kyettäisiin kaupungissa keskitetysti
rahoittamaan, esimerkiksi viraston suurimman ammattiryhmän (230
hlöä), nuoriso-ohjaajien osalta.

Tuottavuustavoitteen asettamista kaupungin virastoille ja liikelaitoksille
nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä myös jatkossa. Tuottavuustavoi-
tetta on kuitenkin syytä monipuolistaa siten, että kehitetään useampia
muuttujia sisällään pitäviä tuottavuusmatriiseja. Valtuustoaloitteessa
esitettyyn tarpeeseen kehittää yhdessä asukkaiden ja työntekijöiden
kanssa palvelujen vaikuttavuutta mittaavia tavoitteita, on helppo yhtyä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot
Marko Luukkanen, hallintopäällikkö, puhelin: 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi
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Valtuutettu Kauko Koskisen ja 19 muun talousarvioaloite sorateiden
kunnostamisesta ja asfaltoinnista

HEL 2016-002640 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2017 talousarvioon vara-
taan vähintään kolme miljoonaa euroa sorakatujen kunnostamiseen ja
asfaltointiin. Vastaava summa on otettava jatkuvasti taloussuunnitel-
maan niin, että vanhat sorakadut tulevat kunnostetuiksi vuoteen 2036
mennessä.

Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Hel-
singissä on tällä hetkellä rakentamattomia sorakatuja kaiken kaikkiaan
214. Niiden yhteispituus on noin 36 kilometriä. Luvuissa eivät ole mu-
kana Östersundomin liitosalueen sorakadut.

Koillisen suurpiirin alueella sorakatujen kokonaispituus on noin 22 kilo-
metriä eli noin 61 % sorakatujen kokonaispituudesta. Kaikkien soraka-
tujen rakentaminen kestopäällysteisiksi kaduiksi maksaa 2016 hintata-
solla noin 50 milj. euroa, josta koillisen suurpiirin osuus noin 28 milj. eu-
roa.

Asunto- ja työpaikkarakentamisen asemakaavojen edellyttämä uusien
katujen rakentaminen on lykännyt sorakatujen rakentamista. Sorakatu-

milj. euroa vuodessa. Sorakatuja rakennetaan nykyiselläänkin osana
täydennysrakentamiskohteita.

Vuosittain kaupungin talousarvion investointiosassa varattuja määrära-
hoja jää käyttämättä hankkeiden myöhentyessä. Kaupunginvaltuusto
on tietyin ehdoin myöntänyt käyttämättä jääneet määrärahat seuraavan
vuoden talousarvioon ylitysoikeutena. Vuonna 2016 katuihin ja liikenne-
väyliin myönnettiin em. perustein ylitysoikeutena noin 55 milj. euroa,
jotka on kohdennettu myöhentyneille hankkeille. Määrärahaa ei voida
siten käyttää aloitteessa viitatulla tavalla muihin hankkeisiin esim. sora-
katujen rakentamiseen.

Talousarvion katumääräahojen puitteissa ei ole tällä hetkellä mahdol-
lista sitoutua aloitteessa mainittuun 3 milj. euron vuotuiseen sorakatu-
jen kunnostamiseen. Talousarvion jälkeisinäkin vuosina sorakatujen
rakentamiseen kohdistettavat määrärahat arvioidaan vuosittain ja ne on
sisällytettävä kulloinkin myönnettäviin katumäärärahoihin.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauko Koskisen talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 asia nro 29

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 17.05.2016 § 222

HEL 2016-002640 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Helsingissä on tällä hetkellä rakentamattomia sorakatuja kaiken kaikki-
aan 214. Niiden yhteispituus on noin 36 kilometriä. Luvuissa ei ole mu-
kana Östersundomin liitosalueen soratiet.

Koillisen suurpiirin alueella sorakatujen kokonaispituus on noin 22 kilo-
metriä eli noin 61 % sorakatujen kokonaispituudesta. Kaikkien soraka-
tujen rakentaminen kestopäällysteisiksi kaduiksi maksaa 2016 hintata-
solla noin 50 milj. euroa, josta koillisen suurpiirin osuus noin 28 milj. eu-
roa.

Asunto- ja työpaikkarakentamisen asemakaavojen edellyttämä uusien
katujen rakentaminen on lykännyt sorakatujen rakentamista. Sorakatu-

ärin käy-
tetty 1,7 milj. euroa vuodessa. Mikäli nykyinen investointitaso sorakatu-
jen rakentamisessa jatkuu, kestää kaikkien sorakatujen rakentaminen
noin 30 vuotta. Sorakatuja rakennetaan nykyiselläänkin osana täyden-
nysrakentamiskohteita.

Sorakatujen rakentamista toivotaan lukuisissa rakennusvirastolle tule-
vissa asukaspalautteissa. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen yksittäi-
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sissä palautteissa sorakatuja halutaan toisaalta suojella kaupunkiku-
vaan sopivina ja osana sodan jälkeisen Suomen rintamamiestaloaluei-
den kulttuurihistoriaa.

Sorakatujen rakentaminen aiheuttaa myös asukkaille kuluja. Vanhoilla
omakotialueilla tonteilla ei ole usein hulevesiviemäröintiä tai viemärit
purkavat sorakatujen sivuojiin. Sorakadun rakentamisen yhteydessä
sivuojat pääsääntöisesti poistuvat ja kiinteistölle syntyy velvoite liittyä
rakennettavaan hulevesiviemäriin. Tästä voi aiheutua kiinteistöille ku-
luja. Sorakatujen varsilla olevilta kiinteistöiltä ei tällä hetkellä peritä ka-
dunpitomaksua. Kun sorakatu rakennetaan ja tehdään kadunpitopää-
tös, alkaa kiinteistöjen kadunpitomaksun maksuvelvoite.

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaikki sorakadut tulisi saada ra-
kennetuksi vuoteen 2036 mennessä ja talousarvioon varataan 3 milj.
euroa vuosittain sorakatujen rakentamiseen. Tavoitteen saavutta-
miseksi katujen uudisrakentamisen investointimäärärahaa tulee kasvat-
taa vuositasolla vastaavalla summalla. Suurin osa tästä summasta tu-
lee kohdistaa koillisen suurpiirin katujen rakentamiseen.

Rakennusviraston katuinvestointien määrärahat on jaettu useisiin ta-
lousarviokohtiin. Määrärahojen jääminen käyttämättä joltakin talousar-
viokohdalta ei tarkoita, että rahat olisivat säästyneet, vaan johtuu siitä,
että investointitarpeen ajankohta on siirtynyt myöhemmäksi. Käyttä-
mättä jääneet määrärahat haetaan ylitysoikeutena siirtyväksi seuraa-
valle vuodelle ja voidaan käyttää myöhemmin vain siihen tarkoitukseen,
jolle rahoitus on alun perinkin osoitettu. Toiselta talousarviokohdalta
käyttämättä jääneiden määrärahojen käyttäminen sorakatujen rakenta-
miseen ei siis ole mahdollista.

Lautakunta toteaa, että tavoite vuoden 1946 alueliitoksista peräisin ole-
vien sorakatujen rakentamisesta hyväksytyn katusuunnitelman mukai-
siksi kestopäällysteisiksi kaduiksi on oikea. Aloitteen aikataulutavoite
edellyttäisi toteutuakseen joko katujen investointimäärärahan korotta-
mista vuositasolla noin 3 milj. eurolla tai asuntotuotantotavoitteista tinki-
mistä sorakatujen rakentamisen hyväksi. Sorakatuja rakennetaan tällä
hetkellä lähinnä alueiden täydennysrakentamiseen tukeutuen.

Rakennusviraton katu- ja puisto-osaston talousarvioehdotukseen ei lä-
hivuosina sisälly sorakatujen rakentamista aloitteessa esitetyssä laa-
juudessa. Täydennysrakentamisen edellyttämien sorakatujen rakenta-
minen sisältyy talousarvioehdotuksen talousarviokohtaan 8 03 08 katu-
jen uudisrakentaminen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen
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Lisätiedot
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi
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Valtuutettu Nina Hurun ja 22 muun talousarvioaloite omaishoitajien
jaksamisen tukemisesta

HEL 2016-002641 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. omaishoidon määrärahan korot-
tamista siten, että omaishoitajien jaksamisen tukemiseen ja virkistäyty-
mismahdollisuuksiin kohdennetaan resursseja.

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annet-
tavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkki-
osta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnan-
varainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamillaan
määrärahoilla.

Helsingissä omaishoidon tuen saajia on vammaispalveluissa, kehitys-
vammahuollossa ja yli 65-vuotiaiden palveluissa. Vuonna 2015 omais-
hoidon tuen saajia oli yhteensä 3 970.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä hoidetta-
valle lyhytaikaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Omaishoitajan va-
paapäivien mahdollistamiseksi on käytössä myös palveluseteli kotiin
hankittaviin palveluihin. Lisäksi omaishoitaja voi valita itselleen sijais-
omaishoitajan esimerkiksi lähipiiristään ja tälle maksetaan palkkio.

Sosiaali- ja terveysviraston neljä omaishoidon toimintakeskusta tarjoa-
vat palveluja myös muille kuin niin sanotuille sopimusomaishoitajille,
jotka eivät ole omaishoidon korvauksen piirissä. Keskukset järjestävät
viikoittain erilaista virkistystä, kuten kahvilatapaamisia, retkiä sekä ryh-
mätoimintaa. Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry:n palvelut
ovat kaikkien jäsenomaishoitajien käytössä. Yhdistys tarjoaa muiden
muassa ryhmä- ja virkistystoimintaa.

Lakiin omaishoidon tuesta tulee muutoksia 1.7.2016 alkaen. Sosiaali-
ja terveysvirasto seuraa lakimuutosten etenemistä ja toimii lain edellyt-
tämällä tavalla. Lakimuutokseen sisältyvät omaishoitajien jaksamisesta
tukevat hyvinvointi- ja terveystarkastukset on jo käynnistetty Helsin-
gissä. Omaishoitoperheiden tilanteet ja voimavarat ovat hyvin erilaisia
ja muuttuvia. Tämän vuoksi kussakin tilanteessa etsitään yksilölliset ja
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riittävät palvelut ja tukimuodot niin hoidettavalle kuin hoitajallekin. Näi-
hin tarvittavat resurssit sisältyvät sosiaali- ja terveysviraston vuoden
2017 talousarvioon, joten aloitteessa mainittu määrärahan korottami-
nen ei ole aiheellista.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nina Huru talousarvioaloite kvsto 2.3.2016 asia 31

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2016 § 133

HEL 2016-002641 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:

henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annet-
tavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkki-
osta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnan-
varainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamillaan
määrärahoilla.

Helsingissä omaishoidon tuen saajia on vammaispalveluissa, kehitys-
vammahuollossa ja yli 65-vuotiaiden palveluissa. Vuonna 2015 omais-
hoidon tuen saajia oli yhteensä 3 970.
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Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä hoidetta-
valle lyhytaikaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Omaishoitajan va-
paapäivien mahdollistamiseksi on käytössä myös palveluseteli kotiin
hankittaviin palveluihin. Lisäksi omaishoitaja voi valita itselleen sijais-
omaishoitajan esimerkiksi lähipiiristään ja tälle maksetaan palkkio.

Sosiaali- ja terveysviraston neljä omaishoidon toimintakeskusta tarjoa-
vat palveluja myös muille kuin niin sanotuille sopimusomaishoitajille,
jotka eivät ole omaishoidon korvauksen piirissä. Keskukset järjestävät
viikoittain erilaista virkistystä, kuten kahvilatapaamisia, retkiä sekä ryh-
mätoimintaa. Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry:n palvelut
ovat kaikkien jäsenomaishoitajien käytössä. Yhdistys tarjoaa muiden
muassa ryhmä- ja virkistystoimintaa.

Lakiin omaishoidon tuesta tulee muutoksia 1.7.2016 alkaen. Sosiaali-
ja terveysvirasto seuraa lakimuutosten etenemistä ja toimii lain edellyt-
tämällä tavalla. Lakimuutokseen sisältyvät omaishoitajien jaksamisesta
tukevat hyvinvointi- ja terveystarkastukset on jo käynnistetty Helsin-
gissä.

Omaishoitoperheiden tilanteet ja voimavarat ovat hyvin erilaisia ja
muuttuvia. Tämän vuoksi kussakin tilanteessa etsitään yksilölliset ja riit-
tävät palvelut ja tukimuodot niin hoidettavalle kuin hoitajallekin. Näihin
tarvittavat resurssit sisältyvät sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2017
talousarvioon, joten aloitteessa mainittu määrärahan korottaminen ei
ole aiheellista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 on
laadittu kaupunginhallituksen 4.4.2016 laatimisohjeissaan antamaan
raamiin. Vuoden 2017 talousarvioraami ei mahdollista kustannuksia li-
sääviä toimenpiteitä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon tuki parantaa vammaisten sekä ikääntyneiden kotona
asumisen mahdollisuuksia toimintakykyä rajoittavista seikoista huoli-
matta. Kotona asuminen voi lisätä hyvinvointia ja elämän laatua. Ko-
tona asumisen onnistuminen edellyttää omaishoitajalta jaksamista ja
riittäviä voimavaroja. Näitä voidaan tukea ja edistää erilaisilla hyvin-
vointia ja terveyttä edistävillä palvelulla ja toimenpiteillä. "

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
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hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ja 18 muun talousarvioaloite nuoriso-
työn resurssien turvaamisesta

HEL 2016-002642 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että nuorisoasiainkeskuksen budjetti-
vajauksen korjaamiseksi nuorisotoimen budjetin palkka- ja henkilöstö-
menoihin lisätään vuoden 2017 ja sitä seuraavien talousarviosuunnitel-
mien osalta 912 000 euroa.

Kaupunginhallitus viittaa nuorisolautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
nuorisoasiankeskus ei pidä välttämättömänä talousarvioaloitteessa esi-
tettyä 912 000 euron määrärahalisäystä valtuuston määrittelemien sito-
vien tavoitteiden toteuttamiseen. Nuorisoasiainkeskus hakee säästöjä
strategiaohjelman 2013-2016 mukaan toimintoja uudelleen organisoi-
malla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintapro-
sesseja ja menetelmiä. Nuorisoasiainkeskus on lisäksi pystynyt vä-
hentämään viime vuosina hallinnon tilakustannuksia lähes 200 000 eu-
rolla. Seuraavan viiden vuoden aikana nuorisotoimella on suunnitel-
massa vähentää tilankäyttöään yli 2 000 neliölle. Tehostetun tilankäy-
tön tavoitteena on ollut suunnata taloudellisia resursseja nuorten vai-
kuttamisohjelmaan. Nykyinen määrärahan taso turvaa palveluiden
määrällisen ja laadullisen riittävyyden.

Nuorisoasiainkeskuksen määrärahojen tarkempi kohdentaminen teh-
dään loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesa Korkkulan talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 asia nro 32

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 60

HEL 2016-002642 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Kaupunginvaltuusto on syksyllä 2015 hyväksynyt nuorisoasiainkeskuk-

Samalla valtuusto on asettanut nuorisoasiainkeskukselle sitovat tulos-
tavoitteet. Talousarvion sitovuus merkitsee muun ohella sitä, että saa-
vuttaakseen sitovat tavoitteensa nuorisoasiainkeskus ei voi ylittää sille
annettua meno- ja tulokehystä, ellei kaupunginvaltuusto erikseen anna
siihen lupaa. Talousarvion puitteissa on pysyttävä.

Valtuuston antaman talousarvion puitteissa viraston tulee suunnitella
tulosbudjetit, jotka lautakunta käsittelee ja vahvistaa. Valmisteluvai-
heessa viraston on perusteltava lautakunnalle muun muassa, miten se
aikoo kohdentaa talousarvioraaminsa eri menolajeihin ja eri osastoille.
Tässä viraston johto  ja viime kädessä lautakunta - käyttää merkittä-
vää harkintavaltaa.

Se, että nuorisoasiainkeskuksen tulosbudjetit on laadittu siten, että
on alibudjetointi, pe-

rustuu edellä mainittuun harkintaan. Alibudjetointi on teknisesti merkitty
henkilöstömenoihin, mutta säästöjä haetaan kaikista menoluokista
sekä lisäämällä ulkopuolista hankerahoitusta. Henkilöstömenot on ali-
budjetoitu pitkälti sen vuoksi, että viraston henkilöstössä (346 vakans-
sia) tapahtuu jatkuvasti vaihtuvuutta johtuen mm. perhevapaiden suu-
resta määrästä (henkilöstön iän mediaani on 40 v). Vaihtuvuus tuottaa
väistämättä menosäästöjä kaupungin täyttölupakäytäntöjen vuoksi.

Talousarvi
risoasiainkeskus ei pidä välttämättömänä valtuuston määrittelemien si-
tovien talousarviotavoitteiden toteuttamiseen. Nuorisoasiainkeskus ha-
kee säästöjä eri momenteilta tavoitteena pienentää alibudjetointia.
Nuorisoasiainkeskus on viime vuosina vähentänyt esimerkiksi hallinnon
käytössä olevien tilojen kustannuksia vuositasolla lähes 200 000 eu-
rolla. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa alibudjetointi on merkittä-
västi edellistä vuotta pienempi. Nuorisotoimi näkee kuitenkin peruste-
luita vuokramenojensa riittävyyden tarkastelulle kaupunginhallituksen
kannanoton mukaisesti. Viikin ja Maunulan uusien nuorisotilojen vuok-
ramenot ovat 250 000 euroa suuremmat kuin aiemmissa tiloissa.

Käsittely
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12.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan kohta:
"Talousarvioaloitteessa esitettyä 912 000 euron määrärahalisäystä
nuorisoasiainkeskus
ei pidä välttämättömänä valtuuston määrittelemien sitovien
talousarviotavoitteiden toteuttamiseen."

Lisätään kohdan (6) jälkeen:

Talousarvioaloitteessa ehdotetun summan suuruinen lisäys nuorisoasi-
ainkeskuksen menoraamiin helpottaisi olennaisesti nuorisotyön teke-
mistä Helsingissä.

Korkkulan vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot
Marko Luukkanen, hallintopäällikkö, puhelin: 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ja 19 muun talousarvioaloite eräiden lu-
kioiden resurssien turvaamisesta

HEL 2016-002643 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Vuosaaren lukiolle taataan vähin-
tään 15 kurssia lisätukea vuoden 2017 ja sitä seuraavien vuosien kou-
lukohtaiseen budjettiin, Helsingin kielilukiolle vähintään 18 kurssia lisä-
tukea vuoden 2017 ja sitä seuraavien vuosien koulukohtaiseen budjet-
tiin ja Helsingin medialukiolle vähintään 21 kurssia lisätukea vuoden
2017 ja sitä seuraavien vuosien koulukohtaiseen budjettiin.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
opetuslautakunta päätti 1.3.2016 uusista rahoitusperiaatteista lukiokou-
lutuksessa. Lähtökohtana on ollut lukion tuntikehyskaavaan korvaami-
nen euroa/opiskelija pohjaisella laskennalla ja se, ettei suomen- tai
ruotsinkielisten lukioiden kokonaisresurssi oleellisesti vähene tai li-
säänny verrattuna nykyisten periaatteiden tuottamaan kokonaisresurs-
siin. Esitykset tukevat sitä, että koulujen resursointiperiaatteiden tulee
olla selkeästi europohjaisia ja laskentaperiaatteet määritellään jatkos-
sakin kaikilta osin virastossa lautakunnan päättämien periaatteiden ja
tavoitteiden mukaisesti.

Euroa/opiskelija pohjainen laskentamalli sisältää erillisen PD-resurs-
sin, jonka jakoperusteena on lukion maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden suhteellinen määrä ja peruskoulun päättötodistuksen kes-
kiarvo. Vuoden 2016 lukioiden käyttösuunnitelmassa kyseisille lukioille
myönnetty PD-määräraha muunnettuna kursseiksi on suurempi jokai-
sen edellä mainitun lukion osalta kuin ko. talousarvioaloitteessa esite-
tään.

Opetusvirasto seuraa vuoden 2016 aikana eri lukioiden tilannetta ja tuo
tarvittaessa opetuslautakunnan käsiteltäväksi tarvittavat muutokset las-
kentaperiaatteisiin tulosbudjetin 2017 yhteydessä, jossa opetusviraston
määrärahojen tarkempi kohdentaminen päätetään.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vesa Korkkulan talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 asia nro 33

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 95

HEL 2016-002643 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta on päättänyt 1.3.2016 kokouksessaan, että lukioiden
uudessa rahoitusmallissa opiskelijakohtaista yksikköhintaa maksetaan
täysimääräisesti 1.-3. vuoden opiskelijoista ja 3,5 vuoden ja 4. vuoden
opiskelijoista maksetaan 1/3 osa yksikköhinnasta. Helsingin kaupungin
suomenkielisten lukioiden opiskelijoista vuonna 2015 opiskeli 6,7 % yli
kolme vuotta. Helsingin kielilukiossa vastaava osuus oli 8,0 %, Helsin-
gin medialukiossa 8,5 % ja Vuosaaren lukiossa 10,1 %.

Lukioiden rahoitus perustuu Helsingin kaupungin budjetoinnin periaat-
teisiin. Periaatteiden mukaan mahdolliset muutokset valtionosuusrahoi-
tuksessa heijastuvat myös kyseisen viraston ja palvelun rahoitukseen.
Valtio on uudistamassa lukioiden rahoitusperusteita. On mahdollista,
että opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa tulevaisuudessa pelkästään
1-3 vuoden opiskelijoita.

Uudessa rahoitusmallissa lukion määrärahoihin varataan erillinen PD-
resurssi, jonka jakoperusteena on lukioiden maahanmuuttajataustais-
ten opiskelijoiden suhteellinen määrä ja peruskoulun päättötodistuksen
keskiarvo.

Vuoden 2016 lukioiden käyttösuunnitelmassa kyseisille lukioille myön-
netty PD-raha muunnettuna kursseiksi tarkoittaa seuraavaa: Helsingin
kielilukiolle 31 kurssia, Helsingin medialukiolle 21 kurssia ja Vuosaaren
lukiolle 35 kurssia. Vuodelle 2016 myönnetty resurssi on suurempi kuin
ko. talousarvioaloitteessa esitetään.

PD-rahan sitominen vuosittain ennalta määrättyyn kurssimäärään ei
tue uuden laskentamallin periaatteita, joissa huomioidaan erityisesti
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heikolla keskiarvolla lukioon päässeet ja maahanmuuttajataustaiset
opiskelijat. Näiden opiskelijoiden lukumäärä vaihtelee vuosittain.

Positiivista diskriminaatiota voi toteuttaa myös muulla tavoin kuin tiettyi-
hin oppiaineisiin sidotuilla kursseilla. Kurssien lisäksi yhtenä toteutusta-
pana voi olla maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen ja
oppimisen tukeen panostaminen. Uusi rahoitusmalli tuo rehtorille
enemmän päätäntävaltaa ja mahdollisuuden kohdentaa myönnettyä
PD-rahaa tarkoituksenmukaisesti pedagogisista lähtökohdista käsin ja
lukion erityistarpeet huomioon ottaen.

Opetusvirasto seuraa vuoden 2016 aikana eri lukioiden tilannetta ja tuo
tarvittaessa opetuslautakunnan käsiteltäväksi tarvittavat muutokset las-
kentaperiaatteisiin tulosbudjetin 2017 yhteydessä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Arja Kukkonen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi
Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi
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Valtuutettu Ville Ylikahrin ja 15 muun talousarvioaloite tilakeskuk-
sen asiantuntijamaksujen kohtuullistamisesta

HEL 2016-002645 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2017 talousarvion val-
mistelussa tilakeskuksen asiantuntijamaksua kohtuullistetaan kaupun-
ginmuseon ja kaupungin taidemuseon osalta tai maksu kompensoi-
daan museoiden talousarvioita laadittaessa.

Kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon, jonka mu-
kaan kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa ja hankkii toimitiloja hallinto-
kuntien käyttöön tasapuolisesti noudattaen kaupunginhallituksen hy-
väksymiä tilahankkeiden käsittelyohjeita. Tilakeskuksen toiminta on
nettobudjetoitua perustuen läpinäkyviin tilakustannuksiin, jotka kattavat
tiloista aiheutuvat ylläpito- ja investointikustannukset sekä tilakeskuk-
sen yleiskulut.

Tilakeskuksen yleiskulut sisältyvät sisäiseen ylläpitovuokraan, ja ulkoa
vuokrattavissa kohteissa ne lisätään edelleenvuokraushintaan erillisenä
hallintokuluna, jota aiemmin on nimitetty asiantuntijamaksuksi. Tilakes-
kuksen perimällä hallintokululla katetaan vuokraustoiminnasta tilakes-
kukselle aiheutuvia yleiskuluja, joihin sisältyvät tilakeskuksen henki-
löstö- ja tilakustannukset, vuokraamattomista tiloista aiheutuvat kustan-
nukset, vakuutusrahastomaksut sekä tilojen markkinointi- ja kehittämis-
kulut. Ulkoavuokrattavien tilojen osalta hallintokululla katetaan edellä
mainittujen yleiskulujen lisäksi vuokraneuvotteluista, vastuunjaoista so-
pimisesta, tilojen etsimisestä, ulkoa vuokrattujen tyhjien tilojen tappi-
oista sekä toimitilamarkkinoiden seurannasta syntyvät kustannukset.
Kiinteistöviraston tilakeskus perii nykyisellään virastoilta yleiskustan-
nuksia vastaavana hallintokuluna 0,50 euroa/neliö/kk kaupungin ulko-
puolisilta tahoilta vuokratuista tiloista.

Kaupunginhallitus toteaa, että tilakeskuksen yleiskustannuksiin perus-
tuva hallintokulu on perusteltua periä yhdenmukaisena kaikilta hallinto-
kunnilta. Tilakustannukset ovat osa hallintokuntien kokonaisraamia.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Esityslista 43/2016 58 (94)
Kaupunginhallitus

Kj

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

1 Ville Ylikahrin talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 asia nro 30

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 02.06.2016 § 247

HEL 2016-002645 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu
Ville Ylikahrin ym. tekemästä talousarvioaloitteesta, joka koskee kiin-
teistöviraston tilakeskuksen asiantuntijamaksujen kohtuullistamista,
seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa tai hankkii toimitilat hallintokun-
tien käyttöön tasapuolisesti noudattaen kaupunginhallituksen hyväksy-
miä tilahankkeiden käsittelyohjeita. Tilakeskuksen toiminta on netto-
budjetoitua perustuen läpinäkyviin tilakustannuksiin, jotka kattavat to-
delliset ylläpito- ja investointikustannukset sekä tilakeskuksen yleisku-
lut, jotka ovat neliöperusteisesti jyvitettyinä 0,50 euroa/m²/kk.

Ulkoa vuokratuissa kohteissa tilakeskus perii yleiskulut kaikilta hallinto-
kunnilta tasapuolisesti samansuuruisena 0,50 euroa/m²/kk asiantuntija-
palkkiona, koska käyttäjiltä edelleenvuokrauksessa perittävä sisäinen
vuokra on sama kuin ulos maksettava vuokra. Talousarvioaloitteessa
todetaan, että maksu on kohtuuton museoille, joilla on kokoon ja bud-
jettiin nähden suuret ulkoa vuokratut kokoelmakeskukset. Aloitteessa
esitetään kohtuullistamista vuoden 2017 budjettiin.

Tilakeskus on operatiivinen toimija, jonka toimialaa ei ole toimialakoh-
taisten subventiopäätösten tekeminen tai eri palveluiden tarpeellisuu-
den priorisoiminen. Tilakeskuksen ydintehtävänä on tilojen hankkimi-
nen ja ylläpito, hankkeiden toteuttaminen sekä rakennusten korjaustar-
peiden turvallisuuden ja terveellisyyden arvioiminen. Yleiskulujen li-
säksi ulkoa vuokrauksessa asiantuntijapalkkiolla katettavia tehtäviä
ovat vuokraneuvottelut, vastuunjaoista sopiminen, tilojen etsiminen, ul-
koa vuokrattujen tyhjien tilojen tappiot sekä toimitilamarkkinoiden seu-
ranta. Erikseen sovittavista käyttäjäpalveluista aiheutuvat tehtävät eivät
sisälly asiantuntijapalkkioon.

Kaupunginmuseon tiloista on yli puolet ulkoa vuokrattua tilaa, joten asi-
antuntijapalkkion osuus suhteessa muihin tilakustannuksiin korostuu.



Helsingin kaupunki Esityslista 43/2016 59 (94)
Kaupunginhallitus

Kj

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kuitenkin suoraan omistettujen kohteiden yleiskulut sisältyvät vastaa-
valla tavalla kunkin kohteen tilakustannuksiin eli sisäiseen vuokraan.
Talousarvioaloitteessa ehdotettu asiantuntijapalkkion pienentäminen
museoiden osalla rikkoisi edellä kuvatun tasapuolisen ja läpinäkyvän
toiminnan periaatetta. Lisäksi hallintokuntien ulkoa vuokrattujen ja suo-
raan omistettujen tilojen suhde voi vaihdella eri ajanjaksoina. Jos jonkin
hallintokunnan toimintaa halutaan tukea, tuki tulisi ohjata käyttötalou-
dessa suoraan hallintokunnan toiminnasta aiheutuviin menoihin.

Käsittely

02.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jasmin Hamid: Lausunto palautetaan valmisteluun siten, että selvite-
tään asiantuntijamaksuun asetettavaa kiinteistökohtaista kattoa.

Kannattaja: Erkki Perälä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunto palautetaan valmisteluun siten, että selvitetään
asiantuntijamaksuun asetettavaa kiinteistökohtaista kattoa.

Jaa-äänet: 7
Jaana Aaltonen, Juha Hakola, Antti Hytti, Sirkku Ingervo, Sole Molan-
der, Olli Sademies, Timo Tossavainen

Ei-äänet: 2
Jasmin Hamid, Erkki Perälä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7 - 2.

19.05.2016 Poistettiin

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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Kaupunginmuseon johtokunta 24.05.2016 § 50

HEL 2016-002645 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon:

Kaupunginmuseolla oli viime vuonna kaupungin ulkopuolisia vuokrati-
loja eli kokoelmakeskuspinta-alaa noin 8961 neliötä, jonka perusteella
vuokriin sisältyvän tilakeskuksen asiantuntijamaksun suuruus oli las-
kennallisesti yli 53 000 euroa/vuosi. Kaupunginmuseon johtokunta on
samaa mieltä aloitteen tekijöiden kanssa: maksu on kohtuuton kaupun-
ginmuseolle ja taidemuseolle, joilla on virastojen kokoon ja budjettiin
nähden suuret ulkoa vuokratut kokoelmakeskukset. Aloitteessa esite-
tään kohtuullistamista vuoden 2017 budjettiin. Johtokunta puoltaa aloi-
tetta. Kaupunginmuseo on jo aiemmin esittänyt kohtuullistamista tila-
keskukselle lähettämällään kirjeellä. Mikäli tilakeskus ei voi kohtuullis-
taa kustannusta, tulisi kompensaatio ohjata käyttötaloudessa suoraan
museon menoihin.

Museo on kritisoinut erityisesti asiantuntijamaksun neliöperusteisuutta
sekä jatkuvaa kuukausiperusteisuutta. On täysin hyväksyttävää, että
vuokrasopimusneuvotteluista ja hankkeen valmistelusta syntyviä kus-
tannuksia kertaluonteisesti korvataankin tilakeskukselle, mutta sille,
että korkeaa neliöperusteista asiantuntijamaksua maksetaan vuosittain
koko pitkän vuokra-ajan, ei johtokunnan mielestä ole riittäviä perusteita.
Kolmeltakymmeneltä vuodelta palkkiota kertyisi jo yli 1,6 miljoonaa.
Maksuperustetta tulisi siksi muuttaa.

Kaupunginmuseo toteaa lisäksi yleisemmin, että museon käytössä ole-
vaan vanhaan rakennuskantaan liittyy perusteellisia, rakennusten säily-
misen ja museokäytön mahdollistamisen kannalta välttämättömiä pe-
ruskorjauksia, jotka lisäävät huomattavasti museon vuokramenoja,
koska korjaustöiden kustannukset maksetaan vuokrissa. Vuokrien
kasvu pienentää huomattavasti museon sisältötoimintaan osoitettavia
määrärahoja. Kaupunginmuseon johtokunta esittää, että museon bud-
jetissa huomioitaisiin em. syistä kasvavat vuokramenot, koska museon
tulorahoitusta kasvattamalla ei voida kattaa vuokramenojen kasvua ko-
konaisuudessaan.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Esityslista 43/2016 61 (94)
Kaupunginhallitus

Kj

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Taidemuseon johtokunta 10.05.2016 § 28

HEL 2016-002645 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon:

Taidemuseon vuokriin sisältyvän tilakeskuksen asiantuntijamaksun
suuruus yhteisestä kokoelmakeskuksesta on 13 464 euroa vuodessa.
Taidemuseolla ei ole muita ulkopuolelta vuokrattuja tiloja.

Taidemuseon kahden tilan perusteelliset ja toiminnan kannalta välttä-
mättömät korjaustyöt vuosina 2014-2016 ovat lisänneet huomattavasti
vuokramenoja, koska korjaustöiden kustannukset maksetaan vuok-
rissa. Vuokrien kasvu pienentää huomattavasti taidemuseon sisältötoi-
mintaan osoitettavia määrärahoja. Taidemuseo toivoo, että taidemu-
seon budjetissa huomioitaisiin voimakkaasti kasvaneet vuokramenot.
Taidemuseon tulorahoitusta kasvattamalla ei voida kattaa vuokrameno-
jen kasvua kokonaisuudessaan.

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042

pia.uljas(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
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Valtuutettu Sirkku Ingervon talousarvioaloite pienten koululaisten
aamupäivätoiminnan järjestämisestä

HEL 2016-002653 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että pienten koululaisten aamupäivä-
toimintaa järjestetään kysyntää vastaavasti vuonna 2017 ja suunnitel-
makaudella ja, että aamupäivätoimintaan voisi hakea samalla lomak-
keella kuin iltapäivätoimintaan ja tähän varataan riittävät määrärahat.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että
Helsingin aamu- ja iltapäivätoiminnan taloussuunnitelman yhteydessä
vuonna 2013 päätettiin, ettei aamutoimintaa järjestetä, vaan pyritään
turvaamaan riittävät iltapäivätoiminnan palvelut tarvetta vastaavaksi.

Haku perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2016 2017 Hel-
singissä
päättyi 29. huhtikuuta. Paikan saa lukuvuonna 2016-2017 noin 5 500
lasta, joista 3 800 on 1. luokan oppilasta ja 1 300 2. luokan oppilasta.
Lisäksi paikan tulee saamaan sata 3.-9. luokan erityisen tuen oppilasta
ja 300 kehitysvammaista ja autistista oppilasta. Vuosittain toimintaan
hakee 1. luokan oppilaista noin 70 % ja 2. luokan oppilaista 30 %. Var-
haiskasvatusvirastossa on ollut perusopetuksen iltapäivätoiminnan pii-
rissä vuonna 2015 yhteensä noin 330 koululaista ja leikkipuistoissa on
koululaisille järjestetty iltapäivätoimintaa noin 2 850 lapselle.

Johtamisjärjestelmän uudistuksen myötä perusopetuslain mukaista ilta-
päivätoimintaa ja leikkipuistoissa tapahtuvaa toimintaa tulee tarkastella
jatkossa yhtenä kokonaisuutena. Opetus- ja varhaiskasvatustoimi muo-
dostavat yhtenäisen toimialan, jonka tehtävänä on suunnitella asiakas-
lähtöisesti riittävät alueelliset iltapäivätoiminnan palvelut. Lukuvuonna
2016-2017 tämä yhtenäinen joustava resurssien käyttö mahdollisti 300
lisäiltapäivähoitopaikan järjestämisen.

Määrärahojen kohdentamisessa erityisenä painopisteenä on talous-
suunnitelmakaudella 2017 2019 avustettava iltapäivätoiminta. Tämä
takaa monipuolisen alueellisen tarjonnan ja turvaa järjestöjen ja yksi-
tyisten palvelutuottajien toiminnan jatkamisen. Oppilasta kohden avus-
tusta myönnetään noin 1 200 euroa lukuvuodessa. Opetusvirastolla on
37 omaa ryhmää, joissa koulunkäyntiavustajat vastaavat lapsiryhmien
ohjauksesta. Opetusviraston ryhmien resurssien kohdentamista tarkoi-
tuksenmukaisemmin alueellisten tarpeiden ja tarjonnan suhteen on sel-
vitystyön alla.
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Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksukorotuksista syntyy
säästöä opetuslauta-kunnan myöntämiin iltapäivätoiminnan avustuksiin
vuonna 2017. Tämä tullaan kohdentamaan kasvavan oppilasmäärän
aiheuttamaan kasvupaineeseen ja kasvavien maksukompensaatioiden
korvaamiseen palveluntuottajille.

Opetusviraston määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppu-
vuodesta laadittavan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sirkku Ingervon talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 asia nro 34

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 93

HEL 2016-002653 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto selvittävät aamutoiminnan jär-
jestämisen edellytykset ja tarpeet uuden toimialamallin palvelukokonai-
suuksien suunnittelun yhteydessä.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustettavan toiminnan määräraho-
jen korotustarve 2017 taloussuunnitelmakauden budjetissa on 1 milj.
euroa. Asiakasmaksukorotuksista syntyvä säästö kohdennetaan ope-
tuslautakunnan myöntämiin iltapäivätoiminnan avustuksiin, kasvavan
oppilasmäärän kasvuun ja kasvavien maksukompensaatioiden korvaa-
miseksi palveluntuottajille.
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Helsingin kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman
yhteydessä vuonna 2013 päätettiin, ettei aamutoimintaa järjestetä,
vaan pyritään turvaamaan riittävät iltapäivätoiminnan palvelut tarvetta
vastaaviksi.

Haku perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2016 2017 Hel-
singissä päättyi 29. huhtikuuta. Noin 400 koulutulokkaan lisäys hakija-
määrissä vaikuttavat siihen, että vuonna 2016 tullaan tekemään noin
900 kielteistä päätöstä 2. luokan yleisopetuksen oppilaille.

Kokonaisoppilasmäärän kasvu 1.-2. vuosiluokkien kohderyhmässä
vuodesta 2014 vuoteen 2017 on yhteensä noin 1 200 oppilasta. Vuosit-
tain toimintaan hakee 1. luokan oppilaista noin 65 % ja 30 % 2. luokan
oppilaista.

Määrärahojen korotustarve taloussuunnitelmakaudelle 2017 2018
avustettavassa iltapäivätoiminnassa on 1 milj. euroa. Oppilasta kohden
avustusta myönnetään noin 1 200 euroa lukuvuodessa. Määrärahan
korotus esitetään kohdennettavaksi avustettavaan toimintaan, koska
näin mahdollistetaan monipuolinen alueellinen tarjonta ja turvataan jär-
jestöjen ja yksityisten palveluntuottajien toiminnan jatkuminen. Lisära-
hoituksella turvattaisiin lähivuosina toiminnan määrällinen ja laadullinen
riittävyys.

Lukuvuonna 2013 2014 opetusvirasto kysyi huoltajaseurannassa aa-
mutoiminnan tarvetta. Vastaajista 64 %:lla ei ollut tarvetta aamutoimin-
nalle. Satunnaisesti aamutoimintaa tarvitsisi 19 %, 1-2 kertaa viikossa
12 % ja päivittäin 4 % vastaajista.

Koulut pyrkivät lukujärjestyssuunnittelulla vaikuttamaan siihen, että al-
kuopetuksen luokilla koulupäivät alkavat kello 8.00. Tällä on vaikutusta
myös iltapäivätoiminnan toiminta-aikaan.

Esitetyillä toimenpiteillä on lasten oppimiseen, hyvinvointiin ja yhden-
vertaiseen kohteluun liittyviä suoranaisia vaikutuksia.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 83

HEL 2016-002653 T 00 00 03
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Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu
Sirkku Ingervon talousarvioaloitteesta koululaisten aamupäivätoimin-
nan järjestämisestä:

Kaupunginhallitus on päättänyt 6.2.2006 § 186, että opetustoimella on
koordinaatio- ja järjestämisvastuu kaupungin järjestämästä perusope-
tuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta lukuun ottamatta kehi-
tysvammaisten koululaisten ryhmiä.

Helsingissä ei ole järjestetty koululaisille aamutoimintaa. Lautakunta
esittää toiveen, että opetusvirastossa kartoitettaisiin tarvetta aamutoi-
minnalle ja että aamutoiminnasta käynnistettäisiin tarvittaessa kysyn-
nän mukainen kokeilu. Asiassa voidaan tarvittaessa tehdä yhteistyötä
varhaiskasvatusviraston leikkipuistotoiminnan kanssa.

Varhaiskasvatusvirastossa on ollut perusopetuksen iltapäivätoiminnan
piirissä vuonna 2015 yhteensä 334 koululaista. Lisäksi leikkipuistoissa
on koululaisille iltapäivätoimintaa 2 851 lapselle.

Varhaiskasvatusviraston järjestämä kehitysvammaisten ja autististen
koululaisten iltapäivätoiminta on vahvasti osa kouluyhteisöä, lapsen
päivittäistä toimintaympäristöä ja sitä toteutetaan joko koulun tiloissa tai
sitä lähellä sijaitsevissa toimintatiloissa. Aamupäivätoiminnan tarve
vaihtelee lukujärjestyksistä johtuen kouluittain. Iltapäivätoimintaan pal-
katun henkilökuntamme työaika ei riitä kattamaan mahdollista aamu-
päivätoiminnan tarvetta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ehjä ja kokonainen koulupäivä tukee lapsen hyvinvointia. Se voidaan
turvata suunnittelemalla kehitysvammaisten ja autististen koululaisten
taksikuljetukset, koulun aloitus, opetus ja iltapäivätoiminta toimivaksi
kokonaisuudeksi.

Käsittely

24.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Korvataan kohta kolme seuraavalla kappaleella:
Helsingissä ei ole järjestetty koululaisille aamutoimintaa. Lautakunta
esittää toiveen, että opetusvirastossa kartoitettaisiin tarvetta aamutoi-
minnalle ja että aamutoiminnasta käynnistettäisiin tarvittaessa kysyn-
nän mukainen kokeilu. Asiassa voidaan tarvittaessa tehdä yhteistyötä
varhaiskasvatusviraston leikkipuistotoiminnan kanssa.
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Kannattaja: Martti Tulenheimo

Varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra Malinin
tekemän ja Martti Tulenheimon kannattaman vastaehdotuksen.

17.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 6 muun talousarvioaloite työllisyyden
hoidon turvaamisesta

HEL 2016-002654 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvion 2017 raamiin ja ta-
loussuunnitelman 2017 - 2019 pohjaan lisätään 10,0 milj. euroa työttö-
mien työllistämiseksi kaupungin tehtäviin ja tukityöllistämiseen. Osa
määrärahasta esitetään käytettäväksi nuorisotakuun totuttamiseen ke-
hittämällä uusia työllistymispolkuja sekä palkkatuella työllistettyjen
nuorten jatkotyöllistämiseen.

Samalla esitetään, että maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden ko-
touttamiseen ja työllistämiseen vuodelle 2016 esitettyä määrärahaa li-
sätään.

Kaupunginhallitus viittaa lautakuntien ja työllistämistoimikunnan lausun-
toihin ja toteaa, että Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon linjaukset
johdetaan kaupungin strategiasta. Työllisyydenhoidon kehittämiseksi
yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi perustettiin syksyllä 2014 kau-
punginjohtajan asettaman työllisyydenhoidon selvitysryhmä. Selitystyö-
ryhmän esityksen mukaan kaupunginkanslian elinkeino-osasto johtaa
ja tuottaa työllisyydenhoidonpalveluita jatkossa antamalla muun mu-
assa neuvontaa, ohjausta ja laajoja työmarkkinoille työllistymistä edis-
täviä tukipalveluita. Kaupungin työllisyydenhoidon tarkoituksena on tu-
kea asukkaiden hyvinvointia kehittämällä toimintatapoja työllisyysongel-
mien ratkaisemiseksi ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi yh-
teistyössä työvoimahallinnon ja muiden toimijoiden kanssa. Työllisyy-
den hoidon erityisenä painopisteryhmänä ovat nuoret, maahanmuutta-
jat sekä 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneet. Määräraha
mahdollistaa erityisryhmien ottamisen huomioon työllisyyden hoidossa.

Kaupungin työllisyydenhoidon toimintasuunnitelmassa on varattu 16,0
milj. euroa kaupungin palkkatukityöhön, josta 6,5 milj. euroa tukityönä
toteutettavaan oppisopimuskoulutukseen ja 3,6 milj. euroa Helsinki
lisää yrityksille ja yhdistyksille nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistä-
miseen. Palkkatuetun työn määrärahalla toteutetaan noin 7 200 palkka-
tuetun työn kuukautta. Vuonna 2017 oppisopimuskoulutuksen työlli-
syysmäärärahoin aloittaa noin 100 henkilöä. Lisäksi työllistä edistävien
toimenpiteiden avustamiseen on varattu 300 000 euroa työllistämistoi-
mikunnan avustuksina järjestöille jaettavaksi.
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Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin strategiassa olevat Tulevai-
suustiski ja Respa-hanke ovat osa nuorten yhteiskuntakuun toteutta-
mista. Tulevaisuustiskin asiakkaita ovat kaikki tukea haluavat perus-
koulun päättäneet 15-17 vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman toisen as-
teen koulutuspaikkaa. Tulevaisuustiskin tavoitteena on, että nuori moti-
voituu oman tulevaisuuden suunnittelusta ja löytää itselleen sopivan
polun opiskeluun ja työhön. Tulevaisuustiskin asiakkaita on vuosittain
vähintään 500 ja asiakkuus voi olla joko lyhyt- tai pitkäkestoista.
Respa-hanketta jatketaan kaupunginvaltuuston myöntämällä erillisra-
hoituksella vuoden 2016 loppuun saakka. Respa-hankkeen toiminnan
tavoitteena on ohjata työhön tai pitkäkestoiseen koulutukseen niitä yh-
teiskuntatakuun piiriin kuuluvia alle 30 vuotiaita työttömiä helsinkiläi-
siä, joille ei TE toimiston toimenpitein ole löytynyt ratkaisua tilantee-
seen kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Neuvontaa, ohjausta ja syventävää ohjausta tarjoaa nuorille Ohjaamo
Helsinki palvelukokonaisuus. Se palvelee alle 30 vuotiaita nuoria
matalan kynnyksen palvelumallilla  kohti työtä ja koulutusta. Palveluko-
konaisuus on hallintokuntarajat ylittävä palvelumalli ja nuori saa yhden
työntekijän kautta tarvitsemansa monilaiset palvelut.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että työllisyyspalveluiden asiakkaille
varataan koulutuksiin, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen,
valmennuksiin ja lyhytkursseihin yhteensä 700 000 euroa. Maahan-
muuttajien kielikoulutukset integroidaan mahdollisuuksien mukaan
osaksi toiminnallisia palveluita. Työkokeilussa, kuntouttavassa työtoi-
minnassa, palkkatuetussa työssä, Helsinki-lisällä tai palvelu- tai uraoh-
jauksessa oleville henkilöille järjestetään erilaista ammatillista kehitty-
mistä tukevaa ja työnhakuvalmiuksia parantavaa koulutusta, työval-
mennusta sekä yksilöllisesti räätälöityjä kursseja tai palveluja ja tarvitta-
essa henkilöt voivat saada myös henkilökohtaista uraohjausta. Erityi-
sesti yritysten rooli sekä työkokeilu-, oppisopimuskoulutus- että työpaik-
kojen tarjoajana on merkittävä. Työpaikkatarjonnan monipuolistaminen
on kaupungin hallintokuntien, yritysten ja järjestöjen yhteinen haaste
vastatakseen työttömien tarpeeseen.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 asia nro 35

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 100

HEL 2016-002654 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetusvirasto tekee tiivistä monihallintokuntaista yhteistyötä työllisyy-
den edistämiseksi Helsingissä. Opetusvirastolla on ollut aktiivinen rooli
maahanmuuttajien työllistymistä edistävässä osaamiskeskuksen toi-
meenpanossa sekä nuorisotakuun kohderyhmälle suunnatussa Ohjaa-
mossa.

Osaamiskeskus tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja kotoutumisen ja työllistä-
misen edistämiseen. Toimintamallin pääkohderyhminä ovat työikäiset
oleskeluluvan saaneet aikuiset maahanmuuttajat sekä perus- että toi-
sen asteen nivelvaiheessa olevat nuoret. Osaamiskeskus vastaa kes-
keisiin työ- ja koulutuspolkujen rakenteellisiin haasteisiin. Toteutuk-
sesta vastaavat Stadin aikuisopisto ja Helsingin aikuislukion, sosiaali-
ja terveysvirasto sekä kaupunginkanslian elinkeino-osasto. Uuden-
maan TE-toimisto on sitoutunut osaamiskeskukseen omalta osaltaan.
Osaamiskeskus aloitti toimintansa toukokuussa 2016 ja se rahoitetaan
kaupunginvaltuuston myöntämästä 10 miljoonan erillismäärärahasta.
Lisärahoituksen arviointi ei toiminnan vasta käynnistyessä ole tarkoituk-
senmukaista.

Ohjaamo edistää nuorisotakuun kohderyhmän alle 30-vuotiaiden koulu-
tuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten työllisyyttä tarjoten
tukea ja ohjusta sekä erilaisia palveluja työllistymisen edistämiseksi.
Nuorisotakuun kohderyhmälle työllistymisen kannalta koulutus on ensi-
sijaista. Stadin ammattiopisto toimii kiinteästi Ohjaamossa. Ohjaamo on
kaupungin (opetusvirasto, kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveysvirasto
sekä nuorisoasiainkeskus) ja TE-palveluiden ESR-rahoituksella toteu-
tettu monialainen nuorten palvelupiste. Ohjaamo-toiminnan jatkuminen
tulee arvioida ja varmistaa ennen rahoituksen päättymistä.
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Koulutus edistää työllisyyttä. Helsinkiläisistä 20 29-vuotiaista 20 % eli
yli 21 000 helsinkiläistä ei ole suorittanut perusasteen jälkeistä tutkin-
toa. Tälle kohderyhmälle tarvitaan edelleen lisää ammatillisen koulutuk-
sen paikkoja. Stadin ammattiopisto sekä Stadin aikuisopisto tarjoavat
työllistymisen varmistamiseksi erilaisia vaihtoehtoja osaamisen kerryt-
tämiseen, tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Ammatilliseen koulutuk-
seen sisältyvää työssäoppimista toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työ-
paikkojen kanssa. Työssäoppiminen edistää opiskelijoiden työelämä-
valmiuksia ja työllistymistä edelleen.

Oppisopimuskoulutus yhdistää työn ja koulutuksen. Helsingin kaupunki
on monialainen työnantaja, jolla olisi mahdollisuus vahvistaa työnanta-
jaroolia oppisopimuskoulutustyöpaikkojen tarjoajana. Kaupunki voisi
tarjota oppisopimustyöpaikkoja muutenkin kuin työvoimatarpeensa nä-
kökulmasta. Tämä takaisi esim. nuorille koulutuksen ja vahvan työko-
kemuksen mahdollistaen uusia työllistymispolkuja eri työnantajien pal-
veluksessa.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
Arja Kukkonen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2016 § 130

HEL 2016-002654 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:

ja panostaa erityisesti nuorisotyöllisyyden hoitoon. Kaupunkitasoinen
vastuu työllisyyden hoidosta on kaupunginkanslialla. Työllisyyden hoi-
don vastuunjakoa ja rahoitusta on uudistettu siten, että nykyään työ-
markkinatuen kuntarahoitusosuudesta vastaa kaupunginkanslia.
Vuonna 2015 kuntarahoitusosuus oli noin 56 miljoonaa euroa.

Työttömien määrä on kohonnut Helsingissä yhtäjaksoisesti lähes neljä
vuotta. Vuoden 2015 lopussa Helsingin työttömyysaste oli 12,7 pro-
senttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.
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Tammikuussa 2016 kaupungissa oli 41 800 työtöntä työnhakijaa. Edel-
liseen vuoteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut voi-
makkaasti kun taas alle 25-vuotiaiden työttömien määrässä on pientä
laskua.

Sosiaali- ja terveysviraston työllistymisen tuki järjestää palveluja, joiden
tavoitteena on edistää työttömien ja osatyökykyisten helsinkiläisten
osallistumista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Työllistymisen tuki tar-
joaa laaja-alaista verkostotyötä, yksilöllistä ohjausta ja arviointia sekä
kuntouttavia työllistymispalveluja. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli
vuonna 2015 yhteensä 1 725 henkilöä ja palkkatukityö mahdollistettiin
112 henkilölle.

Viime vuonna käynnistynyt Ohjaamo tulee vaikuttamaan myönteisesti
nuorten työllistymiseen ja koulutuspolkuihin. Kuntouttavan työtoiminnan
asiakasmääriä sosiaali- ja terveysvirasto pystyy tänä vuonna lisää-
mään. Pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu TYP Helsinki kasvattaa uusien
asiakkaidensa määrää. Tätä kehitystä jatketaan vuonna 2017 talousar-
vion puitteissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 on
laadittu kaupunginhallituksen 4.4.2016 laatimisohjeissaan antamaan
raamiin. Työllisyyden hoidolla on oma talousarviokohtansa. Vuoden
2017 talousarvioraami ei mahdollista kustannuksia lisääviä toimenpi-
teitä.

Terveysvaikutusten arviointi

Työttömyys, varsinkin pitkittyessään, on merkittävä riskitekijä ihmisen
terveydelle ja hyvinvoinnille. Työllisyyttä edistävillä ja työttömyyttä vä-
hentävillä toimilla sekä työttömille tarjottavilla tukitoimilla voidaan edis-

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 62

HEL 2016-002654 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.
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Nuorisoasiainkeskus katsoo, että valtuutettu Hakasen talousarvioaloit-
teessaan esiin nostama nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on
huolestuttava kehityssuunta. Tämän kehityksen pysäyttämiseen kau-
pungin tulee pyrkiä määrätietoisin toimin, vaikka hyvin tiedossa on, että
työllisyyskehitykseen vaikuttavat tekijät ovat pääosin kaupungin omien
toimien ulottumattomissa.

Ohjaamo Helsingissä pilotoidaan ja luodaan parhaillaan Helsinkiin alle
30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelumallia koulutuksen ja työelä-
män ulkopuolella oleville nuorille. Tässä tavoitteena on palvella nuorta
hänen tarpeidensa mukaisesti kehittämällä monialaista osaamista yh-
distävä työote ja palvelumalli sekä sitä tukeva johtamisjärjestelmä.

Nuorisoasiainkeskus osallistuu tiiviisti Ohjaamo-toiminnan kehittämi-
seen ja on osoittanut toimintaan kolmen nuoriso-ohjaajan sekä yhden
mediasuunnittelijan työpanoksen.

Nuorisotyön tulee olla nuorten tukena työmarkkinoiden muutoksessa -
tällä tavalla nuorisotyö tukee nuorten työelämätaitoja ja ehkäisee nuori-
sotyöttömyyttä. Nuorisotyö valmentaa ja kannustaa nuoria toimimaan
oma-aloitteisesti ja vastuullisesti.

Nuorisotyö mahdollistaa nuorten onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa
nuoren uskoa itseensä sekä omiin mahdollisuuksiinsa. Nuorisotyö toi-
mii nuorten puolestapuhujana työmarkkinoilla ja tuo nuoret esiin tule-
vaisuuden osaajina.

Nuorisoasiainkeskuksen mukaan Ohjaamon toimintamallin kehittämi-
nen on merkittävä edistysaskel nuorten työllisyyden hoidossa. Ohjaa-
moon tulee kehittää selkeät ja yhtenäiset käytänteet, jotta nuorten oh-
jaus ja palvelu edelleen kehittyy ja vahvistuu. Tämä kehittämistyö voi-
daan toteuttaa hallintokuntien nykyisten määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, osastopäällikkö, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 7 muun talousarvioaloite sote-palvelu-
jen parantamisesta

HEL 2016-002655 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. palvelusuunnitelmien ja niissä
kirjattujen palvelujen järjestämiseksi määräaikojen puitteissa 10 milj.
euroa ja kiireettömään hoidon pääsyn määräaikojen ja päivystysase-
tuksen toteuttamiseksi 10 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteuttaa strategisia tavoitteitaan palveluja
uudistamalla. Uudistaminen tähtää palvelujen saatavuuden ja asiakas-
kokemuksen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden paranemiseen. Kes-
keisiä ovat prosessien ja johtamisen uudistaminen sekä perhekeskus,
terveys- ja hyvinvointikeskus ja monipuolinen palvelukeskus toiminta-
mallien kehittäminen. Työ etenee ja siinä huomioidaan kaupungin lin-
jausten ohella voimassa ja valmisteilla oleva lainsäädäntö, kansalliset
ohjeet ja suositukset, tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalli-
nen uudistus sekä yhteiskunnan ajankohtaiset muutosvoimat.

Ikäihmisten palveluja uudistetaan Stadin ikäohjelman ja vanhuspalvelu-
lain suuntaisesti koko kaupungissa. Stadin ikäohjelma on monihallinto-
kuntainen suunnitelma ja toimenpidekokonaisuuksien vetovastuuta on
eri hallintokunnilla. Sosiaali- ja terveysvirastossa painopisteenä on ko-
tona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Palveluvalikko on laaja
ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ottaen huomioon
henkilön muuttuvat tarpeet. Siirtymäajat hoitomuodosta toiseen ovat
suositusten mukaisia.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on 1.1.2015 alkaen otettu käyttöön van-
huspalvelulain mukainen vastuutyöntekijä-käytäntö. Vastuutyöntekijä
nimetään silloin, kun henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen
ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastuutyöntekijäksi valitaan
iäkkään henkilön palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukai-
nen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattilainen.

Lapsiperheiden kotipalvelu toteutuu matalalla kynnyksellä, eikä palve-
lun piiriin pääsyyn ole jonoa. Lastensuojelussa kodin ulkopuolisten si-
joitusten määrä on viime vuosina vähentynyt.

Terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa noudatetaan hoitotakuun
määräaikoja. Palvelujen uudistamisen yhteydessä vahvistetaan ter-
veyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen saumatonta yhteistyötä ja kootaan
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asiakkaan ympärille tarpeen mukainen palvelukokonaisuus ja asiantun-
tijatiimi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaratkaisuissa edetään hyväksyttyjen
suunnitelmien mukaan niin palvelujen keskittämisessä kuin lähipalvelu-
jen varmistamisessakin.

Perustoimeentulon maksatuksen siirtymisestä Kelaan ja sen vaikutuk-
sista sosiaali- ja terveysviraston toimintaan on tehty suunnitelma. Viras-
ton vastuulle jääviin palveluihin varataan riittävä henkilöstö ja resurssit.

Talousarviossa ei ole erikseen varauduttu em. määrärahojen korottami-
seen. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppuvuodesta
laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. Käyttösuunnitelmista
päättää lautakunta.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite kvsto 2.3.2016 asia nro 36

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2016 § 131

HEL 2016-002655 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:

- ja terveysvirasto toteuttaa strategisia tavoitteitaan palveluja
uudistamalla. Uudistaminen tähtää palvelujen saatavuuden ja asiakas-
kokemuksen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden paranemiseen. Kes-
keisiä ovat prosessien ja johtamisen uudistaminen sekä perhekeskus,
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terveys- ja hyvinvointikeskus ja monipuolinen palvelukeskus  -toiminta-
mallien kehittäminen. Työ etenee ja siinä huomioidaan kaupungin lin-
jausten ohella voimassa ja valmisteilla oleva lainsäädäntö, kansalliset
ohjeet ja suositukset, tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalli-
nen uudistus sekä yhteiskunnan ajankohtaiset muutosvoimat.

Ikäihmisten palveluja uudistetaan Stadin ikäohjelman ja vanhuspalvelu-
lain suuntaisesti koko kaupungissa. Stadin ikäohjelma on monihallinto-
kuntainen suunnitelma ja toimenpidekokonaisuuksien vetovastuuta on
eri hallintokunnilla. Sosiaali- ja terveysvirastossa painopisteenä on ko-
tona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Palveluvalikko on laaja
ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ottaen huomioon
henkilön muuttuvat tarpeet. Siirtymäajat hoitomuodosta toiseen ovat
suositusten mukaisia.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on 1.1.2015 alkaen otettu käyttöön van-
huspalvelulain mukainen vastuutyöntekijä-käytäntö. Vastuutyöntekijä
nimetään silloin, kun henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen
ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastuutyöntekijäksi valitaan
iäkkään henkilön palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukai-
nen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattilainen.

Lapsiperheiden kotipalvelu toteutuu matalalla kynnyksellä, eikä palve-
lun piiriin pääsyyn ole jonoa. Lastensuojelussa kodin ulkopuolisten si-
joitusten määrä on viime vuosina vähentynyt.

Terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa noudatetaan hoitotakuun
määräaikoja. Palvelujen uudistamisen yhteydessä vahvistetaan ter-
veyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen saumatonta yhteistyötä ja kootaan
asiakkaan ympärille tarpeen mukainen palvelukokonaisuus ja asiantun-
tijatiimi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaratkaisuissa edetään hyväksyttyjen
suunnitelmien mukaan niin palvelujen keskittämisessä kuin lähipalvelu-
jen varmistamisessakin.

Perustoimeentulon maksatuksen siirtymisestä Kelaan ja sen vaikutuk-
sista sosiaali- ja terveysviraston toimintaan on tehty suunnitelma. Viras-
ton vastuulle jääviin palveluihin varataan riittävä henkilöstö ja resurssit.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 on
laadittu kaupunginhallituksen 4.4.2016 laatimisohjeissaan antamaan
raamiin. Vuoden 2017 talousarvioraami ei mahdollista kustannuksia li-
sääviä toimenpiteitä.

Terveysvaikutusten arviointi
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Kaikissa ikävaiheissa ja elämäntilanteissa tarpeen mukaisilla, riittävillä
ja yksilöllisesti suunnitelluilla ja toteutuvilla sosiaali- ja terveyspalveluilla
voidaan ylläpitää ja edistää henkilön terveyttä ja hyvinvointia. Erityisesti
syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien palvelujen saannin var-
mistamisella voidaan vaikuttaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventumi-

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 21.04.2016 § 165

HEL 2016-002655 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
kaupunginvaltuutettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloitteesta sote-pal-
velujen parantamiseksi:

Kiinteistöviraston tilakeskus huolehtii Helsingin palveluverkosta ja to-
teuttaa tilahankkeita palveluita tuottavien hallintokuntien muuttuvien ti-
latarpeiden ja valtuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaisesti si-
ten, ettei tilamäärä kasva ja siten, että hankkeet priorisoidaan inves-
tointiohjelmaan turvallisuuden ja terveellisyyden sekä hallintokuntien
tarpeen mukaan.

Aloitteessa mainittuja palveluita ja palveluverkkoa sosiaali- ja terveysvi-
rasto kehittää yhteistyössä kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa ot-
taen huomioon palvelujen tarpeen, niiden laadun, palveluista syntyvät
yksikkökustannukset sekä saavutettavuuden valtuuston hyväksymien
strategiaohjelman ja talousarvion investointiraamin pohjalta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Anne Löfström, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40333

anne.lofstrom(a)hel.fi
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 6 muun talousarvioaloite kirjasto- ja
kulttuurimäärärahoista

HEL 2016-002656 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään muun muassa lähikirjastojen riittävien
palveluiden ja resurssien turvaamista, lisärahoitusta kulttuuritoimeen ja
osallistavan budjetoinnin kokeilua kulttuurikeskuksen avustuksissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkirjasto pyrkii parantamaan
palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta toimintoja uudelleen organi-
soimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa, tiivistämällä yhteistyötä mui-
den kirjastojen kanssa ja kehittämällä prosesseja ja toimintamalleja.
Kaupunginkirjasto osallistuu keskustakirjastotehtävänsä mukaisesti val-
takunnallisten tai kuntarajat ylittävien kirjastoalan tietojärjestelmien ke-
hittämiseen muun muassa Kansalliskirjaston, maan muiden kirjastojen
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Sähköisiä asiointimahdolli-
suuksia kehitetään asiakassuhteen hoitoon sekä etsitään teknisiä rat-
kaisuja asukasviestintään että kirjastotilojen omatoimiseen käyttöön.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että kaupunginkirjaston nykyinen henkilöstön taso on riittävä ta-
kaamaan laadukkaat kirjastopalvelut. Kirjastojen alueellinen ja valta-
kunnallinen yhteistyö on lisääntynyt ja Helmet-verkkosivuston käyttöön-
otto on tehostanut henkilöstöresurssien käyttöä. Tämä on mahdollista-
nut henkilöstön joustavan hyödyntämisen takaamalla laadukkaat kirjas-
topalvelut alueellisesti tasapuolisesti. Tämän vuoksi kaupunginkirjasto
on varautunut hoitamaan keskustakirjaston palvelut nykyisellä henkilö-
kunnalla.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman 2013 - 2016 mukaan
kaikkien hallintokuntien on laadittava tilankäyttöohjelmat ja tehostamis-
suunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä
palvelujen ja työn uudet muodot. Tavoite on, että kaupungin käytössä
olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakau-
della.  Lisäksi jokaisen in-yhteydessä on selvitettävä, onko ao. hanke
toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa ja
toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja eläköitymiseen
varautumiselle strategiaohjelmassa 2013 - 2016 asetut tavoitteet. Kau-
punginhallitus viittaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon ja to-
teaa, että nykyinen kirjastoverkon muotoutuminen ja kehittyminen on
seurannut kaupungin yleistä kehitystä ja uusia kirjastoja on perustettu
kaupungin kasvaessa uusille alueille. Maunula-talo otetaan käyttöön
loppuvuodesta 2016, Herttoniemen kirjaston muutosta uusiin tiloihin on
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tehty päätös ja Laajasalon kirjastolle osoittaneen uusi paikka rakennet-
tavassa kauppakeskuksessa

Kaupunginhallitus viittaa edelleen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lau-
suntoon ja toteaa lopuksi että, kulttuuri- ja kirjastolautakunta valtuutti
12.4.2016 kulttuurikeskuksen aloittamaan hankkeen avustusjärjestel-
män ja avustusperiaatteiden ja käytäntöjen uudistamiseksi tarkoituk-
sena tehostaa kaupungin strategiaohjelman toteutumista. Tämän työn
yhteydessä on tarkoitus kuulla taide- ja kulttuurikenttää sekä keskeisiä
sidosryhmiä. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta tulee päättämään avustus-
järjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä avustusuudistusvalmis-
telun perusteella.

Kaupunginkirjaston ja kulttuurikeskuksen määrärahojen tarkempi koh-
dentaminen tehdään loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien
yhteydessä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 asia nro 37

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 02.06.2016 § 248

HEL 2016-002656 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakanen ym. tekemästä talousarvioaloitteesta, joka koskee kir-
jasto- ja kulttuurimäärärahoja, seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskus vuokraa kaupungin omistamia huonetiloja
kaupunginkirjastolle kaupungin päättämin, sisäisen vuokran periaattein
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(Khs 14.12.2015) ja ilmoittaa vuosittain vuokra-vaikutusarviot kaupun-
ginkirjastolle, joka itse valmistelee kirjastoja koskevat määrärahaesityk-
sensä päätöksentekoa varten.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antaa vuosittain kiinteistölautakunnalle
talonrakennushankkeiden ohjelmaluonnoksen, jossa on ehdotus tule-
vien vuosien kirjastohankkeiksi. Kirjastotoimen tarpeisiin tilakeskus
hankkii uusia tiloja vuokraamalla niitä ulkopuolisilta omistajilta - tai joko
peruskorjaamalla olemassa olevia kaupungin tiloja tai uudisrakenta-
malla niitä kaupungin investointimäärärahoin. Uusien kirjastotilojen
hankinta vaatii pääsääntöisesti lautakunta-, kaupunginhallitus- tai val-
tuustopäätöksen, minkä yhteydessä myös sisäisestä vuokrasta pääte-
tään hankekohtaisesti.

Vuosina 2016 - 2019 täysin uusia kirjastoja ovat keskustakirjasto, Hert-
toniemen kirjasto-nuorisotila, Maunulan kirjasto sekä mahdollisesti Laa-
jasalon kirjasto-nuorisotila.  Vuokra-alaltaan nämä uudet kirjastot ovat

m² suuruisista vanhoista, soveltumattomista rakennuksista / kiinteis-
töistä osoitteissa Koulutanhua 2 B ja Kettutie 8. Noihin kiinteistöihin

Uusien kirjastotilojen valmistuminen samaan aikaan tietysti rasittaa
vuokran lisäksi mm. kirjastotoimen kalustusmäärärahaa kyseisinä vuo-
sina.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antaa asiasta oman lausunnon kaupun-
ginkanslialle.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Raija Mäkinen-Stormbom, toimitilatarkastaja, puhelin: 310 40365

raija.makinen-stormbom(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 10.05.2016 § 51

HEL 2016-002656 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Helsingin kirjastoverkko palvelee nykyisellään kaupunkilaisia hyvin. Uu-
sien kirjastoyksiköiden rakentaminen edellyttää huomattavan suurta vä-
estöpohjaa ja merkittävää lapsimäärää alueella sekä etäisyyttä muista
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kirjastopisteistä. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnossa kaupun-
gin talonrakennusohjelmasta 2017-26 (22.3.2016) mainitaan Mellun-
mäki, jossa halutaan soveltaa Maunula-talo tyyppistä laajalle yhteis-
työlle perustuvaa toimintakonseptia. Östersundomista todetaan, että
laajempaa väestöä palveleva kirjastotila tulisi saada alueelle samalla
kun asuntorakentaminen etenee. Tämäkin hanke tulisi olemaan use-
amman hallintokunnan yhdessä toteuttama kumppanuushanke.

Kaupunginkirjaston vuokramenot kasvavat vuodesta 2017 alkaen. Töö-
lön remontista valmistunut kirjasto kohonneine vuokrineen on käytössä
koko vuoden. Maunula-talo otetaan käyttöön joulukuussa 2016. Hertto-
niemen kirjaston muutosta uusiin tiloihin on tehty päätös ja Laajasalon
kirjastolle osoitettaneen uusi paikka rakennettavassa kauppakeskuk-
sessa. Herttoniemen kirjaston muutto parantaa saavutettavuutta alu-
eella olennaisesti. Laajasalon nykyiseen rakennukseen kirjasto on tyy-
tyväinen, mutta tilakeskuksen mukaan sen tekninen ikä on lopussa.
Kummatkin muutot lisäävät kirjaston vuokramenoja.

Kaupunginkirjasto on varautunut hoitamaan myös keskustakirjaston ny-
kyisellä henkilökunnallaan. Myöskään Töölön remontti tai muut muutot
eivät aiheuta henkilöstötarpeita. Aineistomäärärahatavoite on 5,25 eu-
roa asukasta kohden, mikä asukasmäärän kasvaessa tarkoittaa vas-
taavia vuosittaisia kasvupaineita. Kasvaneiden vuokrakulujen sisällyttä-
minen kirjaston perusraamiin vuodesta 2017 alkaen on haastavaa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että keskustakirjaston valmistu-
essa tarvitaan vuokrakulujen kattamiseksi lisäys määrärahoihin. Sa-
moin tarvitaan lisäys henkilöstömäärärahoihin, jotta myös lähikirjasto-
jen riittävät henkilöstöresurssit turvataan.

Asukkaiden osallistuva budjetointi on koko kaupunginkirjastossa käy-
tössä englanninkielisen aineiston valinnassa. Sitä pilotoitiin vuonna
2015 ja otettiin pysyvään käyttöön 2016.

Hallintokuntien yhteistyön järjestämisessä kaupungin toimijat odottavat
toimialauudistusta. Se vaikuttaa olennaisesti yhteistyön järjestämisen
ehtoihin. Maunula-talosta kertyvää kokemusta käytetään yhtenä mal-
lina seuraaville aluekohtaisille käyttäjäyhteistyöhankkeille. Kirjasto on
parhaillaan käynnistämässä verkossa toimivaa kehittäjäkumppaniver-
kostoa, jonka yhtenä mallina on käytetty kaupunginmuseon vastaavaa
toimintaa. Verkostolle voidaan esittää osa yhteissuunnittelukysymyk-
sistä etenkin jos kyseessä ovat koko kirjastoverkkoa koskevat tai hyvin
nopeat ja selkeät asiat.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta valtuutti 12.4.2016 kulttuurikeskuksen
aloittamaan hankkeen avustusjärjestelmän ja avustusperiaatteiden ja
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käytäntöjen uudistamiseksi. Tämän työn yhteydessä kuullaan taide- ja
kulttuurikenttää sekä keskeisiä sidosryhmiä.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta tulee päättämään avustusjärjestelmän
kokonaisvaltaisesta kehittämisestä avustusuudistusvalmistelun perus-
teella.

Käsittely

10.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Väisänen: Esitän 3. kappaleen jälkeen ennen asukkaiden
osallistuvaa budjetointia:
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että Keskustakirjaston valmistu-
essa tarvitaan vuokrakulujen kattamiseksi määrärahoihin lisäys. Sa-
moin tarvitaan lisäys henkilöstömäärärahoihin, jotta myös lähikirjas-
toissa turvataan riittävät henkilöstöresurssit.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kirjastotoimen apulaisjohtaja
Anna-Maria Soininvaara

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi
Veikko Kunnas, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 5 muun talousarvioaloite koulujen re-
surssien lisäämisestä

HEL 2016-002657 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että opetusviraston vuoden 2017 ta-
lousarvion raamiin ja taloussuunnitelmaan 2017-2019 lisätään 8,0 milj.
euroa lähikoulujen turvaamiseen, oppilas-huoltoon ja opinto-ohjauk-
seen,  maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmentavaan ja kie-
liopetukseen, opetusmateriaalien ja välineiden hankintoihin, digitaalis-
ten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja ammatillisen koulutuksen pa-
rantamiseen.  Lisäksi esitetään 500 000 euroa lisämäärärahaa opetus-,
nuoriso- ja liikuntatoimen ja kolmannen sektorin yhteishankkeille ilta-
päiväliikunnan lisäämiseksi ja lisämäärärahaa koulutilojen rakentami-
seen ja peruskorjaukseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2017 talousarviossa on perus-
opetuspalveluiden mitoituksen lähtökohtana laadukas ja turvallinen lä-
hikoulu eli perusopetuksen tarjoaminen oman asuinalueen koulussa
peruspalveluna. Ruotsinkielisessä lastenpäivähoidossa taas turvataan
tasapuoliset palvelut koko kaupungin tasolla.

Opetustoimen talousarviossa 2017 on varauduttu vuonna 2014 voi-
maan tulleen ja vuoden 2015 alusta muutetun oppilas- ja opiskelija-
huoltolain mukaisiin mitoitusperusteisiin. Kaupungin omien koulujen ja
oppilaitosten psykologi- ja kuraattoriresursseja on lisätty vuoden 2017
talousarviossa.  Määrärahalla on lisätty oppilashuoltohenkilökuntaa pe-
rusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetusvi-
rasto järjestää lain edellyttämällä tavalla kyseiset palvelut Helsingissä
myös muiden koulutuksen järjestäjien oppilaille ja opiskelijoille sekä
esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa että ammatillisessa kou-
lutuksessa.

Vuoden 2016 talousarviossa linjatun mukaisesti opetuslautakunta on
valmistellut koulutuksen ja oppimisen digistrategian 2016-2019, jonka
toimenpidesuunnitelman ja resurssitarpeen kaupunginhallitus on hy-
väksynyt keväällä 2016. Ohjelman toteuttamiseen on varauduttu ta-
lousarviossa ja taloussuunnittelussa.

Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamiseksi toisen asteen koulutuksen
tarjonta maksimoidaan lukiokoulutuksessa kysynnän ja ammatillisen
koulutuksen järjestämisluvan puitteissa, jotta alle 29-vuotiaille ilman toi-
sen asteen tutkintoa oleville nuorille aikuisille voidaan turvata tutkinto.
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Nykyinen järjestämislupa kattaa vuodet 2014-2016. Ammatillisen koulu-
tuksen järjestämisluvat uudistetaan vuoden 2017 alusta.

Kaupunginhallitus viittaa edelleen opetuslautakunnan, nuorisolautakun-
nan ja liikuntalautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin strate-
giaohjelman mukaan opetusvirasto motivoi oppilaita ja opiskelijoita mo-
nipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja niiden jälkeen. Tavoit-
teena on, että Liikkuva koulu-toimintamallin toimintakulttuurin muutta-
miseksi fyysisesti aktiivisempaan suuntaan ja saada lähes kaikki kau-
pungin peruskoulut mukaan hankkeeseen. Liikuntaviraston liikunnan-
ohjausosastolla on kehitetty ja tuotettu yhteistyössä liikuntaseurojen ja
opetusviraston kanssa matalan kynnyksen liikuntapalveluja vuosiluok-
kien 1-6 ja vuosiluokkien 7-9 oppilaille. Näitä maksuttomia tai erittäin
edullisia EasySport- ja FunAction liikuntapalveluja toteutetaan sekä
koulujen että liikuntaviraston tiloissa iltapäivisin. Nuorisoasiankeskuk-
sen eräänä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa liikunnan osuutta nuo-
riso-työssä.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman 2013-2016 mukaan
kaikkien hallintokuntien on laadittava tilankäyttöohjelmat ja tehostamis-
suunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä
palvelujen ja työn uudet muodot. Tavoite on, että kaupungin käytössä
olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakau-
della.  Lisäksi jokaisen investointihankkeen yhteydessä on selvitettävä,
onko ao. hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraa-
min puitteissa ja toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja
eläköitymiseen varautumiselle strategiaohjelmassa 2013-2016 asetut
tavoitteet. Peruskorjaushankkeiden osalta hankkeet asetetaan tärkeys-
järjestykseen niin, että ensisijaisia ovat turvallisuuden ja terveellisyyden
kannalta välttämättömät ja ylläpitokustannuksia pienentävät energiate-
hokkuutta parantavat peruskorjaushankkeet. Uudisrakennushankkeista
etusijalla ovat palvelujen kokonaiskustannuksia vähentävät korvaavat
hankkeet ja uusien asuntoalueiden toteuttamiseksi välttämättömät
hankkeet.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 asia nro 38
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 98

HEL 2016-002657 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lähikoulujen turvaaminen sekä määrärahojen lisääminen koulutilojen rakentami-
seen ja peruskorjaamiseen

Opetuslautakunta on antanut 22.3.2016 lausunnon talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2017-2026. Lausun-
non mukaan opetustoimen kannalta tärkeintä 10-vuotisessa investointi-
tarkastelussa on, että varmistetaan tarvittavat peruskoulupaikat oppi-
laan asuntoalueella, koulutustakuun toteutuminen, terveellinen sisäilma
ja lakisääteinen oikeus päivähoitopaikkaan. Opetuslautakunta katsoo
mainittujen osa-alueiden olevan tärkeydeltään samanarvoisia.

Opetuslautakunnan näkemyksen mukaan Helsingin kaupungin inves-
tointimäärärahan raami on riittämätön opetustoimen tilatarpeisiin. Tämä
heikentää erityisesti suomenkielisen perusopetuksen toimintaedellytyk-
siä. Etenkin uusien alueiden kasvavien oppilasmäärien tilatarpeet jou-
dutaan toteuttamaan tilapäisillä ratkaisuilla ennen pysyvien opetustilo-
jen rakentamista.

Koska oppilasmäärän ennustetaan kasvavan noin 1 000 oppilaan vuo-
sivauhdilla, tilakeskuksen ehdottomasta lisärakentamisesta huolimatta
suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa puuttuu oppi-
laspaikkoja sekä ruotsinkielisessä päivähoidossa päivähoitopaikkoja
useilla alueilla yhteensä n. 8 000 paikkaa. Uusien opetustilojen tarve
suomenkielisessä perusopetuksessa oppilaspaikkoina ilmaistuna on
vuonna 2026 suurin keskisellä, eteläisellä ja pohjoisella alueella sekä
läntisen alueen osalta erityisesti Haagassa.

Opinto-ohjaajien ja koulukuraattorien sekä koulupsykologien määrän lisääminen

Opetusvirasto on tarkistanut vuonna 2015 omien koulujensa ja oppilai-
tostensa psykologi- ja kuraattoriresurssit vastaamaan vuonna 2014 voi-
maan tulleen ja vuoden 2015 alusta muutetun oppilas- ja opiskelija-
huoltolain perusteena olleita mitoitusperiaatteita: yksi psykologi 1 000
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oppilasta/opiskelijaa kohti ja yksi kuraattori 780 oppilasta/opiskelijaa
kohti. Kaupungin omien koulujen ja oppilaitosten psykologi- ja kuraatto-
riresursseja on lisätty vuosina 2015-2016 ja lisätään myös vuoden
2017 talousarvioehdotuksessa. Sama resursointi turvataan myös muille
Helsingissä koulutusta järjestäville joko kaupungin tuottamana tai avus-
tamana kaupunginhallituksen linjaamin avustusperiaattein.

Kouluavustajien palkkaaminen

Koulunkäyntiavustajien vakanssien määrä vähenee vuoden 2017 ta-
lousarvioehdotuksessa, koska kaupunginkanslian päätöksellä on lak-
kautettu vakanssit, jotka ovat jääneet tyhjiksi ennen elokuun alkua
2014. Näin ollen avustajaresurssien määrä ei käytännössä vähene
vuoden 2016 tasosta. Avustajien tehtäviä vakinaistetaan vuosittain, kun
nähdään tehtävään pysyväinen luonne. Lisäksi opetusvirasto hankkii
avustajapalveluja myös Seure Henkilöstöpalvelut oy:stä. Resursseilla
pystytään turvaamaan perusopetuslain tarkoittamat avustajapalvelut.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmentava ja kieliopetus

Opetusviraston yhtenä painopistealueena suunnittelukaudelle 2017-
2019 on maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulupolun tuke-
minen.

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu talousarvioraamin mahdollista-
missa puitteissa maahanmuuttajataustaisten oppilaitten ja opiskelijoi-
den määrän kasvuun sekä perusopetuksessa että toisen asteen koulu-
tuksessa. Kuten kaupunginhallituksen hyväksymissä talousarvioehdo-
tuksen laatimisohjeissa on kuitenkin todettu, turvapaikanhakijoiden
määrän muutoksia ja vaikutuksia opetusviraston palveluiden kysyntään
on vaikeaa arvioida.

Stadin aikuisopistossa on käynnistetty kuluvana vuonna kaupunginhal-
lituksen myöntämällä 7,5 miljoonan euron erillisrahoituksella moniam-
matillisena palvelukokonaisuutena osaamiskeskuksen pilotointi. Osaa-
miskeskus vastaa turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien työ- ja
koulutuspolkujen rakenteellisiin haasteisiin. Osaamiskeskuksen toimin-
nan jatkaminen edellyttää erillisrahoituksen jatkumista myös vuonna
2017, koska opetusviraston talousarvioraami ei mahdollista toiminnan
jatkorahoitusta.

Aloitteessa on myös esitetty valmistavan luokan resursointia niin, että
ehditään perehtyä lapsen aiempiin oppimistapoihin, -tuloksiin ja -kult-
tuuriin sekä samalla vahvistamaan suomen kielen oppimista. Aloitteen
mukaan tarvittaessa osa valmistavista luokista voisi olla kaksivuotisia.
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Valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden lukuvuoden oppimäärää;
6-10 vuotiaille 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia.
Valmistavan opetuksen yhtenä tavoitteena on antaa valmiuksia perus-
opetukseen siirtymistä varten. Opetusta ei siis voi jatkaa toiselle luku-
vuodelle. Oppilaan integroiminen perusopetukseen on tärkeää. Opetus-
järjestelyt suunnitellaan ja opetusta eriytetään oppilaan ikä- ja kehitys-
vaiheiden mukaisesti. Kouluissa toteutetaan myös mallia, jossa al-
kuopetusikäiset valmistavan opetuksen oppilaat alkavat opiskelunsa
lähikoulussa ja heille toteutetaan valmistava opetus omassa lähikou-
lussa inklusiivisesti. Näin lapsi pääse osana kotouttamisprosessia heti
alussa toimimaan oman ikäkausitasoisen ryhmän kanssa, jolloin kaveri-
suhteita ja muita lapsen kannalta tärkeitä tekijöitä voidaan alusta läh-
tien tukea.

Opetusmateriaalien ja välineiden hankinta sekä digitaalisten oppimisympäristöjen
kehittäminen

Opetusviraston talousarvioehdotuksessa on varattu erityisresursseja
mm. opetussuunnitelmien uudistumisen edellyttämiin opetusmateriaali-
hankintoihin perusopetuksessa säilyttämällä vuodelle 2016 tehty taso-
korotus materiaalihankintoihin varattuihin määrärahoihin.

Vuoden 2016 talousarviossa linjatun mukaisesti opetuslautakunta on
valmistellut koulutuksen ja oppimisen digistrategian 2016-2019, joka
toimenpidesuunnitelmineen ja resurssitarpeineen menee seuraavaksi
kaupunginhallituksen käsittelyyn. Opetusviraston talousarvioehdotuk-
sessa ei ole erillisiä määrärahavarauksia tämän strategian toimeenpa-
noon.

Ammatillisen koulutuksen parantaminen

Aloitteessa on tuotu esille ammatillisen koulutuksen paikkojen riittämät-
tömyys, mutta siinä ei ole muutoin tarkemmin yksilöity, miten ammatil-
lista koulutusta tulisi parantaa. Opetuslautakunta on antanut 1.3.2016
(§ 25) lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Hakasen ym. am-
matillisen koulutuksen kehittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta.
Sen mukaan yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena on lisätä opiskelu-
paikkoja koulutustarpeeseen vastaamiseksi.

Opetusviraston vuoden 2017 talousarvioehdotuksen keskeisenä paino-
tuksena tulevalla suunnittelukaudella on toteuttaa koulutus- ja nuoriso-
takuuta. Siksi toisen asteen koulutuksen tarjonta maksimoidaan lukio-
koulutuksen kysynnän ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan
puitteissa. Ammatillisessa koulutuksessa on nyt käytössä kaikki järjes-
tämisluvan mukaiset paikat. Paikkoja on kuitenkin riittämättömästi suh-
teessa tarpeeseen. Helsingissä on 20 29-vuotiaita nuoria aikuisia, joilla
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ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, yli 20 000. Ammatillisen koulutuk-
sen järjestämisluvat uudistetaan vuoden 2017 alusta.

Lähiliikunnan edistäminen mm. opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen
sektorin yhteispiloteilla nuorten iltapäivätoiminnan lisäämiseksi.

Opetusviraston vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa on yhtenä poik-
kihallinnollisena tavoitteena kehittää lasten, nuorten ja perheiden aktii-
vista toimintaa ja vahvistaa osallisuutta siten, että jokaisella lapsella on
mahdollisuus johonkin harrastukseen. Tavoitteen mittariksi on asetettu,
että vähintään 40 suomen- ja viidessä ruotsinkielisessä peruskoulussa
koulun tiloja käytetään koulun jälkeen iltapäivisin harrastustoimintaan.

Lähes kaikki kaupungin peruskoulut ovat mukana Liikkuva koulu-hank-
keessa. Siinä on tavoitteena lisätä välitunteihin aktiivista toimintaa ja
oppitunteihin toiminnallisuutta mm. verkostoitumalla oman alueen ur-
heiluseurojen kanssa.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 76

HEL 2016-002657 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Yrjö Hakasen
talousarvioaloitteeseen, joka koskee koulujen resurssien lisäämistä:

Yrjö Hakasen talousarvioaloitteessa koulun resurssien lisäämiseksi on
esitetty myös 500 000 euroa lähiliikunnan edistämiseen mm. opetus-,
nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin yhteispiloteille nuor-
ten iltapäiväliikunnan edistämiseen.

Helsingissä on kehitetty syksystä 2012 lähtien toimivaa rakennetta Liik-
kuva koulu  ohjelman toteuttamiseksi peruskouluissa. Kehittämistyön
ansiosta Liikkuva koulu  ohjelma tarjoaa hyvät puitteet aloitteessa esi-
tetyn kaltaiselle toimintamallille, jossa koulujen ja koulupäivän yhtey-
teen lisätään liikuntamahdollisuuksia eri hallintokuntien sekä kolman-
nen sektorin yhteistyönä. Liikuntaviraston EasySport- ja FunAction-mal-
lit ovat esimerkki tällaisesta toiminnasta. Nämä maksuttomat tai erittäin
edulliset EasySport- ja FunAction-liikuntapalvelut ovat olleet suosittuja,
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ja ne ovat tavoittaneet huomattavan määrän helsinkiläisiä lapsia ja nuo-
ria. Toimintaa toteutetaan sekä koulujen että liikuntaviraston tiloissa il-
tapäivisin.

Koska malli ja toimintatavat esitetyn kaltaisen toiminnan järjestämiseksi
ovat jo olemassa, liikuntalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä
määrärahaa, jolla sekä EasySport- että FunAction-toimintaa on mah-
dollista kehittää ja laajentaa palvelemaan nykyistä useampia kouluja ja
asuinalueita.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

tytti.soini(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.05.2016 § 225

HEL 2016-002657 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakasen ym. tekemästä talousarvioaloitteesta, joka koskee koulu-
jen resurssien lisäämistä, seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskus ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa yhteistyössä palveluja tuottavien hallintokuntien kanssa niiden
määrittelemien tavoitteiden mukaisesti ja toteuttaa tilahankkeita hallin-
tokuntien muuttuvien tilatarpeiden ja kaupunginvaltuuston hyväksymän
strategiaohjelman mukaisesti siten, ettei tilamäärä kasva ja että hank-
keet priorisoidaan investointiohjelmaan turvallisuuden ja terveellisyyden
sekä hallintokuntien tarpeiden mukaan.

Kiinteistölautakunta katsoo, että lisämäärärahan osoittaminen opetus-
rakennusten peruskorjauksiin on järkevää taloudellisen tilanteen rajaa-
missa puitteissa.

Korjausrakentamisen investointitaso ei vastaa kaupungin omistaman
rakennuskannan vuotuista kulumaa. Talonrakennushankkeiden inves-
tointiohjelmassa 2016 - 2021 on korjausrakentamiseen varauduttu ope-
tusviraston koulujen ja ammatillisten oppilaitosten perusparannushank-
keisiin yhteensä noin 470 milj. eurolla. Kaudella 2016 - 2021 toteute-
taan noin 50 koulu- ja ammatillisen oppilaitosrakennuksen peruskor-
jaus.
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Myös tarkastuslautakunta toteaa vuoden 2015 arviointikertomukses-
saan, että investointimäärärahoja on kohdennettu riittämättömästi vuo-
tuiseen kulumiseen nähden, eli myös investointimäärärahojen riittämä-
tön kohdentaminen on heikentänyt kaupungin mahdollisuuksia huoleh-
tia omistamiensa toimitilojen käyttöarvon säilymisestä. Arviointikerto-
muksen perusteella korjausvelan hallinta edellyttää maltillista korjausin-
vestointitason nostamista. Johtopäätöksessään tarkastuslautakunta to-
teaa, että kaupunginkanslian tulee ottaa rakennusten kuluminen huomi-
oon valmistellessaan talousarvion investointiosaa ja siihen sisältyvien
korjausinvestointien tasoa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2015 tilanhankkeiden käsittelyohjeet,
jotka määrittävät käyttötalouteen vaikuttavien vuokrien määräytymistä.

Kaupunginhallitus päätti 4.4.2016 talousarvion raamin käsittelyn yhtey-
dessä, että kiinteistöviraston tilakeskukselle kohdennetaan tuottavuus-
tavoite 5 milj. euroa, joka alentaa sisäisiä tilavuokria muttei vaikuta tila-
keskukselle asetettuun tuloutustavoitteeseen. Oletettu tilavuokrien
alentamisen jakauma on virastojen välillä seuraava: Opev 2,5 milj. eu-
roa, Sote 1,8 milj. euroa ja Vaka 0,7 milj. euroa.

Lautakunta toteaa, että aloitteessa esitetyt opetustoimen käyttötalous-
määrärahoihin kohdistuvat esitykset eivät ole kiinteistölautakunnan toi-
mialaa.

Aloitteessa mainittuja lähikoulujen turvaamiseen sekä oppimisympäris-
töjen ja pedagogisten tarpeiden kehittämiseen liittyviä asioita sekä in-
vestointihankkeita opetusvirasto kehittää yhteistyössä kiinteistöviraston
tilakeskuksen kanssa ottaen huomioon alueiden palvelutarpeet sekä
opetuksen laatu ja yksikkökustannukset kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman ja talousarvion investointiraamin pohjalta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Antti Saarnio, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 34009

antti.i.saarnio(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 61

HEL 2016-002657 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.
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Nuorisoasiainkeskus katsoo, että Hakasen ja muiden aloitteen allekir-
joittaneiden valtuutettujen korostamat strategiaohjelman tavoitteet py-
säyttää koulujen eriytymiskehitys, vahvistaa lähikoulujen merkitystä,
turvata jokaiselle nuorelle koulutus- ja työllistymispolku sekä edistää
yhteistyötä yliopistojen kanssa ovat tärkeitä ja kannatettavia. Osassa
näistä tavoitteista, kuten ammatillisen koulutuksen paikkojen takaami-
sessa helsinkiläisille nuorille, on menty selkeästi eteenpäin tämän val-
tuustokauden aikana, mutta tavoitteiden eteen tarvitaan yhä systemaat-
tista työtä.

Nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on että koko Helsinki on nuorille
kiva paikka. Nuorilla tulee olla todellisia mahdollisuuksia itsensä toteut-
tamiseen kaikkialla kaupungissa. Tämä edellyttää jatkossakin satsauk-
sia lähipalveluihin. Nuorten liikunnan mahdollisuuksien lisääminen on
paitsi kansanterveydellisesti merkityksellistä, myös nuorten omien toi-
veiden mukaista. Alueellisten Ruutibudjettialoitteiden yhdeksi toistu-
vaksi teemaksi on osoittautunut alueellisten liikuntamahdollisuuksien
parantaminen.

Iltapäiväliikunnan lisääminen ja satsaukset koulutuksen kehittämiseen
ovat nuorisotyön - ja politiikan kannalta oikean suuntaisia ja merkittäviä
tavoitteita, joiden eteen nuorisoasiainkeskus tekee töitä niillä resurs-
seilla, jotka sillä ja sen kumppaneilla ovat käytettävissä nuorisotoimelle
esitetyn budjettiraamin puitteissa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, osastopäällikkö, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 22 muun talousarvioaloite työväenopis-
ton Oulunkylän toimipisteen jatkamisesta

HEL 2016-002658 T 00 00 03

Päätösehdotus

Talousarvioaloitteessa esitetään suomenkielisen työväenopiston raa-
miin 2017 ja vuosille 2017-2019 taloussuunnitelmassa 400 000 euron
määrärahaa vuokra- ja muihin kuluihin, että Maunula-talon valmistu-
essa ei tarvitse lopettaa toimintaa Oulunkylässä tai muissa toimipis-
teissä.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman 2013-2016 mukaan
kaikkien hallintokuntien on laadittava tilankäyttöohjelmat ja tehostamis-
suunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä
palvelujen ja työn uudet muodot. Tavoite on, että kaupungin käytössä
olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakau-
della.  Lisäksi jokaisen investointihankkeen yhteydessä on selvitettävä,
onko ao. hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraa-
min puitteissa ja toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja
eläköitymiseen varautumiselle strategiaohjelmassa 2013-2016 asetut
tavoitteet. Peruskorjaushankkeiden osalta hankkeet asetetaan tärkeys-
järjestykseen niin, että ensisijaisia ovat turvallisuuden ja terveellisyyden
kannalta välttämättömät ja ylläpitokustannuksia pienentävät energiate-
hokkuutta parantavat peruskorjaushankkeet.

Kaupunginhallitus viittaa suomenkielisen työväenopiston johtokunnan
ja kiinteistölautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kukin hallintokunta
suunnittelee palveluverkkonsa kaupungin strategian, myönnettyjen
määrärahojen ja mahdollisten lakisääteisten tai muiden velvoitteittensa
puitteissa. Työväenopiston palveluverkkosuunnitelma päivitettiin vuo-
den 2016 alussa. Suunnitelman mukaan täysiaikaisesti vuokratuissa
tiloissa järjestetään ennen kaikkea ns. erityisluokkatilaa tarvitsevaa
opetusta. Päivä- ja viikonloppuopetuksen kannalta täysiaikaisesti vuok-
ratut tilat ovat tarpeen koulujen ollessa kiinni. Kouluilta vuokrataan
yleensä tavallisia luokkia.

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä talousarviossa 2016 ja
taloussuunnitelmassa 2016-2018 on kirjaus, jonka mukaan työväen-
opisto luopuu Oulunkyläntalosta samaan aikaan, kun toiminta Maunula-
talossa alkaa. Maunulan työväenopiston, kaupunginkirjaston ja nuori-
soasiainkeskuksen yhteiset uudet tilat on suunniteltu oman lähialueen
palvelutarpeen nähden laajempana ja laadukkaampana kokonaisuu-
tena, joka on tarkoitettu hyödynnettäväksi laajemmin kuin vain oman
lähialueensa palvelutilan. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta
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on 26.1.2016 päättänyt pitää Oulunkylätalon työväenopiston toimimis-
teenä vuoden 2016 loppuun saakka ehdolla, että rehtori voi tarvittaessa
irtisanoa Oulunkylätalon vuokrasopimuksen kolmen kuukauden irtisa-
nomisajalla.

Vuodelle 2017 varattu määrärahan taso on riittävä taatakseen palvelu-
verkon pysyvyyden, alueellisesti tasapuolisen palvelun varmistumisen
ja opetuksen kehittämisen.

Suomenkielisen työväenopiston määrärahojen tarkempi kohdentami-
nen tehdään loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhtey-
dessä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 asia nro 39

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 19.05.2016 § 223

HEL 2016-002658 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakasen ym. tekemästä talousarvioaloitteesta, joka koskee työvä-
enopiston Oulunkylän toimipisteen jatkamista, seuraavan lausunnon:

Talousarvioaloitteessa esitetään suomenkielisen työväenopiston raa-
miin 2017 ja vuosille 2017 -
määrärahaa käytettäväksi vuokra- tai muihin kuluihin ja lisäksi, ettei
Maunulatalon valmistuminen johda luopumiseen työväenopiston Oulun-
kylän tilasta.
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Kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa ja hankkii toimitiloja palveluita
tuottavien hallintokuntien käyttöön noudattaen kaupunginvaltuuston hy-
väksymää strategiaohjelmaa, jonka mukaan palvelutilojen käyttöä tulee
tehostaa ja tilojen määrän ei tulisi kasvaa. Hankkeet priorisoidaan in-
vestointiohjelmaan turvallisuuden ja terveellisyyden sekä hallintokun-
tien tarpeiden mukaan. Kun palvelua tuottava hallintokunta tarvitsee
toimitilaa, hallintokunta esittää toiminnasta tarpeen kuvauksen, jonka
perusteella tilakeskus ja palveluita tuottava hallintokunta yhteistyössä
selvittävät tilavaihtoehdot ja esittävät kokonaistaloudellisimman vaihto-
ehdon päätöksentekoon valmisteltavaksi. Prosessin vaiheet on kuvattu
tarkemmin kaupunginhallituksen 14.12.2015 hyväksymissä tilahankkei-
den käsittelyohjeissa.

Hallintokunnat suunnittelevat palveluverkkonsa oman strategiansa,
budjetissa myönnettyjen määrärahojen ja muiden tulojensa sekä mah-
dollisten lakisääteisten tai muiden velvoitteittensa mukaisesti. Palveluti-
lat muodostavat palvelutilaverkon, joka suunnitellaan tilakeskuksen,
palveluita tuottavien hallintokuntien sekä muiden virastojen, kuten kau-
punkisuunnitteluviraston, yhteistyönä. Palvelualueiden rajaukseen sekä
palveluverkon tiheyteen voivat vaikuttaa myös tilojen yhteiskäyttömah-
dollisuudet, saavutettavuus sekä tilakustannukset, joita arvioidaan ko-
konaistaloudellisuuden näkökulmasta. Useat ei-lakisääteiset palvelutilat
ja etenkin kalliita investointeja tai laitehankintoja sisältävät palvelutilat
suunnitellaan palvelemaan laajempaa aluetta. Maunulan työväenopis-
ton, kirjaston ja nuorisoasiankeskuksen yhteiset uudet tilat on suunni-
teltu oman lähialueen palvelutarpeeseen nähden laajempana ja laaduk-
kaampana kokonaisuutena, joka on tarkoitettu hyödynnettäväksi laa-
jemmin kuin vain oman lähialueensa palvelutilana.

Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan investointimäärärahojen
suunnittelussa tulee noudattaa edellä kuvattuja periaatteita tasapuoli-
sesti ja läpinäkyvästi, kuten myös tarkastuslautakunta on todennut vuo-
den 2015 arviointikertomuksessaan. Toimialakohtaisten subvention oh-
jaaminen investointitalouden kautta rikkoisi näitä periaatteita. Siksi
mahdollisen toimialakohtaisen tukemisen tai subvention tulisi tapahtua
käyttötalousmäärärahojen kautta. Tilakeskuksen toimialaa ei kuiten-
kaan ole eri palveluiden tarpeellisuuden priorisoiminen.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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Suomenkielisen työväenopiston jk 17.05.2016 § 38

HEL 2016-002658 T 00 00 03

Lausunto

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti antaa kaupunginhalli-
tukselle seuraavan lausunnon koskien talousarvioaloitetta Oulunkylän
toimipisteen jatkamisesta:

Työväenopiston palveluverkkosuunnitelma päivitettiin vuoden 2016
alussa. Suunnitelman mukaan täysaikaisesti vuokratuissa tiloissa jär-
jestetään ennen kaikkea ns. erityisluokkatilaa tarvitsevaa opetusta.
Myös päivä- ja viikonloppuopetuksen kannalta täysaikaisesti vuokratut
tilat ovat tarpeen, koska esimerkiksi kouluille ei pääse silloin. Kouluilta
vuokrataan yleensä tavallisia luokkia.

Työväenopiston tavoitteena on vuokrata täysaikaisesti opetus- ja muita
tarvittavia tiloja eri puolilla kaupunkia hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varrella. Oulunkylätalo on kuulunut työväenopiston palveluverkkoon
1990-luvun alusta asti. Valmistautuminen Maunula-talon vuokramaksun
alkamiseen vuoden 2016 lopulla muutti opiston toiminta- ja palveluverk-
kosuunnitelmia, koska työväenopiston resurssit eivät näillä näkymin
riitä tulevien vuosien vuokriin. Opetustunteja ei katsottu voitavan vä-
hentää, koska jo nyt opetuksen määrä ei täytä kuntalaisten tarpeita.
Vuoden 2016 Oulunkylän vuokraresurssi on voitu varata käyttötalou-
desta, koska tulosbudjettiin 2016 varattua Maunula-talon vuokrarahaa
tarvittiin suunniteltua lyhyemmäksi ajaksi.

Työväenopisto suhtautuu positiivisesti aloitteeseen ja näkee resurssien
lisäämisellä olevan suuri vaikutus niin palveluverkon pysyvyyteen ja si-
ten kuntalaisten palvelujen varmistumiseen, henkilöstön työhyvinvoin-
tiin sekä opetuksen resursointiin ja kehittämiseen.

Aloite alleviivaa opiston toiminnan merkitystä kuntalaisille. Opiston pää-
toiminen henkilökunta suunnittelee ja organisoi kursseja, joita noin
1000 tuntiopettajaa toteuttaa. Palveluverkon muutokset aiheuttavat
suurta huolta niin opiskelijoille kuin myös työntekijöille, jotka vastaavat
yli 4000 vuotuisen kurssin sijoittelusta tiloihin niin ajallisesti kuin eri
puolille kaupunkia.

Aloitteessa on mainittu myös opetuksen lisäresurssit.  Vuosittain tuhan-
sia opinhaluisia jää kurssien ulkopuolelle jonoihin, kun resurssit eivät
riitä toivottuihin kursseihin. Opetustuntilisäresurssit ovat tarpeen ja mi-
käli lisäresurssia saadaan, opisto toteuttaa enemmän kursseja.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Esityslista 43/2016 95 (94)
Kaupunginhallitus

Kj

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot
Marko Enberg, hallinto-osaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88591

marko.enberg(a)hel.fi




