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104 §

Esityslistan asia nro 3

29.4.2009 PÖYDÄLLE PANTU ASIA

LÄNSISATAMAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN 20029/12, 13 JA 15 SEKÄ ASUIN-, LIIKE-,             
JA TOIMISTORAKENNUSTEN TONTTIEN 20027/2 JA 3 JA AUTOPAIKKATONTTIEN     
20029/8, 11 JA 14 SEKÄ 20040/1 VUOKRAUSPERUSTEET SEKÄ TONTIN OSTO-OIKEUDEN            
VARAAMINEN

Valtuutettu Bergholm

Herra puheenjohtaja.

Esitän asiakohtaan 3 toivomusponnen, joka kuuluu seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kiinteistölautakunta valmistelee 
tontinluovutuksessa käytettävän, energiatehokasta rakentamista 
koskevan lisäehdon, joka kannustaa rakentajia toteuttamaan kulloinkin 
voimassa olevista rakentamismääräyksistä kunnianhimoisempia 
ratkaisuja.

Tämän perusteluna on se, että mehän tiedämme, että normiohjaus 
näissä kysymyksissä etenee valtakunnallisella tasolla oikeaan 
suuntaan ja aika rivakasti, mutta me voisimme käyttää normiohjauksen 
lisäksi myös markkinamekanismia tai antaa taloudellista porkkanaa 
sillä tavalla, että näitä normejakin kunnianhimoisemmin energiaa 
säästettäisiin ja energiatehokkuutta edistettäisiin.

Valtuutettu Krohn (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.

Pontta ei voi kanttaa repliikissä, mutta täytyy sanoa, että ponsi on 
sinänsä oikein hyvä. Asiahan pikkuhiljaa lähti etenemään viime 
maanantain kaupunginhallituksen jälkeen, kun apulaiskaupunginjohtaja 
Penttilä huomasi, että joka kerta ei voi vastata, että ei voida laittaa niitä 



HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU- 11
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA

DISKUSSIONSPROTOKOLL

13.5.2009

ehtoja tähän, kun niitä ei ole määritelty. Ja olen ymmärtänyt, että näitä 
matalaenergisyyskriteerejä on nyt pyydetty kiinteistövirasto 
valmistelemaan. Tähän asti on vedottu siihen, että kun ei ole kilowatti- 
tai muita kriteereitä, joita insinöörit ymmärtäisivät niin ei voi esittää 
myöskään vaatimuksia.

Valtuutettu Peltola

Puheenjohtaja.

Kannatan valtuutettu Bergholmin tekemää ponsiehdotusta.

Lisäksi haluan tässä vähän puhua siitä, että kaikissa näissä 
tonttienvuokra-asioissa pitäisi nyt ottaa tosissaan ne 
asuntorakentamisen kauniit tavoitteet, joita MA-ohjelmassa valtuusto 
on hyväksynyt. Kiinnitän tässä erityisesti huomiota siihen, että tässä ei 
ole otettu millään tavalla huomioon mm. tätä autopaikkojen 
vähentämisideaa. Tämä alue olisi erittäin sopiva juuri niihin kokeiluihin, 
joissa yritettäisiin joiltakin osin elää ilman autopaikkoja ja joka 
tapauksessa etsiä edullisia ja käyttäjille kohdistettavia autopaikkoja 
niin, että muut alueen asukkaat, jotka eivät itse halua autopaikkaa 
hankkia, eivät joutuisi niitä myöskään kustantamaan.

Tässäkään valmistelussa ei ole nyt näitä ihan hyviä ehdotuksia lähdetty 
sitten kokeilemaan. Ymmärrän, että tässä vaiheessa on varmastikin 
vaikea enää sitä asiaa ottaa esille, mutta kun näitä 
autopaikkakysymyksiäkin on nyt aika pitkään jo mietitty ja valmisteltu 
erilaisia ehdotuksia, niin olisi ollut kyllä kohtuullista, että näidenkin 
sopimusten valmistelun yhteydessä olisi aktiivisesti tällaisia asioita 
yritetty sopimuksiin saada mukaan.

Valtuutettu Kousa

Kiitos, puheenjohtaja.

Olin itse asiassa esittämässä toivomuspontta, joka on hyvin pitkälti 
valtuutettu Bergholmin ponnen mukainen, joten vedän oman ponteni 
pois ja haluaisin sanoa, että kannatan tätä valtuutettu Bergholmin 
esittämää pontta. Täällä valtuustossa on puhuttu monena iltana paljon 
energiatehokkuudesta, ja tässä on nyt yksi sellainen konkreettinen 
mahdollisuus tehdä jotain tämän asian eteen. Energiatehokkuuden 
pitäisi tänä päivänä olla keskeinen kriteeri kaikessa rakentamisessa, ja 
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tästä hyötyy paitsi ympäristö niin asukkaat, maksaa nopeasti itsensä 
takaisin. Minä toivon, että voidaan äänestää valtuutettu Bergholmin 
ponnen puolesta.

Valtuutettu Männistö

Arvon puheenjohtaja, hyvä valtuusto.

Toivottavasti kaikki tässä salissa ovat sitä mieltä, että 
energiatehokkuuden huomioiminen on tärkeä periaate ja siitä tulee 
pitää kiinni, mitä MA-ohjelmassa lukee. Kuitenkin, niin kuin täällä jo 
valtuutettu Bergholm totesi, nuo MA-ohjelman tavoitteet, jotka ovat 
sinänsä varsin hyviä – edistetään tonttien luovutus- ja vuokrausehtojen 
avulla energiatehokkuutta jne. – ovat vielä varsin epäkonkreettisia. Ja 
se, mitä tämä ohjelma ei kerro, on, miten nämä toimenpiteet 
käytännössä viedään käytäntöön. Itse ainakin kaipaan, että tämä nyt 
selvitetään koko Helsingin tasolla ja tässä tosiaan päästään eteenpäin. 
Hienoa, jos asia on jo selvityksessä tai jos kaupunginhallituksessa 
tähän asiaan on puututtu.

Joka tapauksessa minusta on käsittämätöntä, ettei 
energiatehokkuuden ja matalaenergiarakentamisen osalta tätä 
konkreettista määrittelyä tarkoista vaatimuksista ole vieläkään saatu 
aikaan. Ensi vuoden alussa, niin kuin täällä aiemmin todettiin, tulevat 
voimaan nämä konkreettiset määräykset valtakunnan tasolla, ja ne 
varmasti antavat hyvin osviittaa tälle, mitä Helsinki MA-ohjelmassaan 
hakee. Mutta joka tapauksessa koko kaupungin tasolla tulee nyt 
määritellä nämä vaatimukset energiatehokkuudesta, siispä teen tästä 
vielä yleisellä tasolla seuraavankaltaisen ponnen:

Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että kaupunginhallitus selvittää pikaisesti, mitä MA- ohjelman 
energiatehokkuusvaatimusten huomioon ottaminen tarkoittaa 
käytännössä kaupungin tontti- politiikassa ja miten vaatimusten 
soveltaminen saadaan täytäntöön mahdollisimman pian.

Kiitos.

Valtuutettu Moisio (vastauspuheenvuoro)

Kiitos, puheenjohtaja.
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Minä ymmärrän tarpeen saada kokonaisvaltainen määritelmä sille, mitä 
MA-ohjelman tavoitteilla tarkoitetaan, mutta kun sinne on aivan 
yksiselitteisesti kirjattu, että edistetään tonttien luovutus- ja 
vuokrausehtojen avulla energiatehokkuutta, niin tässä käsissä on nyt 
vuokrausehdot, joka on se paikka, jossa näitä 
energiatehokkuusnormeja voidaan edistää. Jos katsotte sinne sivulle 6, 
niin siellä on kh:n vähemmistön palautusesitys, jossa ehdotetaan tätä 
samaa, mitä nyt sitten tässä ponnessa, joka täällä on esillä.

Valtuutettu Rissanen

Arvoisa puheenjohtaja.

Kannatan tätä valtuutettu Männistön erinomaista pontta.

Valtuutettu Rantanen

Puheenjohtaja, valtuustotoverit.

Tämähän vaikuttaa mainiolta, jos täällä valtuusto näin yli 
puoluepoliittisesti pyrkii linjaamaan kaupungin kantaa tässä asiassa 
ympäristönäkökulmaa paremmin huomioivaksi. Tämä mekanismihan 
toimii niin, että jollakin viiveellä joka tapauksessa rakentajat ja 
rakennusteollisuus tähän asiaan tarttuvat, koska – niin kuin täällä 
aikaisemmin todettiin – energiarakentaminen tällä hetkellä liittyy 
sektoriin ”investoinnit, jotka maksavat itsensä jollakin aikavälillä 
takaisin”. Mutta kun meillä Suomessa markkinat toimivat yleensä vähän 
hitaasti sen takia, että nämä ovat keskittyneet markkinat eikä kilpailu 
toimi ihan oikealla tavalla, niin tämän julkisen sektorin ohjaus on sitäkin 
tähdellisempää. Tässä suhteessa joudutaan ikään kuin auttamaan 
markkinoita toimimaan paremmin tämäntyyppisillä klausuureilla ja 
tontinluovutuksesta tehtävillä ohjeilla. On hienoa, jos tässä nyt tällainen 
poliittinen laajapohjainen eväste saadaan asialle. Hieno homma. 
Kannatan siis ponsia.

Valtuutettu Vapaavuori

Arvoisa puheenjohtaja. 

Ensin todettakoon, että todennäköisesti valtuutettu Rantasta 
markkinauskovaisempana noin yleisellä tasolla en usko markkinoihin 
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tässä asiassa. Voisi sanoa, että paitsi valtuutettuna niin asiasta 
valtakunnallisesti vastaavana ministerinä olen pari vuotta tätä asiaa 
pohdiskellut ja selvittänyt ja kyllä se on niin, että sekä Suomessa että 
muuallakin maailmassa markkinat eivät tätä ole ratkaisseet, mikä 
johtuu pelkästään, ainoastaan ja vain siitä, että energian hinta on 
kuitenkin vielä suhteellisesti niin halpa. Siinä vaiheessa kun energian 
hinta kaksin- tai kolminkertaistuu, niin siinä vaiheessa markkinat 
hoitavat tämän, mutta ei vielä.

Arvoisa puheenjohtaja.

Minustakin on mainiota, että tätä keskustelua käydään. Halusin ihan 
tulla tänne pönttöön muistuttamaan siitä, että kaikesta Suomen 
energiankulutuksesta 40 % menee rakennukseen ja kaikista meidän 
päästöistämme 30 %. Rakennuskanta on ilmastonmuutoksen kannalta 
merkittävämpi kysymys kuin meidän teollisuutemme, ja se on 
merkittävämpi kysymys kuin liikenne, johon se yleisesti ottaen liittyy. 
Että oikeasti, jos tämä maailma halutaan pelastaa ja jos 
ilmastonmuutosta halutaan hillitä, niin se oikeasti edellyttää merkittävää 
energiatehokkuuden parantamista rakennuskannassa sekä olemassa 
olevassa että uudessa kannassa, jossa se on tietyllä tavoin 
helpompaa.

Kuten täällä jo valtuutettu Bergholm sanoi, tosiaan määräykset 
kiristyvät reippaasti ensi vuoden alusta – noin 30 %:lla koko maassa ja 
sitten parin vuoden päästä sen jälkeen uudelleen noin 
parillakymmenellä prosentilla, että rivakasti mennään eteenpäin. Nämä 
ovat määräyksiä. Sitten on tietenkin kysymys siitä, että pitäisi olla myös 
edelläkävijöitä.

Itse olen tosiaan virkatyöni puolesta käynyt kaksi vuotta kehumassa 
Oulun kaupunkia siitä, että Oulu on oma-aloitteisesti ryhtynyt 
edelläkävijäksi energiatehokkuusvaatimuksissa. Oulussa on ollut 
tiukemmat omat energiatehokkuusvaatimukset, varsinkin pientalojen 
rakentamiselle, kuin mitä valtiovalta on edellyttänyt. Jos me mietimme 
nyt Helsingin kaupunkia, niin miksei Helsingin kaupunkikin voisi olla 
jonkun tyyppinen edelläkävijä? Kun me tiedämme, että oli sitten kyse 
Helsingin tasosta, valtion tasosta tai globaalista tasosta, niin tämä on 
se ala, missä on suurin säästöpotentiaali ja missä on itse asiassa myös 
kannattavinta taloudellisesta näkökulmasta tehdä näitä vaatimuksia. 

Sitten me tulemme siihen kysymykseen, jonka takia väitän, että nämä 
täällä esitetyt ponnet ovat parempia kuin Khn vähemmistön tekemä 
esitys kaupunginhallituksessa. Meillä on se haaste ja ongelma, että 
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MA-ohjelma on ikään kuin julistuksella tasolla mutta 
tontinvuokrausehdot ovat hyvin konkreettisia. Ja sen takia ne eivät tällä 
hetkellä mätsää, ja sen takia tätä pitää oikeasti miettiä ja selvittää. 
Kysymys ei ole ihan helppo. Voin sanoa, että valtakunnan tasolla noin 
puolitoista vuotta alan parhaat virkamiehet, vielä useiden 
tutkimuslaitosten ja yliopistojen avustamina, ovat laatineet näitä yleisiä 
rakentamismääräyksiä, joissa siis puhutaan ikkunoitten ja ovien ja 
yläpohjan ja alapohjan u-arvoista ja lämmön talteenoton 
hyötysuhteesta ilmanvaihto  ?   jne. Tämä vaatii oikeasti vähän 
valmistelua, perehtymistä ja miettimistä, jos halutaan olla 
edelläkävijöitä, jos halutaan, että määräykset ovat edes jossakin 
määrin tiukemmat kuin mitä valtiovalta edellyttää. Sen takia tämä vaatii 
huolellista perehtymistä, huolellista valmistelua. Hyvä on, jos se 
viimeistään nyt on aloitettu kaupungilla. Sinänsä voi kysyä, että miksi 
vasta nyt? Jos MA-ohjelmassa oikeasti on tällainen linjaus, niin kyllä se 
nyt olisi pitänyt konkretisoida jo pikkuisen aikaisemmin mutta 
toivottavasti viimeistään tämän valtuustokäsittelyn jälkeen.

Täällä on molempia tehtyjä ponsia jo kannatettu, joten niitä ei 
muodollisesti tarvitse enää kannattaa. Kannatan silti niitä molempia. 
Toki olen sitä mieltä, että Bergholmin ponsi olisi parempi, jos siinä 
velvoitettaisiin kaupunginhallitusta eikä kiinteistölautakuntaa, ihan 
yksinkertaisesti sen takia, että tämä on periaatteellisesti ja teknisesti 
niin iso ja niin vaikea kysymys. 

Sitten kokonaan toinen asia on se, että paitsi että kaupungin pitäisi 
aidosti miettiä, miten se voi toimia edelläkävijänä asuntotuotannon 
suhteen, niin kaupunki on itse merkittävä rakentaja ja rakennuttaja. 
Esimerkiksi parhaillaan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä olevassa 
komission uudessa energiatehokkuusdirektiivissä tullaan asettamaan 
tiettyjä ehtoja julkisen vallan edelläkävijäasemalle. Tämä on myös asia, 
jota pitäisi pohtia. En nyt esitä erillistä pontta mutta toivon hartaasti ja 
vakavasti, että asiasta vastuulliset tahot kaupungilla pohtivat, että miten 
kaupunki voisi toimia edelläkävijänä tällä saralla.

Valtuutettu Rantanen (vastauspuheenvuoro)

ATT:n puheenjohtajana sanon, että kyllä ATT:n puolella nyt otetaan 
palloa vastaan ja asiasta on oikeastaan keskusteltu jo tämän kuluvan 
valtuustokauden aikana runsaasti ja jatkoa seuraa.

Kiitoksia.
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Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rihtniemi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Pyysin puheenvuoron sen vuoksi, että olisin hieman kertonut 
kaupunginhallituksen kokouksessa olleesta vähemmistön 
ehdotuksesta. Eli tässähän vähemmistön ehdotus, joka sinänsä on 
hyvä ehdotus, kohdistui tähän yhteen ainoaan vuokrasopimukseen ja 
sen perusteisiin. Olen ihan samaa mieltä kuin äskeisessä 
puheenvuorossa valtuutettu Vapaavuori, että nämä perusteet pitäisi 
selvittää ja on erittäin hyvä, että näistä energiatehokkuusasioista ja -
määräyksistä ja miten ne voidaan näissä tontinvuokraehdoissa ottaa 
huomioon, tontinluovutuksissa, niin pitäisi keskustella ja selvittää hyvin 
huolellisesti. Sen takia olen sitä mieltä, että nämä ponnet ovat erittäin 
hyviä ja niiden kautta pitäisi saada mahdollisimman nopeasti 
selvitystyöt käyntiin, niin että saadaan kokonaisuus selville. Sen takia 
en kaupunginhallituksessa kannattanut tämän yksittäisen 
vuokrasopimuksen kohdalla tätä asiaa.

Valtuutettu Moisio (vastauspuheenvuoro)

Olen, puheenjohtaja, ehdottomasti samaa mieltä siitä, että yhtenäinen 
linja ja yhtenäiset kriteerit on löydettävä sekä tontinluovutukseen että 
sitten näihin vuokrausperusteisiin. Tällä hetkellä vaan tuntuu, kun näitä 
on nyt kaupunginhallituksessa käsitelty parina kolmena kokouksena 
peräkkäin, että me ehdimme kaavoittaa ja vuokrata nämä tontit koko 
kaupungista ennen kuin selvityksiä saadaan aikaiseksi. Kuten 
valtuutettu Krohn äsken totesi, onneksi apulaiskaupunginjohtaja 
Penttilä on nyt käynnistänyt työn, jolla näitä koko kaupungin kattavia 
perusteita laaditaan. Todella toivon, että se on erittäin nopea prosessi, 
jolla nämä perusteet saadaan aikaiseksi.

Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Bogomoloff

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka toteavat täällä, että suunta on 
oikea, mutta jos me jonkun yksittäisen tapauksen kohdalla rupeamme 
vetämään liian isolla pensselillä linjaa, niin sitä kannattaa varmaan 
harkita. Nämä ponnet varmaan ovat yleisellä tasolla ihan hyviä.

Yleensäkin pitäisi olla useita rationaalisia perusteita erilaisista asioista 
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päättämiseen. Jos mietitään porkkanaa ja keppiä, niin tietysti 
saavutettavat säästöt, konkreettiset rahalliset säästöt ovat aina hyviä 
porkkanoita ja sitten taas keppipuolelle menee enemmän 
rankaiseminen siitä, jos toimitaan jollakin tavalla epäeettisesti väärin tai 
kohtuuttomasti joissakin yksittäisissä kysymyksissä. 

Etteivät mittasuhteet noin globaalilla tasolla unohtuisi, totean vain nyt 
sen, että jos en muista lukuja väärin ja täällä joku voi korjata minua, 
mutta mittaluokka on varmaan aika lailla oikea, että maailman BKT:sta 
Suomen osuus on noin 0,3 %, maailman väestöstä yksi promille. Eli 
pelkäänpä pahoin, että globaaleja ongelmia ei ihan tällä asukaspohjalla 
ratkaista, semminkin kun Suomi muodostaa tästä vielä ehkä 20 % 
mainituista luvuista. Mutta suunnan pitää olla oikea, ja me olemme 
kaikki sillä kannalla, uskoisin, että oikeaan suuntaan kulkeminen on 
tärkeää, vaikkakin pienin askelin mutta kuitenkin niin, että me emme 
siinä operaatiossa ammu itseämme jalkaan.

Valtuutettu Suomalainen

Hyvä puheenjohtaja.

Melko tuoreena kiinteistölautakunnan varapuheenjohtajana olen 
kohdannut tämän kysymyksen ja juuri sen, että missä vaiheessa 
tällaista energiatehokkuutta pitäisi alkaa säädellä ja määrätä. Onko se 
kaavoituksessa vai onko se tontinluovutuksessa, vuokrausehdoissa vai 
missä kohtaa? Minulle ei ole vielä oikein selvinnyt, että mikä se paras 
vaihtoehto olisi.

Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa siinä, että tämä on 
erityisesti asia, mitä pitäisi saada liikkeelle muutenkin kuin vain 
juhlapuheissa ja ehkä suurissa linjauksissa. Nyt jotenkin tuntuu, että 
haaste on siinä, miten me oikeasti toimeenpanemme, mistä me 
lähdemme, mitkä ovat ensimmäiset paikat, joissa 
passiivienergiarakennuksia ja matalaenergiarakennuksia tuotetaan. 
Toki jotakin on jo tapahtunut mutta aika vähäisessä määrin.

Yksi kysymys minun mielestäni on myös se ja olen kuullut viime aikoina 
kiinteistölautakunnan tehtävissä sen, että onko Suomessa ensinnäkään 
kohtuuhintaista passiivienergia-, matalaenergiatalotuotantoa ja missä 
näitä kokeiluja tehdään. Kyse tulee olemaan myöskin siitä, että ne 
asunnot sitten menevät kaupaksi, jos kokeillaan uusia ratkaisuja. 
Äskettäin meillä oli Honkasuon asuinalue, jossa kiinteistölautakunta ei 
kannattanut sitä, että sinne aletaan kaavoitusten kohdalla vaatia sitä, 
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että tulee matala- ja passiivienergiataloja. Mutta ehkä tämä voisi olla 
toisenlainen, jossain muussa kohteessa näin voitaisiinkin tehdä. 

Minä kyllä kannatan sitä ja lautakunnan jäsenenä haluaisin vähän 
enemmän selvitystä siihen, että miten me parhaiten voimme saada 
laaja-alaisesti käyttöön passiivi- ja matalaenergiataloja.

Valtuutettu Peltola

Sekä edelliselle puhujalle että asuntoministerille haluaisin sanoa, että 
kaupunki voisi suurena rakennuttajana myös lisätä omaa 
rakentamistaan. Vasemmistoryhmä on moneen otteeseen tehnyt 
aloitteita siitä, että kaupunki kehittäisi omaa rakentamista, myös 
asuntorakentamista, ja lähtisi siellä nimenomaan keräämään näitä 
parhaita mahdollisia käytäntöjä yhdessä myös rakentamisen 
tutkimuspuolen kanssa ja olisi sitten esimerkkinä myös muille 
rakennuttajille ja rakentajille. 

Se kysymys, että voidaanko yksi kerrallaan tehdä päätöksiä, niin 
yleensä päätökset tehdään yksi kerrallaan, ja kannattaa tietysti aloittaa 
heti. Eli kaikissa niissä vaiheissa, joissa rakentamiseen voidaan 
vaikuttaa, siihen pitäisi vaikuttaa yhtenäisten periaatteiden mukaisesti 
ja tietenkin myös konkretisoimalla niitä periaatteita. On aika vaikeaa 
odottaa sitä, että yksittäiset rakennusfirmat tarjoaisivat kovinkaan 
energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, koska silloin 
kun niitä kilpailutetaan, ne ennen kaikkea pyrkivät tietysti 
mahdollisimman hyvin voittamaan sen kilpailun. Kaupunki 
rakentaessaan itse itselleen olisi siinä hyvässä asemassa, että se voisi 
katsoa tätä tehokkuutta ja kannattavuutta paljon pidemmällä aikavälillä 
ja satsata todellakin laadullisesti hyvään rakentamiseen.

Valtuutettu Hellström

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Olisin itse toki ollut tämän kaupunginhallituksen vähemmistön kannalla 
ja hieman ihmettelen näitä puheenvuoroja, joissa todetaan, että 
periaatteessa olen tätä mieltä mutta yksittäistapauksessa en voi sitä 
kannattaa. Jotenkin oman logiikkani mukaan tuntuisi loogiselta, että jos 
on kantansa päättänyt niin sitä on sitten helppo noudattaa kaikissa 
yksittäisissäkin tapauksissa. Onneksi nyt keskustelua seuranneena 
tuntuu, että valtuustolla on yhteinen käsitys siitä, että energiatehokasta 
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rakentamista todellakin pitää edistää. 

Lisäksi vielä voisin kommentoida, kun täällä vähän vähätellen todettiin 
Suomen pienuutta ja merkitystä, muistuttaisin siitä, että täällä on 
kuitenkin henkilö kohden erittäin merkittävä energiankulutus. Jos 
ajatellaan, että yhden ei tarvitse tehdä mitään, niin sittenhän kaikki 
voisivat nostaa kädet ylös.

Valtuutettu Rauhamäki (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.

Ehkä siihen lähinnä, että kun katsotaan näitä 
tontinvuokrausperiaatteita, niin nämä ovat hyvin detaljeja ja sitten tämä 
kaupunginhallituksessa ollut vähemmistön esitys, joka hävisi 
äänestyksellä, kumminkin toteaa vain, että MA-ohjelman mukaiset 
energiatehokkuusvaatimukset, ja MA-ohjelma ei niitä määrittele sen 
tarkemmin. Silloin tietysti sellaisten liittäminen, joita ei ole kovin tarkasti 
määritelty, tontinvuokrausperiaatteisiin olisi kovin hankalaa.

Valtuutettu Lohi

Arvoisa puheenjohtaja.

Haluaisin vain muistuttaa, että nuo rakentamismääräykset koskevat 
uudisrakentamista. Sitä Helsingissä on syntynyt viime vuosina noin 
yhden prosentin verran asuntokannasta, tänä vuonna hyvä jos tulee 
yksi promille lisää asuntoja. Eli tämä uudisrakentamisen 
energiatehokkuuden lisäämisen vaatimus on tietysti aivan oikea tie, 
mutta se on kyllä hyvin hidas tie. Meidän pitäisi nyt kyllä muistaa, että 
lisähuomiota pitäisi kiinnittää olemassa olevan rakennuskannan 
energiatehokkuuteen.

Valtuutettu Peltokorpi (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.

Valtuutettu Lohi otti erittäin tärkeän asian esille tässä, ja tästä on 
keskusteltu varsin moneen otteeseen eri yhteyksissä niin 
kaupunginvaltuustossa kuin kaupunginhallituksessakin. Toivon todella, 
että tämän asian suhteen edetään. Kaupungin omien rakennusten 
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osalta toisin valtuutetuille tiedoksi yhden esimerkin: Kaupungin 
taidemuseon johtokunta kävi tutustumassa Meilahden taidemuseon 
tiloihin. Siellä mm. oli muutama vuosi sitten vaihdettu öljykattilan tilalle 
uusi öljykattila. Tiedätte, että Meilahden taidemuseo sijaitsee rannan 
lähellä. Erittäin hyvä vaihtoehto olisi ollut siellä esimerkiksi ottaa 
maalämpöpumppu käyttöön ja ottaa sieltä merestä, vedestä se lämpö. 
Kustannukset olisivat olleet pidemmällä aikavälillä huomattavasti 
matalammat, ja olisi ollut taloudellisestikin erittäin järkevää toimia näin. 
Sen sijaan nyt parikymmentä seuraavaa vuotta ainakin edetään 
öljylämmityksen suhteen sielläkin. Tämä taidemuseo ei ole 
kaukolämmön piirissä, jolloin kaukolämpöä ei voitu harkita.

Valtuutettu Vapaavuori

Arvoisa puheenjohtaja.

En ajatellut tänne vielä tulla, mutta hyvä ystäväni valtuutettu Hellström 
onnistui minut provosoimaan. Kyllä se, valtuutettu Hellström, sillä lailla 
on, että jos teidän esityksenne kaupunginhallituksessa olisi hyväksytty, 
täällä olisi leegio virkamiehiä sormi suussa miettimässä, että mitä se 
tarkoittaa. Mitä se oikeasti tarkoittaa? Mitä tarkoittaa konkreettisissa 
tontinluovutusehdoissa julistuksenomainen tulokulma, että edistetään? 
Ei tämä tällä lailla toimi. Sen takia en hyväksy sellaista vitsailua, että 
ollaan periaatteessa samaa mieltä mutta ei kuitenkaan olla. 

Kysymys on oikeasti siitä, että pitää luoda kriteeristö. Ongelma on se, 
että meillä on julistuksenomainen MA-ohjelma, jota ei ole konkretisoitu 
ja se pitää nyt viimeistään konkretisoida. Haluan vain todeta vielä sen, 
jonka täällä kerran jo taisin todeta, että valtakunnallisella tasolla kun 
näitä määräyksiä on tehty, niitä on puolitoista vuotta tehty ja siinä on 
käytetty VTT:tä ja Tampereen teknillistä yliopistoa ja vaikka mitä 
laitoksia ja pohdittu u-arvoja, että voiko se olla 0,14 vai 0,13 vai 0,12. 
Ja sen jälkeen kun on päästy niihin määräyksiin, tulee vielä ihan 
merkittäviä tahoja tässä valtakunnassa, jotka sanovat, että nyt ollaan jo 
siinä kipurajoilla, että aiheutuuko tästä merkittäviä kosteus- ja 
homeongelmia tästä määräysten tiukentamisesta. 

Tämä ei ole ollenkaan yksinkertaista, eikä tämä toimi sillä lailla, että 
ollaan kaiken hyvän puolesta ja kaikkea pahaa vastaan, vaan se 
tarkoittaa sitä, että jos tätä oikeasti halutaan edistää, se pitää pohtia ja 
miettiä läpi ja käydä ne kriteeristöt läpi.

Täällä mm. valtuutettu Suomalainen mainitsi passiivi- ja 
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matalaenergiataloja. Tämäkin on vaikea kysymys. Mikä on 
matalaenergiatalon määritelmä? Ei koko maailmassa ole sellaista. 
Sitten tietenkin kevyesti käytettynä käytetään erilaisia kriteerejä. Yleisin 
kriteeri on, että se on puolet olemassa olevasta vaatimustasosta. Jos 
me vaatisimme ensi vuonna matalaenergiataloja ja pitäisimme saman 
määritelmän, että puolet ensi vuonna voimassa olevista määräyksistä, 
niin tänne ei rakennettaisi yhtään taloa, koska tilanne – satun myös 
tietämään senkin – että vanhan määritelmän mukaan koko Suomen 
ensimmäinen matalaenergiakerrostalo, sen peruskivi muurattiin vasta 
vajaa vuosi sitten, kun satuin sen käymään muuraamassa. Että ei tämä 
mene tällä lailla. Passiivitaloja ei taida olla Suomessa yhtään vielä, 
ainakaan siis kerrostalopuolella, lähimainkaan. Ensimmäistä 
nollaenergiataloa tehdään TKK:n laboratoriossa tällä hetkellä ja 
kyyditetään sieltä Madridiin, koska se toimii siellä paremmin kuin täällä.

Kyllä, hyvät ystävät, tämä on vakava asia, ja minusta on hieno asia, 
että tämä etenee. Mutta tämä ei ole niitä asioita, että pannaan kädet 
risti ja sanotaan ”toivotaan, toivotaan” ja laitetaan yleismääritteet ja 
sanotaan, että ”rakentajat rakentakaa”, vaan tämä on oikeasti vakava 
juttu, jossa pitää miettiä hyvin tarkkaan hyvin teknisiä ominaisuuksia, 
jos tämä määräystasolla tehdään. Mutta sinänsä, vaikka 
markkinauskovainen olenkin, tämä on vain sentyyppinen asia, että 
tämä ei ole edennyt kysyntävetoisesti. Siitä huolimatta, että 
kansakunnan yleinen tietoisuus ilmastonmuutoksesta on vahvasti 
kasvanut, niin sitten kun tullaan siihen konkreettiseen kohtaan, että 
pitäisi rakentaa, niin ei se tilaaja vain tilaa energiatehokkaampaa 
rakennusta vaan se katsoo siitä, mistä aita on matalin. 

Eikä tämä ole edennyt myöskään tarjontavetoisesti; ei ole sellaista 
teollisuuden alaa, joka on päättänyt, että ruvetaanpas tarjoamaan 
oikein massoittain energiatehokkaampia taloja kuin määräykset 
edellyttävät. Sen takia tässä oikeasti pitää mennä määräyspää edellä, 
jonka valtio nyt varsin kunnianhimoisesti tekee, joka ei estä sitä, että 
Helsingin kaupunki ottaa vielä kunnianhimoisemman tavoitteen. Mutta 
oikeasti iso osa teollisuudesta on jo sitä mieltä, että nyt ollaan jo vähän 
kipurajoilla ja ainakin siinä, että onko aikaa riittävästi varautua tähän.

Valtiovallan puolella meillä oli 2,5 vuoden sihti. Siitä kun me 
ilmoitimme, että ne kiristyvät, 2,5 vuotta sen jälkeen ne vasta faktisesti 
kiristyivät. Ja sen jälkeenkin, kun ne annettiin, meni puolitoista vuotta 
aikaa, jotta teollisuus kerkeää niihin perehtymään. Eli palatakseni 
lähtöruutuun: jos tämä kh:n vähemmistön esitys oikeasti olisi mennyt 
läpi, se olisi joko aiheuttanut täydellisen kaaoksen tai sitten ainakin 
sen, että mitään ei olisi rakennettu, koska kukaan ei tiedä mitä se olisi 
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tarkoittanut.

Valtuutettu Hellström (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

En provosoitunut, olen ihan ilahtunut, että meillä on ministeri, joka on 
selvästi perehtynyt näihin erilaisiin ratkaisuihin. Olen myös sitä mieltä, 
että meidän täytyy edistää sitä tahtotilaa, joka täällä selvästi on, 
jokaisessa vaiheessa, koska selvästi kuulosti siltä, että valtuusto 
sinänsä on hyvinkin yksimielinen matalaenergiarakentamisen 
edistämisen suhteen. Mitä markkinoihin tulee, yksi ongelma lienee se, 
että ne, jotka rakennuttavat, eivät ole samoja henkilöitä, jotka maksavat 
sähkölaskun, joten intressi investoinneissa on aivan erilainen kuin se, 
mikä on mahdollinen säästö käyttövaiheessa.

105 §

Esityslistan asia nro 4

29.4.2009 PÖYDÄLLE PANTU ASIA

OULUNKYLÄN URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEEN YM. ALUEIDEN          
(OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTO) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11804) 

Valtuutettu Hakanen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Oulunkylän urheilu- ja virkistysalueen kehittäminen on hyvä asia. Tätä 
esitystä lukiessa herää kuitenkin muutamia kysymyksiä kaavoituksen 
periaatteiden toteuttamisesta tässä kaupungissa. Tämän esittelytekstin 
perusteella asukkaat ovat toistuvasti nostaneet esiin uusien 
pysäköintipaikkojen sijoittamista koskevia ongelmia. Erityisesti 
pohjoisen pysäköintialueen laajennusta on mm. Oulunkylä-Seuran 
lausunnossa pidetty turhana ja todettu, että se katkaisisi myöskin 
tärkeän polkuyhteyden. Kaupunkisuunnittelulautakunta on vastannut 
tähän kritiikkiin lieventämällä hieman pysäköintinormia. Samalla se on 
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kuitenkin säilyttänyt uudet pysäköintialueet varauksina.

Pysäköintialueen laajentamiseen liittyviä ongelmia ei tietenkään 
ratkaista sillä, että sanotaan kyseessä olevan vain varaus. Jo nyt 
alueella sijaitseva Käskynhaltijantien pysäköintialue on vähäisessä 
käytössä ja sen käyttöä voitaisiin tehostaa, lisäksi autopaikkojen 
lisätarvetta voidaan tietysti vähentää kehittämällä 
joukkoliikenneyhteyksiä. Esitän, että valtuusto päättää hyväksyä 
esityksen siten muutettuna, että pohjoisen pysäköintialueen 
laajennusta koskeva varaus poistetaan kaavasta.

Valtuutettu Holopainen

Tein itsekin palautusehdotuksen tästä viime kerralla, kun tämä asia jäi 
pöydälle. Kannatan tätä Hakasen ehdotusta siitä, että asia palautetaan 
niin, että pysäköintialueen laajennusta ei siihen lisätä. Minun mielestäni 
viime valtuustossa käytiin aika hyvää, kriittistä keskustelua 
asunnontuotannon rajoitusten tarpeellisuudesta. Päätettiin, että 
välttämättä ei ole järkevää osoittaa samaa 75 neliön keskipinta-
alavaatimusta jokaiselle alueelle vaan sitä voidaan säädellä tarpeen 
mukaan. Mielestäni tässä on vähän saman tyyppinen case, jossa voisi 
vähän osoittaa kriittistä tarkastelua pysäköintinormeille. Tarvitseeko 
niitä käyttää aina orjallisesti suunnittelun pohjana, jos on todettu 
asukkaiden palautteesta ja muista kommenteista päätellen, että siellä 
välttämättä ei tällaista laajennusta tarvita?

Tätä me käsittelimme kaupunkisuunnittelulautakunnassa, ja siellä 
meille kerrottiin, että maan alle, esimerkiksi tämän hallin alle on liian 
kallista rakentaa, ja se varmaan tiedettiin etukäteen, mutta meille ei 
kyllä mitään sellaista vertailua esitetty, että mitä maksaa se tonttiala 
siellä, kun se käytetään pysäköintiin eikä esimerkiksi virkistysalueena 
tai rakentamiseen. Eli tässä ei myöskään markkinaehtoiset lait päde 
ollenkaan, kun rakennetaan pysäköintitilat.

Valtuutettu Männistö (vastauspuheenvuoro)

Toteaisin vastauksena Holopaiselle, että siinä 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa, jossa minä olen, on kyllä hyvin 
tarkkaan esitetty, että keskimäärin maan kannen päälle rakennettavat 
autopaikat maksavat noin 4 000–5 000 euroa / autopaikka ja maan 
kannen alapuolelle useita kymmeniä tuhansia euroja / autopaikka, 25 
000–30 000 euroa. Tällainen laskelma kyllä on esitetty. Ja sen lisäksi 
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toteaisin vielä yleisesti tähän keskusteluun, vaikka sinänsä 
joukkoliikenteen vankkumaton kannattaja olenkin, että on täysin 
epärealistista olettaa, että joku menee jäähallin lätkäharkkoihin julkisilla 
kulkuvälineillä. Niin ei vain tapahdu, ja tiettyihin asioihin tarvitaan täällä 
yksityisautoja.

Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Bogomoloff (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.

Äskeisen epäilyn vuoksi haluan vain ilmoittaa, että tänä päivänä tilanne 
on hoidettu lähes kaikissa halleissa niin, että niissä on varusteille 
säilytystiloja, jotka mahdollistavat nimenomaan kulkemisen nuorille ja 
lapsille sinne julkisilla liikennevälineillä. Aika on vähän välillä muuttunut 
tässä ja ajattelu myös tällä puolella, minkä ilmoitan teille Jääkiekkoliiton 
ympäristövaliokunnan puheenjohtajana.

Valtuutettu Peltola

Kerrankin ilahduin valtuutettu Bogomoloffin puheenvuorosta. Itsekin 
Oulunkylän kentän käyttäjien isoäitinä haluan puhua tästä asiasta ja 
todistaa, että siellä on kyllä varsin runsaasti tälläkin hetkellä 
parkkipaikkoja. Jos jääkiekkokassien kanssa tulee, niin kyllä pääsee 
autollakin ja saa autonsa pysäköityä. 

Se aluehan on varsin hyvien joukkoliikenneyhteyksien vieressä, ja 
hyvin monesta suunnasta sinne pääsee kulkemaan. Esimerkiksi Jokeri-
bussi on erinomainen kulkuväline, johon pääsee monesta paikasta 
myös vaihtamaan. En todellakaan näe mitään järkeä tässä 
pysäköintipaikkojen lisäämisessä. Esimerkiksi sinne koilliselle puolelle 
ulkokentästä otettava uusi, pieni pysäköintialue on kyllä täysin 
tarpeeton. Ja kun se tulee vielä koulun ja kentän väliin kentän maalle, 
niin ei siinä ole kyllä paljon järkeä. Eli ilman muuta tämä ehdotus siitä, 
että näitä pysäköintipaikkoja ei lisätä, on ihan synkassa kentän 
käyttäjien etujen kanssa ja myös asukkaiden etujen kanssa.

Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Bogomoloff (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.

Tässä kyllä  ?  , mikä on harvinaista, yleensä tapahtuu päinvastoin. 



HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU- 25
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA

DISKUSSIONSPROTOKOLL

13.5.2009

Haluan ilmoittaa, että kyseisessä paikassa pysäköintipaikkojen määrä 
on ollut vahvasti alimitoitettu jo vuosikymmeniä, koska siellä käy erittäin 
paljon ihmisiä talven mittaan isolla kentällä erilaisissa tapahtumissa ja 
luistelemassa ja kaikki eivät voi käyttää julkista. Tämä oma 
puheenvuoroni oli yleispuheenvuoro eikä detaljipuheenvuoro, mutta 
kannatan  ?  .

Valtuutettu Luukkainen

Arvoisa puheenjohtaja.

Myös minä olen tämän kaavan kannalla, ja erityisen hyvää minusta 
tässä kaavassa on nyt se, että tuo kevyen liikenteen väylä eli pyörätie 
on siirretty Käskynhaltijantien varteen. Kun olen itse asunut tuolla 
seudulla Oulunkylässä ja Maunulassa Oulunkylän rajalla 35 vuotta ja 
paljon fillaroinut siellä, niin tässä urheilupuiston kohdallahan se 
pyörätie, kevyen liikenteen väylä, on ollut pohjoiseen päin vedettynä, 
joka on pidentänyt ja hidastanut matkaa ja joillekin on saattanut 
vaikuttaa myös siten, että kun se on ollut siellä keskellä skutsia niin se 
on toiminut pelon maantieteenä niin, että sitä ei ole enää iltahämärissä 
uskaltanut lainkaan käyttää.

Olen itse aikaisemmin tästä tehnyt esityksen, että se pyörätie 
muutettaisiin Käskynhaltijantien varteen ja myös siitä, että 
Käskynhaltijantien etelälaidalle tehtäisiin kevyen liikenteen väylä koko 
matkan pituudelta, mutta sitä ei nyt taida tässä kaavassa vielä olla 
valmiina, mutta toivon, että siltäkin osin tämä juttu menee sitten 
eteenpäin, ettei tarvitse tässä vilkkaassa risteyksessä tai 
vilkasliikenteisellä tiellä vaihtaa kadun yli kahteen kertaan, kun on 
menossa lännestä itään tai idästä länteen.

Kiitoksia.

Valtuutettu Hakanen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Haluan, jos se puheenjohtajalle sopii, tässä suullisesti muuttaa 
esitystäni vastaamaan paremmin sitä, mitä valtuutettu Holopainenkin 
tarkoitti. Eli esitän, että valtuusto päättää palauttaa esityksen uuteen 
valmisteluun siten, että pohjoisen pysäköintialueen laajennusta 
koskeva varaus poistetaan kaavasta. Eli korjaan esitystäni 
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palautusesitykseksi.

Samalla kommentoisin valtuutettu Bogomoloffia, tunnen hänet kovana 
urheilumiehenä, mutta ilmeisesti Bogomoloff ei kovin paljon harrasta 
urheilua Oulunkylän liikuntapuiston suunnassa, koska jokainen 
sielläpäin liikkuva tietää, että siinä on vajaakäytössä olevia 
pysäköintialueita jo nyt ja tämä esitetty laajennus ei ole todellakaan 
välttämätön.

Valtuutettu Holopainen

Kannatan Hakasen palautusehdotusta ja haluan vielä todeta, että 
alueella on erittäin hyvät julkisen liikenteen mahdollisuudet ja myös 
kevyen liikenteen reitit. Ja ihan mahdotonta ei myöskään 
jääkiekkohalliin varmasti ole mennä näillä kulkuvälineillä. Lisäksi sinne 
on vielä tulossa curling-halli, jossa on vähän erilaiset varusteet ja muut 
edellytykset.

Valtuutettu Ebeling

Arvoisa puheenjohtaja.

Kun asemakaavan muutos oletettavasti lisää merkittävästi Oulunkylän 
liikuntapuiston käyttöä, niin kyllä meidän tulee parantaa myös 
liikuntapaikan saavutettavuutta. Riittävästi joukkoliikennettä tarvitaan, 
samoin riittävästi autopaikkoja, siksi en kannata asian palautusta.

Mitä tulee tähän vajaakäyttöön, totta kai meillä on kaikki vajaakäytössä, 
meillä on tiet vajaakäytössä, meillä on joukkoliikennevälineet 
vajaakäytössä. Jos mitataan vähimmäiskäytön mukaan, on 
vajaakäyttöä, mutta oma vaikutelmani ei ole ollut ihan näin 
vajaakäyttöinen tästä Oulunkylän liikuntapuiston parkkipaikasta niiltä 
kerroilta, kun olen itse siellä käynyt. Toki joukkoliikennettä tulee 
parantaa, mutta mahdollisuus lisäparkkipaikkoihin, sitä ei tule sulkea 
pois, kun me rakennamme sinne merkittävästi lisää.

Kiitos.

Valtuutettu Vesikansa

Kiitos, puheenjohtaja.
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Kannatan tätä palautusehdotusta. Haluan myös aluetta paljon 
käyttävänä tuoda kaikkien tietoon sen, että tosissaan siellä on niitä 
parkkipaikkoja, ne ovat vain äärimmäisen huonosti ohjeistettu, mikä 
näistä papereistakin käy selville. Ehkä kommenttina myös tähän 
polkupyöräväylä-keskusteluun, että koko Käskynhaltijantiehän tulee 
menemään remonttiin, jos ja kun toivottavasti Raide-Jokeri-linjaus sille 
tielle tulee. Eli sinne joukkoliikenne tulee paranemaan entisestään, ja 
se tie joudutaan ja saadaan rakentaa uudestaan.

Kiitos.

106 §

Esityslistan asia nro 5

29.4.2009 PÖYDÄLLE PANTU ASIA

VIIKIN VIRKISTYS-, KESÄMAJA-  YM. ALUEIDEN (LAMMASSAARI JA KUUSILUOTO) 

ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN (NRO 11775) 

Valtuutettu Moisio

Kiitoksia, puheenjohtaja.

On erittäin hyvä, että tämä alue, Lammassaaren ja Kuusiluodon alueen 
virkistysalue laitetaan tässä esitetyllä tavalla kuntoon. Tästä käytiin 
kaupunginhallituksessa keskustelua, joka on kuvattu siinä 
päätösesityksessä. Tästä syystä teenkin seuraavansisältöisen ponnen:

Valtuusto edellyttää, että kaupunki tarjoaa teknistä apua 
mökkien siirtoon ja taloudellista tukea sitä tarvitseville.

Ledamoten Wallgren

Olin esittämässä samaa kuin Moisio eli kannatan Moision pontta.
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Valtuutettu Arhinmäki

Arvoisa puheenjohtaja.

Tämä käsittelyssä oleva Lammassaaren kaava, tässä esittelytekstistä 
jos lukee niin voi tulla sellainen käsitys, että näiden mökkien siirto 
tapahtuisi ensisijaisesti sen vuoksi, että ne ovat tulvarajan alapuolella. 
Tiedämme kuitenkin, että nämä mökit ovat olleet vuosikymmeniä siellä 
ja edes nämä kaikkein pahimmat tulvat, joita muutama vuosi sitten 
nähtiin, eivät olleet ongelma tämän mökkialueen kannalta. Syy onkin 
pikemminkin se, että mökkejä halutaan siirtää kahdesta syystä: 
toisaalta sen vuoksi, että rannan ympäri saadaan uusi kevyen 
liikenteen kulkureitti ja toisaalta, että mökit saadaan tiiviisti yhteen 
osaan. Varmasti niiden kannalta, joiden mökkejä siirretään ja joilla on 
ollut ehkäpä saaren parhaalla paikalla rannalla mökki, on ikävää se, 
että mökkejä siirretään, mutta jos toisessa vaakakupissa on se 
periaate, että rantoja pitkin pitää myös virkistysalueella voida kiertää, 
niin voidaan pitää ihan hyvänä tätä kaavaa.

Ongelma tässä kaavassa on se, että mökeille kyllä osoitetaan paikka, 
jonne siirretään, mutta pystyvätkö käytännössä nämä monet 
pienituloiset, kansaneläkkeelläkin elävät eläkeläiset, jotka ovat siellä 
vuosikymmeniä pitäneet mökkiään, siirtämään todellisuudessa mökkiä. 
Ettei tapahdu niin, että tarjotaan mahdollisuus mökin siirtoon, mutta 
siihen ei ole taloudellisia eikä teknisiä mahdollisuuksia, koska ei ole 
ihan yksinkertaista mummolla ja papalla lähteä kaksistaan siirtämään 
sitä mökkiä, vaikka mukana olisi poika ja pojanpoika, jolla olisi He-
Manin voimat. Sen vuoksi on tärkeää, että kun nyt näitä mökkejä tämän 
kaavan vuoksi, sen vuoksi, että ulkoilualuetta pystytään siirtämään, 
aluetta parannetaan, niin kaupunki tulee vastaan tässä asiassa niin, 
että annetaan toisaalta teknistä apua siinä, miten näitä mökkejä 
pystytään siirtämään ja samalla myös huolehditaan siitä, että niille, 
jotka sitä todella tarvitsevat, voidaan antaa myös pientä taloudellista 
tukea. Koska olisi todella sääli, että ihmiset, jotka ovat vuosikymmeniä 
näissä pienissä mökeissä, jotka on itse käsin joskus rakennettu, 
asuneet, joutuvat tämän kaavamuutoksen takia kokonaan luopumaan 
siitä, antamaan mökkipaikkansa jollekin sellaiselle, jolla on varaa mökin 
siirtämiseen. 

Sen vuoksi tämä Khn vähemmistön esitys, jota pontena Moisio esitti, 
kannatan sitä lämpimästi kuten tein kaupunginhallituksessa ja esitin 
sitä. Joten toivottavasti tässä löydetään sellainen ratkaisu ponnen 
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kautta, jossa saadaan parannettua kaikkien helsinkiläisten 
ulkoilumahdollisuuksia, virkistysmahdollisuuksia mutta toisaalta ei 
viedä niiltä, joilla on vuosikymmeniä ollut mökki, joilla ei ole itsellään 
mahdollisuutta tehdä sitä siirtoa, sitä mahdollisuutta, että voi jatkaa 
täällä Lammassaaressa, vaan kaupunki tulee vähän vastaan sekä 
teknisellä avulla että mahdollisesti pienellä taloudellisella tuella sitä 
tarvitseville.

Valtuutettu Hakanen

Arvoisa puheenjohtaja.

Tämä Lammassaaren aluehan on todella hieno luonnonsuojelu- ja 
virkistysalue, se on osa helsinkiläistä kulttuurihistoriaa, työväenliikkeen 
ja raittiusseura Koiton kesämaja-aluetta. Näiden vuosikymmeniä 
saarella olleiden kesämajojen osittain tai osan niistä siirtäminen 
paikasta toiseen tuntuu kyllä minusta tarpeettomalta. Niiden saaren 
luonnon muotoihin liittyvien korkeuserojen ja tällaisten takia 
käytännössä ilmeisesti aika moni näistä siirrettäväksi esitetyistä 
kesämajoista joudutaan purkamaan ja, kuten valtuutettu Arhinmäki 
edellä jo viittasi, voi olla, että moni ei pysty tuloillaan myöskään uutta 
kesämajaa sinne rakentamaan.

Jos tätä siirtämistä edellytetään, minusta valtuutettu Moision ponnen 
hyväksyminen on vähintäänkin perusteltua. Jos tämä kaupunki näkee 
aiheelliseksi tukea taloudellisesti suurten kaupan keskusliikkeiden 
toimintaa silloin kun joitakin vanhoja ostoskeskuksia puretaan ja sinne 
osoitetaan näille keskusliikkeille uudet, suuremmat rakennusoikeudet, 
niin tuntuu kummalliselta, jollei pienituloisia työväen kesämaja-
asukkaita voida edes auttaa sen vertaa, että heidän ei tarvitse luopua 
kesämajasta, jos kaupunki kaavoituspäätöksellään määrää sen 
siirrettäväksi.

Valtuutettu Karhuvaara

Kiitos, puheenjohtaja.

Koko tämä kesämajojen käyttö, jota nyt aktivoidaan 
lisärakentamisellakin eri puolilla kaupunkia, itse asiassa minua on 
häirinnyt monta vuotta se, että ne on tietylle yhdistykselle vuokrattu 
kaikki niin, että muilla kaupunkilaisilla ei ole mitään mahdollisuutta 
käyttää niitä, ja vaikka olisikin saarenkäyttöoikeus, sinne pääseminen 
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on tehty harvinaisen hankalaksi. Eli kysyisinkin, onko mitään 
mahdollisuutta teettää sellaista liikunta- ja ulkoiluviraston aikataulua, 
missä lukee ne veneyhteydet näihin kaikkiin saariin, jotka kaupunki ja 
sen kaikki veronmaksajat omistavat?

Valtuutettu Rantanen (vastauspuheenvuoro)

Nyt kyllä valtuutettu Karhuvaara on tässä vähän väärässä, koska 
Lammassaareen pääsee pitkospuita ja itse asiassa sieltä on vielä 
kapeammat pitkospuut Kuusiluotoon, että nämä kaikki alueet ovat ihan 
helposti kaupunkilaisten saavutettavissa. Ei ole mitään tarkoitusta 
tehdä sitä vielä helpommaksi, että sinne pääsee mopollakin, ei minun 
mielestäni ole järkevää.

Tämä lauttaliikenne näihin saariin olisi sinänsä hyvä hoitaa, mutta sitä 
on selvitetty moneen kertaan ja se on aika kallista. Kaupungin pitäisi 
keksiä joku tapa, jolla jotkut yrittäjät mieluummin pystyisivät kuljettaa 
ihmisiä veneellä paikasta toiseen. Mutta tuonne Lammassaareen 
nimenomaan on hyvin kätsy mennä pitkospuuta pitkin, pääsee vaikka 
pyörätuolilla itse asiassa, jos sellainen tilanne on.

Valtuutettu Karhuvaara (vastauspuheenvuoro)

Kiitos, puheenjohtaja.

Asia koskikin nimenomaan niitä paikkoja, mitkä ovat aidosti saaressa, 
koska kaikki helsinkiläiset eivät edes tiedä, että meillä on olemassa 
sellaisia saaria. Sen vuoksi juuri tää tällainen veneliikenteestä 
tiedottaminen ja sen aktiivinen järjestäminen olisi kyllä suotavaa.

(Puheenjohtajan välihuomautus.)

Valtuutettu Valokainen

Minun mielestäni, kun vuosikymmeniä asuneet mökkiläiset ovat olleet 
siellä ja kulkeneet tähän päivään asti siellä saaressa tullen mennen, 
viihteellisesti, ja siellä nyt ties monesko polvi stadilaisia käy, vaikka 
mökkiä ei olekaan, on muuten nasta käyskennellä siellä, niin minä 
ihmettelen, että miten sitä nyt pitäisi alkaa siirrellä ja vedellä jotain 
kaavoja sinne tänne. Onko valtiolla, kaupunki, joka on valtiossa, onko 
niillä liikaa fyrkkaa, jos 80 000 euroa aletaan tuhlata? Tuntuu vähän 
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siltä, että katsotaan, että mitäs nyt tehdään. Miksei anneta asioiden olla 
kertaakaan paikallaan edes vuoden, kaksi, koska minä uskon, että tälle 
rahalle tulee olemaan paljon parempaa käyttöä.

Kannatan tätä, ettei kajota tähän Lammassaaren tsysteemiin.

Valtuutettu Ylikahri

Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.

Lämpimästi kannatan valtuutettu Arhinmäen pontta. Usein ponnet ovat 
täällä sellaisia hurskaita toiveita, mutta tässä tapauksessa kyse on 
erittäin pienestä rahasummasta kaupungille. Tässä me olemme 
ottamassa kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön hienoa uimarantaa, 
mutta siitä tulee kohtuuton haitta näille muutamalle mökkiläiselle. 
Kaupungille ei ole yhtään kohtuutonta tulla hieman vastaan siinä, että 
he pystyisivät sen siirron tekemään ilman suuria kustannuksia ja suurta 
vaivaa, joten toivon, että Arhinmäen ponsi hyväksytään.

(Puheenjohtajan välihuomautus.)

Valtuutettu Arhinmäki

Arvoisa puheenjohtaja.

Nimet eivät ole tärkeitä vaan asia. Valtuutettu Karhuvaara nosti esille 
sen, miten pääsee näihin liikkumaan, ja aivan kuten Rantanen totesi, 
kyllä Lammassaareen pääsee ja monille muillekin mökkialueille. Nyt 
kun tätäkin avataan entistä enemmän, niin olisi hyvä, että 
tiedotettaisiin, koska moni helsinkiläinen ei tunne näitä alueita ja tiedä, 
miten niihin pääsee. Samantyyppisiä esimerkiksi lahden toisella on 
Kivinokan alue, jossa pystyy liikkumaan ihan täysin. Kun Karhuvaara 
peräänkuulutti sitä, että lisää mökkipaikkoja myös, niin Kivinokassa on 
mahdollista myös näitä mökkejä lisätä, jos saadaan rauhoitettua se 
tilanne niin, että ihmiset uskaltavat sinne tehdä uusia pieniä 
kesämajoja. Tämä on myös äärimmäisen tärkeää, että kaupunki 
aktiivisesti kertoo, että nämä eivät ole mitään yksittäisten mökkiläisten 
omia sala-alueita vaan kaikkien helsinkiläisten virkistysalueita.

Ledamoten Wallgren
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Puheenjohtaja.

Minun piti vain varmistaa, että aiemmin ilmoittamani kannatus Moision 
ponnelle kohdistui myös Arhinmäen nimellä jaettuun ponteen. Tämä oli 
vain tämä tekninen virhe tässä jaetussa paperissa, joka aiheutti tämän 
puheenvuoron. Kannatan edelleen lämpimästi tämän ponnen 
hyväksymistä, oli nimi mikä vaan.

Valtuutettu Puhakka

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Kannatan Moisio-Arhinmäen pontta ja lämpimästi todella, koska 
Lammassaarihan on myös muiden kuin mökkiläisten käytössä. Ihmiset 
käyvät siellä kävelemässä  ?   ja siellä on hyvät ulkoilualueet, jotka 
liittyvät läheisesti Viikin metsiin ja Vantaanjoen rantaan, ja sinne 
pääsee tekemään hyvin retken. Koska tämä avautuu entistä enemmän 
muillekin, niin ehdottomasti tämä pitäisi hyväksyä tämä ponsi täällä, 
koska se ei ole pelkästään mökkiläisten alue.

(Puheenjohtajan välihuomautus.)

Valtuutettu Arhinmäki

Arvoisa puheenjohtaja.

Kun tässä on näiden nimien kanssa ollut sekaannusta, niin haluan 
kuitenkin kaikille saattaa tiedoksi sen, että olemme valtuutettu Moision 
kanssa vain ystäviä.

Valtuutettu Valokainen

Mitäs ystävykset? Oletteko te nyt puhuneet?

Tästä tiedotuksesta, tämä mökkien siirto kuulostaa typerältä. Joku 
sanoi sitä, että näihin mökkeihin ei ole muilla lupaa. Se on tsägästä 
kiinni, eihän Kaivopuiston asuntoihinkaan ole kaikilla lupaa. Ja se mitä 
tulee tuohon tiedotukseen, niin voin sanoa sitä, että jos tulloo 
Jyväskylästä niin eihän sitä voi kaekkee tietää. Stadi on ikävä kyllä aika 
paljon landelaisten hallussa nykyään, paha juttu.
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Esityslistan asia nro 6

29.4.2009 PÖYDÄLLE PANTU ASIA

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45453/4 JA 12 JA 45454/30 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEIDEN        
(VARJAKANMÄKI) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11717) 

Valtuutettu Koskinen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Tässä on kyseessä varsin erikoinen kaavahanke. Vartioharjun 
kaakkoisosan ensimmäinen asemakaava on vahvistettu vuonna -81, ja 
siinä asemakaavassa tämä Varjakanpuisto oli ihan samanlaisena ja 
samankokoisena kuin se on nykyisin voimassaolevassa kaavassa, joka 
on vahvistettu vuonna -89. Edellä mainittujen kaavojen perusteella 
kaupunki on sitten hankkinut tämän puistoalueen omistukseensa 
puistomaan hinnalla, ja vielä vuonna 2000 arkkitehti Anneli Lahti 
kaupunkisuunnitteluvirastosta on kirjallisesti vakuuttanut alueen 
asukkaille, että alue tulee säilymään puistona. Sitten kun 
kaupunginsihteeri Hertzenin poika sattui ostamaan tontin sieltä puiston 
reunalta, käynnistettiin tämä kaavahanke uudestaan. Se oli 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuonna 2005 ja palautettiin sille 
uudelleenvalmisteltavaksi. 

Nyt esillä olevaan kaavaan pyydettiin mielipiteet vuonna 2007, ja 
sanoisinkin, että lähes kaikki naapurikiinteistöjen omistajat vastustavat 
pienen puiston muuttamista tonteiksi, joita tässä kaavassa tuli 
kokonaista neljä kappaletta. Eli ympäristön asukkaiden tahtotilalla ei 
näiltä osin ole ollut mitään vaikutusta kaavan sisältöön. Voidaan vielä 
todeta, että aikaisemmin puiston puolesta ovat ottaneet kantaa 
Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys, Puotila-Seura, Vartiokylän ja 
Mellunkylän kiinteistöyhdistykset.

Yksi ihmettelyn aihe on tämän kaavan toteuttamiskustannukset. 
Alkuperäisten tietojen mukaan katujen rakentaminen maksaa 60 000, 
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sähköjohtojen tuominen 20 000 ja vesihuollon tuominen siinä 330 000, 
jota kyllä myöhemmin sitä summaa on korjattu. Mutta jos lähdetään, 
että nämä tiedot ovat oikein, yhden tontin 
rakentamiskuntoonlaittokustannukset ovat 100 000 euroa. Jos tähän 
sitten lasketaan vielä kaavoituskustannukset 6 vuoden aikana, jotka 
ovat kymmeniä tuhansia, niin ei tämä oikein järkevältä näytä. Eli tässä 
nyt on näyte kaupunkibyrokratian voimasta, jossa asukkaiden 
mielipiteellä ja kaavan taloudellisuudella ei ole ollut mitään merkitystä. 

Edellä olevaan viitaten esitän, että asia palautetaan 
uudelleenvalmisteltavaksi niin, että puistoalue jää ennalleen. Olen 
myös ymmärtänyt, että virkamiestaho ei olisi ollut kovin halukas 
tuomaan kaavaa valtuuston käsiteltäväksi.

Valtuutettu Taipale

Arvoisa puheenjohtaja.

Kannatan palautusesitystä. En käytä tästä laajempaa puheenvuoroa, 
koska valtuutettu Koskisen puheenvuoro oli sentapainen, johon 
aseveliakseli voi yhtyä.

Valtuutettu Rautava

Arvoisa puheenjohtaja.

Minulla on ollut mahdollisuus seurata tätä prosessia oikeastaan ihan 
alusta alkaen, kun tähän kaavoitukseen ryhdyttiin. Ensimmäiseksi 
voisin todeta, että vaikka se on puistoksi kaavoitettu niin mikään se 
puisto ei ole vaan se on puseikko lähinnä. Tähän löytyy myös vahvoja 
perusteita, että tämä kaava tehdään. Me tarvitsemme tänne lisää 
asuntoja, ja tuolle alueelle saadaan kuitenkin neljä taloa lisää, 
pientaloja. Se on sopiva paikka niille, ja sen takia näen, että on erittäin 
perusteltua hyväksyä tämä kaava. Totean vielä, että siellä paikan 
päällä on käynyt vierailemassa varmaan kaikkien ainakin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa olleitten puolueitten edustajat.

Valtuutettu Koskinen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.
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Mielestäni se ei ole kauhean hyvä peruste, että sanotaan, että se on 
puseikko, koska se on kaupungin puisto, joka kaupungin olisi pitänyt 
hoitaa ja pitää kunnossa.

Valtuutettu Anttila

Arvoisa puheenjohtaja.

Olen samaa mieltä, mitä täällä valtuutettu Risto Rautava totesi, että 
muutaman kerran alueella käyneenä ja koko tämä 
suunnitteluprosessihan on ollut vuosia kestävä, se on erittäin riitainen 
asia ollut siellä paikalla. Ja se tontti, jonka aloitteesta tämä koko 
kaavoitus on lähtenyt alkuun, mitkään kaupungin esteettömyysohjelmat 
ja -säädökset eivät kerta kaikkiaan saisi enää tänä päivänä kaavoittaa 
sellaista tonttia, jossa tontille pääsy on monien portaiden varassa ja 
kulku on esimerkiksi talviaikana täysin mahdotonta. Siinä mielessä nyt 
tämä hyväksyttävä kaavaehdotus tulee parantamaan sen lähtökohtana 
olevan tontin esteettömyysmahdollisuuksia ja myös asumisedellytyksiä, 
ja lisäksi siihen puseikkoon voidaan kaavoittaa neljä pientä taloa 
uudelleen, mikä selvästi parantaa myös sen alueen käytettävyyttä. 
Ympärillä on olemassa isoja tontteja, jotka varmasti käyttävät sitä omaa 
piha-aluettaan virkistykseen ja muuhun oleskeluun.

Kun kolme kertaa siellä paikalla olen käynyt, niin mitään merkkejä siitä, 
että lähialueen asukkaat siellä ulkoilisivat, ei kyllä ollut millään tavalla 
näkyvissä. Se on kyllä aivan huhupuhetta nämä kaikki puiston 
käytettävyysedellytykset.

109 §

Esityslistan asia nro 8

ETÄLUETTAVAAN KERTAKORTTIIN LADATTAVIEN HELSINGIN SISÄISTEN LIPPUJEN          
HINNAT

Apulaiskaupunginjohtaja Sauri
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Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ordförande, bästa fullmäktige.

Pitää korjata pieni virhe, joka on tässä listan sivulla 97 ”KHS toteaa” -
kappaleessa. Siinä lukee, että ”kaupunginvaltuusto päätti 1.4.2009 
tarkistaa Helsingin sisäiset tariffit 1.6.2009 lukien”. Tarkistushan tehtiin 
1.5. lukien, eli se sisäisen tariffin tarkistus tuli voimaan pari viikkoa 
sitten. Siis 1.5.2009 lukien.

Valtuutettu Hakanen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

On hyvä juttu, että satunnaisesti joukkoliikennettä käyttäville ja 
matkailijoille saadaan tällainen etäluettava kertakortti. Alin hinta tämän 
esityksen mukaan ennakkolipulle on 3,40 euroa kahden tunnin lipulla. 
Mielestäni tämä ei anna kovin hyvää kuvaa Helsingistä 
joukkoliikennekaupunkina, ei varsinkaan rohkaise satunnaisia 
joukkoliikenteen käyttäjiä tekemään sitä johtopäätöstä, että 
yksityisauton käytöstä on syytä luopua. Tätä hintatasoa pitäisi kyllä 
pikkuhiljaa ryhtyä laittamaan alaspäin. 

Äskettäin oli tässä valtakunnan suurimman sanomalehden 
mielipidesivulla aika kuvaava vertailu, että minkälaisia hintoja 
joukkoliikenteessä joutuu maksamaan verrattuna siihen, että vuokraisi 
auton ja käyttäisi tiettyihin matkoihin vuokrattuakin autoa. Tässä 
tapauksessa se ei ihan varmaan kahdeksi tunniksi kannata, mutta näitä 
kustannustasoja pitäisi minusta miettiä niin, että todella rohkaistaisiin 
ihmisiä siirtymään joukkoliikenteeseen. 3,40 euroa on liian kallis hinta.

110 §

Esityslistan asia nro 9

LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRISTEN PALVELUJEN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Valtuutettu Lipponen
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Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

On erittäin hyvä, että nämä mielenterveyspalvelut Helsingissä otetaan 
esille, ja tänään myös Helsingin Sanomissa käsiteltiin tätä asiaa 
laajasti. Nimittäin viesti on se, että palvelut eivät täällä Helsingissä 
sitten kuitenkaan vastaa sitä tarvetta: aikoja ei saa, aikoja perutaan, 
henkilökunta uupuu, henkilökunta vaihtuu, pitkiä hoitosuhteita ei pääse 
muodostumaan. Nyt on vielä löydetty se tosiasia, joka on erittäin 
huolestuttava, eli lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat 
kasvaneet. Kun on tutkittu sairaseläkepäätöksiä, jotka ovat lisääntyneet 
nuorten parissa, on huomattu se, että yhä useammat nämä päätökset 
perustuvat siihen, että nuoren mielenterveys on pettänyt. Se tarkoittaa 
vuosikymmenten köyhyyttä näille ihmisille, jotka eivät pääse koskaan 
ansaitsemaan työeläkettä vaan joutuvat sen pienen eläkkeen kanssa, 
joka heille kuuluu, kitkuttelemaan.

Muutama huomio tästä asiasta, minkä takia mielenterveyspalvelut ovat 
niin laaja ongelma, on se, että meillä on esimerkiksi paljon 
maahanmuuttajaväestöä ja varsinkin ne ihmiset, jotka tulevat 
pakolaisina tänne Helsinkiin, heillä on monenlaisia raskaita asioita, 
mikä sitten tietenkin rasittaa mielenterveyttä, ja mahdollisuus sairastua 
on moninkertainen verrattuna ihan valtaväestöön. Senpä seurauksena 
kysyin ministeri Risikolta, millä tavalla on huomioitu 
maahanmuuttajalasten mielenterveyspalvelut, koska mehän tiedämme, 
että ankkurilasten määrä on kasvanut. Vastaus oli jotakuinkin näin, että 
heidät hoidetaan normaalin terveydenhuollon puitteissa ja annetaan 
mahdollisesti näitä tulkkipalveluita tarvittaessa. Tämä on aika rankka 
tieto, jos todellakin näistä pienistä resursseista joudutaan taistelemaan. 
Ja vielä sekin, että minä luulisin, että nämä maahanmuuttajalapset 
tarvitsisivat ihan erityistä osaamista, jotta heidän ongelmiinsa päästään 
varhaisessa vaiheessa kiinni ja niitä ratkaisemaan.

Toinen asia, mihin olen törmännyt, on se, että huostaanotot ovat 
lisääntyneet. Itse asiassa tämäkin kytkeytyy näihin lasten 
mielenterveyspalveluihin. Nimittäin kun otin viranomaisilta tietoa, että 
minkä takia huostaanotot ovat kasvaneet, minkälaiset mahdollisuudet 
lapsilla on saada pitkäkestoista terapiaa, niin vastaus oli, että itse 
asiassa resurssit ovat niin niukat, että ainoastaan huostaan otetuille 
lapsille voidaan tarjota pitkäkestoista terapiaa, mikä tarkoittaa siis sitä, 
että jos lapsi tarvitsee pitkäkestoista terapiaa, hänet otetaan huostaan. 
No tämähän on tietenkin hirvittävä ongelma siinä perheessä, mutta se 
on ainut reitti järjestää tälle lapselle tätä tarvittua terapiaa. Tavallaan 
huostaanottoprosessi ja nämä raskaat asiat kytketään näitten 
mielenterveyspalveluiden saantiin.
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Kun näistä asioista kyselee, sanotaan heti, että avohuollon 
tukitoimenpiteet ovat ensisijaisia ennen kuin päädytään esimerkiksi 
tähän huostaanottoprosessiin, mutta viranomaiset sanovat, että 
yksinkertaisesti avohuoltoon ei ole mitään resursseja, jonka takia 
päädytään tähän huostaanottoon hyvin nopeasti, jotta saadaan lapselle 
järjestettyä pitkäkestoista terapiaa. Kyllä olen hyvin iloinen siitä, että 
Helsingin kaupungilla on nyt keskitetty ja huomattu tämä suuri kasvava 
ongelma, mutta kyllä pitää vielä paljon tehdä, että saadaan näitä 
vaikeita ratkaisuja aikaiseksi ja lasten hätää helpotettua.

Valtuutettu Asko-Seljavaara (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.

Valtuutettu Lipponen on aivan oikeassa siinä, että 
mielenterveyspalvelut eivät toimi juuri missään meidän maassamme 
johtuen psykiatripulasta. Onneksi Helsingissä on nyt, kuten Lipponen 
mainitsi, saatu keskitettyä kuitenkin nämä avopoliklinikat HYKSille ja 
siellä on saatu paremmin psykiatreja. Lisäksi me olemme saaneet aika 
paljon psykiatrisia hoitajia, joita on palkattu myös avoterveydenhuollon 
puolelle, että kyllä tämä asia koko ajan paranee mutta tarve on 
jatkuvasti kasvava.

Valtuutettu Näre

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuustoväki.

Esitän heti alkuun toivomusponnen. Tämän ongelman taustalla on 
ehkä samantapainen kysymys kuin mihin valtuutettu Lipponenkin 
tuossa jo viittasi.

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että parannetaan 
mahdollisuuksia tuoda neurologisista syistä oirehtivien lasten 
kuntouttavan tuen saamista kotiin.

Tämän ponsiesityksen taustalla on se ongelma, joka liittyy lasten 
psykiatrisen hoidon ja lastensuojelun rajapintaan. Olen itsekin 
luottamustehtävissäni joutunut seuraamaan traagista tapausta, jossa 
lapsi otettiin huostaan hoidollisista syistä vasten perheen tahtoa, koska 
lastensuojelullinen prosessi näytti ajaneen diagnostisen prosessin ohi. 
Toisin sanoen lapsen oireiden neurologista taustaa ei tunnistettu 
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riittävän aikaisin. Tällaisia lapsia, jotka vaativat erityistä hoidollista 
tukea, on esimerkiksi ADHD-, Asperger- ja Tourette-lapsissa. Tällaiset 
lapset tarvitsevat ensisijaisesti terveydenhoidollista tukea sen sijaan, 
että he päätyvät lastenkoteihin.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän koulutukseen ei tyypillisesti kuulu 
lastenpsykiatrista eikä -neurologista koulutusta, eikä resurssien 
puutteen takia lastensuojelu ole se paikka, jossa näitä häiriöitä 
hoidetaan. Paras paikka tälle tuelle on yleensä lapsen koti. 
Kuntoutussuunnitelman tekemisessä sosiaali- ja terveystoimen 
yhteistyö on toki suotavaa. Sen ohella, että tunnistetaan lasten 
neurologisen kuntoutuksen tarve, tulee tunnistaa myös terapeuttisen 
kuntoutuksen tarve psyykkisesti oirehtivien lasten kohdalla. 
Tutkimuksellisesti on todettu, että terapeuttista hoitoa saaneiden lasten 
ryhmässä törkeiden rikosten ja laitossijoitusten määrä on merkittävästi 
pienempi kuin pelkkää lääkehoitoa saaneiden ryhmässä.

Yksilöterapia on sitä vaikuttavampaa, mitä nuorempana sitä voi saada. 
KELAn vuonna 2003 tekemä päätös lopettaa yksilöterapian tukeminen 
alle 16-vuotiailta onkin tuhoisa. Ehkä tuen lakkauttamisen tuloksista on 
saatu nyt näytettä, kun yhä nuoremmat päätyvät 
työkyvyttömyyseläkkeelle jopa ennen kuin astuvat työelämään, vaikka 
muuten työuria patistetaankin nyt pidentämään. 

Tämä tuhoisa KELA-politiikka käy yksiin esimerkiksi viime kuussa 
Helsingin Sanomien mielipidepalstalla keskustelua herättäneiden 
loppuun väsyneiden isän ja äidin toteamuksen kanssa: ”Nykyisessä 
järjestelmässä pidetään kynsin ja hampain kiinni nuoren oikeudesta 
tuhota elämänsä. Kaikki nämä helvetilliset vuodet olemme rakastaneet, 
rohkaisseet, kiristäneet, rukoilleet ja itkeneet, että hän hoitaisi itseään. 
Olemme soittaneet ja pyytäneet apua ja neuvoja, mutta lopputulos on 
aina, että nuoren pitää itse haluta tulla hakemaan apua. Nyt kun nuori 
on täyttänyt 18, pakkohoitoon pääsee, kunhan odotamme riittävän 
ajan, että hän päätyy itsemurhayritykseen. Hiljainen itsemurha ei ole 
riittävä.”

Sitten tähän vastasi anorektikon äiti, että ”olen todella pahoillani, mutta 
minun on pakko kertoa, ei Suomessa vuonna 2009 pääse hoitoon, 
vaikka yrittäisi itsemurhaa, ei ainakaan, jos sattuu asumaan 
pääkaupunkiseudulla. Olen kuluneen vuoden aikana tavannut 
pääkaupunkiseudulla kolme nuorta aikuista, jotka ovat ottaneet 
yliannoksen lääkkeitä. Jokainen heistä lähetettiin kotiin sairaalasta heti 
kun jalat kantoivat.” Sitten tämä anorektikon äiti kysyy, että ”kerätäänkö 
jonnekin tietokantaa niistä tapauksista, joissa hoidon tarpeen kriteerit 
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ehdottomasti täyttyvät mutta tilapulan vuoksi sairastunut jätetään yksin 
tuskansa kanssa?” Voisinkin ehkä tässä yhteydessä kysyä 
apulaiskaupunginjohtaja Kokkoselta, onko hän täällä, että onko tällaista 
tietokantaa olemassa?

Kiitos.

Valtuutettu Hakanen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Kaupungin tämän vuoden budjettiin hyväksyttiin 
kaupunginhallitusryhmien neuvottelujen tuloksena viime syksynä 6 
miljoonan määrärahalisäys  käytettäväksi lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseen. Tästä 6 miljoonasta eurosta ei ole tähän 
päivään mennessä käytetty yhtään euroa. Nyt käsiteltävän raportin 
perusteella tarvetta tuon lisämäärärahan käyttöönottoon on ja 
kiireellisesti.

Toki tästä raportista näkyy se, että parannusta monien palvelujen 
saatavuudessa on tapahtunut, mutta jonot ovat kuitenkin edelleen 
pitkiä ja eräissä tapauksissa todella järkyttävän pitkiä. Perheneuvolan 
ensikäynnille pääsyä joutui jonottamaan viime vuonna 35 % perheistä 
yli kuukauden. Kun tiedetään, että kynnys lähteä perheneuvolaan on jo 
korkea, niin tämä jonotusaika on kohtuuton. Joka neljäs joutuu 
jonottamaan arviointiin pääsyä yli 4 kuukautta. Tämän vuoden puolella 
tiettävästi ainakin useissa perheneuvoloissa tilanne on mennyt vielä 
huonompaan suuntaan. Jonotusajat ovat pitenemässä.

Mielestäni yksikään lapsi, nuori tai lapsiperhe, joka hakeutuu 
perheneuvolaan, ei saa joutua odottamaan kuukausia, puhumattakaan 
siitä, että todella vakavasti sairaat lapset ja nuoret joutuvat odottamaan 
osastohoitoakin jopa yli 3 kuukautta, kuten tässä ilmenee. Siis todella 
vakavasti sairaat lapset odottavat yli 3 kuukautta pahimmillaan, että he 
pääsisivät hoitoon.

Kun lasten psykiatrista toimintaa keskitettiin, siirrettiin 
perheneuvoloiden painopistettä varhaiseen tukeen ja 
ennaltaehkäisevään työhön. Tämän raportin perusteella 
perheneuvoloiden resursseja on todella syytä lisätä, jotta ne voivat 
huolehtia tästä tehtävästä. Vastaavaa seurantaa tarvittaisiin mielestäni 
yleisemminkin perusterveydenhuollon ja miksei sosiaalipalvelujenkin 
tilanteesta. Esimerkiksi koulujen ja ammatillisten oppilaitosten 
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psykologipalveluista olisi hyvä saada meille konkreettisia tietoja.

Lisäksi tarvittaisiin kaupungin tai kenties HYKS-alueen oma, vahvaan 
erityisosaamiseen perustuva laitos erittäin vaikeahoitoisille, vaikeasti 
käytöshäiriöisille nuorille, joita nyt hoidetaan lähinnä 
lastensuojelulaitoksissa. 

Hyvät kuulijat.

Esitän seuraavan ponnen:

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ohjaa lasten ja 
nuorten psykiatriaan, erityisesti perheneuvolatyöhön, lisää 
resursseja tämän vuoden budjetissa lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseen kaupunginhallituksen käytettäväksi 
varatusta 6 miljoonan euron määrärahasta.

Puheenjohtaja.

Lopuksi haluan vielä kiinnittää huomiota yhteen asiaan tässä 
valtuustolle esitetyssä raportissa. Raportin mukaan perheneuvoloissa 
on täyttämättä 14 vakanssia, myös aluepoliklinikoilla on pulaa 
työntekijöistä. Lisäksi kerrotaan, että alan naisvaltaisuuteen liittyy se, 
että perhevapaita ja osa-aikaisia työsuhteita on paljon. Valitettavasti 
apulaiskaupunginjohtaja Kokkonen ei ole täällä paikalla, kun tätä asiaa 
käsitellään. Kysyn kuitenkin asianomaiselta päivystävältä 
apulaiskaupunginjohtajalta, miten kaupunki on työnantajana ottanut 
huomioon nämä seikat esimerkiksi työehtojen ja henkilöstöresurssien 
kehittämisessä?

Kiitos.

Valtuutettu Pakarinen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Käsittelen omassa puheenvuorossani lasten ja nuorten psykiatristen 
palvelujen toteutumista opetustoimen näkökulmasta. Esityslistassahan 
todetaan, että mielenterveystyön perustaso, johon kuuluu mm. koulujen 
oppilashuolto, havaitsee lasten psykiatriassa tai 
mielenterveysasiantuntemusta apunaan käyttäen psyykkisesti oireilevat 
lapset ja/tai pulma- riskitilanteessa olevat vanhemmat. Tämä samainen 
perustaso sitten arvioi, tukee ja lievissä tapauksessa hoitaa itse tai 
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ohjaa jatkohoitoon.

Aluepoliklinikoiden tavoitteena on monipuolinen yhteistyö 
mielenterveystyön perustason kanssa. Kouluilla on pidetty hyvänä sitä, 
että koulu otetaan tiiviisti mukaan yhteistyöhön. Käytännössä tämä 
tarkoittaa esimerkiksi konsultoimista jo siinä vaiheessa, kun harkitaan 
lähettämistä aluepoliklinikalle. Se tarkoittaa myös ennakkovalmistelua 
kouluilla, esimerkiksi psykologin tutkimuksia, perheen tilanteen 
alustavaa selvitystä tai yhteisneuvotteluja. Tässä yhteistyössä ovat 
mukana sekä koulun oppilashuoltohenkilöstö että opettajat. 
Opettajahan on se, joka tuntee oppilaan koulussa loppujen lopuksi 
parhaiten.

Osastohoitoja on ollut vähemmän kuin vuonna 2007, eli pyrkimyksenä 
on tukea lapsia normaalissa toimintaympäristössä. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että koulussa tarvitaan osaamista ja resursseja lasten 
tukemiseen sekä pedagogisin että oppilashuollollisin keinoin. Kaikkiin 
toiveisiin ei voida vastata, sillä koulussa ei ole eikä tarvitse ollakaan 
esimerkiksi mahdollisuutta terapian antamiseen. Aluepoliklinikat 
aloittivat toimintansa vasta syksyllä 2008, ja koulujen kannalta 
arvioiden on ollut vielä jonkin verran epäselvyyttä työnjaossa 
aluepoliklinikoiden ja perheneuvoloiden kesken. Keiden pitäisi 
esimerkiksi mennä koulusta perheneuvolaan ja keiden 
aluepoliklinikoille? Toivottavasti tilanne selkiytyy nopeasti.

Uudet aluepoliklinikat ovat käynnistyessään tämän vuoden aikana 
pystyneet ottamaan uusia asiakkaita, mutta kuten terveyskeskuksen 
selvityksessäkin todetaan, ovat lasten psykiatriset hoitoprosessit vuosia 
kestäviä. Pelkkä aluekartoitus ei riitä. Nähtäväksi siis jää, miten 
jatkossa kyetään estämään järjestelmän tukkeutuminen.

Koulujen oppilashuoltoryhmiltä tulee sellaista palautetta, että vakavasti 
oireilevia lapsia ja nuoria on yhä enemmän, oireet ovat yhä 
vakavampia ja ongelmat vaikeampia. Apua oppilashuoltoryhmästä 
eteenpäin voi joutua odottamaan liian pitkään tai sitä ei saa ollenkaan. 
Kouluilla tunnistetaan hoitoa vaativat tapaukset ilmeisesti aika hyvin, 
mutta tunnistamisesta ja puuttumisesta ei ole hyötyä, jos jatkoapua tai 
sairaalapaikkaa ei löydy. 

Koulujen näkökulmasta voidaan edelleen todeta, että lasten 
psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelujen piiriin pääsee 
prosentuaalisesti pieni joukko. Aluepoliklinikkojen esitellessä 
toimintaansa marraskuussa 2008 arveltiin, että poliklinikoilla voisi olla 1 
500 asiakasta vuodessa, mikä tarkoittaa paria prosenttia 
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lapsiväestöstä. Vuonna 2007 lasten psykiatrian palveluita käytti noin 1 
000 lasta. Osastohoitoa on tarjolla siis noin 0,1–0,2 %:lle lapsista. 

Siinä samassa yhteydessä esitettiin puolestaan arvio, että noin 20–40 
% tarvitsee joskus jotain arvioita tai tukea. Näin ollen hyvillä 
peruspalveluilla, eli tämän selvityksen termistön mukaan 
mielenterveystyön perustasolla on tärkeä tehtävä, muutenhan näissä 
laskelmissa on valtava aukko. Voidaanko tätä aukkoa ylipäänsä täyttää 
koulujen resurssein, vai kuuluuko arviointien tekeminen sittenkin 
lähinnä sairaanhoitoon? Mielestäni enimmäkseen kuuluu.

Perheneuvolat etsivät uusia toimintamalleja tehtävänjaon jälkeen. 
Toiminta laajeni koskemaan nuorisoikäisiä, mutta toistaiseksi nuorten 
kanssa työskentelystä ei ole paljon kokemuksia. Myöskään 
maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa työskentelystä ei ehkä 
perheneuvoloissa vielä ole niin paljon kokemuksia kuin kouluissa, 
joiden palvelujen piiriin lapset ovat ensin tulleet. Perheneuvoloiden 
palvelujen piirissä oli vuonna 2007 noin 5 977 asiakasta, ja kouluikäiset 
7–12-vuotiaat oli suurin ryhmä, 1 163 asiakaslasta. Perheneuvolaan 
jonottavien asiakasperheiden lukumäärä on perheneuvolaselvityksen 
mukaan hieman pienentynyt, mutta edelleen jotkut perheet joutuvat 
jonottamaan kuukausia. Koulun kannalta se tarkoittaa sitä, että tuki on 
järjestettävä koulun omin keinoin. Tämä on jo hieman enemmän kuin 
mielenterveystyö perustasolta voitaisiin oikeastaan vaatia.

Kuten edellä esitetystä voidaan havaita, kouluilla ja koulun 
oppilashuollolla on kaupungin lasten psykososiaalisten palvelujen 
kokonaisuudessa merkittävä tehtävä. Viime lukuvuonna 
koulukuraattoreiden asiakkaina oli kaupungin suomenkielisissä 
kouluissa 3 082 oppilasta eli 8,8 % kaikista oppilaista ja 
koulupsykologien asiakkaina 2 414 oppilasta eli 6,8 % kaikista 
oppilaista. Tietynlainen onnistumisen pakkokin on olemassa lievissä 
ongelmissa, sillä jos perustasolla epäonnistutaan, niin 
erikoissairaanhoito se vasta kalliiksi tuleekin.

Koulu voi omalta osaltaan merkitä lapselle mielenterveyttä suojaavaa 
ympäristöä. Se mikä on hyväksi kaikille lapsille on erityisen hyväksy 
psykososiaalisista riskiympäristöistä tuleville lapsille. Opettajan ja 
oppilaan välinen henkilökohtainen, välittämiseen perustuva suhde ja 
koulun turvallinen ilmapiiri viestittävät, että lapsen odotetaan 
onnistuvan, ja arjessa tarjolla oleva tuki on erityisen tärkeää. Muuta 
tukeahan kaikilla lapsilla ei olekaan.

Mainittakoon lopuksi, että valtuuston käsittelyyn myöhemmin tänä 



HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU- 44
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA

DISKUSSIONSPROTOKOLL

13.5.2009

vuonna tulevassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa yhtenä 
kärkihankkeena on myös lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen 
järjestäminen, selkiyttäminen ja hoitovastuiden määrittäminen. Se 
onkin tarpeellista, jotta vältetään vastuun pallottelu esimerkiksi 
erikoissairaanhoitojakson jälkeisen seurannan osalta. Se mitä koulussa 
tarvitaan ovat sellaiset henkilöt, jotka tuntevat hyvin lasten ja nuorten 
psykososiaaliset palvelut ja joilla on yhteys koulun ulkopuolisiin 
palveluihin, jotta perheet osataan ohjata asianmukaisesti näihin 
palveluihin. Jatkohoito kuuluu selkeästi sosiaali- ja terveystoimen piiriin, 
ja se on järjestyttävä sieltä.

Kiitos.

Valtuutettu Brax (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.

Valtuutettu Pia Pakarinen puuttui erittäin tärkeään asiaan koulun 
roolista ensinnäkin lasten ongelmien huomaajana ja sitten eteenpäin 
ohjaajana. Oikeusministeriössä on valmistunut tutkimus, jossa vuoden -
80 syntyneet, koko turkulainen oppilaskohortti, heitä seurattiin aina 30-
vuotiaaksi asti ja katsottiin, ketkä heistä päätyivät vankilaan. Sitten 
lähdettiin taaksepäin kelaamaan heidän taustojaan, kysymys on noin 
10 %:sta pojista, 5 % koko ikäluokasta, tyttöjen osuus tässä on aika 
pieni. Yksi huomattavimpia tutkimustuloksia oli se, että koulussa 
jälkeenpäin löydettiin selvästi se, että opettajat olivat nähneet näiden 
lasten, varsinkin poikien, myös mielenterveydelliset ongelmat mutta 
että järjestelmä ja koulu eivät silloin ainakaan olleet osanneet reagoida. 
Eli opettajien perusammattitaito tunnistaa apua tarvitsevia lapsia on 
hyvä, mutta näyttää olevan, että se ketju siitä eteenpäin katkeaa. Ja 
pahimmassa tapauksessa, aivan kuin valtuutettu Näre täällä viittasi, se 
saattaa johtaa todella merkittävään riskiin päätyä myös vankilaan.

Apulaiskaupunginjohtaja Haatainen (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Vastaan tähän kysymykseen apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosen 
ollessa estyneenä osallistumaan juuri tällä hetkellä tähän keskusteluun. 
Täällä kysyttiin tästä jonotilanteesta ja näiden virkojen täyttämisestä ja 
siitä, miten on henkilöstöpolitiikassa huomioitu se, että on naisvaltainen 
ala ja paljon vapaita. Ensinnäkin nyt tästä tilanteesta, tämä selvityshän 
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on, tämä seurantaraportti, saatu tilanteessa, jossa 
uudelleenorganisointi lasten ja nuorten psykiatriassa on vasta varsin 
vähän aikaa ollut käytössä, itse asiassa alle puoli vuotta todellisessa 
toiminnassa. Nyt kuitenkin jo tällä hetkellä pystytään näkemään, että 
tämä organisaatiouudistus on tuottanut sillä tavalla tulosta, että täällä 
erikoissairaanhoidon puolella on nyt näitä lasten psykiatrian virkoja, ne 
kaikki lasten psykiatrian virat on saatu täytettyä, eli niihin virkoihin on 
saatu pätevät hoitajat, lääkärit, psykiatrit. Sillä tavalla tilanne on 
huomattavasti parantunut.

Sen sijaan edelleenkin puutetta on täällä perustasolla eli 
perheneuvolapuolella, siellä vakansseja on 199, joista täytettynä on 
tällä hetkellä 105, ja ne tiedothan löytyvät tästä esityslistatekstistä. Ala 
on naisvaltainen, ja Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikka lähtee siitä 
liikkeelle, että perhevapaiden ajaksi aina tietenkin sijainen palkataan. 
Meillä tehdään paljon tässä työtä, meillä on olemassa käytännöt, ja 
Seure on tässä toimija, jota myös käytetään sijaisten saamiseen, ja 
suoraan palkataan myös pitkiin perhevapaasijaisuuksiin. Tämä on 
varmasti totta kaikilla aloilla, että syntyy myös ratkottavia haasteita.

Odotusajoista täällä puhuttiin, kun näitä odotusaikoja kuitenkin tähän 
hoitoon pääsyyn, siihen varsinaiseen terapiahoitoon pääsyyn on 
olemassa, niin kuitenkin se tieto, mikä on annettu, on sillä tavalla 
lohdullinen, että sen jonotusajan aikana tämä lapsi kuitenkin on 
toimenpiteiden piirissä, että ei ole pelkästään odottamassa jonossa 
ilman, että kukaan mitään tekisi, mutta varsinainen terapia sitten 
pääsee vasta myöhemmin alkamaan. Tavoitteena tietysti on se, että 
nämä odotusajat olisivat mahdollisimman lyhyet. HUSin 
erikoissairaanhoidon jonotilanteesta on tieto, että hoitotakuussa on 
pysytty nyt alkuvuodesta, näiden tietojen mukaan hoitotakuuajoissa on 
pystytty järjestämään hoitoa.

Kaiken kaikkiaan, varmasti sitten kun tämä organisaatiomuutos ja tämä 
toiminta vakiintuu, saadaan parempi käsitys siitä, mitä tuloksia tällä on 
pystytty kaiken kaikkiaan saamaan. Totta on, mikä täällä on tullut 
puheenvuoroissa esille, että lasten ja nuorten hyvinvointi on paljon 
muutakin kuin psykiatriaa. Ja tämä korjaava toiminta, se on 
ennaltaehkäisevää toimintaa, ja siinä koulut ovat keskeisessä 
asemassa ja koulujen tukipalvelut, joissa Helsinki kyllä on valtuuston 
tekemillä päätöksillä resursseja vahvistanut sillä tavalla, että meillä on 
moniin muihin suuriin kaupunkeihin tai kuntiin verrattuna suhteessa 
väkilukuun ja lasten lukumäärään vahvat resurssit. Toki puutteita 
varmasti alueellisesti ja aina paikallisesti on, mutta 
kouluterveydenhuolto- ja koulupsykologi-, koulukuraattoripalveluihin on 
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satsattu lisää ja nytkään sinne ei supistuksia olla suuntaamassa.

Kiitos.

Valtuutettu Alanko-Kahiluoto

Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.

On erittäin hyvä, että meillä nyt on nähtävissä tämä lasten ja nuorten 
psykiatristen palveluiden toteutumisen seurantaraportti, koska kuten 
kaikki edellisen kauden valtuutetut muistavat, tässä salissa pidettiin 
erittäin huolestuneita puheenvuoroja silloin, kun päätettiin tästä lasten 
psykiatrisen toiminnan keskittämisestä HYKSiin viime kaudella. Siinä 
mielessä on ilahduttavaa nähdä, että tämä raportti on niinkin 
positiivinen kuin on, erityisesti tämän äsken mainitun hoitotakuun 
osalta. Mutta kuten myös on tullut todettua täällä edellisessä 
puheenvuorossa, niin vakavia puutteitahan edelleen tässä lasten 
psykiatriassa on. Täytyy ottaa myös huomioon se, jota esimerkiksi 
tuodaan tässä raportissa esille, että lasten psykiatrisen avohoidon uusi 
organisaatiomalli on vasta puolisen vuotta vanha, ja siinä mielessä on 
aivan liian varhaista arvioida, että millä tavalla esimerkiksi se toimii. Eli 
on erittäin tarpeellista, että valtuusto jatkossakin saa riittävän tiheästi 
raportin siitä, missä lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon suhteen 
mennään.

Kiittelen myös äsken Pia Pakarisen esittämää puheenvuoroa 
opetuslautakunnan puheenjohtajana, jossa hän toi esille näitä lasten ja 
nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita nimenomaan opetustoimen 
näkökulmasta. Se mistä ollaan opetuslautakunnassa usein puhuttu on 
se, että olisi hirveän tarpeellista ikään kuin parantaa tämän 
oppilashuollon ja opetustoimessa työskentelevien henkilöiden välistä 
vuorovaikutusta ja sillä tavalla varmistaa se, että tällaisia putoamisia 
näiden viranomaistoimien tai hoidon väliin ei tapahtuisi, kuten nyt ikävä 
kyllä usein käy. Siinä mielessä tällä valtuustokaudella olisi tarpeellista 
miettiä, miten me voisimme oppilashuoltoa järjestää sillä tavalla, että 
esimerkiksi kouluterveydenhoitajien ja -psykologien ja muun 
oppilashuollon välisten toimijoiden yhteistyö paranisi. 

Kiittelen myös valtuutettu Hakasen puheenvuoroa siitä, että hän puhuu 
kriittiseen sävyyn siitä prosessista, jolla on kaupungissa edetty sen 
suhteen, miten valtuuston viime syksynä päättämästä 6 miljoonan 
euron määrärahasta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 
päätetään. Minusta on hirveän surkeaa, että nyt kohta ollaan jo 
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juhannuksessa ja vieläkään ei olla päätetty siitä, miten se raha 
käytetään, joka kuitenkin on tarkoitettu tälle vuodelle. Minä jotenkin itse 
toivoisin, että kun tästä 6 miljoonasta päätetään, pidettäisiin mielessä 
se, että meillä on hirveän monia sellaisia hallintokuntien välissä toimivia 
hankkeita, jotka tahtovat kuitenkin loppua kesken usein siitä syystä, 
että ne ovat projektiluonteisia ja sitten siitä syystä, että ne nimenomaan 
ovat täällä hallintokuntien välissä. 

Usein tällaiset hankkeet tai toiminnot ovat nimenomaan sellaisia, jotka 
toimivat ikään kuin varhaisen tuen, matalan kynnyksen periaatteella ja 
joihin perheet tai lapset ja nuoret voivat päästä nopeasti, ilman 
lähetettä ja ilman sitä, että tarvitsee mennä viranomaisten puheille ja 
pyytää lähetettä saadakseen apua. Esimerkkinä tällaisista toiminnoista 
voi mainita Vuosaaressa toimivan Pienperheyhdistyksen varhaisen 
tuen talon, joka on vaarassa jäädä ilman jatkorahoitusta sen vuoksi, 
että siltä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoitus päättymässä. Tähän 
liittyen teen seuraavanlaisen ponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki 
kiinnittää huomiota sellaisen lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän 
varhaisen tuen ja matalan kynnyksen toiminnan tukemiseen, johon voi 
päästä oma-aloitteisesti ilman viranomaisen lähetettä.

Samalla tuen Sari Näreen ja Yrjö Hakasen esittämiä ponsia.

Valtuutettu Puhakka

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Aivan ensimmäiseksi haluan kannattaa tässä edellä esitettyä 
valtuutettu Alanko-Kahiluodon pontta, joka oli minun mielestäni 
erinomaisen hyvä ajatus.

Esitän myös ponnen tässä aluksi:

Valtuusto edellyttää perheneuvolavakanssien täyttämistä 
tavoitteena hoitoon pääsyn jonotusajan lyhentäminen.

Täällähän on tullut jo esille, että vakansseja on täyttämättä, ja 
valitettavasti on niin vaan, että tätä vakanssien täyttämättä jättämistä 
käytetään säästökeinona. Tässä tilanteessa, jossa edelleenkin on 
jonoja, se ei ole oikein. 
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Minä haluaisin sanoa tästä yleisestä tilanteesta, että minä olen 
seurannut mielenterveyspalveluja sen koko ajan, kun olen täällä ollut 
kunnallispolitiikassa ensin sosiaalilautakunnan kautta ja sitten 
terveyslautakunnan kautta, hyvinkin läheltä. Aina, mikä minua on 
häirinnyt, on se, että tähän ei meinaa päästä kiinni millään. Kaikki 
raportit kertovat, että tilanne paranee ja kohenee koko ajan, mutta mitä 
kertoo esimerkiksi Hesari tänään tai kertoi taannoin esimerkiksi 
Hietalinnan yhteisön, tämä koski silloin huumehoitoja, niin se 
todellisuus on aivan erilainen kuin se, mitä raportit kertovat.

Minä toivon, että tämä raportti, joka meillä on, sillä tavalla kertoisi siitä 
tilanteen parantamisesta, että silloin kun olin tuolla 
terveyslautakunnasta, niin mehän kuulimme HUSin edustajia tästä 
lasten mielenterveyspalveluista, koska siellä oli koko ajan jonoa. Siellä 
ei kyetty hoitamaan tätä asiaa. Edelleenkin nämä jonotusajat täällä 
ovat tulleet useissa puheenvuoroissa esille, ne ovat edelleenkin aivan 
liian pitkät. Voitte kuvitella, mitä merkitsee 3 kuukautta esimerkiksi 
muutaman vuoden ikäisen lapsen elämässä. Se on erittäin pitkä aika, 
kun sitä vertaa siihen, miten pienistä lapsista on kysymys. Aivan selvä 
asia on, että mitä nopeammin päästään hoitoon, sitä nopeammin 
saadaan myös tuloksia ja se on myös kaupungin kannalta 
edullisempaa taloudellisesti, mutta se on niitten ihmisten kannalta 
inhimillistä. 

Minä edelleenkin esitin tämän ponnen ihan siitä syystä, että valtuusto 
antaisi viestin, että me haluamme niitä hoitojonoja edelleen lyhentää. 
Vaikka täällä on tullut esille psykiatripula, se on aivan totta, mutta siellä 
on monia muita vakansseja, joihin varmasti saadaan työntekijöitä 
haluttaessa. Eli minä toivon todella, että tuo ponsi olisi viesti tästä 
valtuuston tahdosta, että me haluamme lyhentää niitä jonoja.

Minä toivon myös, että jatkossa seurattaisiin tätä tilannetta, koska niin 
kuin sanoin jo, olipa kyse lasten, nuorten tai aikuisten psykiatrisesta 
hoidosta, niin siellä on käytännön elävässä elämässä sellaisia 
ongelmia, jotka eivät välttämättä näy näistä raporteista mutta tulevat 
esiin hyvin puheenvuoroissa. Täällä esimerkiksi valtuutettu Lipponen 
otti yhden ongelma-alueen esille, sellaisen alueen, johon tarvitaan 
erityistä panostusta. Täällä on monissa muissa puheenvuoroissa tullut, 
mm. valtuutettu Näre nosti esille sitä elävää elämää, jossa todellakaan 
hoito ei toimi. Se kostautuu sitten, jos me emme lapsia ja nuoria saa 
hoitoon, se kostautuu aikuisena, ja se nähdään koko ajan siinä 
paineena, mikä tällä hetkellä on tuolla psykiatrisessa hoidossa myös 
aikuisten osalta. Sinnehän ne sitten kasautuvat, jos ei lapsia ja nuoria 
hoideta.
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Vielä haluan tosiaan tästä valtuutettu Pakarisen puheenvuorosta 
sanoa, että oli erinomaisen hieno, että hän otti, minä olin itse ajatellut 
puhua tästä kouluterveydenhuollon merkityksestä ja siitä, että siellä on 
myös tällä hetkellä aukkoja. Apulaiskaupunginjohtaja Haatainen sanoi, 
että siellä on resursseja lisätty. Okei, on lisätty, mutta kyllä sieltä vaan 
viestejä tulee, että siellä ei ole tarpeeksi niitä ihmisiä 
kouluterveydenhuollossa, että lapset jäävät odottamaan vuodeksi tai 
kahdeksi, että pääsisivät eteenpäin hoitoon. Silloin ei voi sanoa, että 
kaikki on kunnossa, jos hyvillä alueilla tulee tällaisia tapauksia vastaan. 
Täytyy vaan ihmetellä silloin, että miten voi olla mahdollista.

Kiitoksia.

Valtuutettu Sydänmaa

Kiitos, arvon puheenjohtaja. Hyvät valtuustotoverit.

Tämä puhe tulee nyt vähän tajunnanvirralla, mutta vähän paljon on 
asiaa mielessä. Ensimmäiseksi haluaisin kiinnittää huomiota alueitten 
välisiin eroihin ja nyt lähinnä nuorisopsykiatriaan. Mielestäni, mitä luin 
tätä seurantaa, lasten osalta on hirveän hyvin päästy eteenpäin, mutta 
nuorisopuolen kohdalla on paljon, paljon parannettavaa. Itse 
työskentelen lukiossa oppilashuoltoryhmän aktiivisena jäsenenä ja olen 
jo tämän kevään aikana saattanut ainakin kolme nuorta psykiatrisen 
hoidon piiriin ja kriisipisteeseen Aurora-sairaalaan ynnä muuta, puhun 
siis kokemuksen syvällä rintaäänellä. 

Tuo aluehomma on siinä mielessä ongelmallinen, että tuolla itäpuolella, 
niin kuin tästä seurannastakin käy ilmi, on enemmän tarvetta. Tässä 
keskustelin nuorten kriisipisteen toiminnanjohtaja Olli Valtosen kanssa 
tuossa äsken, ja totesimme siinä, että määrä on kasvanut, vakanssit 
eivät ole vähentyneet, terapeuttien ja työntekijöitten vakanssit, mutta 
nuorten määrä on kasvanut, ketkä tarvitsevat sitä apua. 

Itäkeskuksesta lopetettiin se kriisipiste ja yhdistettiin Sörnäisiin, niin 
tänä keväänä on ollut se tilanne, että esimerkiksi yhdellä nuorella, 
jonka itse henkilökohtaisesti vein sinne, niin hän sai aloitettua 
hoitojakson, sitten hän otti lääkkeitä, yritti itsemurhaa, joutui Auroraan, 
niin Auroran sairaala vain käännytti, että mene takaisin sinne 
kriisipisteeseen, jossa oli sitten työntekijä sairastunut ja hän ei 
saanutkaan jatkoa, että hän kerkesi käymään kaksi kertaa 
kriisipisteessä. Eli minun mielestäni on käsittämätöntä, että 
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psykiatrinen sairaanhoito jättää tällaisen nuoren kriisipisteen varaan, 
joka tarjoaa vain lyhytkestoista terapiaa, kun nuori tarvitsee luultavasti 
paljon enemmän. Nyt häntä pompotellaan, ja tämä onkin se suuri 
kysymys tässä, että mihin vedetään nuoren ja aikuisen raja. Siihen 
minä toivoisin, että sitä vielä korkealla tasolla pohdittaisiin, että onko 18 
se ikäraja, jolloin nämä nuoret laitetaan aikuispsykiatrian puoleen. 
Muutaman kerran tuolla aikuispsykiatrian suljetulla osastolla käyneenä 
voisin kyllä sanoa, että jos 18-, 19-vuotias nuori lukiolainen esimerkiksi 
laitetaan sinne tosi vakavasti sairaiden, skitsofreenikkojen vanhusten 
kanssa samaan, niin ei se ole ainakaan tervehdyttävä ympäristö. Eli 
sitä ikärajaa pitäisi ehdottomasti nostaa ylemmäs, minkä ikäiset nuoret 
pääsevät vielä nuorisopsykiatrian puolelle hoitoon. Tästä siis se vastuu 
pitää ottaa meidän, että nuori saa tervehdyttävää hoitoa, ja sillä 
ympäristöllä on myös paljon vaikutusta.

Syömishäiriöpotilaiden kohdalla tässä kävi nyt niin, että Lapinlahti 
menetettiin. Olen keskustellut yhden oppilaani kanssa, joka 
syömishäiriöistä on kärsinyt, niin on kertonut, että ainakin Hesperian 
sairaalassa on se hyvä puoli, että sinne ei tee mieli jäädä, että silloin 
tervehtymisprosessi kenties tapahtuu nopeammin, koska on motivaatio 
suurempi kuin Lapinlahdessa, jossa se ympäristö on paljon 
mukavampi. Eli itäpuolelle tarvittaisiin minun mielestäni enemmän tätä 
hoitopaikkojen saatavuutta ja nuorille varsinkin. 

Oppilashuollosta sanoisin sen verran, että kouluissa mielestäni, ainakin 
lukiossa, toimii tällä hetkellä oppilashuolto erittäin hyvin, mutta se, että 
saadaanko ne nuoret jatkopaikalle ja mihin se sitten 
terveydenhuollossa siirtyy, kenelle siirtyy se vastuu. Suuri huolihan on 
näistä koulupudokkaista, että kun nuori täyttää sen 18, niin meillä ei ole 
koulusta oikeutta soittaa silloin vanhemmille kotiin. Tietenkin, jos on 
hätätapauksia ihan, niin kyllähän me sitten soitamme. Mutta monissa 
tilanteissa nuori kieltää, että ei saa vanhemmille puhua, ja sitten ei 
välttämättä koko nuorta tavoiteta mistään, jolloin tämä pudokkuus vaan 
tapahtuu, eli se vastuu siitä, että kenelle vastuu sysätään. Koulut 
tarvitsevat kyllä lisää resursseja, jos vielä siitäkin pitää ottaa vastuuta, 
että lähdetään etsimään näitä nuoria ja yritetään saada ne hoidon 
piiriin.

Kolmas sektori mielestäni tekee hirveän arvokasta työtä, eli kun on ollut 
tällaisia pahoja tilanteita, ettei ole voinut nuori mennä kotiin, niin se 
nuorten turvatalo, SPR:n ylläpitämä, on ollut hirveän tärkeä. Mutta 
heiltäkin puuttuu sellainen pidempiaikainen terapia, että sitten se on 
taas sitä pompottelua paikasta toiseen, että kuka antaa missäkin 
mitäkin. Tämä nuorten homma pitäisi saada nyt paremmalle tolalle.
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Vielä sanon tuosta, että tuo kolme kuukautta, mikä tässä on se 
hoitotakuu, se tuntuu tällä lailla aika pieneltä, mutta se voi olla jollekin 
nuorelle kyllä tosi pitkä aika se kolme kuukauttakin odottaa, jos on 
hirveän akuutti tilanne.

Kiitos.
 

Valtuutettu Räty

Arvoisa puheenjohtaja.

Pyysin tämän puheenvuoron lähinnä kiittääkseni tästä selvityksestä ja 
ehkä senkin vuoksi, että kun ajatellaan sitä tilannetta, mistä lähdettiin: 
muistan erittäin hyvin viime valtuustokaudella sen keskustelun, mikä 
tässä salissa käytiin, ja niin kuin täällä aikaisemmat puhujat ovat 
viitanneet siihen, että täällä oli paljon huolestuneita ihmisiä siitä, että 
mihin tämä päätös tästä lasten psykiatristen palveluiden 
uudelleenorganisoinnista johtaa. Voin ilokseni todeta, että ehkä 
olemme olleet oikeilla jäljillä ja ainakin osa niistä huolista on 
osoittautunut turhiksi. Minun mielestäni me olemme astuneet aika 
merkittävän askeleen eteenpäin, kun katsotaan tuota selvitystä: 
pääsääntöisesti tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Ja se on 
kuitenkin se, mihin valtuusto pyrki.

Otetaan huomioon se, että tämä toiminta on uudelleenorganisoitunut 
niin, että se toiminta on faktisesti alkanut vasta viime syksynä ja joiltain 
osin jopa tämän vuoden vaihteessa, niin tässä ei ihan hirveän pitkää 
aikaa ole ollut sitä toimintaa kehittää ja nyt jo huomataan se, että 
jonotilanne on selkiytynyt, ihmiset ovat saaneet palveluita ja jopa jonkin 
verran ihmisiä on päässyt tästä järjestelmästä uloskin. Ja se on 
minusta tällaisten palveluiden tarkoitus. Ei pelkästään se, että ihmisiä 
menee sisään vaan myös se, että jotain tulee uloskin eli että 
hoitojaksoja on saatu päätökseen, mikä kuitenkin kertoo siitä, että 
myös jonkinnäköistä tuloksellista ja toivottavasti tervehdyttävää 
toimintaa siellä on saatu tehtyä.

Minun mielestäni tämä uudistus on ollut hyvä, ja vaikka kaikki 
valtuutetut, jotka tällä hetkellä ovat läsnä, eivät ole olleetkaan sitä 
tekemässä, niin ainakin voin sanoa, että uskon, että viime kaudella 
valtuustossa istuneet voivat yhtyä siihen näkemykseen, että uudistus 
oli oikeilla jäljillä. Paljon on työtä, erityisesti meidän omassa 
perheneuvolatyössämme on vielä tekemistä, mutta eiköhän tämä ole 
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askel oikeaan suuntaan.

Eli kiitoksia.

Valtuutettu Peltola

Ensitöikseni kannatan Sirpa Puhakan ponsiehdotusta.

Heti alkuun esitän oman esitykseni, että:

Valtuusto edellyttää, että lasten ja nuorten hyvinvointi
suunnitelman toteutuksessa vahvistetaan erityisesti lasten 
päivähoidon ja terveysasemien voimavaroja lasten ja heidän 
vanhempiensa mielenterveyden tukemisessa.

Tässä keskustelussa on monia hyviä pointseja tuotu esiin, ja 
esimerkiksi Sydänmaa nosti esiin nämä ikärajat ja pompottelun 
palvelusta toiseen. En voikaan yhtyä ihan tähän Laura Rädyn 
innostukseen siitä, että asiat ovat nyt menneet hyvään suuntaan. Me 
emme voi sitä vielä tietää, kun tämä systeemi on näin uusi. Totean 
kuitenkin sen, että eilen terveyslautakunnassa esitelty, Sirpa Puhakan 
aloitteesta tehty Helsingin psykiatrisen hoidon arviointi liittyy keskeisesti 
myös tähän lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen. Oululaiset 
tekivät sen arvion, ja he toteavat, että ”Helsingin psykiatrian osaston 
avohoito toimii puhtaasti erikoissairaanhoidon lähtökohdista samalla, 
kun perusterveydenhuollon psykiatria ei toimi”. Ja tämä koskee kyllä 
myös tätä organisaatiouudistusta, jota nyt ollaan tässä seuraamassa.

Oululaiset suosittelevatkin, että terveyskeskukseen tulisi luoda pienet 
mielenterveysryhmät. Jos meidän terveysasemillemme palkataan 
tarpeeksi psykiatrisia sairaanhoitajia, heille tarpeeksi myös 
lääkäritukea, se merkitsee sitä, että lasten vanhemmat ja nuoret 
pääsisivät käsittelemään ahdistuksiaan ja masennuksiaan jo 
varhaisessa vaiheessa. Samalla löytyisivät myös ne perheet, joissa 
tarvitaan psykiatrista erikoisosaamista ja -hoitoa tai ne perheet, joiden 
tilanne paranisi elämäntapojen muutoksilla tai muulla arkielämän tuella.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat liittyvät kaikkein eniten, 
määrällisesti eniten, riittämättömään huolenpitoon, vähäisiin 
vuorovaikutustaitoihin ja kielteisiin ihmissuhteisiin kotona tai koulussa. 
Turvallisten aikuisten ja ystävien löytäminen vaikeutuu vanhempien 
mielenterveysongelmien ja päihteidenkäytön tai muille lapsille ja 
nuorille haitallisten elämäntapojen takia. Nämä on useimmiten helppo 
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havaita jo neuvolatyössä ja päivähoidossa, jotka ovatkin kaupungin 
palveluista kaikkein tärkeimpiä lasten mielenterveyden 
rakentamispaikkoja. Sen takia Helsingin pitää huolehtia siitä, että 
terveysasemilla ja päivähoidossa on tarpeeksi työntekijöitä ja myös 
heillä osaamista lasten ja aikuisten vuorovaikutuksen tukemiseen ja 
tilanteiden arviointiin. 

Tämä nyt toteutettu lasten ja nuorten avopsykiatrian ja 
perheneuvoloiden eriyttäminen omiin yksiköihinsä vaatii eri portaiden 
välistä yhteistyötä ja hoidettavien siirtämistä palvelusta toiseen. Tämä 
taas hukkaa sitä työaikaa, joka pitäisi käyttää suoraan lasten ja 
perheiden neuvontaan ja hoitamiseen. Kun jokaisen lasten 
avopsykiatrian poliklinikan ja perheneuvolan alue on kolmannes 
Helsingistä, yhteistyö asiakasperheiden käyttämien muiden palvelujen 
kanssa hajautuu valtavalle alueelle. Niinpä ei synny tarpeeksi kestäviä 
yhteistyösuhteita, joiden turvin voisi kehitellä perustason palvelujen 
mielenterveystyötä. Kuitenkin lasten ja nuorten mielenterveys on kiinni 
arkielämästä, ja moniportainen ongelmien lajittelu ja ongelmien 
kantajien lähettely paikasta toiseen häiritsee tätä arkielämää 
olennaisesti.

Valtuutettu Räty (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.

Ihan vain äskeiselle puhuja Kati Peltolalle kommentiksi, että ei se, että 
systeemi on uusi, estä meitä näkemästä, mihin suuntaan ollaan 
menossa. Tähän asti ollaan menty tämän systeemin voimin hyvään 
suuntaan. Se, että muuttuuko kurssi tulevaisuudessa, niin sitähän me 
emme tiedä, ja sen tuleva seuranta osoittaa, mutta kyllä lyhyestä ajasta 
huolimatta voimme nähdä tästä, että suunta on ollut oikea. 

Minä hieman ihmettelen tätä valtuutettujen tarvetta tehdä valtava 
määrä kaikkia ponsia ja asettaa uusia lisätoiveita ja tarpeita tälle 
systeemille. Eiköhän olisi parasta antaa sen nyt tehdä sitä perustyötä, 
ja katsotaan vuoden päästä uudestaan, mihin suuntaan silloin ollaan 
menossa.

Valtuutettu Asko-Seljavaara (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.
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Samoin valtuutettu Peltolalle, että nämähän ovat operatiivisia asioita, 
mistä te kovasti puhutte. Meillähän on iso psykiatrinen 
erikoissairaanhoidon yksikkö tuolla Auroranmäellä, ja lisäksi olemme 
levittäneet psykiatrista osaamista eli näitä hoitajia lähes kaikkiin 
terveyskeskuksiin ja terveysasemille. Kyllä meillä on aika hyvä 
varustelu tässä asiassa.

Tämä nyt on HYKSissä sekä nuorisopsykiatria että lasten psykiatria 
kokonaisuudessaan HYKSin hoidossa, mikä on hyvä asia, koska ne 
ovat taas pieniä erikoisaloja. Että ei tässä nyt niin huonosti asiat 
kuitenkaan ole, ja jos valtuutetut todella tekevät kovin paljon tällaisia 
operatiivisia muutosehdotuksia, niin niiden toteuttaminen voi kyllä 
käytännössä olla aika vaikeaa.

Valtuutettu Peltola (vastauspuheenvuoro)

Puheenjohtaja.

Haluaisin sanoa valtuutettu Rädylle, että tässä nyt ei ole ollenkaan 
tässä raportissa kysymys perustyöstä. Perustyötä nimenomaan on se, 
mitä tehdään päivähoidossa, koulussa ja terveysasemilla. Esimerkiksi 
tämä oululaisten koko psykiatrian tai aikuisten psykiatrian arviointi 
sanoi nimenomaan, että tämä perustyö meillä on heikoilla ja se pätee 
aivan yhtä lailla myös tähän lasten ja nuorten tilanteeseen. Esimerkiksi 
oma ponteni kohdistuu juuri sen perustyön kohentamiseen, jolloin 
tietenkin tänne erikoispalveluihin suuntautuu paljon vähemmän 
asiakkaita ja myös ihmiset ovat terveempiä.

Valtuutettu Anttila

Arvoisa puheenjohtaja.

Haluan ensiksi kannattaa Kati Peltolan tekemää toivomuspontta.

Sitten itse tähän asiaan, kun minä luin tämän seurantaraportin, joka on 
tässä esityslistalla, niin kyllä minulla on tosi ristiriitaiset tunteet, että 
tällaista tietoako nyt sitten valtuusto todella tarvitsee tässä asiassa, 
jonka saatesanat silloin kun tätä keskittämistä täällä valtuustossa 
käsiteltiin, niin valtuusto nimenomaan edellytti palvelujen laatua ja 
saatavuutta. Tässä on nyt lähinnä kuvattu tätä saatavuutta ja 
jonomuodostelmia, erilaisia käyntikertoja jne. Mitä se kertoo siitä, 
ovatko todella ne ihmiset, jotka ovat olleet avun tarpeessa, saaneet 
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vaikuttavaa hoitoa? Siitä meidän pitäisi olla täällä nimenomaan 
kiinnostuneita, että miten nämä meidän toimenpiteemme, joita 
valtuustossa, lautakunnissa ja virastoissa tehdään, niin tuleeko niillä 
ihmisten kannalta jotain vaikuttavuutta. Nyt tämäntyyppistä tietoa ei ole, 
ja minä ainakin itse päättäjänä haluaisin nimenomaan sentyyppistä 
tietoa.

Täällä valtuutettu Räty ja Sydänmaa molemmat puuttuivat myös tähän 
pallotteluun. Me emme tiedä, vaikka näiden käyntikertojen takana olisi 
kymmenen ihmistä, joita pallotellaan paikasta toiseen, joka kerta syntyy 
yksi käyntikerta, joka on tilastotietona. Mutta näin jos voisi kuvitella, niin 
huonoa hoitoa, koska ihmistä pallotellaan paikasta toiseen ja hoidon 
vaikuttavuutta ei synny lainkaan. Eli totta kai tällaiset tilastotiedot 
kuvaavat jotakin, mutta ne eivät kuvaa sitä ydinkysymystä, josta 
meidän pitäisi olla täällä kiinnostuneita, että onko meillä ne 
hoitokäytännöt, joita me kehitämme ja teemme, ovatko ne vaikuttavia. 
Mitkä ovat ne suurimmat ongelmat, joihin täälläkin on puututtu, että 
miksi ihmiset sitten joutuvat hakeutumaan melkein itsemurhan partaalle 
saadakseen hoitoa, mikä on systeemissä vika, että hoitoon pääsy ja se 
vaikuttavuus on näin huonosti järjestetty, että ihmiset ajautuvat 
tällaiseen kriisitilanteeseen.

Eli kaiken kaikkiaan minä toivoisin nyt lautakunnille, jotka jatkossa tätä 
asiaa käsittelevät, että kun seuraava seurantaraportti tehdään, niin 
siinä otetaan lähtökohdaksi nimenomaan, jollakin tavalla yritetään 
arvioida sen hoidon vaikuttavuutta, mitkä ovat ne hoitokäytännöt, joita 
meillä   palvelujärjestelmissä on. Ovatko ne hoitokäytännöt vaikuttavia? 
Vai onko se niin vain, että mitataan käyntikertoja? Ja mikä on se 
yhteistyöverkko, jota tarvitaan palvelujen ympärille? Ovatko ne 
yhteistyöverkot vaikuttavia ja tehokkaita ja tämän asian kannalta 
olennaisia? Itse haluaisin tämäntyyppistä tietoa valtuuston käyttöön 
enkä pelkästään näitä tilastotietoja.

Kiitos.

Ledamoten Torvalds

Ärade ordförande, arvoisat valtuutetut.

Pääsin tänään kahden psykiatrin puheille. Jotkut ehkä sanovat, että oli 
korkea aika. Molemmilla on 30 vuoden kokemus lasten psykiatriasta, ja 
molempien lausunnot siitä, mistä kiikastaa, olivat pelästyttävän 
yhdenmukaiset. Ensin tehdään psykososiaalinen arvio, jos pääsee 
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edes rullille sisään. Se saattaa kestää aika kauan, mutta se täyttää 
tämän hoitotakuun vaatimuksia. Itse potilas ei ole saanut päivääkään, 
ei tuntia, ei minuuttiakaan hoitoa vielä tässä vaiheessa. Ja tässä on 
ikään kuin ongelman ydin, että meillä on organisaatio, joka ei pääse 
pureutumaan varsinaiseen ongelmaan. Meillä on organisaatio, joka on 
iso pyramidi, norsun kokoinen pyramidi tai isompi. Ja ennen kuin tämä 
potilas on päässyt tämän pyramidin läpi hoitoon, siinä on varmasti 
syöty pillereitä ja tehty erilaisia ikään kuin omakohtaisia 
ratkaisuyrityksiä koko ongelmalle.

Siinä mielessä tämä on ihan sama asia, josta me puhuimme 
strategiaohjelman aikana, että meillä on hirvittävän iso organisaatio 
mutta se näyttää olevan väärinpäin. Me emme tarvitse sellaista 
pyramidia, jossa on panssaroitu tyvi, jonka läpi ei juurikaan pääse, 
vaan me tarvitsemme toisenlaisen kolmion, jossa ensiapua antaa 
asiantunteva lääkäri, joka määrittelee, mitä hoitoa pitää antaa, ja sen 
jälkeen tehdään kaikki tarpeelliset psykososiaaliset arviot. 

Olen kuunnellut tätä keskustelua ja olen itse asiassa melkein kaikkien 
kanssa samaa mieltä. Minä olen samaa mieltä Rädyn kanssa siitä, että 
tehtaillaan ponsia sellaisista asioista, jotka vain, niin kuin olen 
aikaisemminkin sanonut, muistuttavat enemmän Pontius Pilatusta kuin 
mitään muuta toimintaa. Siitä syystä en tule tässä yhteydessä 
kannattamaan kuin yhtä pontta, ja se on Alanko-Kahiluodon ponsi. 
Mistä syystä? Siitä syystä, että hänen pontensa tähtää siihen, että 
kynnys olisi mahdollisimman matala. Näin se oli, Folkhälsanilla joskus 
20, 30 vuotta sitten nuorisopoliklinikka, jonne oli mahdollista kävellä 
sisään ilman passitusta. Tällä hetkellä, jos saat jonkun lähetteen, tai 
toinen näistä psykiatreista kertoi, että hän kyllä kirjoittaa lähetteitä ja ne 
tulevat bumerangina takaisin. Ne tulevat bumerangina takaisin 
sellaisissa tapauksissa, joissa puhumme nuorista, joilla on vakavia 
mielenterveydellisiä ongelmia. Aivan kohtuutonta, aivan järjetöntä 
toimintaa.

Olen myös valtuutettu Pakarisen kanssa samaa mieltä, että 
hyväksytään nyt yksi selkeä ponsi ja otetaan tämä asia uudestaan 
käsittelyyn tässä salissa, kun lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma on 
tässä käsittelyssä. Osoitetaan, että me näemme kokonaisuuksia, että 
me voimme nähdä strategisia painopisteitä eikä vain toimita niin kuin 
Pontius Pilatus. Tehän varmasti muistatte, oliko se Saatana saapuu 
Moskovaan -kirjassa, mistä syystä Pontius Pilatus on Pontius Pilatus. 
Hän nimittäin tietää tekevänsä väärin silloin, kun hän lähettää ponnen 
vaimolleen ja sanoo, että ”teloittakaa”.
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Kiitos.

Valtuutettu Peltola (vastauspuheenvuoro)

Valtuutettu Torvalds ei näköjään ole kuunnellut tätä minun 
ponsiesitystäni, kun hän sanoo, että vain Outi Alanko-Kahiluodon 
ponsiesitys auttaa ihmisiä pääsemään heti hoitoon. Tämä minun 
ponsiesityksenihän sanoo, että pitää erityisesti vahvistaa päivähoidon 
ja terveysasemien voimavaroja eli niiden paikkojen, joissa ihmiset 
muutenkin käyvät ja joissa nähdään ja pystytään nopeasti 
järjestämään, joissa ihmiset nähdään ja pystytään nopeasti 
keskustelemaan heidän kanssaan ja antamaan heti tukea, jos vain on 
työntekijöitä, joilla on koulutusta ja aikaa sen tuen antamiseen. Se on 
kaikkein yksinkertaisin tie hoitaa näitä asioita.

Valtuutettu Näre (vastauspuheenvuoro)

Samaa voin sanoa omasta ponnestani, jossa edellytetään, että 
kuntouttavaa tukea tuotaisiin kotiin, että sehän se varsin matala kynnys 
on nimenomaan kotona.

Apulaiskaupunginjohtaja Haatainen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Kun tämä keskustelu nyt käydään, tavallaan tämä merkitään tiedoksi 
tämä asia ja tietysti valtuutetuilla on tästä asiasta paljon sanottavaa, 
niin tämä kaikki keskustelu kyllä tullaan ottamaan ylös ja se tulee myös 
vaikuttamaan siihen, että millä tavalla jatkossa raportointia valtuustolle 
tullaan tekemään. Varmasti on niin, että tätä esitystapaa täytyy vielä 
kehittää, tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tämän 
organisaatiomuutoksen jälkeen tämä keskustelu käydään ja tämä 
raportti tuotiin.

Se mitä tässä on tuotu esille näistä seurattavista asioista on kyllä aivan 
totta, että täytyy päästä enemmän sellaiseen esitystapaan ja asioiden 
seurantaan, jossa myös voidaan nähdä sitä tulosta, että mitä niillä 
resursseilla ja tällä kaikella, mitä tehdään, pystytään saavuttamaan. Eli 
tämä kysymys vaikuttavuudesta, jonka valtuutettu Anttila täällä otti 
esille, on siinä mielessä ihan oikeaan osuva niin psykiatriassa kuin 
muussakin terveydenhuollossa, ylipäätään kaikessa siinä, mitä 
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kaupunki tekee. Kyse on hoitoketjusta ja siitä erityisesti nuorten 
kohdalla, niin kuin täällä on tullut esille, että tällaisella nuorella, joka on 
hädän keskellä, hänellä jos kellä pitää olla asian omistaja ja se, joka 
katsoo perään, että hän saa oikeaa hoitoa oikeassa paikassa eikä 
tällaista pompottelua tapahdu. Mutta kuten sanottu, jos tästä 
ponsikeskustelusta voi päästä, niin voin vakuuttaa valtuutetuille, että 
nämä viestit, mitä täällä otetaan esille, ne kyllä menevät eteenpäin ja 
ne tullaan ottamaan huomioon tässä seuraavassa raportoinnissa.

Valtuutettu Virkkunen

Kiitos, puheenjohtaja.

Kannatan valtuutettu Näreen, valtuutettu Hakasen, valtuutettu Alanko-
Kahiluodon, valtuutettu Puhakan ja valtuutettu Peltolan tekemiä ponsia.

(Puheenjohtajan välihuomautus.)

Totean, että kannatin varmuuden vuoksi, kun en ollut ihan varma, mitä 
kaikkia niistä oli kannatettu.

Valtuutettu Valokainen

Päivää, skudaa ja kiitos.

Välihuuto!

Morjens.

Tämä esimerkki sopii kaikenikäisille, HYKSille ja HUSille. Minä aloitan 
ensiksi tällaisen viestin: ”ei itsemurha ole ongelma”, sanoi Auroran 
lääkäri eräälle perheelle, jonka tyttö oireili ja oli masentunut noin 5 
vuotta. Vuonna 2008 jouluna hän tappoi itsensä. Hänelle ei myönnetty 
hoitoa, vaan häntä palloteltiin kadulle, kotiin, päivystyksen kautta 
kadulle, uudet lääkkeet. Passitusta jatkohoitoon hän ei saanut. 
Kummallinen skenaario tämä, että onko potilasaineisto vähenemässä, 
miksi jonot kasvavat? Siksi, koska nyt on jo leikattu palveluja, sitä 
tehdään koko ajan. Leikkausten ja säästöjen suunnitteluun käytetään 
aikaa ja rahaa huomaamatta miljoonia euroja. Ne muodostuvat 
erilaisista istunnoista ja virkamiesten pähkäillessä mahdollisista 
säästöistä. 
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Ensin tuli kättelykielto, nyt tulee ilman kättelyä tieto lomautuksista. Jos 
lomautukset astuvat missään muodossa voimaan Helsingissä, olen 
varma, että hoitohenkilökunta reagoi voimakkaasti asiaan. Reagointi 
näkyy lisääntyvinä sairaslomina, poissaoloin, ja pitää muistaa 
ammattiliittojen vaikutusvalta yhdessä työläisten kanssa.

Mihin leikkaukset sitten vaikuttavat sairaaloissamme? Jonot kasvavat, 
ihmiset jättäytyvät koteihinsa oireilemaan, ja tämä tietää paineita 
sairaalahoidossa ja sosiaalitoimessa. Laiminlyönti ilmoituksen hoidotta 
jättämisestä tulee väkisin. Menot kasvavat, sairaalat täyttyvät. 
Kiertoteitse kadulle ja kodeista löydetään ihmisiä. Tarkkailuosastoilla 
on kiire, hoitajat tekevät kahta vuoroa peräkkäin, sillä Helsingin 
Seurekaan ei pysty paikkaamaan äkillisiä poissaoloja. Nämä 
heijastuvat nimenomaan nuorison terveyteen. Niin kuin sanoin aluksi, 
nämä kuuluvat hyvin paljon yhteen.

Esimerkiksi Malmin pitkäaikaisosastot ja akuuttiosastot pyristelevät 
jatkuvan hoitajapulan turvin. Päivystyspoliklinikalla on aina jonoa, 
kolmesta kahdeksaan tuntia. On ihan turha sanoa, jos Auroran 
psykiatrian poliklinikalle pääsee nuori, niin kuin kauan siellä joutuu 
jonottamaan.

Esimerkiksi Kari Nenonen ei ole arvattavastikaan tutustunut todelliseen 
hoitotyöhön. Hän tekee outoja, mielestäni vääriäkin linjauksia omasta 
epävarmuudestaan johtaa tutisevaa HUSia. Vuosittaiset säästöt pitää 
repiä. Hänellä on ohjeistus ylhäältä, mutta pelieuroja ei saa repiä 
hoitajien selkänahasta tai lakkauttamalla osastoja. 

Todellisia säästöjä kertyisi seuraavista: Esimerkiksi Malmin sairaalan 
remontin minimointi, todellisen remonttitarpeen kartoitus tai sen 
siirtäminen parempaan, vakaampaan aikaan niin, ettei lisälaskuja tule, 
niin kuin esimerkiksi Vuosaaren sataman louhintatöissä tuli satoja 
miljoonia euroja. Ammattimainen suunnittelu, kauaskantoisempi 
suunnittelu jatkossa. Esimerkiksi Marian sairaalan remontti, jonka takia 
Marian sairaala on tyhjä ja muuttaa Meilahteen. Se ei ole todellakaan 
ilmaista. Seminaarien ja opintomatkojen järjestäminen nykytekniikalla 
on minun mielestäni aika typerää, sillä voisi käyttää etäneuvottelua 
videokuvan välityksellä esimerkiksi. Kunnanisien ja 
kunnanvaltuutettujen seminaarit, pelkästään talven 2000 hotelleineen 
ja ruokineen maksoivat Uudellamaalla miljoonia euroja.

Mennäänpä nyt tähän, että on outoa, että HYKS lupaa hoitaa lasten ja 
nuorten mielenterveysasiat. Ensinnäkin, HYKS mättää. Lasten ja 
nuorten psykiatria ei toimi, jonot akuuttihoitoon ovat olleet pitkiä ja ovat 
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pitkiä. Kouluissa ei ole edelleenkään terveydenhoitoa. Miten se liittyy 
HYKSiin? Ei liity mitenkään, mutta kuitenkaan me emme ole saaneet 
sitä aikaiseksi, vaikka siitä on puhuttu pari kolme vuotta. Nuorilla ei ole 
kunnollista psykiatrista päivystystä. Tämä rikkoo karkeasti 
perustuslakia. Mikä onkaan tuskallisempaa kuin odottaa lapsen hoitoon 
pääsyä? Kolme kuukautta, okei.

Psykiatriseen hoitoon tarvittavat lähetteet ovat kiven alla. Lääkärin 
mielivalta saattaa olla esteenä jatkohoitoon pääsylle. Tämä oli, mitä 
äsken alussa luin. Aurora ei vedä, vain hullut pääsevät sisään, ns. 
hullut pääsevät sisään käymään.

Politiikka ei saa sanella lasten elämää. Helsingissä on ensisuoja 13–
17-vuotiaille lapsille. Ne painivat joka vuosi rahanpuutteen kanssa. 
Minkä takia nuorten ongelmat lakaistaan maton alle? Minkä takia 
esimerkiksi ns. nuorisohotellia ei tehdä nuorille, joiden on vaikea asua 
kotona, ja juuri nimenomaan 17-vuotiaille? Tällä Stadilla ei ole 
minkäänlaista vastuuta omista nuoristaan, ja sitten sitä nimitetään 
nuorisokulttuuri-kaupungiksi. Minä sanon, että no fun. 

Kiitos. 

Valtuutettu Puhakka (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Oli pakko tähän valtuutettu Valokaisen puheenvuoroon todeta, että 
sieltä tuli aikamoista tajunnanvirtaa mutta siellä lytättiin Malmin ja 
Marian ja muutkin remontit. Tässä olen sitä monta vuotta yrittänyt ajaa 
ja jauhaa, ja Malmi olisi pitänyt jo aikoja sitten remontoida, niin haluan 
huomauttaa, että hyvä kun etenevät. Ei ole syytä mitään hidastella 
tässä.

Valtuutettu Asko-Seljavaara (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja. 

Olen nyt viidettä vuotta Helsingin terveyslautakunnan 
varapuheenjohtaja ja haluaisin korjata eräitä virheitä, mitä valtuutettu 
Valokainen esittää Helsingin terveydenhuollosta. Ensinnäkin 
yhteispäivystyssairaala, Haartman-sairaala, avautuu syyskuun alussa 
Meilahden alueella, ja sen takia Marian sairaala tyhjenee mutta sinne 
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siirtyy sitten Malmin toiminta vähitellen, kun saadaan pieni 
peruskorjaus siihen tehtyä. Lomautuksia Helsingin terveydenhuollossa 
ei ole suunniteltu tälle vuodelle.

Valtuutettu Tenkula

Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Arvoisa kanssavaltuutetut.

Tämä keskustelu on ollut todella hyvä, ja moneen puheenvuoroon 
haluaisi yhtyä. Tässä vaiheessa haluan ensinnäkin kiittää valtuutettu 
Outi Alanko-Kahiluotoa ja hänen tekemäänsä pontta, jossa hän kertoi 
Pienperheyhdistyksen varhaisen tuen talotoiminnasta. Olen itse 
Pienperheyhdistyksen puheenjohtaja ja haluankin käyttää hyväkseni 
tilaisuutta kertoa, että meillä on yhdistyksenä ollut mahdollisuus Raha-
automaattiyhdistyksen rahoituksella kehittää mallia, varhaisen tuen 
mallia. Se on toiminut erittäin hyvi. 

Tämä vuosi on meidän viimeinen vuotemme, ja me olemme 
keräämässä siitä juuri loppuraporttia ja kokemuksia. Se miten meitä 
itseäkin yllätti, että mistä nämä asiakkaat tulevat, ne tulevat kouluista, 
oppilashuollon kautta. Eli meillä on paljon tässä hyvässä 
palvelujärjestelmässämme avunantajia, jotka arvioivat meidän 
lapsiamme ja nuoriamme, mutta ketkä antavat sen avun, niin se on 
meillä monesti ongelma. Miten saadaan vaikuttavaa hoitoa? Ketkä 
todella auttavat lapsiamme ja nuoriamme? Tämä on ollut meidän 
varhaisen tuen talollamme se ilon ja onnistumisen kokemus. 

Meillä on kaksi hyvin koulutettua, laajasti osaavaa alan ammattilaista, 
jotka ovat pystyneet antamaan apua perheille ja lapsille saman tien. 
Juuri se on auttanut, tämä avun oikea-aikaisuus. Näillä perheillä ja 
lapsilla ei ole ollut mitään suuria ongelmia. Perheellä on saattanut olla 
huolenaihe, että hyvänen aika, nyt jotain on pielessä ja vanhemmat 
eivät saa yhteyttä lapseen. Opettaja huomaa, että nyt jotain on 
pielessä. Oppilashuoltoryhmä myös toteaa, että nyt varmaan jotain 
tarttis tehdä. Perheessä on mahdollisesti avioero, ja vanhemmat ovat 
niin solmussa omien asioidensa ja ongelmiensa kanssa, että se lapsi 
jää huomiotta. Kuka auttaa sitä lasta? 

Tämä on ollut sellainen oiva malli tai palvelumuoto, jota on pystytty 
Vuosaaressa tarjoamaan, eli siellä on kaksi perheterapeuttia ottanut 
heti koko perheen vastaanotolle, on yhdessä käsitelty asioita, lapsi on 
saanut myös eriytettyä apua ja vanhemmat on koottu saman pöydän 
ympärille. 
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On todellakin ikävää, että meillä on hyviä kolmannen sektorin 
projekteja, niin kuin tämä varhaisen tuen mallikin, joilla rahoitus loppuu. 
Ja kun tiedetään tämä kaupungin rahatilanne, mikä on, niin kaikkia 
hyviä hankkeita ei valitettavasti pystytä aina rahoittamaan. Sekin on 
tavallaan sääli, että meillä on hyviä kokemuksia ja on mallinnettu ja on 
kerätty tätä verkostoa ja on verkotuttu, on todella sääli, jos tällainen 
hyvä hanke valuu vain hiekkaan, koska rahoitus loppuu, kun tavallaan 
tiedetään, että taloudellinen taantuma lisää vain perheiden huolia ja 
sitä kautta ongelmia, joihin pitäisi tarttua saman tien. Päinvastoin pitäisi 
olla niin, että tällaiset mallit pitäisi mallintaa joka puolelle kaupunkia ja 
siten tarjota sitä apua.

Tähän samaan tavoitteeseenhan ihan selvästi valtuutettu Kati Peltolan 
ponsi tähtää, että terveysasemien kautta vankennettaisiin sitä 
asiantuntija-apua. Se on ihan kannatettava malli, ja STM:n 
Perhekeskus-hanke myös tähtää juuri siihen, että lapsi pannaan 
keskiöön ja kaikki nämä avut kootaan sen lapsen ympärille: päivähoito, 
koulu, kouluterveyshuolto, missä ikinä lapsia tavataan ja kohdataan. Se 
on ehkä sellainen pidemmän aikavälin hanke tai mihin nyt sitten 
valtuusto linjaakaan.

Kiitoksia.

Valtuutettu Rantanen

Puheenjohtaja, valtuustotoverit.

Tämä on kyllä kieltämättä vähän turhauttavaa tämä keskustelu, koska 
minusta tuntuu, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmat on asia, 
josta valtuustossa käytetyt puheenvuorot ja valtuuston ulkopuolella 
valtuutettujen käyttämät puheenvuorot ovat olleet poikkeuksellisen 
yksimielisiä, että asia pidetään aivan erityisen isolla 
prioriteettinumerolla tai pitäisikö sanoa pienellä mutta joka tapauksessa 
tärkeysjärjestyksessä erityisen korkealla olevana asiana. Siitä 
huolimatta kaikki raportit kertovat, että hommat menevät ihan mäkeen. 
Tehdyt päätökset ja linjaukset toteutuvat jotenkin takkuisesti ja 
määrärahat uupuvat joka paikassa ja hallinnolliset uudistukset eivät 
toimi. 

Minä en silti menisi ihan sille linjalle kuin valtuutettu Torvalds, joka 
puhuu Pontius Pilatuksen käsistä näiden ponsien ja muiden osalta. 
Minusta nämä ponnet ovat kaikki, toki monet voivat olla, että niiden 
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ohjaava vaikutus on rajallinen, mutta olkoot ne nyt jonkinlaisena 
viittauksena siitä, että tämän asian tärkeys on valtuuston 
enemmistönkin puolesta sellainen, että toimenpiteisiin pitää ryhtyä.

Esimerkiksi nostaisin tämän Yrjö Hakasen ponnen, jossa korostetaan 
ihan puhtaasti näitten kaupunginhallituksessa nyt käytettävissä 
varatuista rahoista konkreettisena siirtona tähän asiaan, niin minusta 
se nyt näitten esiin tulleiden raporttien mukaan olisi vähintä, mitä tässä 
tilanteessa voisi tehdä. Tietenkin kaikki me muistamme nämä asiat 
sitten budjettineuvotteluissa ja muissa, mutta minusta tuntuu, että tässä 
joku päätöksentekokulttuuriin ja ohjaukseen liittyvä katkos on myös 
olemassa, että jollain lailla hallinto ei toteuta ihan sitä tahtoa, jota 
valtuusto mielestäni eri muodoissa on ilmaissut. Tämäkin keskustelu 
mielestäni osoittaa sen.

Tällaisena yleisenä itkuvalituksena muiden joukossa, niin meidän on 
skarpattava ystävät, siis valtuusto, ihan oikeasti, tässä asiassa ja 
monessa muussakin. Mutta tämä nyt on nimenomaan sellainen asia, 
jossa enemmistö valtuustosta toivoo enemmän toimia ja ymmärtää 
myös, että kysymys ei ole pelkästään inhimillisestä kärsimyksestä vaan 
myös sellaisesta kärsimyksestä, joka kumuloi hirvittävän määrän 
yhteiskunnallisia kustannuksia edetessään koko ajan portaalta toiselle. 
Totta kai pitää ajatella ihmisen tragedian tasoa, yksilön tasoa ja 
perheiden tasoa noin humaanisti, niin kuin sanotaan, mutta ne 
ongelmat tällä sektorilla ovat sellaisia, että ne kasaantuvat sosiaalisiksi 
kustannuksiksi laajemmalle säteelle ja hallinnollisiksi kustannuksiksi 
mitä suuremmassa määrin mitä moninaisempia toimenpiteitä joudutaan 
tekemään, jos tämä varhainen puuttuminen epäonnistuu.

Melkein kaikki ovat käyttäneet eri sanoin tämän saman puheenvuoron. 
Nyt olisi aika ryhtyä toimeen.

Valtuutettu Ojala (vastauspuheenvuoro)

Kiitos, puheenjohtaja.

Moni on varmaan huolissaan juuri siitä, että milloin me saamme 
käsittelyymme tämän lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjelman. Ja kun 
on esitetty myös epäilyjä siitä, että tätä kaupunginhallituksen 
käytettäväksi varattua 6 miljoonaa ei voitaisi käyttää ennen kuin tämä 
ohjelma on hyväksytty, niin olen tästä tiedustellut 
kaupunginhallituksessa, että onko näin, ja on todettu, että siitä 
suinkaan ei ole kysymys mutta tämän määrärahan käyttöä 
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valmistellaan, joten kyllä se työn alla pitäisi olla.

Valtuutettu Valtonen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät.

Tämä keskustelu tulee jatkumaan syksyllä. Olen sosiaalilautakunnassa 
varapuheenjohtajana, ja silloin tulee käsittelyyn lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma. Minulla on teille kaksi asiaa, joista toinen on 
toivomusponsi. Tämä ensimmäinen on sellainen yleinen huomio, josta 
täällä on aika paljon puhuttu, mutta minulla on teille hirveän 
käytännöllinen ehdotus.

Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että mielenterveyspalvelut eivät 
toimi nuorten kohdalla. Valtuutettu Asko-Seljavaara totesi ihan oikein, 
että se osin johtuu psykiatripulasta. Minun mielestäni se on kuitenkin 
vain osa ongelmaa, ja sellainen asia, joka on minua häirinnyt ja minä 
olen seurannut tätä oman työni puolesta, nuorten kriisipiste on osa niitä 
palveluita, joita me tuotamme. Näyttää jotenkin siltä, että meiltä puuttuu 
instrumentteja, että meillä on vain hirveän joko raskasta tai sitten 
ylikevyttä palvelua. Psykiatria edustaa jo hoidon kaikkein raskainta ja 
kalleinta puolta. Tosiasia on kuitenkin se, että ongelmaan olisi 
tartuttava jo varhaisemmassa vaiheessa. Silloin toimii kevyemmät 
instrumentit.

Minun mielestäni ylivoimaisesti paras ratkaisu, joka siirtäisi tämän 
ongelman pois, on, että me lisäämme ei suinkaan psykiatreja eikä 
psykologeja eikä välttämättä kuraattoreja, vaikka kaikkia varmaan 
tarvitaan lisää, mutta ennen kaikkea, että me lisäisimme 
terapiapalveluita. Tässä me tarvitsemme uusia innovaatioita, ja halusin 
vain sanoa sen, että Suomessa jostakin syystä ainoa tai dominoiva 
terapiamuoto on yksilöterapia mutta muualla Euroopassa on käytössä 
ylivoimaisesti suosituimpana erilaiset ryhmäterapiat. Se ei ole vain 
kustannustehokas vaan se on itse asiassa myös hoidon kannalta paras 
mahdollinen juttu.

Minä olen huomannut, että näissä keskusteluissa, mitä täälläkin 
käydään, puhutaan koko ajan psykiatreista ja psykologeista ja terapian, 
varsinkin psykoterapian, mahdollisuudet jotenkin jäävät kokonaan 
jalkoihin. Kannatan lämpimästä Outi Alanko-Kahiluodon 
toivomuspontta matalan kynnyksen ja lievempien instrumenttien 
käyttöönotosta.
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Sitten toinen asia, joka on se toivomusponsi. Nuorten psykiatrisessa 
sairaalahoidossa ikäraja on asetettu 18 vuoteen. Tiedättekö mitä 
tapahtuu esimerkiksi 19- tai 20-vuotiaalle nuorelle, joka tulee sinne 
sanokaamme todennäköisesti masennuksen takia? Hän joutuu samalle 
osastolle, jossa on 18–80 vuoteen olevia kaikenikäisiä, kaikista 
mahdollisista psyykkisistä sairauksista kärsiviä, hyvin huonossa 
kunnossa olevia ihmisiä, esimerkiksi huumepsykoosissa, 
alkoholipsykoosissa olevia tai dementoituneita vanhuksia, jotka oman 
väkivaltaisuutensa takia ovat olleet vaikeahoitoisia ja pantu sitten 
sairaalaan. Tai siellä on pitkäaikaista skitsofreniaa sairastavia, joilla 
saattaa olla 30. tai 40. hoitokerta meneillään. Jokainen meistä voi 
kuvitella tai pitää ihan päivänselvänä, että masentuneelle tällainen 
ympäristö on, uskotteko, pikemminkin ongelma kuin sen ratkaisu. Sen 
takia esitän sellaisen toivomusponnen, että:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää, voidaanko nuoren psykiatrisen osastohoidon ikärajaa 
nostaa.

Kiitos.

Valtuutettu Näre (vastauspuheenvuoro)

Kiitos, puheenjohtaja.

Valtuutettu Valtonen otti tärkeän näkökulman esiin, jos kuulin oikein, 
niin tämän ryhmäterapiamallien kehittämisen. Olisi erittäin tarpeellista 
esimerkiksi sosiotrauman ja psykotrauman keinoja soveltaa 
nuorisotyön kehittämiseen. Tämä itseltä unohtui, että olisi siitäkin ehkä 
voinut tehdä ponnen, mutta ehkä joskus myöhemmin voin palata 
asiaan.

Kiitos.

Valtuutettu Siimes

Kiitos, puheenjohtaja.

Vaikka me olemme jo moneen kertaan suitsuttaneet tätä Outi Alanko-
Kahiluodon toivomuspontta, niin haluan itsekin kiitokset siitä vielä 
lausua. Olen erittäin iloinen siitä, että nämä avustushakemukset ovat 
nousseet täällä keskusteluun ja että Vuosaari alueena on noussut 
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keskusteluun Pienperheyhdistyksen kautta. Tästä aiheesta on ollut 
keskustelutilaisuus Meri-Rastilassa, ja on todella suuri huoli siellä 
alueella monestakin tällaisesta kolmannen sektorin hankkeesta, jonka 
rahoitus on päättymässä, koska ne rahoitukset annetaan siihen 
kehittämistyöhön ja sitten kun se kehittäminen on tehty, niin siihen ei 
esimerkiksi RAY:lta enää voi saada.

Haluaisinkin kiinnittää sosiaalilautakunnan huomiota, kun päättävät 
näitä avustuksia, että huolehtisivat, että määrärahoja ensinnäkään ei 
jätettäisi käyttämättä ja huomioisivat tätä rahanjakoa nimenomaan 
tästä näkökulmasta, minkä Outi Alanko-Kahiluoto on täällä esittänyt. 
Tukisin myös Kati Peltolan ajatusta tästä peruspalvelujen 
vahvistamisesta, koska me emme ikinä voi riittävästi resursoida tätä 
meidän raskaampaa palvelua, jos me emme turvaa 
peruspalveluitamme. Tässä tarkoitan kouluja, ryhmäkokoja, 
päiväkotiryhmiä ja niitten kokojen kohtuullisena pitämistä sekä 
iltapäivätoimintaa koululaisille ja lapsille. Jos me tästä taloudellisesta 
tilanteesta huolimatta pystymme huolehtimaan näistä peruspalvelusta, 
voimme ennaltaehkäistä tätä kasvavaa mielenterveyspalvelujen 
tarvetta lapsille ja nuorille.

Kiitos.

Valtuutettu Sydänmaa

Kiitos, puheenjohtaja.

Haluan heti ensi töikseni kannattaa Olli Valtosen pontta, joka hyvin 
kiteytti lauseeksi sen, mitä tuossa itsekin halusin sanoa. 

Vielä halusin sanoa sen, että kun tässä nyt on hirveästi haukuttu tätä 
uudistusta ja tätä, ettei mitään olisi saatu aikaiseksi, niin kyllä paljon 
hyvääkin on saatu aikaiseksi, niin kuin Laura Räty tuossa aikaisemmin 
sanoi. Eli koulupuolella on lisätty koulupsykologeja ja on lisätty 
psykiatrisia sairaanhoitajia, että parannusta on kyllä tapahtunut, jos 
vertaa siihen, että viime valtuustokauden alussa tein ponnen 
koulupsykologien lisäämisestä ja silloin sitä vielä ei katsottu 
tarpeelliseksi. Se ei mennyt silloin läpi, mutta sittemmin kyllä neljän 
vuoden aikana on muuttunut, palveluja opetusviraston puolellakin on 
lisätty. Ja oppilashuolto on kehittänyt hirveästi, että on myös positiivista 
tapahtunut.
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Valtuutettu Ikävalko

Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.

Ensin tässä tuumin, etten puhuisi, mutta kun aihe oli niin läheinen – 
neljä vuotta Helsingin terveyslautakunnan puheenjohtajana ja toki sitä 
nytkin olen seurannut mm. päivätöissänikin, jossa teen lasten ja 
nuorten hyvinvointiin liittyvää työtä – niin ajattelin, että tulen kertomaan 
muutamia asioita ja kuuntelen mielenkiinnolla teidän muiden 
puheenvuoroja.

Ensinnäkin sanoisin, että yksi keskeinen ongelma meillä lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin kannalta on se, mikä kuvastuu kyllä muissakin 
palveluissa, eli sektorikohtainen budjetointi, vuosibudjetointi. Me 
katsomme jokainen virasto omalta osaltamme näitä budjetteja, ja 
vuosittainen rytmi on aivan liian tiheä siihen, että saataisiin 
pitkäjänteistä toimintaa ja vieläpä hallintokunnat ylittävää. Tämä 6 
miljoonaa on hyvä yritys siihen suuntaan, että katsottaisiin vähän 
kokonaisvaltaisemmin asiaa, mutta ennen kuin näen tuloksia, en 
uskalla siihen luottaa.

Esimerkiksi voisin ottaa koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon. Täällä 
apulaiskaupunginjohtaja Haatainen totesi, että koulukuraattoreja ja 
koulupsykologeja on lisätty Helsingin kaupungissa, mutta oma 
käsitykseni on se, että ei ole lisätty lainkaan viimeisen 5 vuoden 
aikana. Meillä oli Helsingin terveyslautakunnassa kuin myös 
opetuslautakunnassa viime kaudella aloitteita ja jonkinlainen 
toivomusponsiesitys, jossa toivottiin oppilashuoltoon lisää resursseja. 
Helsingin terveyslautakunnalle esitettiin, että kouluterveydenhoitajia ja -
lääkäreitä ei lisättäisi, mutta lautakunta päätti toisin, päätti, että niitä 
tullaan lisäämään jo viime kauden aikana eikä odoteta sitä, että 
oppilasmäärät vähenevät ja sillä tavalla saataisiin tasattua 
palvelutarjontaa ja -kysyntää. 

Opetuslautakunta ei puuttunut tähän samaiseen asiaan, kun heillekin 
esitettiin, että kuraattoreja ja psykologeja lisättiin, vaan tyytyi sillon 
opetusviraston lausuntoon, että odotamme oppilasmäärän 
vähenemistä, jolloin suhdeluku paranee. Eli oma käsitykseni on se, että 
näitä kyseisiä tehtäviä, psykologeja ja kuraattoreja, ei olla Helsingissä 
lisätty. Sen sijaan koululääkäreitä, kouluterveydenhoitajia ja 
mielenterveyshoitajia lisättiin noin 40 vakanssin verran viime 
valtuustokaudella. Mutta nämä ovat siis terveyslautakunnan ja 
terveysviraston alaisia toimia toisin kuin kuraattorit ja psykologit.
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Olen itse ajatellut asiaa siltä kannalta, että olisi ehkä aiheellista katsoa, 
voisiko oppilashuollon Helsingissä järjestää yhden johdon alaisuuteen, 
jolloin ei tarvitsisi miettiä näitä hallintokuntien rajoja ja euroja siltä 
kannalta vaan voitaisiin katsoa oppilashuoltoa kokonaisuutena, 
minkälainen määrä siellä tarvitaan kuraattoreja, mikä määrä 
psykologeja, mikä määrä mielenterveyshoitajia, terveydenhoitajia, 
lääkäreitä, kuka mitäkin tekee ja onko aiheellista jopa katsoa näitä 
nykyisiä toimenkuvia ja tapoja toimia ylipäänsä. Silloin siellä voitaisiin 
myös ehkä tehdä enemmän tällaista työtä, kuten Olli Valtonen ja monet 
muutkin valtuutetut ovat ottaneet esille, eli sellaista työtä, joka ei ole 
hyvin kevyttä mutta ei ole hyvin raskasta vaan olisi sellaista 
välimaaston palvelua, jotta oppilashuollossa voitaisiin hoitaa myös 
näitä Pia Pakarisenkin mainitsemia nuoria vähän pidemmälle. He eivät 
ole välttämättä nuoria, jotka ovat sairaita tai diagnoosin tarpeessa vaan 
yksinkertaisesti tarvitsevat ehkä hiukan sitä aivan kevyttä tukea 
enemmän apua.

Tätä samaa viestiä on tullut nuorilta itseltään, ja he toivoisivat, että juuri 
siellä kouluympäristössä he saisivat sitä tukea, on sitten kysymys 
vähän kevyemmästä tai vähemmän kevyestä avun tarpeesta. Eli 
esittäisin, että tätä harkittaisiin vakavasti Helsingin oppilas- ja 
kouluterveydenhuollossa. Tämähän koskee myös toisen asteen 
ammatillista opetusta, jossa itse asiassa tilanne on kai vieläkin 
haasteellisempi kuin yläasteella ja lukioissa esimerkiksi.

Sitten, mitä tulee tähän raporttiin, olen sitä mieltä, että tämä tuli hiukan 
liian aikaisin. Sen täällä ovat muutkin huomioineet. Mutta toisaalta se 
tuli sen takia, että aikoinaan kun päätimme tästä 
organisaatiouudistuksesta, jota vastaan itse kyllä olin, huoli oli niin 
suuri siitä, että mihin tämä kaikki johtaa, jolloin päätettiin, että tuodaan 
mahdollisimman pian edes jonkinlainen raportti tänne valtuustoon ja 
lautakuntiin nähtäväksi. 

Täällähän todetaan se, että perheneuvolat ovat käynnistämässä 
vuonna 2009 laajaa vaikuttavuustutkimusta, ja toivon todellakin, että 
siellä paneudutaan, kuten Maija Anttila ja monet muutkin täällä 
sanoivat, nimenomaan siihen vaikuttavuuteen ja siihen, mitä siellä 
prosesseissa itse asiassa tapahtuu. Ennen ainakin oli tilanne se, että 
perheneuvoloihin pääsi hitaasti mutta siellä myös pysyttiin hirvittävän 
pitkään, kun sinne putkeen päästiin. Jos sekään se pitkä putki ei 
vaikuttanut, sitten päädyttiin HUSin psykiatriaan. Sinne päästiin todella 
vaikeassa vaiheesa sitten. Eli toivoisin, että perheneuvolat kykenisivät 
uudistamaan hoitokäytäntöjään, että siellä tehtäisiin intensiivistä 
perhetyötä nimenomaan. Hyvin intensiivistä ja ei kauhean 
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pitkäkestoista välttämättä mutta sellaista, jossa pureuduttaisiin 
perheiden ongelmiin kokonaisvaltaisesti. 

Täällä on puhuttu lasten ja nuorten ongelmista, mutta kannattaa myös 
muistaa se, että jos puhutaan hyvin karkeasti niin 2/3 lapsistamme 
oireilee vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi. Silloin 
lasten psykiatrialla, nuorisopsykiatrialla tai lapsiin kohdistuvilla muilla 
toimenpiteillä ei hirveän pitkälle pötkitä. Periaatteessa nämä 
olemassaolon ehdot ovat niin onnettomat, että jos niihin ei tartuta, niin 
hirveästi tuloksia ei saada tai ainakaan niitten tulosten vaikuttavuus ei 
ole kovinkaan kummoinen.

Minusta Kati Peltola ja monet muutkin täällä ovat aivan oikeassa siinä, 
että meidän tulisi vahvistaa paitsi oppilashuoltoa myös muitakin 
perustoimintojamme kaupungissa. Sitä on jo tehty, mutta varmasti 
terveysasemilla, neuvolatyössä ja muuallakin olisi vieläkin 
parantamisen varaa. Täällä Laura Räty ja muutama muukin totesi, että 
ollaan menty parempaan suuntaan. Olen siinä samaa mieltä, että 
ollaan menty parempaan suuntaan sen jäävuoren huipun osalta. Eli ne, 
jotka nyt saavat oikeasti näitä lääkäripalveluita, lasten psykiatrian ja 
nuorisopsykiatrian palveluita, niin he saavat niitä hiukan paremmin kuin 
aikaisemmin johtuen siitä, että olemme vihdoinkin saaneet näihin 
ammatillisiin yksiköihin niitä työntekijöitä, joita perheneuvolat eivät 
pystyneet houkuttelemaan, ja siitähän tässä uudistuksessa oli 
kysymys. Mutta edelleen on vastaamatta se kysymys, miten pystymme 
oikeasti tarttumaan siihen alkupäähän tai keskivaiheeseen, jotta tämä 
pallo ei vain jatkaisi pyörimistään.

Nyt jo tässä raportissa on nähtävissä se, hyvin hienovaraisesti täällä 
todetaan, että lähetteiden määrä on lisääntymässä näihin 
lastenpsykiatrisiin avokeskuksiin. Se kertoo siitä, että nyt tavallaan 
siellä pystytään jotenkin hallitsemaan tilanne mutta pahimmassa 
tapauksessa vuoden parin päästä sinnekin on aivan yhtä hirveät jonot 
kuin oli aikoinaan perheneuvoloihimme. Eli niin kauan kuin siihen 
varhaiseen päähän ei puututa vieläkin voimakkaammin, koko perhe 
huomioiden, ei ainoastaan niihin lasten psykiatrisiin ongelmiin vaan 
muuhunkin, niin asiasta ei varmaan tule tolkkua.

Sen lisäksi olisin vielä viimeisenä asiana sanonut sen, että 
mahdollisuuksien mukaan olisi hyvä katsoa tätä ongelmaa hiukan 
monitahoisemmin. Meillä on erilaisia ryhmiä tässä lasten ja nuorten 
joukossa. Siellä on lapsia, jotka Sari Näre nosti esiin, joilla on oikeasti 
omia diagnostisia sanotaanko häiriötekijöitä kuten ADHD:ta ja muuta, 
jotka eivät saisi hukkua taas niiden lasten joukkoon, jotka kärsivät 
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esimerkiksi vanhempiensa oireilun takia ihan normaaleista asioista 
kotipiirissä ja oireilevat sen takia. Sitten meillä on näitä teini-ikäisiä, 
joilla on paljon suurempia ongelmia, jotka tarvitsevat ihan toisenlaista 
apujärjestelmää, josta on käytetty täällä myös hyviä puheenvuoroja. Eli 
tämä on hyvin monisyinen tämä ongelma, ja pitäisi pystyä hyvin laaja-
alaisesti ja nämä eri kategoriat huomioon ottaen tarttumaan 
palvelujärjestelmän pullonkauloihin.

Kiitos.

Valtuutettu Valokainen

Kiitos, puheenjohtaja.

Minä halusin selventää tänne oikealle tällaista ja haluan käyttää tässä 
heti kärkeen tällaista 70-luvun termiä. Minä olen ollut levyttämättä 
työväen lauluja, joten haluan käyttää tällaista termiä, niin kuin nyt 
toistan. ”Jos herroille antaa luvan, on se sama säästöjen alla HUS tai 
HYKS”, että se on aivan turha tulla sanomaan, että jompikumpi tahoista 
ei tee näitä säästöjä. Se voi olla vaikka mikä tahansa lafka, nämä ovat 
ihan samanlaisia lafkoja nämä molemmat. 

Minä halusin nimenomaan tällä äskeisellä puheella painottaa sitä, että 
eikö ole totta, että rahaa tuhlataan aivan epäolennaisiin ja nimenomaan 
tällä hetkellä, kun pitäisi tätä taantumaa niin sanotusti korjata, jos siinä 
nyt on korjattavaa? Täällä on sanottu, että rahaa on. Rahaa on ihan 
varmasti, ja ei muuten samaan aikaan tuollaisia jotain kuplahalleja ja 
jäähalleja voi suunnitella. Koko ajan ollaan puistoja duunaamassa ja 
korjaamassa jotain kenttää tai hieromassa asfalttia siellä täällä. Eivät 
ne ole ilmaisia, ne kaikki maksavat. 

Suurin ongelma ihmisten keskuudessa, meidän elämässämme on 
meidän terveytemme. Jos siitä leikataan, niistä palveluista, niin minä 
sanon, että tämä menee ihan päin, anteeksi, menee metsään. Nuorten 
mielenterveys on tärkeä, heistä kasvaa kansalaisia. Nyt jo saa kuulla 
sitä, että ”hei come on, en mä jaksa mitään, koska on työttömyyttä”, 
koko ajan painotetaan, että on työttömyyttä, on taantumaa. Ei ole 
mikään ihme, että jengi voi huonosti ja varsinkaan nuoret. Niillä ei ole 
sellaisia vastaanottimia kuin meillä täällä.

Ensinnäkin nuorten terapian pitäisi alkaa jo kouluissa. Siihen on 
löydyttävä rahaa, siihen on löydyttävä henkilöitä. Onko teistä yksikään 
valmis vapaaehtoistyöhön? Oman skidin tai naapurin skidin puolesta 
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menet kouluun ja olet siellä vähän aikaa. Siellä nousi käsi, hienoa. 
Tässä on toinen. Jee, minä teen nuorisotyötä!

Okei, hienoa juttua on saatu toivottavasti aikaiseksi. Syksyllä on 
tulossa jotain uutta, täällä sanottiin, mutta se ei enää pelasta niitä 
lapsia, jotka ovat tehneet itsemurhan. Gloriassa kaksi gimmaa teki 
itsemurhan hirttäytymällä. Ikinä ei saada tietää, mikä heillä oli. Heitä ei 
saada takaisin, vaikka tänne tulisi uusi lasipatsas, missä hoidetaan 
nuoria, muka. Sinnekin tarvitsee olla erilaisia lähetteitä, niitä on helvetin 
vaikea saada. Tähän pitää puuttua!

Jos fyrkka on kiven alla ja jos hallitus ja valtio sitä ei tule millään lailla 
jakamaan, niin onko mahdollista, tää on tällaista vähän lapsellista, että 
kuka on valmis lahjoittamaan tällaiseen suureen juttuun? Te menette 
Elämä lapselle -konserttiin ja panette kympin likoon, ikinä ei tiedä 
menevätkö ne rahat oikeaan osoitteeseen.

Kiitos.

Valtuutettu Ojala (vastauspuheenvuoro)

Kiitos, puheenjohtaja.

Ymmärrän kyllä Valokaisen tuskaa erittäin hyvin, hänen tuskaansa 
lasten puolesta, sanotaanko näin. Ymmärrän sen erittäin hyvin. Sen 
takia tietysti ei pitäisi laittaa nyt vastakkain näitä puistohankkeita tai 
muita työllistäviä hankkeita, joita niitäkin tarvitaan nimenomaan tämän 
taantuman torjumiseksi. Eli ei pitäisi laittaa vastakkain, lapsille täytyy 
löytyä rahaa ja tietysti järkevät työllistämishankkeet pitää pitää 
vauhdissa. 

Toivon myös, että kun seuraavan kerran lasten ja nuorten palvelujen 
osalta tätä seurantaa saadaan, niin tarkastellaan myös sitä, että mitä 
tapahtuu, kun Lastenlinnassa tehtiin nimenomaan Lastenlinnassa 
olevien koulujärjestelmässä muutos. Se tapahtui viime 
valtuustokaudella varsin nopeasti, ja ainakin minun saamieni tietojen 
mukaan lautakunnalle asia tuotiin erittäin nopeasti eivätkä he ihan 
täysin tienneet sitä, mitä seurausvaikutuksia siellä oli. Nyt olisi hyvä 
tietää myös, miten tämä lasten koulunkäynti sairaalassa onnistuu tällä 
hetkellä.

Valtuutettu Urho
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Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Tässä esillä oleva lasten psykiatrian siirto HYKSiin on suhteellisen 
lyhyttä aikaa kuvaava siirto, eivätkä nämä vastaukset jonoista tai 
hoidon tasosta ole mitenkään pelottavia, murskaavia. Ensinnäkin tämä 
siirto tehtiin juuri sen takia, mitä täällä nyt peräänkuulutetaan, että 
lasten psykiatrinen huolenpito, hoito, saataisiin yhden toimijan alle. 
Juuri näin tehtiin. 

Eli tämä aika on niin lyhyt, että meidän täytyy kyllä katsoa, ettei lasten 
psykiatrian keinot ja hoito ole tehty yhdessä vuodessa. Seuranta on 
tarkka, valtuusto sitä edellytti, eivätkä tulokset ole ainakaan hälyttävän 
huonot tästä siirrosta. Koska haluttiin jatkaa tätä periaatetta, että yksi 
taho vastaisi lasten ja nuorten hyvinvoinnista, ei psykiatrian osalta, joka 
on siirretty HYKSin, HUSin vastuulle, vaan opetustoimen osalta 
oppilashuollon keskittämiseksi yhteen tarkemmin ja paremmin. 
Opetustoimen, terveystoimen ja sosiaalitoimen yhteistyötä halutaan 
parantaa, ja niinpä budjettineuvotteluissa yhteisesti sovittiin, että tämä 
selvitys tehdään ensi vuoden aikana, eli oppilashuolto. Siellä olisi 
kouluterveydenhoitajat, -kuraattorit, -psykologit, kaikki ne, jotka 
avustavat koululaista ei opettamalla opettajat vaan se muu 
tukihenkilöstö, ne olisivat yhden toimijan, yhden hallintokunnan alaisia. 
Tämä selvitys tehdään, ja toivottavasti siitä saadaan mahdottoman 
selkeät, hyvät, täsmälliset ohjeet, jotta tällainen vellova keskustelu, että 
joka taholle pitää resursseja koko ajan, koska muka me emme hoitaisi 
lastemme psykiatrista ja henkistä hyvinvointia ja kasvua. Tämä pitää 
nyt tehdä, se on opetuslautakunnan ja se on terveystoimen etu ja 
tahtotila.

Oppilashuolto on tärkeä. Opetustoimen sisälle oppilashuoltoa varten on 
ainakin tietämäni 8 vuoden aikana lisätty lähes vuosittain niin 
kuraattorien kuin psykologien määrää. Minun huoleni on se, että virat 
eivät tätä asiaa pelasta vaan se, että sitä työtä tehdään kouluissa, sitä 
tehdään oppilaiden kanssa ja oppilaiden kesken niin, että opettajat ovat 
merkittävässä määrin opetuksesta vastaavia ja koulutyön rauha ja 
opetus säilyy ja siellä on ammattilaiset tekemässä. Mutta siinä ei auta 
se, että meillä on erilaisia organisaatioita ja erilaisia lokeroita ja erilaisia 
virkamääriä, jos se 188 päivää, mikä on opetustyötä, ei ole 
täysimääräisesti katettu siellä kouluissa oppilaiden kanssa.

Sitten olisin moneenkin asiaan voinut tässä vastata. Valokainen on ollut 
kovin lyhyen aikaa valtuustossa, että ihan kaikkea hän ei tiedä, mitä 
täällä on tehty ja päätetty. Minä luulen, että suuri osa tämän salin 
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vanhemmista on tullut kuntapolitiikkaan, päätöksentekoon siksi, että on 
tavalla tai toisella halunnut osallistua perheensä ja lastensa 
hyvinvoinnin, myös henkisen ja psykologisen, psykiatrisen hyvinvoinnin 
lisäämiseen, tavalla tai toisella vaikuttamaan, on se sitten pyöräteitä, 
turvallisia jalankulkuvaloja, on se kirjastopalveluja tai on se sitten 
koulujen johtokunnissa toimimista, jota minä lämpimästi kannatan 
kaikille teille. Se on lähidemokratiaa ja lähivaikuttamista 
parhaimmillaan.

Käsitys siitä, että Helsinki ei olisi tehnyt ja tukenut ryhmä- ja 
yksilöterapiaa, täällä on joissain puheenvuoroissa aivan niin kuin 
uutena asiana tuotu, että pitää tukea. En muista summia mutta tiedän, 
että siihen on merkittävät summat Helsingin terveystoimen 
budjetoimana. Se ei tosen koske lapsi- ja nuorisopsykiatrian potilaita tai 
siellä asiakkaina olevia, koska sehän on viety sinne HYKSin budjettiin.

Kiitos.

Valtuutettu Rantanen

Puheenjohtaja.

Jatkan vielä aiemmin sanottuun sen, valtuutettu Urholle voisi sanoa, 
että en minä kyllä jaa tätä optimismia enkä sitä näkemystä, että asiat 
nyt hoituisivat ihan niin kuin pitää ja että tässä kyse olisi pelkästään 
uuden rahan hakemisesta, vaikka rahaakin toki tarvitaan lisää usein 
asioihin, ja tässäkin asiassa päästään eteenpäin, jos sitä jatkossa 
myönnetään enemmän. Nyt on minusta tärkeä havaita, että se 6 
miljoonaa, jonka viime valtuusto hyväksyi budjetissa korvamerkittynä 
neuvottelujen jälkeen juuri tähän asiaan, ei ole ollut siinä käytössä, 
mihin valtuusto on sen poliittisesti ohjannut. Ja mitä ilmeisemmin se on 
siellä nimenomaan puskurissa nyt jonkinlaisena ennakkosäästönä 
ilman, että tähän on mitään valtuuston uutta linjausta tässä asiassa. 

Ei näin voi tehdä, siis hallinto on toiminut väärin, koska valtuusto on 
nimenomaan poliittisesti halunnut tähän asiaan sijoittaa sen 6 
miljoonaa, jota nyt ei ole käytännössä vielä ohjattu yhtään mihinkään. 
Näitten ongelmien äärellä, joita toki on vielä paljon enemmän kuin 
tuolla rahalla pystytään ratkaisemaan, se on tietysti pieni asia, mutta 
nyt on kyse myös valtuuston ohjauksesta ja arvovallasta. Ei voi nollata 
valtuuston toimivaltaa tällaisessa budjettiasiassa sillä tavoin kuin nyt on 
tehty. 
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Jos näin tehdään jatkossa, siitä seuraa se, ettei voida enää 
budjettineuvotteluissa merkitä kaupunginhallituksen käyttövaroihin 
tällaisia korvamerkittyjä varoja, koska eiväthän ne sieltä tule, jos ei niitä 
sijoiteta sinne asioihin. Silloin meidän täytyy korvamerkitä ne jo 
hallintokunnille alkuvaiheessa. Minusta tässä on ihan selvästi iso kuilu 
tämän valtuuston tahdon ja hallinnon toteutumisen välillä, ja nyt pitäisi 
löytää se syy, miksi tämä kuilu on päässyt syntymään.

Valtuutettu Urho (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.

On kuin Rantasella olisi pelkästään huoli, että tulevatkohan nyt kaikki 
rahat käytetyksi.

Valtuutettu Valokainen

Valtuutettu Urholle sen verran, että minä uskon ja tiedän sen – minä 
olen 52-vuotias jäbä – että työ kentällä opettaa aika paljon. Minä olen 
esimerkiksi ollut psykiatrisessa sairaalassa duunissa, minä olen ollut 
Käpylän kuntoutuskeskuksessa. Minä nyt en viitsi alkaa turhaan 
luetella enkä selitellä. Kuitenkin tuo duuni, mitä olen tehnyt ja mitä 
monet sairaanhoitajat ovat tehneet, opettaa varmaan vähän enemmän 
kuin että täällä kulutetaan ahteria. Come on, tervetuloa tutustumaan 
vaan esimerkiksi Auroraan. Suosittelen kaikille sitä, jotka ihmettelevät, 
että mitä tapahtuu.

Valtuutettu Hakanen (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja tässä tapauksessa erityisesti 
psykiatrian palveluihin tarkoitetut määrärahat on pitkään tässä 
kaupungissa alimitoitettu. Valtuusto pyrki tätä asian tilaa hieman 
korjaamaan sillä, että hallitusryhmien budjettisovun mukaisesti lisättiin 
6 miljoonaa euroa, joka laitettiin kaupunginhallituksen käyttövaroihin 
selvällä ohjeistuksella käytettäväksi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Se, 
että nitä rahoja ei ole lainkaan otettu käyttöön tai tehty mitään 
päätöstäkään siitä, miten ne aiotaan käyttää, on – tästä olen aivan 
samaa mieltä valtuutettu Rantasen kanssa – aivan ilmiselvää 
valtuuston tahdon sivuuttamista, vieläpä sellaisessa asiassa, josta 
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edellinen valtuusto kävi erittäin kiivaita keskusteluja, joissa korostetusti 
tuli esille tarve nopeasti, välittömästi lisätä näitä resursseja.

Pidän kummallisena sitä, että kaupungin johto ei tässä asiassa kykene 
näköjään tai halua vastata mitään. Minkä takia se 6 miljoonaa on 
jemmattu jonnekin? Kuka on vastuussa siitä, että palvelut 
laiminlyödään, että 4 kuukauttakin voi lapsi tai nuori odottaa 
psykiatrista hoitoa ja samaan aikaan kaupunginjohtaja istuu 6 
miljoonan päällä?

Valtuutettu Ojala (vastauspuheenvuoro)

Puheenjohtaja.

Kuten jo aikaisemmin totesin, täällä olen siis peräänkuuluttanut ja 
minulle on sanottu, että tämän 6 miljoonan käyttöä valmistellaan. 
Toivottavasti se ei kestä kauaa, koska minä ymmärrän erittäin hyvin 
valtuutettu Rantasen huolen täällä. En minä ainakaan voi tulkita, että 
kysymys on hänen kohdallaan vain siitä, että saataisiin rahat kulumaan 
vaan että valtuustoryhmien yhteinen sopimushan lähti siitä, tämä 
budjettisopu, että niille rahoille on todella tarvetta. Haluttiin vain, että ne 
ovat kaupunginhallituksen käyttövaroja, joille voidaan tehdä erillinen 
käyttösuunnitelma. Nyt sitä suunnitelmaa ei vielä ole tullut, toivottavasti 
se tulee pian.

Kaupunginjohtaja Pajunen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Kyseinen 6 miljoonan erähän tuli valtuuston budjettikäsittelyssä lasten 
ja nuorten hyvinvointiin, ja sen käyttösuunnitelmaa valmistellaan. Se on 
tarkoitus tuoda samassa yhteydessä kun lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
selvitystä tehnyt työryhmäraportti, joka on tällä hetkellä lausunnoillaan. 
Kun ne lausunnot saadaan, sen jälkeen on tarkoitus tuoda välittömästä 
kaupunginhallituksen käsittelyyn se käyttösuunnitelma.

Valtuutettu Siimes (vastauspuheenvuoro)

Kaikkea voi, hyvä puheenjohtaja, toivoa, mutta silti esitän huoleni siitä, 
että jos sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja sanoo, että lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma tulee sosiaalilautakuntaan vasta 
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syksyllä, niin sehän tulee valtuustoon vasta paljon myöhemmin ja sitten 
me emme järkevästi kyllä enää kerkeä käyttää sitä 6 miljoonaa tänä 
vuonna.

Kiitos.

Valtuutettu Hakanen

Arvoisa puheenjohtaja.

Kiitokset siitä, että puheenjohtaja peräsi meille lisää selvyyttä tähän 
epäselvään asiaan. Valitettavasti kaupunginjohtajan vastaus ei asiaa 
kyllä yhtään selventänyt. Valtuuston päätös ei sitonut tätä 6 miljoonan 
euron määrärahaa millään tavalla lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman valmisteluun saati hyväksymiseen. Meillä on 
tänään käsittelyssä raportti, joka osoittaa, että meillä on selvästi 
vajausta määrärahoista lasten ja nuorten psykiatrian palveluissa. Se on 
eräs alue, johon nämä rahat olivat tarkoitettuja ja johon niitä piti käyttää 
tänä vuonna, ei suinkaan säästää jonnekin.

Valtuutettu Valtonen (vastauspuheenvuoro)

Toteaisin vain, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on ollut 
sosiaalilautakunnassa erittäin huolellisessa keskustelussa ja sieltä 
lähtenyt eteenpäin, että äsken mainittu tieto ei pidä paikkaansa.

111 §

Esityslistan asia nro 10

VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ERÄIDEN ALOITTEIDEN KÄSITTELEMINEN

Aloite 2

Valtuutettu Vuorela
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Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Tässä on ympäristölautakunta antanut oikein hyvän vastauksen tähän 
aloitteeseen. Olen hyvin iloinen, että Earth Hour -projektiin on lähtenyt 
mukaan näin paljon tahoja. Tässä todetaan, että Earth Hour -
tapahtumaa pyritään laajentamaan ja tekemään se näyttävämmäksi. 
Tämä on oikein hyvä vastaus tähän, ja toivon, että tämä tosiaan 
laajenee ja tulee näyttävämmäksi ja ruvetaan tiedostamaan sitä, että 
jokainen voi omilla toimillaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen pistämällä 
lamput pimeiksi aina silloin tällöin.

Aloite 6

Valtuutettu Helistö

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Kysymys on nyt siis tästä ikävästä oikeusprosessista, johon Helsingin 
kaupunki ja Miina Äkkijyrkkä ovat ajautuneet Skatan tilan hoidosta, jos 
näin voisi lyhyesti sanoa. Minä olin itse koko lailla järkyttynyt 
puolisentoista vuotta sitten, kun Helsingin kaupunki nosti käräjäjutun ja 
pyrki häätämään Miina Äkkijyrkän Skatan tilalta, semminkin kun olin 
sitä ennen yrittänyt vaikuttaa siihen, että Helsingin kaupungin 
virkamiehet, esimerkiksi rakennusvirastossa, kiinteistövirastossa, 
liikuntavirastossa, kokoontuisivat yhden pyöreän pöydän ääreen 
keskustelemaan Miina Äkkijyrkän kanssa niistä monista, mutta aika 
pienistä, ongelmista, joita Skatan tilan pito oli jostain syystä 
aiheuttanut. Miinahan oli ottanut Skatan tilan vuokrasopimuksella 
käyttöönsä joskus vuonna -95, -96, vuokrasopimuksella 
kiinteistöviraston kanssa, jolla tehtiin näistä taloista sopimuksen ja 
ymmärtääkseni rakennusviraston kanssa tai tonttiosaston kanssa 
vuokrasopimus, joka tehtiin Miinan kyyttöjen laiduntamista varten.

Tällaista pyöreän pöydän neuvottelua ei ikinä järjestetty Miinan kanssa, 
vaan kylmä rätti olikin se, että kaupunki nosti nämä syytteet ja 
oikeuden päätöksellä vaati häätöä. Tämä oli mielestäni hirvittävän outo 
ja nopea tilanne varsinkin, kun Miina ei ollut saanut mahdollisuutta 
neuvotella, todellisuudessa neuvotella kaupunginisien kanssa näistä 
ongelmista. Tässä vaiheessa sitten minä itse valtuutettunakin erityisesti 
kiinnostuin tästä asiasta, koska koin, että tämä häätöprosessi jollain 
tavoin lähti liikkeelle siitä yrityksestä, jota itse apulaiskaupunginjohtaja 
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Saurin kanssa yritin saada aikaiseksi, eli että asioista oltaisiin 
keskusteltu ja tehty johtopäätöksiä ja ehkä jotain korjaavia 
toimenpiteitä.

No, tämä johti tällaiseen lakifarssiin, joka on tällä hetkellä 
hovioikeudessa. Minä en haluaisi nyt mennä liian yksityiskohtiin, mutta 
sen ainakin haluan sanoa, että ei ole varmasti kaupungin edun 
mukaista, että tämänkaltaisia asioita käsitellään oikeusasteessa, kun 
oikeasti niistä pitäisi ensin voida keskustella.

Senkin haluaisin tässä muistuttaa, että tätä asiaa on käsitelty hyvin 
paljon kyllä lehdistössä mutta ei kertaakaan yhdessäkään 
luottamusmieselimessä, paitsi kaksi viikkoa sitten, kun valtuustossa 
käsiteltiin kansalaisaloitetta, jossa oltiin huolestuneita Miina Äkkijyrkän 
vuokrasopimuksesta Skatassa. Silloin täällä valtuustosalissakin oli jo 
muutama puheenvuoro, jossa vähintäänkin ihmeteltiin tätä prosessia. 
Minä koen kyllä nyt, että minulla luottamushenkilönä ei ole mitään 
muuta vaikuttamisen paikkaa kuin tämä valtuustosali pyrkiä nyt 
johonkin ratkaisuun tässä ongelmatilanteessa. 

Yritin ylipormestari Pajusen suunnasta jo vuosi sitten jotain sellaista 
ratkaisua, että kaupunginhallitus olisi pysäyttänyt lakiprosessin suoraan 
sanoen, mutta lakimaailma on niin ihmeellistä, että se ei ainakaan 
kaupungin johdon mielestä ollut enää mahdollista. Ehkä näin oli, mutta 
minun mielestäni nyt meidän valtuutettujen kannattaisi sanoa oma 
mielipiteemme tästä asiasta. Ja jos minä saisin sitä mielipidettä lähteä 
määrittelemään, niin toivoisin, että me valtuutetut esittäisimme 
yhdessä, että Miina Äkkijyrkkä ja Helsingin kaupunki vielä 
neuvottelisivat vuokrasopimuksesta siitä huolimatta, että asia on 
oikeusasteessa käsittelyssä. 

Minusta meidän pitäisi saattaa Miina Äkkijyrkkä ja kaupunginisät 
neuvottelupöydän ääreen. Jos he sitten löytävät jotain ratkaisuita, voi 
olla, että kaupunki vetäisi tämän lakiprosessin poikki. Se on ehkä 
mahdollista, en tiedä. En ole juristi.

Esitän tätä valtuustoaloitetta uudelleenvalmisteltavaksi seuraavalla 
lailla:

Kaupunginvaltuusto palauttaa valtuustoaloitteen 
uudelleenvalmisteltavaksi siten, että Helsingin kaupungille ja taiteilija 
Miina Äkkijyrkälle annetaan mahdollisuus neuvotella ja sopia Skatan 
tilaa koskevat vuokraehdot.
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Minä nyt annan muutaman vinkin näistä vuokraehdoista mutta en halua 
lähteä neuvomaan ja ainakaan tässä vaiheessa olemaan tämä 
sovittelija. Jos näin pitää olla, niin sekin on mahdollista, olen 
käytettävissä sovittelijaksi, jos näin on. Ensinnäkin meidän kannattaisi 
yhteisymmärryksessä Miinan kanssa lähteä siitä, että Skatan tilalla ei 
olisi liikaa kyyttöjä. On tosiasia, että 90-luvulla, 2000-luvun alkuvuosina 
Miinalla oli liikaa karjaa Skatan tiloille. Siitä lähtivät purkautumaan 
nämä monet pienemmät ongelmat: karja karkaili, jotkut vuosaarelaiset 
eivät pitäneet siitä, että karjaa oli niin monessa paikassa, ja kiistämättä 
siellä katkottiin sähköpaimenia ja taas karja karkaili vielä kauemmaksi. 
Totta kai tämäntyyppinen tilanne on hankala. Kaupunki on myös tehnyt, 
nostanut syytteitä laittomista metsän kaatamisista Skatan tilalla. 
Kuitenkin kaupunki on jättänyt tekemättä vuonna -96 tehdyn 
vuokrasopimuksen teon jälkeen sellaisen asian, josta 
vuokrasopimuksessa sovittiin eli sen, että tehdään 
ympäristönhoitosuunnitelma Skatan tilalle. Tätä kaupunki ei ole tehnyt. 
Ja osin Miina on virkamiesten hyväksynnällä päässyt tekemään 
laitumia, mutta joidenkin virkamiesten kanssa sukset menevät 
helpommin ristiin ja myönnän, että Miinan kanssa sukset menevät 
helposti ristiin. Hän ei ole mikään helppo ihminen, mutta ei hän 
kuitenkaan ole rikollinen. Jonka kanssa voi neuvotella vain lakimiesten 
ja oikeusistuinten välityksellä. 

Eli meidän pitäisi huolehtia siitä, että Miina jatkaa Skatan tilalla, mutta 
että Miinalla ei ole siellä liikaa lehmiä. Siellä on hyvä navetta, jossa on 
16 partta, minun mielestäni siitä voidaan ottaa lähtökohta. Miina 
pitäköön lehmätilallaan sen verran lehmiä, jotka mahtuvat Skatan 
navettaan. Miina on siitä erikoinen taiteilija, että jostain syystä, älkää 
kysykö minulta, mutta jostain syystä taiteen tekemisekseen hän 
tarvitsee äärelle lehmiä. Ja ilmeisesti vielä näitä kyyttölehmiä. Jos näin 
on, niin meidän kannattaisi se tosiasia vain hyväksyä ja yrittää 
sopeutua niin sanotusti elämään Miinan ja muutamien kyyttöjen 
kanssa. Ei se ole mahdotonta. Tämä asia on jostain näkökulmasta ollut 
ihan farssi, mutta jossain näkökulmassa tämä on oikeusmurha. Jostain 
näkökulmasta tämä saattaa olla kulttuuripoliittinen skandaali, jopa 
kansainvälisesti. Minä olen ihan varma, että jostain näkökulmasta tässä 
on myös eläinoikeuskysymyksiä ja eläinten hyvinvointikysymyksiä, 
niistäkin kuulee, kuulemme niistä kohta varmasti lisää. Mutta nämä 
kaikki ongelmat olisivat sovittavissa, jos Niina pääsisi neuvottelemaan 
kaupungin virkamiesten kanssa uudelleen, rauhallisesti uuden 
vuokrasopimuksen itselleen ja lehmilleen. 

No, ehkä tämä nyt tuli tässä sanottua. Kiitos. 
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Kaupunginjohtaja Pajunen 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Valtuutettu Helistö kävi tätä asiaa läpi, mutta ainakin itselleni jäi 
puheenvuorosta sellainen vaikutelma, että ikään kuin sopimusehdot 
olisivat sellaiset, joista on ollut erilainen näkemys, mutta täällä on 
liitteenä Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 
lausunto tästä asiasta. Ja siitä käy hyvin esille tämän tilanteen 
eteneminen eli taustalla on vuokrasopimus, jonka osapuolet ovat 
yhteisymmärryksessä allekirjoittaneet vuonna 1995. Ja sitten asia on 
ollut käräjäoikeuden käsittelyssä ja sieltä on tullut päätös 6. 
marraskuuta viime vuonna, joka on vahvistanut siis kaupungin 
irtisanomisen ja velvoittanut vuokralaisyhdistyksen häädön uhalla 
luovuttamaan vuokrakohteen Helsingin kaupungin vakaaseen 
hallintaan. 

Mutta siis se syy, minkä takia tähän on päädytty, niin se ilmenee täältä 
lausunnosta, jonka nyt luen suoraan, tässä tekstissä, että: käräjäoikeus 
on tuomiossaan katsonut näytetyksi muun muassa, että Skatan tilan 
pihapiiri on huonossa kunnossa, että tilalla on jatkuvasti ja 
huomautuksista huolimatta rikottu kotieläinten ja nautakarjan pidosta 
annettuja määräyksiä, niin että tilalla on rikottu nitraattiasetusta että 
teurasjätteiden hävittämisessä tilalla on ollut puutetta, että tilan läpi 
käyvän tien käyttöä on häiritty vastaajayhdistyksen taholta ja että tilalta 
on kaadettu luvatta puita. Ja tästä asiasta on neuvoteltu ja sitten luen 
tästä suoraan: Ottaen huomioon, että vuokralaisyhdistyksen tällainen 
toiminta on jatkunut useita vuosia ja ettei sille esitetyillä huomautuksilla 
ole ollut toivottua vaikutusta. Ja on ilmeistä, ettei vuokrasuhteen 
jatkaminen vuokralaisyhdistyksen kanssa ole tarkoituksenmukaista.

Eli kysymys on siitä, että on solmittu sopimus, jota, äskeiseen viitaten, 
niin siellä on ollut merkittäviä puutteita sen sopimuksen 
noudattamisesta, siitä on huomautettu, siitä on käyty neuvotteluja, jotka 
eivät ole johtaneet tulokseen. Nyt on, niin kuin tässä lausunnon 
vastauksessa todetaan, niin nyt mielestäni on selkeästi parempi tie, 
että katsotaan tämä vuokrasopimus vuokrasopimuksena ja sen jälkeen, 
kun meillä on lainvoimaiset päätökset, joko hovioikeudesta tai sitten 
korkeimmasta oikeudesta, niin sen jälkeen pohditaan tämän tilan 
kaavanmukaista käyttöä. Että jossa kaavassa sille tilalle on varsin 
yksityiskohtaiset käytön periaatteet määritelty. Mutta ennen kuin tämä 
asia vuokrasopimuksena on käsitelty, niin minun mielestäni ei pidä 
lähteä muihin toimenpiteisiin. Ja niin kuin lausunnossa todetaan, niin 
nimenomaan on kysymys siitä, että tämä vuokralainen pitää olla 
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muiden vuokralaisten kanssa samalla viivalla ja kaikkia vuokralaisia 
kohtaan kaupungilla on velvollisuus toimia samojen periaatteiden 
mukaisesti. Eli mielestäni tämä annettu vastaus tähän aloitteeseen, 
samoin kuin sitten tähän aloite numero 7:ään, niin se on varsin hyvin 
perusteltu. 

Valtuutettu Hakanen 

Arvoisa puheenjohtajat, hyvät valtuutetut ja kuulijat. 

Tässä Miina Äkkijyrkän vuokrasopimusta koskevassa ratkaisussa ei ole 
kysymys vain juristien joistakin keskinäisistä kädenväännöistä, vaan 
tässä on kysymys mielestäni ennen muuta Helsingin kaupungin 
kulttuurista, sanan monessakin merkityksessä. Onko kulttuuri tälle 
kaupungille vain jokin korulause mainosesitteissä vai onko tässä 
kaupungissa aidosti tilaa luovalle, taiteelliselle työlle? Onko kaupungin 
omistaman kulttuuriympäristön kunnossapito vain vuokralaisen 
vastuulla? Vai kantaako myöskin kaupunki vuokranantajana ne 
velvoitteet, joihin se on sitoutunut? Ja pitääkö se osaltaan huolta 
kulttuuriympäristöstä? Onko kaupungin toimintakulttuurina 
kieltäytyminen neuvotteluista, kiistojen ratkaiseminen käräjillä ja 
kansainvälisesti arvostetun taiteilijan ja kyyttölehmien häätäminen 
mieron tielle? 

Kaupunki hakee tässä tapauksessa häätöä sellaisilla syytöksillä, joihin 
kaupunginjohtaja edellä viittasi. Mutta myös joukolla muita syytöksiä, 
joista kaupunginjohtaja ei meille kertonut. Koska ne eivät tulleet toteen 
näytetyiksi käräjäoikeudessa. Kaupungin esittämistä syytöksistä 
huomattava osa todettiin, että kaupungilla ei ole näyttöä niistä. 
Kokonaan oma lukunsa on sitten se, että kaupunki on itse mielestäni 
kiistatta laiminlyönyt tuon Skatan tilan hoitamista jo pitkän aikaa ja 
tässä suhteessa osaltaan kyllä myös rikkonut niitä velvoitteita, joita sillä 
on vuokralaista kohtaan. Pidän aika erikoisena sellaista käsitystä, että 
vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan, ei vain ylläpitää, vaan 
peruskorjata, kunnostaa kaupungin omaisuutta, saamatta siitä 
minkäänlaista vastinetta. Ja palkkioksi pelkän häätöuhkauksen. 

Vuokralaisena Miina Äkkijyrkkä on tehnyt mielestäni tärkeän työn, ison 
työn, kunnostaessaan tätä kiinteistöviraston rappiolle jättämää tilaa, 
raivaamalla sinne sopimuksen mukaisesti laitumia ja niin edelleen. 
Minusta tämän kaupungin moninaiseen kulttuuri- ja 
ympäristötoimintaan kuuluisi hyvin luontevasti se, että kaupunki olisi 
palkannut tai palkkaisi, tai vähintäänkin työllistäisi Skatan tilalle 
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työntekijän hoitamaan Miinan apuna kyyttökarjaa ja tätä 
perinnemaisemaa ja kulttuuriympäristöä. 

Itse olen sitä mieltä, että kaupungin on syytä luopua 
häätövaatimuksesta ja neuvotella Miina Äkkijyrkän kanssa Skatan tilan 
vuokraehdoista molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu ja olen 
vakuuttunut siitä, että tällainen ratkaisu voidaan neuvottelemalla myös 
aikaansaada. Ja siksi pidän hyvin erikoisena sitä, että kaupunki laittaa 
tavallaan oman maineensa likoon mieluummin kuin käy neuvotteluja. 
En oikein ymmärrä sitä, että minkä takia niitä neuvotteluja ei ole jo 
kauan aikaa sitten käyty. Ja pidän myös erikoisena sitä, että tässä ei 
ilmeisesti ole koko aikana erilaisista syistä johtuen yritettykään tehdä 
yhteistä tilan käyttösuunnitelmaa vuokralaisen kanssa. 

Kaiken kaikkiaan toivon todella, että valtuusto tässä kantaa vastuuta ja 
hakee sellaisia ratkaisuja, joihin edellä valtuutettu Helistön jo viittasi. 

Valtuutettu Luukkainen

Arvoisa puheenjohtaja. 

Kaupunginjohtaja tuossa aiemmin jo selvitti hyvin seikkaperäisesti näitä 
vuokrasopimusrikkomuksia enkä puutu niihin nyt sitten enempää. Ja 
näistä sopimusrikkomuksistahan pari viikkoa sitten, kun käsittelimme 
sitä kansalaisaloitetta, niin myös valtuutetut Jyrki Lohi ja Minerva Krohn 
puhuivat erittäin hyvin. Itse puutun tässä omassa puheenvuorossani 
vain tähän eläinsuojelukysymyksiin ja eläinten pitoon tällä tilalla. 

Tässä Maija Anttilan aloitteessahan vedotaan siihen, että kerrotaan, 
että myös erilaisten kotieläinten hoitotila olisi suotava ja sopisi tämän 
tilan suojelutavoitteisiin ja tästähän lähtökohdasta olen ihan samaa 
mieltä. Mutta kyllä se sitten täytyy tapahtua jonkun muun kuin Miina 
Äkkijyrkän toimesta tai tämän yhdistyksen toimesta, joka sillä tilalla 
häärää, koska Helsingissähän on jo kaksi kotieläintilaa, Falkulla ja 
Haltiala, ja kummastakaan ei ole tullut yhtään eläinsuojeluvalitusta 
koko niiden toiminnan aikana. Siellä on kaikki asiat kunnossa, mutta 
samaa ei voi sanoa tästä. Niin kauan, kun tämä tila on täällä ollut 
toiminnassa ja Miina Äkkijyrkkä on siellä häärännyt, niin siellä on ollut 
harvinaisen villiä menoa. Tilalla on näiden vuosien kuluessa tullut esille 
lukuisia eläinten huonon kohtelun ja hoidon laiminlyöntiin liittyviä 
tapauksia. Kaupungin eläinsuojelueläinlääkäri, läänin eläinlääkäri ja 
vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat ovat joutuneet tekemään sinne 
lukuisia tarkastuskäyntejä, yleensä vielä sitten poliisin turvaamina. Ja 
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eläimiä on jouduttu ottamaan sieltä huostaan. Minusta on erittäin 
arveluttavaa, että kaupungin omistamalla tilalla harrastetaan huonoa 
eläinten pitoa. Itse en kutsuisi tätä kulttuuriksi. 

Minä olen ollut mukana vapaaehtoisessa eläinsuojelutyössä yli 30 
vuotta ja mistään muusta yhdestä paikasta ei ole tullut niin paljon 
valituksia kuin tästä kohteesta. Viimeksi tänään sain soiton yhdeltä 
henkilöltä, joka on asunut Vuosaaressa yli 10 vuotta ja ulkoilee 
päivittäin Uutelan tilalla. Hän sanoi, että eläimet ovat siellä ihan oikeasti 
hunningolla, niitä kohdellaan raa’alla voimalla, lehmät ovat liejussa 
joulukuussa ulkona, koirat ulkona talvipakkasessa ja sonni voi olla 
vapaana golfkentällä, joka on jo vaara ulkoilijoille. Itse toivoisin, että tila 
laitettaisiin kuntoon, siellä voisi olla kotieläintarha tai kotieläintila, mutta 
tilan pitäjä olisi joku muu. 

Kiitos. 

Valtuutettu Anttila

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen selvitti hyvin nämä kaupungin 
lakiasiainosaston juristien tekemät perustelut tässä vuokrasopimuksen 
rikkomisessa ja kaikki tietysti on totta, mutta elämä on kyllä muutakin 
kuin pelkkää juristeriaa, se on myös elämän itsensä ymmärtämistä ja 
siinä asiassa, niin tietysti poliitikoilla on enemmän sanottavaa kuin 
konsanaan juristeilla. Ja sikäli minusta kyllä tässä asiassa on kysymys 
siitä, että kuinka paljon me sitten ymmärrämme myös tätä elämän 
muuta puolta kuin pelkkää juristeriaa. 

On totta, että kaupungin ja Miina Äkkijyrkän välisessä 
vuokrasopimuksessa ja sen hallinnassa on näitä puutteita, mitä täällä 
on kerrottu ja tämä suhde on ollut ongelmallinen kautta vuosien. Mutta 
joka tapauksessa, niin näen kyllä, että Miina Äkkijyrkälle voidaan, 
minusta pitäisi antaa vielä mahdollisuus korjata näitä puutteita ja 
neuvotella kaupungin kanssa uusi vuokrasopimus ja siksi kannatan 
Kimmo Helistön palautusehdotusta. 

Kokonaisuudessaan, niin en ole kyllä millään tavalla 
kaupunginhallituksen vastaukseen tähän aloitteeseeni, koska siinä oli 
kolme osaa. Siinä ensinnäkin, niin kun yleiskaavassa 2002 Skatan tila 
suojeltiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaana perinnetilana, niin tässä on 
ollut aikaa seitsemän vuotta, kaupungin olisi pitänyt pohtia, että mitä se 
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tarkoittaa käytännössä, jos Skatan tila Vuosaaressa, Uutelan alueella 
suojellaan kulttuurihistoriallisesti perinnetilana. Mitään ei ole 
tapahtunut, kiinteistövirastolla ja lautakunnalla on ollut seitsemän 
vuotta aikaa pohtia, millä tavalla se tapahtuu. Ja myös Miinan kanssa 
keskustella mahdollisesti tästä johtuvista uusista vuokrasopimuksen 
ehdoista. On aivan kohtuutonta ajatella, että kulttuurihistoriallisesti 
arvokas perinnetila voidaan ylläpitää ja sitä edistää sitä toimintaa Miina 
Äkkijyrkän taiteilijatuloilla, jotka ovat myös satunnaisia eikä 
varmaankaan sillä tavalla korkeita kuin ehkä joidenkin täälläkin salissa 
olevien ihmisten tulot tai pääomatulot. 

Ja näin ollen, niin tämä käyttösuunnitelma, jota aloitteessani 
ensimmäiseksi peräänkuulutan. Siihen ei vastata ollenkaan tässä 
lausunnossa, vaan todetaan, että kun sitten tulee tämä päätös tästä 
vuokrasopimuksen rikkomisesta joko hovioikeudesta tai korkeimmasta 
hallinto-oikeudesta, niin sitten kiinteistövirasto pohtii tätä asiaa. Näin ei 
voi olla, tämä olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten. Ja siihen 
käyttösuunnitelmaan olisi pitänyt nyt tässä uudessa tilanteessa pohtia 
taiteilija Miina Äkkijyrkän vuokrasuhteen jatkaminen. 

Nämä ovat toisiinsa liitetyt asiat ja näin ollen, kun itse näen, että 
perinnetilalla pitää tietysti olla myös eläimiä, niin en näe mitään estettä, 
etteikö Miina Äkkijyrkän vuokrasuhdetta voitaisi siellä tilalla edelleenkin 
jatkaa. Olen samaa mieltä, mitä Kimmo Helistö, että varmaan on 
tarpeellista rajoittaa näitä eläinten lukumäärää ja katsoa, että millä 
tavalla sitten nämä eläinsuojelulliset näkökulmat myös uudessa 
vuokrasopimuksessa otetaan huomioon niin, että ei synny myöskään 
näitä ongelmia, mihin valtuutettu Luukkainen täällä puuttui. 

Joten minusta tässä palautuksessa edelleenkin, niin aloitteeni 
perimmäiset kysymykset, käyttösuunnitelma, vuokrasopimuksen 
jatkaminen ja vuokrauksen ehdot, niin niihin pitää edelleenkin 
kaupunginhallituksen vastata kunnolla, pohtia niitä ja sitten tämä myös 
valtuutettu Yrjö Hakasen esille nostama asia, että mikä on Helsingin 
kulttuuritahto tässä asiassa, on minusta myös varteenotettava 
näkökulma. Että kyllä taiteen tekemisessä on myös erilaisuuden 
sietämistä ja Miina Äkkijyrkän kohdalla voi olla, että hän venyttää 
meidän päättäjien ja kaupunkilaisten narua tässä sietämisasiassa, 
mutta minusta se, sitä nyt sietää kyllä pikkuisen venyttääkin. 

Kiitos. 

Valtuutettu Lipponen
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Kiitos puheenjohtaja. 

Kannatan myös tätä palauttamista ja haluan sanoa muutaman sanan, 
nimittäin valtuutettu Luukkainen kuvaili näitä oloja Skattan tilalla, mitä 
hänelle oli kerrottu, tavalla joka kyllä nostaa jo ihan pidemmätkin 
hiukset jo pystyyn. Ne kerrat, jotka olen itse ollut siellä Skatan tilalla 
paikalla, niin en ole mitään moisia kauheuksia siellä kyllä saanut 
havaita ja kyytöt ovat olleet tyytyväisiä. Toki tämä maaperä on 
kurainen, että on omissakin kengissä kova puhdistaminen sen 
savivellin jälkeen, mutta siitä nyt varmaan ei voi taiteilijaa syyttää, että 
ilmat ovat välillä huonot. Ja taiteilija on ollut aina hyvin aktiivinen siellä. 
Mutta valtavan sitoutunut tähän karjansa hoitamiseen. Ja kyllä hän 
varmaan, hän olisi päässyt paljon helpommalla ja pystyisi jatkamaan 
taidetta, jos hän ei olisi niin sitoutunut tähän karjan kasvattamiseen. 

Ja toivon kyllä, että kaupunki ryhtyisi uudelleen sopimaan taiteilija 
Äkkijyrkän kanssa tätä vuokrasopimuksen jatkamista ja mahdollisesti 
vähän uusia ehtoja siihen. Tuntuu, että ongelma on ollut lähinnä se, 
että on ollut jotain kärhämää, joka on sitten lumipalloefektin tavoin 
kasvanut ja on tullut tällainen hankaus ja nyt on ollut vaikea löytää 
sitten sitä kulmaa, että saataisiin tällainen kompromissi aikaiseksi. Eli 
kyllä minä toivoisin niin kuin valtuutettu Anttila sanoi, että tässä nyt olisi 
sitten jo kykyä tehdä sitten sopimus ja antaa puolin ja toisin periksi, 
jotta Äkkijyrkkä voisi jatkaa taiteen tekemistä täällä Helsingissä. 

Kiitos. 

Valtuutettu Vuorela 

Niin, arvoisa puheenjohtaja, minä kannatan tätä Kimin, valtuutettu 
Helistön tekemää palautusesitystä. 

Valtuutettu Karhuvaara

Puheenjohtaja. 

Haluaisin kysyä tämän palauttamisen yhteydessä sitä, tai 
palauttamisehdotuksen yhteydessä sitä, että itsessäänhän tämä 
kyyttöeläinrodun säilyttäminen ja esittely myös kaupunkilaislapsille 
sinänsä on kannatettavaa. Mutta se vaan, että onko tämä 
suomiammujen säilytyspaikka enää 2000-luvulla keskellä asuinaluetta, 
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se on jo eri juttu. Ja lisäksi tulee päivä, jolloin ehkä tämän tilan 
emäntäkään ei ikuisesti ole huono ja kykenevä hoitamaan sekä 
tilarakennuksia että karjaa. Ja nyt haluaisinkin tämän 
palautusehdotuksen yhteydessä kysyä, että onko tässä vuokra-asiassa 
tutkittu mahdollisuutta siirtää esimerkiksi koko karja Miinoineen 
esimerkiksi Viikkiin, Falkullaan tai Tuomarikylän alueelle, johon 
voitaisiin rakentaa uusi asianmukainen navetta, koska alueella on 
muutenkin jo eläinlääketieteellistä, maatalous-, metsätiedeopetusta ja 
kotieläintarha ja hevosia ja riittävästi myös laiduntilaa. Myöhemmin 
nämä kyytöt voitaisiin siirtää sujuvasti uuden hoitajankin huoltoon. Että 
jos joku osaisi vastata tähän. 

Valtuutettu Hellström

Arvoisa puheenjohtaja. 

Mielestäni olisi loistavaa, jos Skatan tilalla voisi olla kotieläimiä ja 
kotieläintila ja Miina tekemässä taidettaan. Olen kuitenkin sitä mieltä, 
kuten valtuutettu Luukkainenkin sanoi, että eläinten hoito ja niistä 
vastaaminen ei välttämättä ehkä sovellu parhaalla mahdollisella tavalla 
Miinalle, vaan toivoisin, että nämä asiat voitaisiin hoitaa siellä samalla 
tilalla, mutta eri henkilöiden toimesta. En tiedä, onko tähän 
mahdollisuuksia, mutta haluaisin antaa kuitenkin mahdollisuuden sille 
neuvottelulle, että tällaiseenkin ratkaisuun voitaisiin päätyä ja sen takia 
haluan palauttaa tämän esityksen. 

Toisin kuin valtuutettu Karhuvaara, niin mielestäni on erinomaisen 
tärkeää, että kaupungin alueella on myös kotieläimiä, jotta täälläkin 
säilyy joku kosketus siihen, että mistä ruoka pöytään tulee. 

Valtuutettu Torvalds

Ärade ordförande, hyvät valtuutetut. 

En aio tässä puolustaa taiteilija Miina Äkkijyrkkää, koska uskon aika 
pitkälle, että valtuutettu Luukkainen puhui ainakin 90-prosenttisesti 
totta. Aion tässä puolustaa Helsingin kaupungin kunniaa vähän 
pidemmällä tähtäyksellä. Oikeusprosessi menee varmasti omia 
menojaan ja en aio siihenkään puuttua, se on kaupunginjohtajan 
heiniä, tässä kun puhutaan lehmistä, niin heinät on ehkä hyvä 
vertauskuva. Mutta kun oikeusprosessi on mennyt päätökseensä, niin 
meiltä tullaan edellyttämään suurpiirteisyyttä ja tätä helsinkiläistä 
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suurpiirteisyyttä minä nyt penään. Koska jos meillä ei ole 
suurpiirteisyyttä, niin ei meillä ole paljon kunniaakaan ja siitä syystä 
tulen äänestämään tämän valtuutettu Helistön palautusesityksen 
puolesta. 

Kiitos. 

Valtuutettu Kolbe

Puheenjohtaja. 

Tässä ilmoitan heti kannattavani valtuutettu Helistön esitystä, syistä 
joita tässä on jo todettu sekä valtuutettu Anttilan että Lipposen että 
Helistön suulla ja myös valtuutettu Torvalds totesi aika mainiosti, että 
kysymys on kaupungin kunniasta, joka mielestäni kestää nyt kyllä 
jouston juuri tämän asian kohdalla. Tässä on jotakin tällaista Daavid ja 
Goljat -henkistä taistelua, jossa kaupungin vahva virkakulttuuri ja 
juristeria on nyt asetettu tieten tahtoen tai tahtomatta persoonalliseen ja 
voi sanoa, että aika usean helsinkiläisen arvostaman taiteilijan 
habituksen ja elämäntavan kanssa vastakkain tavalla, joka ei ole oikein 
rehellistä eikä kauhean eleganttikaan. Ei ole kaupungin kunnian 
mukaista, yksinkertaisesti. 

Kysymyksessä on persoonallinen taiteilija ja hänen elämäntapansa 
muistuttaa meitä ehkäpä ajoista, joita moni kaipaa, suomalaisesta 
maaseudusta, jolloin kaikki oli vielä hyvin eikä kontrolli vallinnut. Sekin 
täytyy kestää, että juuri tämäntyyppinen tulkinta, tämäntyyppinen 
henkilö on keskuudessamme. Tässähän näkyy selvästi ja tässäkin on 
aikaisemmin keskusteltu kaupungin tilojen, kartanoiden ja talojen 
kohtalosta. Helsingillä ei aina ole ollut kaavoitusprosesseissa suurta 
ymmärrystä vaatimattomia, mutta tärkeitä perusrakennuksiaan 
kohtaan, jotka liittyvät juuri tähän agraarivaiheeseen ja ne ovat sitten 
jääneet ikään kuin alle siinä vaiheessa, kun kaupunki on urbanisoitunut 
ja sitä on kaavoitettu. Ja näin ollen tällaisten pienten, mutta aika 
virkistävien ja toisenlaisten elämäntapojen kestäminen kuuluisi juuri 
tähän Helsingin virkakulttuurin ja poliittisen kulttuurin ikään kuin 
kunnialliseen kunnioittamiseen. Eli kannatan Helistöä. 

Valtuutettu Siimes

Kiitos puheenjohtaja.
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Haluan myös kannattaa Kimmo Helistön palautusesitystä. Uskon 
edustavani niitä vuosaarelaisia asukkaita, jotka toivovat sydämestään, 
että Miina ja myös hänen lehmänsä voisivat edelleen jatkaa 
Vuosaaressa. Itsekin olen muuttanut Vuosaareen reilu 10 vuotta sitten 
ja se oli kyllä yksi niistä positiivista, miellyttävistä erityispiirteistä, mitä 
silloin Vuosaaressa minun mielestäni oli ja siitä olisi jotenkin kauhean 
surullista luopua. 

Kimmo Helistö on minun mielestäni esittänyt täällä hyviä rakentavia 
ehdotuksia siitä, miten tilannetta voisi parantaa ja varmaan tällainen 
eläinten lukumäärän rajoittaminen, rajaaminen siihen, että tämä määrä 
olisi kohtuullinen ympäristölle ja ehkä myös sitten Miinalle itselleen 
hoitaa. Että totta kai suhtaudun vakavasti eläinten kaltoin kohteluun 
silloin, kun sitä tapahtuu ja jos sitä tapahtuu, mutta itse en ole tähän 
kysymykseen niin perinpohjaisesti perehtynyt, mutta että kun on käynyt 
siellä tilalla, niin nämä lehmät ovat kyllä olleet silminnähden hyvinvoivia 
ja se navetta on ollut erityisen siisti ja kaikkea. Että en tiedä sitten, on 
vaikea uskoa, että se olisi järjestetty juuri niin, että silloin kun sinne 
tulee käymään, niin kaikki näyttää hienolta ja hyvältä ja seuraavana 
päivänä taas ei yhtään, ollenkaan.

Ja toivon myös, että kaupunki voisi vähän tinkiä tästä, ettei ottaisi tätä 
näin arvovaltakysymyksenä ja Helistö olisi varmaan vallan mainio 
sovittelija tässä, jos hän oikeasti siihen suostuisi. Tiedän monia ihmisiä, 
joiden kanssa Miina Äkkijyrkkä tulee vallan mainiosti toimeen ja voisin 
uskoa hyvin, että Kimmo Helistö kuuluu tähän ihmistyyppiin, kenen 
kanssa hän pystyy neuvottelemaan. Ei missään tapauksessa moite 
Helistölle, vaan pelkkää plussaa. Niin, että oikeastaan ihan 
varteenotettava ehdotus  ?  . 

Valtuutettu Hakanen

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Kuten tiedätte, Miina Äkkijyrkkä kutsui meidät tutustumaan tilaan, sen 
olosuhteisiin, toimintaan. On valitettavaa, että esimerkiksi valtuutettu 
Luukkainen esittää täällä hyvin jyrkkiä syytöksiä ja yksipuolisia väitteitä, 
mutta ei syystä tai toisesta vastannut Miinan kutsuun ja tullut 
tutustumaan niihin olosuhteisiin, jotka siellä vallitsevat. Esimerkiksi 
karjan määrään ja muuhun, joka on monessa yhteydessä julkisuudessa 
ja keskusteluissa esitetty toisena kuin mitä se tosiasiassa tällä hetkellä 
on. 
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Tiedän myös, että Skatan tilalle on yritetty saada kaupungin avulla 
työntekijöitä, työllistämällä ja että kaupungin eri virastot pallottelivat 
näitä hankkeita sillä tavalla, että valtion tuella tarjolla olleet 
työllistämismahdollisuudet on torjuttu. Sen jälkeen on minusta erittäin 
epäoikeudenmukaista, että kaupungin hallinnossa tai valtuustossa 
olevat tahot, henkilöt ryhtyvät arvostelemaan taiteilijaa siitä, että hänen 
työpanoksensa esimerkiksi karjanhoidossa tai muussa tilanhoidossa ei 
ole riittävä. Kulttuurikaupunki, inhimillinen kaupunki olisi ajat sitten 
palkannut sinne koulutettua työvoimaa. 

Valtuutettu Lohi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Viime kokouksessahan tosiaan käytin puheenvuoron tästä asiasta, kun 
sitä käsiteltiin kuntalaisaloitteen muodossa. Silloin luettelin näitä monia 
jo pitkään jatkuvia vuokrasopimuksen rikkomisia, en niitä toista, koska 
kaupunginjohtaja Pajunen niitä jo luetteli. Ja näin voisi kyllä myös 
todeta, että mielestäni taiteilija Äkkijyrkän kanssa on kyllä neuvoteltu 
hyvin monta kertaa ja tietysti ne neuvottelut ovat olleet usein sellaisia, 
että on annettu huomautuksia, että tämä ja tämä epäkohta pitää 
korjata. Mutta niitä ei sitten ole korjattu, että mielestäni kun tällainen 
vuokrasopimuksen rikkominen tapahtuu vuositolkulla, niin kyllä 
kaupungilla on ollut täysi oikeus ryhtyä toimenpiteisiin. 

Silloin 90-luvulla, kun Äkkijyrkkä siirtyi tänne tilalle, niin pidin sitä 
Vuosaaren kannalta oikein hienona asiana. Että tämä tila saataisiin 
karjatilaksi ja siihen tunnettu taiteilija. Mutta näitä ongelmia alkoi 
ilmentymiä hyvin pian. Olin silloin Vuosaaren lukion rehtori ja kuulin 
esimerkiksi, että oppilasryhmät, jotka yrittivät havainnoida sitä karjaa, 
niin saivat varsin hävyttömiä huutoja vastaansa ja sellainen meno siellä 
on jatkunut edelleenkin. 

Nyt, kun käräjäoikeus on tuomionsa antanut ja siitä on sitten taiteilija, 
tai hänen edustajansa valittanut hovioikeuteen, niin mielestäni ei 
meidän pidä nyt sotkeutua tähän asiaan. Oikeusprosessi käytäköön 
loppuun niin kuin kaupunginjohtaja totesi. Sen jälkeen voidaan sitten 
katsoa, että tämä asemakaavaan perinnetilaksi merkitty tila tulee 
arvoiseensa käyttöön ja sille saadaan hoitaja, joka hoitaa sitä 
asianmukaisesti. 

Valtuutettu Holopainen
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Puheenjohtaja. 

Kannatan tätä Kimmo Helistön palautusehdotusta ja mielestäni muun 
muassa Laura Kolbe ja Sanna Hellström argumentoivat hyvin asiaa. 
Tänne mahtuu varmasti yksi kotieläintila ja kyse on myös kaupungin 
kulttuurista, historiasta ja taiteen tukemisesta. Ei pelkästään juridiikasta 
ja byrokraattisuudesta, kaupunki voi osoittaa joustavuutta tässä 
asiassa. 

Valtuutettu Urho

Arvoisa puheenjohtaja. 

Voin vain yhtyä valtuutettu Lohen kantaan. Skatan tilahan tarvitaan 
arvoiseensa perimätilakäyttöön ja lehmäkarjaa, olkoon vaikka tätä 
alkuperäistä kyyttökarjaa tai jotain muuta lehmäkarjaa varten, jotta 
meillä on muisto siitä, miten perinnetilat ovat toimineet. Nyt kun 
kaupunginhallituksessa tästä on keskusteltu ja aiemminkin puhuttu, 
täällä on niin kuin herännyt henki siitä, että kaupunki olisi 
kulttuurivihamielinen ja taiteilijavihamielinen ja karjavihamielinen, kun 
kyseessä on vain asianmukaisen vuokrasopimuksen ehtojen 
täyttäminen. Ja siitä useaan kertaan neuvoteltu, toteutus. Minä en 
ymmärrä, kun tätä on neuvoteltu, eihän tämä ole niin, että tämä olisi 
tullut yhtäkkisenä yllätyksenä, että kaupunki haluaa hoitaa tilan 
kuntoon. 

Valtuutettu Suomalainen

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 

Minä ja varavaltuutettu Heidi Ekholm-Talas kirjoitimme muutama viikko 
sitten tällaisen mielipiteen lehtiin, jossa puhuttiin siitä, kuinka 
eläinsuojelurikkomuksista tulisi antaa tiukempia rangaistuksia ja 
tuomita niihin syyllistyneet eläintenpitokieltoon. Ja en nyt tunne 
tarkkaan näitä kaikkia, mitä asioita siellä on tapahtunut, mutta kun 
Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajakin kertoo siitä, että 
miten eläimiä kohdellaan huonosti tällä tilalla, niin ihmettelen, että 
kuinka kauan tällainen taiteilijanvapaus, taiteilijalle annetaan 
erivapauksia tällaisissa asioissa. Totta kai, jos on taiteilija, niin on 
vapaus tehdä sitä taidetta. Mutta silloin, jos me ajattelemme, että jos 
olisi kysymyksessä vaikka yrittäjä, joka samalla tavalla hoitaa tällaista 



HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU- 91
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA

DISKUSSIONSPROTOKOLL

13.5.2009

hänelle annettua tilaa, niin miten paljon hänelle annettaisiin 
erivapauksia. Aina neuvotellaan uudelleen, aina ajatellaan, että no 
annetaan vielä mahdollisuus, no vielä kerran, ehkä hän, kun hän tekee 
niin tärkeää työtä. 

Minä uskon, että Miina Äkkijyrkkä on tehnyt varmasti todella tärkeää 
suomalaista kulttuurityötä. Ja mitä äskenkin valtuutettu Lohi toi esiin, 
niin todellakin hän on erittäin tunnettu ja arvostettu tällä saralla. Mutta 
uskon myös sitä, kun tuodaan esiin näitä kertomuksia, että miten 
vuokrasopimuksia on rikottu ja miten tavallaan myös eläimiä on 
käytetty, kohdellaan huonosti suoraan sanottuna. Ja minun mielestäni, 
ei meillä ole velvoitetta tavallaan aina paapoa sellaista henkilöä, joka 
jatkaa tällaista käytöstä. Että aina annetaan uusi mahdollisuus, ehkä 
hän nyt, ehkä hän nyt sitten fiksuuntuu ja pystyy hoitamaan nämä 
erilaiset velvoitteet. Joten olen tämän aloitteen  ?  . 

Valtuutettu Krohn 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Minä en kannata tämän asian palauttamista. Täällä jotenkin erikoisella 
tavalla valtuutetut nyt pyrkivät ottamaan kantaa niihin käräjäoikeudessa 
käsiteltyihin sopimusrikkomuksiin ja eläinsuojelukysymyksiin ja minä en 
usko, että meillä on riittävästi tietoa ottaa niihin kantaa. Eikä toisaalta 
se ole meidän tehtävämme, että senhän takia tämä asia on 
oikeudessa, että oikeus ottaa kantaa, että ovatko ne 
sopimusrikkomukset, joita tässä vuokraehdoissa olleet, niin ovatko ne 
sellaisia, että kaupungilla on edellytykset sen sopimuksen 
irtisanomiseen. Ja toisaalta eläinsuojelukysymykset eivät suoraan 
kuulu kaupungille, ne kuuluvat muulla tavalla oikeuden käsittelyyn. Ja 
sen vuoksi en usko, että meidän valtuutettujen tehtävä on arvioida sitä. 

Ja kuten sanoin viimeksi, niin jotenkin minusta tuntuu, että Miinalla 
itsellään ei ole edellytyksiä hoitaa kaikkia niitä velvoitteita, joita tähän 
vuokraamiseen on liittynyt. Sekä vuokranmaksuja että sitten näitä tilan 
kunnostusta että sitten eläintenhoitoon liittyviä kysymyksiä. Että sen 
takia minä toivoisin, että ne henkilöt, jotka nyt ovat nähneet hyvin 
paljon vaivaa tämän Miinan sopimuksen jatkamiseen, niin 
kohdistaisivat voimansa siihen, että olisi, esimerkiksi perustaisivat 
yhdistyksen, joka voisi auttaa Miinaa näissä asioissa jatkossa. Että 
minä en usko, että kaupungilla on edellytyksiä tehdä uutta sopimusta 
Miinan kanssa, koska toistaiseksi ainakin käräjäoikeus on todennut, 
että ne sopimusrikkomukset ovat senlaatuisia, että edellytykset sen 
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vuokrasopimuksen irtisanomiseen ovat olemassa. Että minä olen 
samaa mieltä, että Miina Äkkijyrkän taide on hienoa ja hän on tehnyt 
erittäin hyvää työtä sen alkuperäiskarjan kanssa, mutta uskoisin, että 
hän tarvitsisi tietyllä tavalla tukea ja apua sitten niissä. Mutta se ei ole 
nyt, me emme voi täällä valtuutettuina arvioida, että onko näitä 
sopimusrikkomuksia tapahtunut vai ei. 

Valtuutettu Luukkainen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Täällä keskustelussa valtuutetut Hakanen ja Lipponen ovat kehuneet 
niitä olosuhteita siellä tilalla, kun ovat käyneet paikalla. Kerron nyt 
heille, että eläinsuojeluviranomaisten tekemät yllätystarkastukset 
antavat varmasti totuudenmukaisimman kuvan normaaliolosuhteista 
kuin se, että käy kerran vierailukäynnillä sovittuna aikana. 

Mutta itse asiasta, niin tästä tällaisesta eläintilasta tai kotieläintilasta, 
niin olen sitä mieltä ehdottomasti, että Itä-Helsinki ansaitsee oman 
kotieläintilan, mutta eläintenpito pitää olla siellä tilalla lakien ja 
säädösten mukaista, ei tällaista holtitonta menoa, mitä siellä on 
tapahtunut.  

Valtuutettu Brax

Arvoisa puheenjohtaja.

Kun puheenjohtaja päätti ihan viisaasti, että kommenttipuheenvuoroja 
ei anneta, niin valtuutettu Tuomiselle tiedoksi, että oikeusministeriö on 
jo lähettänyt lausuntokierrokselle lakimuutosehdotuksen, jossa 
Suomeen tulee törkeä eläinsuojelurikos rangaistavuusasteeltaan 
erittäinkin korkea sekä myös asiaan liittyvää valvontaa helpottava 
eläintenpitokieltorekisteri sekä eläintenpitokiellolle pidemmät ajat. 

Arvoisa puheenjohtaja, itse asiassa, niin koen tämän hetken virkanikin 
takia mahdottomana painaa muuta kuin tyhjää sen takia, että 
käynnissä on oikeudenkäynti ja jossain määrin on, nyt on aika hankala  
?  mitä täällä on viitattu, keskustella. Mutta minä en äänestä   ?  . 

Kaupunginjohtaja Pajunen
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Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Valtuutettu Karhuvaara esitti kysymyksen tässä jokin aika sitten tämän 
asian valmistelusta ja ymmärsin kysymyksen niin, että onko tätä 
laajemmin valmisteltu. Niin toteaisin, että niin, aloite 6:ssa kysymyksen 
kohteena on Skatan tilan käyttösuunnitelma ja aloite 7:ssä puhutaan 
tästä vuokrasopimuksesta, niin näin ollen tämä nyt valmisteltu asia 
koskee ainoastaan tätä kyseistä tonttia ja kyseistä vuokrasopimusta. 
Se, mitä sitten jatkossa valmistellaan asioita laajemmin, niin ne 
tietenkin sitten tulevat omalla ajallaan. 

Sitten tämä tämän tilan kaava-asia, johon on viitattu moneen kertaan, 
siis että mitä. Ajattelin, että voisin lukea tämän kaavatekstin, mitä 
tämän tilan kohdalla, tätä tilaa koskee eli siis jota myös jatkossa tullaan 
noudattamaan. Eli: Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas 
maisemakokonaisuus, joka on varattu virkistystä, opetusta, 
kulttuuritoimintaa ja pienimuotoista maatalouden harjoittamista varten. 
Kulttuurihistoriallista maatilakokonaisuutta on hoidettava siten, että 
maiseman ja kasvillisuuden olennaiset piirteet säilyvät. 
Maatilarakennukset ja pellot saavat olla sellaisessa käytössä, joka 
tukee alueen yleistä virkistyskäyttöä eikä aiheuta ympäristöhaittaa. 
Alueella saattaa sijaita muinaismuistolain rauhoittamia tilan 
asutushistoriaan liittyviä kiinteitä muinaisjäännöksiä, paikalla on tehtävä 
arkeologinen maastotarkastus ennen uudisrakennus- tai kaivuutöiden 
aloittamista. Eli tämä on se kaavamääräys, joka tätä tonttia tai tätä 
kiinteistöä rajoittaa ja sitä tietenkin jatkokäytössäkin tullaan 
noudattamaan. Ja itse näen, että tässä kysymys on pitkälti siitä, että 
kysymys siitä kansalaisten tasavertaisuudesta kaupungin toimien 
suhteen.

Valtuutettu Valokainen

Kiitos. 

Kaupunki tukee taiteita, oopperaakin. Herra George Dolivo sanoi, että 
ooppera menee nurin, jos kaupunki ei tue sitä. Olisiko tässä 
tapauksessa kuitenkin Miinalle tarjottava jonkinlaista apua, minä 
tarkoitan sitä, että jos ja kun, tai minä sanon mieluummin, että jos niitä 
lehmiä on kaltoin kohdeltu tai jotain tällaista. Sitten toinen juttu, mikä 
minua ihmetyttää on, että jos tämä kuuluu jollekin oikeudelle tämä juttu, 
niin miksi me täällä sitten käsitellään yhden ihmisen asiaa, että onko 
tämä ainoa taiteilija, joka elää eriskummallisesti? Ja loppujen lopuksi, 
kuka siitä tilasta on niin kiinnostunut, että sitä todellakin näin monen 
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miehen ja naisen voimin pohditaan täällä kalliissa istunnossa. 

Kiitos. 

Valtuutettu Hakanen

Arvoisa puheenjohtaja. 

Minkä takia valtuuston on tärkeä keskustella tästä asiasta ja ottaa 
kantaa tähän? Minusta siihen on valitettavan monta syytä. Yksi syy on 
se, että on ilmennyt, että seitsemän vuoden aikana kaupunki 
velvoitteistaan piittaamatta ei ole valmistellut yhdessä vuokralaisen 
kanssa tuolle alueelle minkäänlaista edes ehdotusta yhteisestä 
käyttösuunnitelmasta. Valtuuston kuuluu puuttua tällaiseen 
tilanteeseen. Toisaalta on ilmennyt, että ilman yhdenkään 
luottamuselimen päätöksiä ja käsittelyä kaupungin lakimiehet ovat 
haastaneet vuokralaisen oikeuteen ja aikovat häätää vuokralaisen 
karjoineen. Tavalla, joka aiheuttaa ilman muuta kaupungin maineelle 
pelkkää vahinkoa. Ja jonka valmistelussa ei ole suostuttu vuokralaisen 
esittämiin neuvotteluihin. 

Valtuutettu Krohn valitti, että vuokralaisella on siellä liian paljon töitä, 
liian suuri vastuu. Toistan vielä tässä sen, mitä aiemmin sanoin, sinne 
on tehty ehdotuksia työllistämisestä, työntekijöiden palkkaamisesta, 
kaupungin virastot ovat itse torjuneet tällaisten esitysten eteenpäin 
viemisen. Ja lopuksi toivoisin, että tässä valtuustossa haettaisiin todella 
rakentava positiivinen vastaus, meillä ei ole syytä ryhtyä tällä 
keskustelulla tuomitsemaan Miina Äkkijyrkkää eikä varsinkaan 
leimaamaan häntä rikolliseksi, se on täysin törkeää. 

Aloite 8 

Valtuutettu Karhuvaara

Kiitos. 

Eli kiitos tästä vastauksesta, mutta totuus itse asiassa on kuitenkin 
monin osin erilainen kuin mitä tässä paperissa sanotaan. Eli 
esimerkiksi pihoille rakennetut pistetalokokonaisuudet ja niiden 
portaiden löytäminen ja talojen numerointi on edelleenkin joko liian 
pienillä kirjaimilla tai liian hankalasti muuten merkitty. Lisäksi ostareiden 
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eri ulko-ovet, niiden merkitseminen on puutteellista. Liikekatujen 
osoitetiedot liikkeiden yläpuolella usein puuttuvat ja torien, rakennus- ja 
porraskirjaimet esimerkiksi Kannelmäen rautatieasemaa lähellä 
olevalla torilla ovat puutteelliset. Että näiden lausuntojen sisältö on 
varmaan ok, mutta käytännön toteutus ontuu edelleen, että toivoisin, 
että siihen todella jatkossa kiinnitettäisiin huomiota. 

Aloite 9

Valtuutettu Taipale

Arvoisa puheenjohtaja. 

Kysymys on hyvin pienestä puistikosta, joka kuitenkin on Veräjämäen 
aivan keskeinen puistikko. Veräjämäki kuuluu aiempaan Oulunkylän 
itsenäiseen kuntaan, joka liitettiin vuonna -46 Helsinkiin. Mikäli se olisi 
itsenäinen kunta, tämä puistikko olisi koska tahansa hoidettu. Kaarlo 
Haltia on edesmennyt kuvanveistäjä, jonka nimiin puistikko nimettiin 
aikanaan, Helsingin puhtaanapitolaitoksen johtajan toimesta. Se ei ole 
saanut arvoistaan kohtelua, vaan on niin siivottomassa kunnossa 
kaikkineen, noin 11 tai 12 roskienkeräyslaatikkoa siinä ainoan 
ravitsemusliikkeen edessä on kohtuutonta. Ja kohtuutonta on se, että 
jo yhdeksän vuotta sitten apulaiskaupunginjohtaja ilmoitti, että asia 
pannaan kuntoon, toinen apulaiskaupunginjohtaja ilmoitti, että se 
laitetaan jälleen kuntoon. Se ei olisi monimutkaista yksityisen 
perheenkään laittaa kuntoon, jos haluaa. 

Meillä on Pikkukosken koko uimapaikan laajan puiston kunnostus 
tehty, Vantaanjoen rannan puistikot tehty, mutta tämä on kuitenkin 
keskellä yhtä merkittävää asuinaluetta. Joten ehdotan tätä 
palautettavaksi siten, että tämän puistikon kunnostaminen 
käynnistetään. Ja lupaan yrittää hoitaa sitten yksityistoimin, että siellä 
on Kaarlo Haltian muistomerkki tai kivi ja joku hänen töistänsä esillä. 
Hänen omaisensa ovat tähän valmiita olleet ja kun kaupunki sanoo, 
että pitää tulla yksittäisten aloitteiden kautta tällainen, niin kyllä se 
pyritään sitten toteuttamaan. Minä olen näitä veistoksia tehnyt 
Kellokoskelle noin 60 ja Helsinkiinkin ainakin Arska Parkkilan patsaan 
ja niitä tulee takataskusta tarvittaessa lisääkin. 

Toivon ymmärtämystä tälle aivan pienelle asialle ja toivon, että 
valtuusto voisi olla yksimielinen ja kutsun sitten teidät tähän 
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paikalliseen ravitsemusliikkeen nimeltä Bangla, jota pitää banglalainen 
ekonomisti, vaimonsa kemisti, koska niillä tutkinnoilla Suomesta ei saa 
töitä. Olin Bangladeshissa heidän vieraanaan, koko kansa tunsi hänet 
ja me kuljimme kaikkialla Banglassa. Se on häpeä heidänkin joukossa, 
että heidän edessään pidetään tällaista roskaläjää. 

(Puheenjohtajan välikysymys.)

Ei, se ei tarvitse kirjallisesti, kun toivon, että se palautetaan, eikö se 
riittää. 

(Puheenjohtajan välihuomautus.)

Joo, kyllä minä voin kirjoittaa sen tässä, mutta, äkkiä, ota  ?  . 

(Puheenjohtajan välihuomautus.)

Valtuutettu Vuorela 

Niin, arvoisa puheenjohtaja. 

Kannatan valtuutettu Taipaleen tekemää palautusehdotusta. 

Aloite 14

Valtuutettu Rissanen 

Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Tässä aloitteessa on kyse yksinkertaisesti siitä, että miten me 
kohtelemme kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita Helsingissä. Helsinkihän 
pyrkii olemaan opiskelijoiden kaupunki. Juuri kun hyväksyimme tässä 
taannoin strategiaohjelman, siinäkin tämä asia korostuu. Ja meillä on 
pieni ryhmä opiskelijoita, jotka eivät saa opiskelija-alennusta näistä 
joukkoliikenteen lipuista ja ne ovat tänne meille tulevat kansainväliset 
vaihto-opiskelijat. Ja tämä pohjautuu siihen, että kun opiskelija-
alennuksen pohjana, pitää olla tämä kotikuntaoikeus ja aikaisemmin 
Helsingin maistraatti myönsi kotikuntaoikeuden ulkomaalaisille 
opiskelijoille jo 9 kuukauden opiskelun perusteella eli jos tuli tekemään 
vuodeksi tänne, tai lukuvuoden mittaisen opiskelijavaihdon. No nyt 
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tämän vuoden alusta maistraatti on kuitenkin päättänyt tiukentaa 
käytäntöjä ja kotikuntaoikeuden saa vain, jos tulee kahdeksi vuodeksi 
opiskelemaan eli silloin käytännössä tulee tänne suorittamaan 
esimerkiksi kaksivuotista maisteriohjelmaa tai koko tutkintoa. Eli enää 
eivät sitten pelkästään vaihto-opiskelijat tätä oikeutta saa. 

Tämän taloudelliset vaikutukset eivät ole mitkään mittavat ja mielestäni 
tämä kaupunginhallituksen vastaus on varsin nihkeä. Erityisen 
nihkeänä pidän tätä, että nyt kun 1.5. laskettiin vähän lippujen hintoja, 
että tämä nyt jotenkin kompensoisi sitä asiaa. Vaan ehdotankin, että 
kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että oikeus opiskelija-alennukseen ulotetaan myös vaihto-opiskelijoille. 
Ja tämä ajatus siitä, tai että kun YTV:n vastauksessa todetaan, että 
vasta 2014 sitten näitä muutoksia voidaan tehdä, niin sinne on minusta 
kohtuuttoman pitkä aika. 

Kiitos. 

(Puheenjohtajan välikysymys.)

Valtuutettu Arhinmäki

Arvoisa puheenjohtaja. 

Helsingille ja Helsingin yliopistolle, koko pääkaupunkiseudulle on 
äärimmäisen tärkeää, että meillä on kansainvälisiä opiskelijoita, 
opiskelijoita, jotka tulevat tänne vaihtoon lyhyemmäksi ajaksi, 
tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin, rikastuttavat yliopistoa. Ja toisaalta 
toiseen suuntaan antavat mahdollisuuden suomalaisille opiskelijoille 
lähteä ulkomaille samalla lailla opiskelemaan. Suomi ei muutenkaan 
kylmänä ja pimeänä maana nyt niin valtavan houkutteleva ole, joten 
meidän ei ainakaan pitäisi millään tavalla pyrkiä luomaan esteitä sille, 
etteikö meille tule vaihto-oppilaita. Ei lukukausimaksujen kautta, joita 
tällä hetkellä eduskunnassa pohditaan ja harkitaan eikä myöskään sitä 
kautta, etteikö vaihto-oppilailla voisi olla niitä samoja etuja kuin muilla 
opiskelijoilla. 

Kysymys vaihto-oppilaiden oikeudesta 50 prosentin alennukseen 
joukkoliikenteessä ei ole kaupungin kannalta taloudellisesti 
käytännössä millään tavalla merkittävä asia. Mutta sen sijaan 
yksittäisen opiskelijan, varsinkin sellaisen, joka tulee maasta, jossa ei 
pystytä tukemaan niin paljon opintoja, niin on erittäin suuresta 
kysymyksestä. Ja kyllä minusta meidän pitäisi tasa-arvoisesti ja 
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kohtuullisesti kohdella myös näitä vaihto-opiskelijoita. Sen vuoksi 
minusta on tärkeä, että Helsinki viestittää olevansa 
opiskelijaystävällinen kaupunki. Sen teki silloin, kun minun ja 
valtuutettu Hellströmin aloitteiden pohjalta opiskelija-alennusta 
nostettiin 25 %:sta 50 %:iin. Ja nyt on mahdollisuus jälleen kerran 
Helsingillä osoittaa, että me todella arvostamme sitä, että meillä on 
yliopisto, kansainvälinen yliopisto ja me tuemme niitä opiskelijoita, jotka 
vähillä varoilla joutuvat elämään. Sen vuoksi kannatan valtuutettu 
Rissasen tekemää palautusesitystä. 

Minusta ei ole kestävää sanoa, että joskus vuonna 2014 tehdään 
uudistus ja katsotaan sitten, vaan kyllä meidän poliitikkojen, 
valtuutettujen pitää kantaa vastuuta Helsingissä tässä ja nyt. Ja toivon, 
että jatkossakin me pystymme täältä valtuustosta käsin ohjeistamaan 
niin lipun hintoja kuin mahdollisia alennusprosentteja ja muitakin, ettei 
tämän uuden Helsingin seudun liikenteen myötä päättäminen 
tariffeista, päättäminen erilaisista lippumuodoista karkaa pois suorasta 
poliittisesta päätöksenteosta. Mutta nyt meillä on mahdollisuus, 
kaupungin kannalta hyvin pieni kysymys, mutta yksittäisten 
opiskelijoiden kannalta iso kysymys ja meidän on syytä tukea heitä ja 
sen vuoksi meidän on syytä täällä valtuustossa tukea valtuutettu 
Rissasen tekemää palautusesitystä.  

Valtuutettu Kolbe

Puheenjohtaja. 

Ilmoitan tässä saman tien kannattavani valtuutettu Rissasen 
palautusesitystä, aivan siitä yksinkertaisesta syystä, jossa edelliset 
puhujat korostivat sitä, että elämme nyt yhteistä isänmaata Eurooppaa, 
jopa yhteistä isänmaata maailmaa ja siihen tulee kuulumaan ja on jo 
kuulunut pitkään opiskelijoiden liikkuminen maasta toiseen, tunnemme 
Erasmus-ohjelmat ja monet, monet muut. Sekä sen tilanteen, jossa nyt 
monet korkeakoulut pääkaupunkiseudulla ovat, meillä on kansainvälisiä 
maisteriohjelmia jo olemassa ja tulossa ja tämä kansainvälisten 
opiskelijoiden liikkuvuus on vaan tosiasia, josta silmiä ei voida nyt 
sulkea ja kuvitella, että vain vaaleaihoiset, valkotukkaiset 
suomalaisopiskelijat kelpaava tämänkaltaisten järjestelmien piiriin. 

Kysymys ei ole isosta asiasta, ei taloudellisesti, mutta henkisesti sillä 
on suuri merkitys sen mielikuvan kanssa, joka liittyy Helsinkiin 
opiskelukaupunkina ja merkittävän yliopiston kotiseutuna ja tässä nyt 
kannattaa muistaa tietysti nämä Aalto-yliopistohankkeet ja monet, 
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monet muutkin, että meillä tulee olemaan tiede- ja koulutuskeskittymä. 
Ja olisi aivan luontevaa, suorastaan olennaista ja tärkeää, että tällä 
alueella, pääkaupunkiseudulla voidaan liikkua, opiskelijat voivat liikkua, 
opiskella, hankkia vaikutteita ja verkottua eri korkeakouluihin. Että tämä 
tuntuu todella ihmeelliseltä nurkkakuntaisuudelta ja kuppiajattelulta 
tämä tämäntyyppinen, että katsotaan kuuden vuoden päähän tai jotain 
sellaista. Nyt heti ja sillä siisti, toimiin vaan. 

Valtuutettu Männistö

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Kaikkien Helsingissä toimivien yliopistojen strategiassa on tavoite siitä, 
että kansainvälisten opiskelijoiden määrää merkittävästi lisätään 
tulevina vuosina. Tässä Laura Rissasen erittäin hyvässä aloitteessa ja 
nyt palautusesityksessä, jota kannatan, on kyseessä todella pieni 
taloudellinen panostus. Enkä usko itse asiassa, että yksikään näistä 
kansainvälisistä opiskelijoista tulee Suomeen sen takia, että täällä 
panostettaisiin joukkoliikenteeseen tai tämä heille tarjottaisiin, tai 
vastaavasti kukaan jättää tulematta sen takia, että tämä olisi kenties 
kalliimpaa. Mutta tässä on itse asiassa vielä suuremmasta asiasta 
kysymys, nimittäin siitä, haluammeko me ylipäätään panostaa vaihto-
opiskelijoihin, jotka tänne tulevat ja millaisen kuvan me Suomesta 
joukkoliikenteen mallimaana haluamme välittää sitten edelleen 
ulospäin, kun he palaavat aikanaan takaisin omiin kotimaihinsa. Ja 
tästäkin näkökulmasta tämä on erittäin kannatettava aloite ja nyt siis 
tämän johdosta kannatan lämpimästi Rissasen palautusesitystä. 

Valtuutettu Koskela 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Haluaisin myös tukea Rissasen palautusesitystä, jota aiemmat puhujat 
ovat erinomaisen hyvin ja monipuolisesti perustelleet. Ja haluaisin 
lisätä asiaan myös kaupunkijärjellä ajatellun perustelun, nimittäin en 
usko, että tämä alennuksen myöntäminen tulisi erityisen kalliiksi, koska 
monet opiskelija-asuntolat, joissa kansainväliset opiskelijat asuvat 
sijaitsevat erinomaisten juna- tai metroyhteyksien varrella ja voisin, 
tietysti tämä on mutu-tuntumaa, mutta ainakin itsekin vaihto-
opiskelijana olleena pienellä budjetilla muualla Euroopassa, voisin 
kuvitella, että ajatteluketju voi mennä niin, että jos lippu on 
kohtuuttoman kallis, sitä ei tule välttämättä hankittua, koska välttämättä 
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tästä ei jää kiinni. Mutta sen sijaan, jos se on mukavan kohtuullisen 
opiskelijahintainen, niin myös kansainvälisten opiskelijoiden 
lipunhankkimistodennäköisyys on huomattavasti korkeampi, joten en 
usko, että tästä tulee paljoa kustannuksia. 

Kiitos. 

Valtuutettu Vuorela

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Tämä on päivänselvä juttu, että täytyy tehdä niin kuin valtuutettu 
Rissanen on tässä aloitteessaan esittänyt. Siinä on kysymys Helsingin 
kaupungin imagosta, kuvasta. Se on tällainen tympeä viesti tällainen, 
että ei voida tällaista alennusta myöntää. Ja kyllä joukkoliikennelipun 
hinnalla, niin on sillä merkitys joukkoliikenteen käyttöön noin 
laajemmaltikin ja se on ilman muuta rikkaus, että meillä on täällä 
opiskelijoita muistakin maista. Me voimme oppia heiltä ja he voivat 
oppia meiltä, että Laura Rissanen on tehnyt erittäin hyvän aloitteen, 
tässä on hyviä puheenvuoroja käytetty, miksi tämä pitää palauttaa. 

Kannatan tätä palautusesitystä itsekin ja uskon, että tämä menee läpi. 
Että meillä on tänään sellainen ilta, että tuntuu, että tämä demokratia 
jyllää ja toimii, että näitä asioita palautellaan ja jokainen valtuutettu 
käyttää niin kuin omaa päätään, että silloin, kun asiat ovat huonosti tai 
puutteellisesti valmisteltu, niin sitten tämä on sitä lääkettä, että sitten 
valmistellaan uudestaan ja esimerkiksi tämäkin homma tosiaan 
pannaan kondikseen, että ei jotain 2014, niin tämä on ihan tällaista 
klassista virkamies-, tavallaan valmisteluu, jossa siirretään se ikään 
kuin unohduksiin seuraavalle valtuustolle, joka sitten ehkä autuaasti 
sen unohtaa. Että minä toivon lämpimästi, että tämä homma menee 
tänään läpi ja kannatan sitä. Hyvä aloite. 

Valtuutettu Rauhamäki 

Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

On itsestään selvää, että kansainvälistyvä Helsinki ja kansainvälistyvät 
yliopistomme vaativat sinänsä huolenpitoa. Kysymys on sitten, että 
kenelle se suoranaisesti kuuluu. Meillä on ollut useita aloitteita täällä 
aikaisemmin erinäisistä alennusryhmistä, joka kerta suurin piirtein on 
käytetty se sama perustelu, että kyse ei ole isosta asiasta ja kumminkin 
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hyvin tiedämme, että pienistä puroista vähitellen se jokikin kasvaa. Oli 
se sitten minkä kokoinen hyvänsä. 

En usko rehellisyyden nimissä sitä, että kovinkaan moni vaihto-
opiskelija, opiskelijaksi Suomeen lähtevä tai sitä miettivä, tai 
yleisestikään ottaen Suomestakaan sen enempää ulkomaille lähtevä 
selvittää, että mitä joukkoliikenne kyseisessä kaupungissa 
mahdollisesti maksaa. Minä luulen, että ne tekijät, jotka siinä 
arvioinnissa ja siinä mielikuvassa, mitä kyseisestä kaupungista on 
ennakkoon ja myös sen jälkeen, niin riippuvat aika monesta tekijästä. 
Uskon, että Helsingin joukkoliikenne ja koko seudun joukkoliikenne on 
erittäin kilpailukykyinen myös hinnoittelultaan. Näkisin ehkä 
enemmänkin tarvetta siihen, että tähän maistraatin tulkintaan, jota he 
ovat tiukentamassa, niin siihen pitäisi tuoda enemmän painoarvoa ja 
sitten tehdään aikanaan, kun meillä on kohtuullisen sekava tämä 
alennusryhmämääritelmä jo tällä hetkellä meidän joukkoliikenteessä ja 
erinäisiä alennuksia on eri ryhmille aika merkittävällä tavalla, joka 
sinänsä voi olla hyvä joukkoliikenteen käyttäjämäärien suhteen. Niin 
niitä kun selkiytetään ja katsotaan kokonaisuutena ja koko seudun 
osalta tulevassa liikenneorganisaatiossa, niin saadaan parempi 
järjestelmä kuin se, että paikataan nyt äkkiä toisesta suunnasta, 
toisesta   ?  . 

Valtuutettu Karu

Kiitoksia puheenjohtaja. 

Kannatan myös tätä palautusesitystä. Hyvä aloite myös muutenkin ja 
on itsestään selvää, että Helsinki tarvitsee kansainvälisiä vaihto-
opiskelijoita ja opiskelijoita kansainvälisesti muutenkin. 

Aina tämä meidän kaupunkimme ei välttämättä ole niin houkutteleva, 
hieno, mitä me ehkä joskus itse luulemme, että olen itsekin törmännyt 
ja tavannut muutamiakin opiskelijoita, jotka ovat lähteneet pois täältä ja 
todenneet vaan, että tämä on tympeä paikka. Mutta toivottavasti suurin 
osa ajattelee toisella tavalla ja rikastuttaa meitä. 

Ei muuta, kiitos. 

Valtuutettu Rissanen

Joo, kiitos puheenjohtaja. 
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Minä olisin vain halunnut sen vielä huomauttaa valtuutettu 
Rauhamäelle, että tässä on kyse tällaisesta muuttuneesta tilanteesta ja 
minusta tämä on sikäli vähän eri kuin se, että koko ajan uusille ryhmille 
erilaisia alennuksia. Kun tähän saakka tämä ryhmä on saanut sen 
alennuksen ja nyt tämän maistraatin muuttuneen käytännön vuoksi ei 
saa. 

Kiitos. 

Valtuutettu Anttila 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Olisin kysynyt apulaiskaupunginjohtajalta, apulaiskaupunginjohtaja 
Saurilta, kun täällä, joka tapauksessa täällä HKL:n johtokunnan 
lausunnossa todetaan, että Helsingissä opiskeleva EU-kansalainen 
kirjataan kunnassa vakinaisesti asuvaksi, jos hänellä on EU-
kansalaisen rekisteröintitodistus, oleskelulupa sekä todistus siitä, että 
opiskelu kestää vähintään opiskeluvuoden eli yhdeksän kuukautta. Ja 
sillon häneen sovelletaan, suomalaisia ja ulkomaalaisia opiskelijoita 
kohdellaan tasavertaisesti, että mikä tässä nyt on, että eikö näin ole, 
että he saavat silloin jo nämä ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat tämän 
oikeuden, alennetun lipun. Että päätetäänkö tässä nyt sitten jotenkin 
väärin perustein tätä aloitetta palautettavaksi. Nyt minä ainakaan en 
ymmärrä tätä logiikkaa. 

Valtuutettu Vuorela

Niin, arvoisa puheenjohtaja. 

Minä olen valtuutettu Rauhamäen kanssa kyllä ihan eri mieltä tästä, 
että kun hän totesi, että ei pidä yrittää paikata jotain tilkkutäkkiä. Eihän 
tässä siitä ole kysymys. Että meillä on epäkohta, joka pitää korjata, 
kaikki opiskelijat saavat saman alennusprosentin ja tämä että pienistä 
puroista tulee suuri virta, se on näitä kliseiden kliseitä, että ei me tällä 
lailla voida päätöksiä tehdä, että kun on selvä epäkohta, niin kyllä 
siihen pitää puuttua niin kuin nyt on tehty ja se pitää korjata. 

Ja kysyn apulaiskaupunginjohtaja Pekka ”Peksi” Saurilta, että 
minkälaisista summista tässä nyt niin kuin puhutaan, että mikä on se 
raha, mistä puhutaan? Saadaan vähän kokonaiskuvaa tuosta 
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hommasta, että. 

Apulaiskaupunginjohtaja Sauri

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Muutama vastaus esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin valtuutettu 
Koskela kysyi ja sitten ilmeisesti valtuutettu Vuorela juuri äsken kysyi 
siitä, että paljonko tämä nyt sitten kustantaisi. Tämä esitetään täällä 
liitteessä sivulla 189 HKL:n johtokunnan lausunnossa. No, minä en nyt 
lue tätä kokonaan, mutta tässä on kolme eri vaihtoehtoa tästä 
opiskelija-alennusmenettelyn laajentamisesta, joista halvin on 0,6 
miljoonaa euroa vuositasolla, toinen 3,1 miljoonaa euroa ja kallein, tai 
laajin 5,4 miljoonaa euroa. Nyt tässä on kustannusarvio kolmelle eri 
vaihtoehdolle. 

Valtuutettu Anttila kysyi tästä, kun edelleen siinä samassa 
joukkoliikennelautakunnan lausunnossa sivulla 190 eli saman 
aukeaman oikealla palstalla sanotaan tästä vakinaisesta asumisesta ja 
mainitaan, että opiskelu kestää vähintään opiskeluvuoden, yhdeksän 
kuukautta. Kuten valtuutettu Rissanen tässä äsken totesi, tämä 
maistraatin tulkinta on tässä muuttunut siten, että se on noussut 
kahteen vuoteen. Ja eri maistraatit tekevät erilaisia tulkintoja tästä 
kotikuntaoikeudesta. Ja niin kuin valtuutettu Rissanen aivan oikein 
tässä totesi, niin tämä käytäntö, tämä maistraatin tulkinta on nyt täällä 
muuttunut ja tästä aiheutuu sitten näitä tarpeita tai toiveita tämän 
käytännön muuttamisesta. 

Ottamatta nyt sinänsä kantaa tähän palautukseen, niin totean nyt vielä 
tässä, että kuten täällä itse vastauksessa todetaan, YTV päättää 
nykyisin taksa- ja lippujärjestelmästä ja alennusperusteista. Tämä 
muuttuu sitten ensi vuoden alusta niin, että se siirtyy tälle HSL:lle eli 
Helsingin seudun liikennekuntayhtymälle. Helsingillä on 50 prosentin 
valta YTV:ssä, YTV:n hallitus on antanut yksimielisen lausunnon, joka 
nimenomaan viittaa siihen, että vuonna 2014 on sitten tarkoitus tätä 
lippujärjestelmää ja näitä alennusperusteita uudistaa. Helsinki on ollut 
siellä ikään kuin antamassa tätä YTV:n lausuntoa ja taas HKL:n 
johtokunta on antanut toisenlaisen lausunnon. Asia on nyt sitten 
valtuutettujen kädessä. 

Valtuutettu Holopainen
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Kiitos puheenjohtaja. 

Kannatan lämpimästi tätä Rissasen ehdotusta ja tässä on tullut monia 
hyviä puheenvuoroja. Ihan lyhyenä kommenttina, että meillä on uuden 
Aalto-yliopiston myötä luultavasti monikampuksinen malli, jossa 
liikutaan sitten seuturajojen yli ja tämä seutulipun kustannus ei ole ihan 
mitätön opiskelijoille, eli tässä olisi suuri mahdollisuus pienellä 
panostuksella saada merkittävä vaikutus Helsingin imagoon ja 
toteuttaa niitä kauniita puheita kansainvälisyydestä ja tieteen ja 
opiskelun edistämisestä. 

Kiitos. 

Valtuutettu Ojala

Niin, arvoisa puheenjohtaja. 

Kuten apulaiskaupunginjohtaja Sauri totesi, niin YTV:n päätös on 
tietysti YTV:n päätös. Piakkoin tullaan perustamaan Helsingin seudun 
liikenne, jolla tämä oikeus sitten, ja velvollisuus päättää myös näistä 
alennuksista jatkossa on ja siinä mielessä, jos valtuusto nyt tämän 
asian palauttaa, niin se asia tulee sitten harkittavaksi uudessa 
Helsingin seudun liikenteessä. Ja toteaisin vain sen, että kun tästä 
liitteestä näkyy, että nämä erilaiset kustannusvaikutukset ovat hyvinkin 
eri suuruisia, niin se, että palautetaan, niin ei ymmärtääkseni 
kuitenkaan tarkoita sitä, että me sitoudumme johonkin määrättyyn 
vaihtoehtoon, vaan silloin tietysti voidaan vielä, harkinnanvaraa ja 
mahdollisuutta tarkastella asiaa Helsingin seudun liikenteessä ja sen 
hallituksessa on. 

Valtuutettu Koskinen

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. 

Todettiin, että eri maistraatilla on erilaisia tulkintoja, niin kysyn, kun 
meillä on oikeusministeri paikalla, että miten tämä on mahdollista. 

Valtuutettu Brax

Arvoisa puheenjohtaja. 
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Täällä on myös maistraatista vastaava valtiovarainministeri paikalla, 
maistraatit eivät kuulu oikeusministerin alaisuuteen. 

Aloite 15

Valtuutettu Vuorela 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.  

Hieno homma, että Pukinmäkeen saatiin aikanaan tämä 
matonpesupaikka. Sitä yritettiin vuosia monien koillishelsinkiläisten 
valtuutettujen toimin ja siinä onnistuttiin, hyvä niin. Nyt on sillä tavalla, 
että tuolta Puistolasta puuttuu tämä matonpesupaikka ja sinnekin olisi 
hyvä sellainen saada. Ja tässä lausunnossa on otettu sinänsä 
myönteinen kanta tähän Puistolan matonpesupaikkaan, mutta tästä 
seurannasta sanon sen verran, että kun tässä nyt seurataan, miten 
siellä Pukinmäessä homma toimii, niin minä voin kertoa sitten siellä, 
että olen käynyt paikan päällä ja homma toimii oikein hyvin, että se on 
tällaista yhteisöllistä kivaa puuhastelua kesäpäivinä, että ihmiset ovat 
siellä yhdessä ja pesevät mattojaan. 

Ja toivon, että valtuutettu Pekka Saurin kuuntelee tämän, kun tämä on 
nyt sinun  ?  . Että se, että virkamiehet jalkaantuisivat sinne tuossa 
kesän 2009, pesisivät mattonsa ja kävisivät siellä kesän alussa, ettei 
ole sellainen, että hirveästi seurataan tai tehdään jotain tieteellistä 
tutkimusta. Että minä sanon, että parina päivänä, kun käytte 
tsekkaamassa sen homman, näette että siellä on paikat kunnossa, 
mattoja pestään. Että se olisi niin kuin se näyttö nyt pitäen silmällä sitä 
tulevaa investointia, ettei hirveen pitkään seurattaisi näitä, että nämä 
on aika sellaisia tavallaan yksinkertaisia ja helppoja hommia, että sinne 
voivat ihan virkamiehet mennä paikan päälle katsomaan ja se on ihan 
mukavaa puuhaa, päästä toimistosta vähän pihallekin, aurinko paistaa 
ja näkee, että iloista mieltä ja sellaista meininkiä. Että varmaan 
muihinkin kaupunginosiin, minä uskon, että tämä matonpesukulttuuri 
yleistyy ja hyvä näin. Lisää yhteisöllisyyttä ja hyvää mieltä ja matot 
pysyvät sitten puhtaina.

Aloite 17 
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Valtuutettu Könkkölä

Puheenjohtaja. 

En aio tehdä palautusehdotusta. Vaan ennemminkin marmattaa, jos 
sitä termiä käyttää, sillä nämä muutamat  ?  tuntuu olevan tässä 
kaupungissa kyllä ihan hirvittävän hankalia. Hankalia, ja kun tulee 
kuitenkin ratikkaa nykyään käytettyä, kun niillä joillakin jo pääsee 
liikkeelle, niin ihan hirveä järkytys siitä, että kun uusia pysäkkejä 
tehdään, niin  ?  päättäri Kolmikannassa tai Vienapuistossa, niin siitä 
huomaa, että siellä ei tahdo päästä ulos ratikasta. Ja jotenkin tuntuu 
ihan uskomattomalta, että koko tämä jalkakäytävä täytyisi peruskorjata, 
ainakin se viisi senttiä saada siihen lisää. Että olisi jotenkin ollut 
kätevämpää, että se olisi tehty saman tien, kun se pysäkki siihen 
rakennettiin. Ja minun on hirveän vaikea uskoa, että tämä annettu tieto 
täällä, että Aleksanterinkadulla kaikki muut paitsi Kolmen sepän 
patsaat pysäkit olisivat oikeassa korkeudessa, kun minun oman 
kokemukseni mukaan ne eivät ole niin korkeita ne laiturit. Se on pahin 
kyllä siinä Kolmen sepän patsaan kohdalla. Ja minun on ihan hirveän 
vaikea uskoa sitäkään, että, täällä sanotaan, että olisi tullut hirven 
jyrkkiä luiskia, jos olisi tehty korkeammat siinä Kolmen sepän patsaalla. 
Sehän riippuu, miten se olisi tehty, että se on kuitenkin merkittävä reitti, 
että  ?   Aleksilta pääsee raitiovaunuun sisään ja ulos. Se on iloinen 
uutinen, mitä täällä sanotaan, että bulevardin pysäkit saadaan kuntoon, 
koska sattumalta minä asun siinä ihan lähellä ja bulevardin pysäkkiä 
olisi kiva käyttää, se olisi kaikkein lyhin matka ratikkapysäkeille. 

Mutta tässä toivoisin, että, minä ymmärrän, että näitä on suunniteltu ja 
näitä on piirretty, ja kaupungissa on oma esteettömyysprojekti ja kaikki 
on valmista, mutta se on vain se tyyppi, joka viime kädessä valvoo 
siellä pysäkinreunalla, että kuinka korkealla rakennusmiehet laittaa 
sen, niin se on nukkunut tässä. Että toivon kyllä, että Sauri ja muut 
kumppanit kaupungin virkakoneessa laittaa tämän asian kuntoon, kun 
tämä on niin tylsää. Kun lopulta saadaan ratikat, joihin päästään, niin 
sitten tehdään pysäkkejä, joilta ei pääse niihin ratikoihin, joihin pääsisi 
muuten. Että kun tämä asia on kehittynyt valtavasti, niin pannaan tämä 
loppukin kuntoon. 

Kiitos. 

Apulaiskaupunginjohtaja Sauri
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Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Olen todella pahoillani, että näin on päässyt käymään näiden 
raitiovaunupysäkkien korottamisessa ja joissakin pysäkeissä on 
selvästikin sitten syystä tai toisesta tehty virheitä, niin että se 
esteettömyys ei toteudu. Tämä Simonkadun kolmosen uusi 
ratikkapysäkki nyt on niin kuin kylmä suihku tässä, koska sen nyt olisi 
pitänyt olla nimenomaan esteetön sen pysäkin. Minä nyt selvittelen 
yhdessä ratikkayksikön kanssa tätä, että minkä takia näin on käynyt. 

Joissakin paikoissa, niin kuin tässä vastauksessani todetaan, niin se, 
ympäröivät rakenteet sitten vaikuttavat siihen, että sitä ei sentilleen ole 
sitten saatu sen ratikan sisäänkäynnin korkuiseksi. Näitä paikkoja ei ole 
kovin monta. Mutta niin kuin tästä vastauksestani ilmenee, niin 
parhaamme yritämme, lisää näitä esteettömiä pysäkkejä rakennetaan 
kaiken aikaa. Ja minä pyrin huolehtimaan siitä, että tällaisia virheitä ei 
pääse tapahtumaan. 

Varapuheenjohtaja Bogomoloff

Arvoisa puheenjohtaja. 

Kun olin viime viikolla Bernissä, sattuneesta syystä, niin sanottujen 
höyryävien herkkupatojen ääressä ja myös seuraamassa jääkiekon 
MM-kisoja, niin käytin siellä raitiovaunua useita kertoja. 

(Välihuuto!)

Aivan todistettavasti, siitä on jopa valokuvia. Ja haluan vain esittää 
sellaisen tavallaan retorisen kysymyksen tähän, koska tämä on 
mielenkiintoinen kysymys, jonka Könkkölä otti esille. Siellä nimittäin 
niitä ei ollut paljon korotettu näitä pysäkkikorokkeita, vaan ratikat olivat 
erittäin matalia ja niihin oli helppo mennä, todella helppo mennä. Niin 
jotenkin tuntuu, että onko sveitsiläinen ratikantekijä viisaampi kuin 
suomalainen, koska sinne oltiin onnistuttu piilottamaan se tekniikka, 
tarvittava tekniikka sillä lailla, että ne olivat todella matalalattiaisia ja 
miellyttäviä käyttää. Lisäksi erittäin äänettömiä sanoisin, ja olisi 
varmaan syytä tutkia tätä itse kalustopuolta myös, että nyt näyttää 
turhan vaikealta se, että näitä korokkeita joudutaan tekemään niin 
korkeaksi kuin joudutaan. Ja se paitsi pyörätuolinkäyttäjille, niin 
vanhemmalle väestölle, joihin enemmin tai myöhemmin aika moni 
teistäkin, puhumattakaan allekirjoittaneesta, tulee kuulumaan, niin se ei 
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ole mikään pikkujuttu. Minä suhtaudun tähän asiaan kyllä täydellä 
vakavuudella niin kuin kaikkiin täällä käsiteltäviin asioihin. 

Valtuutettu Arhinmäki

Niin, arvoisa puheenjohtaja. 

Merkittävää, että enenevässä määrin käytetään joukkoliikennettä. 
Toivottavasti Sveitsissä myös kaupunginvaltuuston ensimmäisen 
varapuheenjohtajan kasvot ovat tutummat kuin  ?  jolla oli 
ymmärtääkseni vaikeuksia joukkoliikenteen parissa, kun hänen 
kasvojaan ei tunnettu, mutta..

(Puheenjohtajan välihuomautus.)

Valtuutettu Peltokorpi

Arvoisa puheenjohtaja. 

Tämä valtuutettu Könkkölän aloite on erittäin tärkeä. Me jokainen 
voimme kuvitella kohdallemme sen asian, että jos teille sanottaisiin, 
että anteeksi, ette nyt vain tällä pysäkillä voi mennä ulos, että seuraava 
pysäkki, millä voitte mennä ulos on kahden kilometrin päässä. Niin mitä 
te ajattelisitte siinä tilanteessa? Valitettavasti tilanne tänä päivänä on 
monen liikuntaesteisen kohdalla on se, että varsinkin jos käyttää 
sähköpyörätuolia, niin sitä ei kukaan nosta sieltä raitiovaunusta alas. Ja 
silloin tilanne on todellakin se, että se seuraava pysäkki voi olla kahden 
kilometrin päässä siitä paikasta, mihin on menossa. Ja sen takia, niin 
toivon todella, että, apulaiskaupunginjohtaja Sauri käytti puheenvuoron 
ja lupasi, että asialle yritetään tehdä kaikki mahdollinen, niin näin 
tapahtuisi. 

Aloite 22

Valtuutettu Koulumies

Arvoisa puheenjohtaja. 

En tee mitään palautusesitystä, mutta haluaisin sanoa, että tähän on 
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ihan todella ongelma. Samoin tuo aloite 52 tuolla edessäpäin on tätä 
samaa asiaa ja minä pidän oikeana huolena sitä, että leikkipuistoissa ja 
päiväkotien pihoilla on jatkuvasti siis rikottuja laseja ja jopa 
huumeneuloja ja tupakantumppeja nyt ihan jatkuvasti ja minä toivon, 
että tämä otetaan ihan vakavasti kaupungissa. Pienten lasten 
turvallisuus on tärkeä asia. 

Valtuutettu Peltokorpi

Arvoisa puheenjohtaja. 

Wallden-Pauligin tekemä aloite on tärkeä, mutta voimme varmasti 
tässäkin todeta, kuten ylipäätään kaupungin siisteysasioissa varsinkin 
erilaisten juhlien ja tapahtumien jälkeen, että valitettavasti tätä ei 
kaupungin toimin pystytä täysin hoitamaan ja meidän pitäisi yhteisesti 
jokaisen omalla kohdallamme huolehtia siitä, että kaupunki pysyisi 
siistinä. Ja erityisesti lapsia ja nuoria ohjata siihen, että se, mitä 
mukanamme kannamme, niin kannamme pois sieltä puistosta myös, 
lähimpään roskikseen tai asianmukaiseen paikkaan. 

Tässä aloitteessa ei puhuta leikkipuistojen turvallisuudesta laitteiden 
osalta, mutta se asia on ollut julkisuudessa viime päivinä kyllä melko 
runsaasti ja toivon, että Helsingin kaupungin osalta, niin leikkipuistojen 
laitteiden turvallisuuden osalta myös paranisi niissä puistoissa, joissa 
ongelmia todettiin. 

Aloite 23

Valtuutettu Taipale 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Tämä asia kannattaa kuitenkin pitää aukinaisena, koska ilmapiiri 
näyttää olevan se, että kerran tämä vielä syväruopataan ja se tulee 
tapahtumaan 30–40 vuoden säteellä varmuudella. Ja se on tärkeä 
toimenpide. Vaasassa aivan keskustassa oleva Onkilahti ruopattiin 
perusteellisesti ja siitä tuli aivan toisenlainen ja toisennäköinen, että 
minä en nyt uusi tätä kahteen vuoteen, mutta sitten, kun tulen 
Brysselistä, niin otan asian esiin uudelleen. 
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Valtuutettu Räty

Niin, arvoisa puheenjohtaja. 

Jäin ilolla kuuntelemaan Ilkka Taipaleen puhetta siitä, kun hän palaa 
Brysselistä, katsotaan sitä sitten myöhemmin. 

Minä olisin ehkä Taipaleen kanssa hieman eri mieltä siitä, että jos tätä 
ikään kuin tarpeeksi kauan pallottaa täällä kaupungin koneistossa, niin 
jonain päivänä se syväruoppaus tapahtuu, sitä ilmeisesti tässä 
aikaisempi puhuja tarkoitti. Tämä on tällainen ikuisuuskysymys, itse 
töölöläisenä ja Töölönlahdella paljon liikkuvana ja ulkoilevana, niin 
toivoisin todella joskus näkeväni sen tilanteen, että Töölönlahdella voisi 
uida ja se olisi hyvä ympäristö. 

Minä kuitenkin toivoisin kaupungilta jonkinnäköistä vastausta siihen, 
että millä tavalla se olisi mahdollista. Tämä tällainen jatkuva aloitteiden 
välillä keskustelu siitä, että olisiko se vai eikö se olisi ja mitä siellä voisi 
tehdä, niin tämä ei nyt minun mielestä nyt vaikuta johtavan siihen 
hyvään lopputulokseen, että siellä töölöläiset ja muutkin kaupunkilaiset 
saisivat jossain vaiheessa uida. Että tavallaan ymmärrän sen, että se 
pohja on huonossa kunnossa ja että se ruoppaus olisi erittäin 
hankalaa, mutta että maailmalla on toteutettu paljon muunkinlaisia 
tapoja laittaa pohja uintikuntoon, niin ehkä niistä voisi jossain 
vaiheessa keskustella, mutta että asia varmaan etenee sitten, kun 
Taipale tulee Brysselistä tai sitten ennen sitä.  

Valtuutettu Taipale 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Lupaan kannattaa välittömästi Kokoomuksen ja Laura Rädyn aloitetta 
tästä, silloin se menee helpommin läpi, kun se tulee Kokoomuksen 
tahoilta. Meillä on kyllä tahto tähän syväruoppaukseen ja se tulee eteen 
ennemmin tai myöhemmin. 

Aloite 24

Valtuutettu Vuorela 
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Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Väärin pysäköidyt autot haittaavat päivittäin merkittävästi 
ratikkaliikennettä, tämä on todella iso ongelma ja jo muutama 
väärinpysäköity auto voi lamauttaa koko tämän ratikkaliikenteen. Ja 
tälle on syytä tehdä jotakin. Tässä on joukkoliikenteen, tai tämä HKL:n 
liikelaitoksen johtokunta antanut tosi hyvän lausunnon. Samaten 
yleisten töiden lautakunta on ottanut tämän vakavasti ja kirjoittanut 
hyvää tekstiä asiasta. 

Että minä olen itsekin ollut ratikassa kyydissä silloin tuossa Stockan 
kulmalla, jonka tiedätte hyvin ja pyörivän kellon alla ja kolmosen 
ratikkaa odottaa, että pääsee tänne valtsuun keskustelemaan. Ja siellä 
on jakeluauto sitten jäänyt siihen, pysäköity sillä tavalla vähän 
puolihuolimattomasti ja kaveri menee ostamaan sitten Stockmannilta 
jäätelöä tai kosmetiikkaa ja samaan aikaan meillä on monta vaunua 
siellä ja liikenne ruuhkaantuu, monta linjaa. Niin ne 
heijastusvaikutukset siitä, kun tällainen yksi pistemäinen häiriö tulee, 
ne ulottuvat kauas, koko kaikki aikataulurakenne menee ihan niin kuin 
läskiksi. 

Että tässä on hyvät lausunnot ja minä teen tähän sellaisen ponnen, 
jolla pyrin edesauttamaan sitä, että tämä homma niin kuin lähtisi tästä 
liikkeelle. Teen seuraavan ponnen siis: 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että HKL-raitioliikenteen 
raivausauton miehitykseen kuuluvalle henkilökunnalle 
myönnetään pysäköinninvalvontaoikeudet. 

Näin. Ja siksi, että nyt, kun siellä on auto pysäköity kiskoille. 
Ratikkakuski hälyttää sitten sieltä raivausautoa, se tulee, siirtää sen 
auton ja sitten ratikkaliikenne taas toimii, mutta mitään muuta 
seuraamuksia siitä ei tule sitten auton kuljettajalle, haltijalle, omistajalle 
jne. Eli auto vaan siirtyy. Ja jos tällä raivausauton henkilökunnalla olisi 
mahdollisuus antaa tämä virhemaksu, niin se saattaisi motivoida 
tarkentamaan sitä pysäköintiä seuraavalla kerralla, ainakin jollain 
kuljettajilla, kenties. Poliisillahan on mahdollisuus toimia, mutta me 
ymmärrämme hyvin, että poliisilla on paljon hommia tässä kylässä 
tehdä muitakin vaativia hommia kuin tätä, joten poliisin varaan sitä ei 
voi rakentaa. Ja pysäköinninvalvojia meillä on aivan liian vähän tässä 
kaupungissa, ja heilläkin riittää toimintaa täällä keskustassa. 
Lähiöissähän meillä pysäköinninvalvontaa käytännössä, se on hyvin 
satunnaista. Meillä on paljon alueita, missä ei käytännössä sellaista 
pysäköinninvalvontaa ole.
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Mutta tämä parantaisi, uskon näin, tämä ponsi sitä, että jos tällä 
raivausauton miehitykseen kuuluvalla henkilökunnalla olisi 
mahdollisuus siirtää se auto ja samalla sitten antaa se virhemaksu, niin 
minä uskon, että ainakin joku porukka ajattelisi, että hei, tämä ei enää 
kannatakaan, kun siitä joutuu maksamaan virhemaksua. Näin.

Valtuutettu Anttila

Arvoisa puheenjohtaja.

Minusta tässä valtuutettu Vuorelan ponsiehdotuksessa on selvä 
villakoiran ydin. Itsekin olen ollut monta kertaa ratikassa Liisankadulla, 
jossa on erittäin ahdas kulma, siinä on väärin pysäköidyt autot, ja siinä 
sitten monta ratikkaa odottaa peräkkäin, kun yksi auto jumittaa koko 
liikenteen. Minusta tällä palautuksella voidaan nyt sitten tämä asia 
tutkia, onko se mahdollista, koska jotain sanktioita tähän 
väärinpysäköintiin tarvitaan, ja tämä voisi olla aivan hyvä, ei kun ponsi, 
niin olisi aivan hyvä, että tämä asia tutkittaisiin niin, että voitaisiin sitten 
saada tähän sujuvaan joukkoliikenteeseen selvää jonkinlaista 
järjestystä, joten kannatan Vuorelan tekemää ponsiehdotusta.

Valtuutettu Hakola

Arvoisa puheenjohtaja.

Kaunis ajatus sinällään, mutta pysäköintivirhemaksu perustuu lakiin 
pysäköintivirhemaksusta eikä se ole kaupungin tasolta millään tavalla 
hoidettavissa, eli tämä on nyt ponsi, jota kaupunki ei pysty vain millään 
tavalla hoitamaan.

(Välihuuto!)

Ei, vaan laki pysäköintivirhemaksulaista kertoo ihan täsmälleen sen, 
miten se on. Se ehkä tuntuu näin, että kaupunki määrää, mutta 
kunnallinen pysäköinninvalvoja on kaupungin poliisipäällikkö, ja hän 
sitten lakiin perustuen voi mahdollistaa, esimerkiksi täällä Helsingissä 
on tilanne sellainen, että satamalaitoksella on muutamille virkamiehille 
annettu oikeus sataman alueella antaa pysäköintivirhemaksuja. Tuo 
perustuu poikkeukseen, joka sinällään on ollut oikeusasiamiehenkin 
tarkastelussa monta monituista kertaa. Samoin VR:llä on muutamia 
tällaisia poikkeuslupia annettu, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin tilanne 
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on se, että tämä on lakiin perustuva oikeus eikä sitä voi kaupunki 
laajentaa.

Valtuutettu Kanerva

Kiitos, kiitos.

Haloo kaikki. Kun rakennusvirasto siirtää autoa, siinä on lappu 
ikkunassa siirrosta, maksulappu. Näin yksinkertaista se on, niille, jotka 
ihmettelevät, että pitäisi olla vielä jotain muita oikeuksia.

Valtuutettu Brax

Puheenjohtaja.

Kaksi viikkoa sitten nimitin työryhmän tämän lain muuttamiseen ja 
tarkastamiseen, joten siinä yhteydessä voidaan tietysti katsoa myös, 
onko siinä laissa tältäkin osin muutettavaa. Mutta jos nyt hiuksia 
halutaan halkoa, niin jos Antti Vuorela muuttaa pontensa siihen 
muotoon, että ”valtuusto edellyttää, että kaupungin johto toimii 
aktiivisesti sen suhteen, että päästään tähän loppuratkaisuun”, niin 
silloin se on varmasti oikea. Yksi vaihtoehto on silloin joko saattaa tämä 
kirjeellä tänne meidän työryhmäämme oikeusministeriöön. Toinen 
vaihtoehto on tutkia nykyistä lakia, että nämä valtuudet annetaan. Tällä 
tavalla tässä ei käsittääkseni ole mitään ongelmaa.

Valtuutettu Hakola (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja.

Se on juuri näin kuin valtuutettu Brax totesi tässä. Totean vielä 
valtuutettu Vuorelalle tai ehkä esitän pienen kysymyksenkin, kun 
hänellä on seuraava puheenvuoro, että tietysti, jos tämä ponsi 
tarkoittaa sitä, että raivausauton kyytiin laitetaan jo sellainen henkilö, 
jolla on pysäköinninvalvojaoikeudet, niin tämähän tietysti on 
mahdollista sitten kaupungin toimenpitein, mutta se, että raivausauton 
kuljettaja sen luvan saisi... Mutta todella niin kuin sanottu, että 
raivausautossahan saa matkustajana olla kyllä pysäköinninvalvoja, se 
on kaupungin toimin hoidettavissa.
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Valtuutettu Vuorela

Arvoisa puheenjohtaja.

Ideahan on tässä Helsingin kaupungin HKL-Liikelaitoksen johtokunnan 
yksimielisessä lausunnossa sivulla 229: ”yksi mahdollisuus olisi 
pysäköinninvalvontaoikeuksien myöntäminen nimetyille HKL-
raitioliikenteen raivausauton miehitykseen kuuluville henkilöille”. Eli tätä 
on jo harkinnut arvovaltainen porukka, joka esittää tätä näin. Ja haluan 
terävöittää sitä, että se tulee tähän ponteen. Ja jos on poikkeuksia 
satamassa, on poikkeuksia VR:llä, niin minä tuen mielihyvin 
poikkeuksia tässäkin asiassa. Ja kuten oikeusministeri totesi, että lakia 
ollaan muuttamassa, niin esitin tätä pontta sellaisena kuin sen esitin, 
mutta totta kai siitä voidaan ottaa aihioita ja päätyä sellaiseen 
ratkaisuun ja muuttaa sitä lakia, että tämä on meidän impulssimme, 
signaalimme siihen, että tämä on vakava juttu. Me pohdimme tähän 
lisää keinoja, koska nykysysteemi ei riitä, valitettavasti.

Valtuutettu Anttila

Arvoisa puheenjohtaja.

Ihan lyhyesti, että kun kerran tällainen mahdollisuus on ja joka 
tapauksessa kesälläkin on tärkeää, että liikenne olisi sujuvaa ja voi olla, 
että kesäautoilijat eivät aina tiedä, mihin saa pysäköidä ja mihin ei, niin 
olisi ihan hyvä, että tätä mahdollisuutta nyt nopeasti voitaisiin käyttää, 
joten edelleenkin minusta Vuorelan ponsi voisi panna vähän liikettä 
kinttuihin.

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otto Lehtipuu Tiina Teppo
puheenjohtaja projektipäällikkö
ordförande projektchef
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Kati Peltola Juha Hakola
kaupunginvaltuutettu kaupunginvaltuutettu
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