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Nro Otsikko Sivu

1 Vastaus valtuutettu Emma Karin ja 17 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen
lastenruokailun luomuohjelmasta

1

2 Vastaus valtuutettu Sanna Vesikansan ja 17 muun valtuutetun talousarvioaloit-
teeseen päivähoidon budjetoinnista

3

3 Vastaus valtuutettu Terhi Mäen ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloit-
teeseen ksylitolipastillien käyttöönotosta päiväkodeissa

5

4 Vastaus valtuutettu Terhi Mäen ja yhdeksän muun talousarvioaloitteeseen Pää-
kaupungin Turvakoti ry:n avustuksesta

6

5 Vastaus valtuutettu Harri Pirhosen ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen jääseurojen tukemisesta

7

6 Vastaus valtuutettu Seppo Kanervan ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen veteraani-ikäluokan ilmaislipuista Helsingin seudun liikenteessä

8

7 Vastaus valtuutettu Kauko Koskisen ja 17 muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen omaishoitajien määrän lisäämisestä

9

8 Vastaus valtuutettu Kauko Koskisen ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen sorateiden rakentamisesta

10

9 Vastaus valtuutettu Kauko Koskisen ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen Linnunlauluntien rakennuksen korjaustöistä

11

10 Vastaus valtuutettu Terhi Koulumiehen ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen sähköisen asioinnin kehittämisen koordinoinnista

12

11 Vastaus valtuutettu Terhi Koulumiehen ja 7 muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen kosteus- ja homevaurioiden valvonnan tehostamisesta

14

12 Vastaus valtuutettu Terhi Koulumiehen ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen homekoulujen korjaamisesta

17

13 Vastaus valtuutettu Hannele Luukkaisen ja 43 muun valtuutetun talousarvioaloit-
teesta eläkeläisten joukkoliikennelippujen alennuksesta

18

14 Vastaus valtuutettu Hannele Luukkaisen ja 32 muun valtuutetun talousarvioaloit-
teeseen koiraverosta luopumisesta

19
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15 Vastaus valtuutettu Seija Muurisen ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen
ikäihmisten kotisairaalayksikön perustamisesta

20

16 Vastaus valtuutettu Seija Muurisen ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen palvelusetelikokeilusta hoiva- ja hoitopalvelujen hankintaan yksityisissä pal-
velutaloissa

21

17 Vastaus valtuutettu Pia Pakarisen ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen
iltapäivätoiminnan järjestämisestä

23

18 Vastaus valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloitteeseen nuorisotilojen
rakentamisesta Herttoniemenrantaan

24

19 Vastaus valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloitteeseen nuorisotalon
ja -tilojen rakentamisesta Viikkiin

25

20 Vastaus valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloitteeseen positiivisen
diskriminaation määrärahasta

26

21 Vastaus valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloitteeseen kirjastojen
aineistomäärärahan lisäämisestä

27

22 Vastaus valtuutettu Sanna Vesikansan ja neljän muun valtuutetun talousarvio-
aloitteeseen käsityöpajan toiminnan jatkosta

28

23 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen aikuispalveluiden hoitoket-
jujen parantamisen ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen rahoittamises-
ta

30

24 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen uusien tilapäiseen asumi-
seen tarkoitettujen perheasuntojen kulujen kattamisesta ja henkilöstön palkkaa-
misesta

31

25 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen alueellisen palveluoppaan
lähettämisestä jokaiselle yli 65-vuotiaalle kuntalaiselle kotiin

32

26 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen asumisneuvojien palkkaa-
misesta kaikkiin kaupungin kiinteistöyhtiöihin

33

27 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen kohtuuhintaisten vuokra-
asuntojen rakentamisen lisäämisestä

34
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28 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen kokopäiväisistä erityisavus-
tajista

36

29 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen opioidiriippuvaisten psy-
kososiaalisen tuen ja kuntoutuksen turvaamisesta

38

30 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen kotihoidon henkilökunnan
lisäämisestä

39

31 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen täydentävän ja ehkäisevän
toimeentulotuen määrärahasta

40

32 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen etävanhempien toimeentu-
lotuesta

41

33 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen köyhien lapsiperheiden tu-
kemista

42

34 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen neuvolatoiminnan lisäresur-
sointiin varattavista valtionavuista

43

35 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen 18 uuden hoitajan palk-
kaamisesta psykiatriseen kotihoitoon

45

36 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen vanhusten päivätoiminta-
paikkojen lisäämisestä

46

37 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen henkilökunnan palkkaami-
sesta aikuisten palveluihin

47

38 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen vaikeimmin työllistettävien
toimeentulotuen asiakkaiden aktivoinnin lisämäärärahoista

48

39 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen sosiaaliviraston sisäisen
valvonnan kehittämisestä

49

40 Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen vanhustenhuollon riittävistä
määrärahoista

50

41 Vastaus valtuutettu Terhi Mäen ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen
alle 25-vuotiaiden nuorten syrjäytymisriskien ehkäisystä

52
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42 Vastaus valtuutettu Heli Puuran ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen Laajasalon yläasteen koulun kentän vuokratuesta

53

43 Vastaus valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloit-
teeseen vanhusten kotihoidon ruotsinkielisen ilta- ja yöpartion perustamisesta

54

44 Vastaus valtuutettu Kati Peltolan ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen
hoiva-asumisen määrärahoista

55

45 Vastaus valtuutettu Kati Peltolan ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen
terveysasemien uusien työmuotojen kehittämisestä ja lisäresursoinnista

57

46 Vastaus valtuutettu Sirpa Puhakan ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloit-
teeseen lasten iltapäivätoiminnan järjestämisestä

59

47 Vastaus valtuutettu Pekka Saarnion ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloit-
teeseen vanhusasiamiehen palkkaamisesta

60

48 Vastaus valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen ja 13 muun valtuutetun talousarvio-
aloitteeseen monikulttuuristen koulujen kehittämisestä

62

49 Vastaus valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen ja 11 muun valtuutetun talousarvio-
aloitteeseen opettajien täydennyskoulutuksesta

64

50 Vastaus valtuutettu Tea Vikstedtin ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen rakentamisen tarkastus- ja valvontatyöstä

65

51 Vastaus valtuutettu Tea Vikstedtin ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen positiivisen diskriminaation määrärahasta

67

52 Vastaus valtuutettu Tea Vikstedtin ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen koululiikuntahankkeesta

69

53 Vastaus valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin ja 9 muun valtuutetun talousarvio-
aloitteeseen iltapäivätoiminnan järjestämisestä

71

54 Vastaus valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin ja 9 muun valtuutetun talousarvio-
aloitteeseen kouluruoan lisäaineista ja lähituotetuista raaka-aineista

72

55 Vastaus valtuutettu Sture Gaddin ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen kunnalliskalenterin jakeluperiaatteista

73
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56 Vastaus valtuutettu Astrid Thorsin talousarvioaloitteeseen maahanmuuttajataus-
taisille naisille ja lapsille suunnatun toiminnan turvaamisesta

74

57 Vastaus valtuutettu Astrid Thorsin talousarvioaloitteeseen lisätuesta Unga Tea-
ternille

75

58 Vastaus valtuutettu Nina Hurun ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen
kevyenliikenteen väylän parantamisesta Tilkassa ja Ruskeasuolla

76

59 Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen
tonttivuokrien jäädyttämisestä ja määräytymisperusteista

77

60 Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen
Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen toimintamenoista ja tiloista

78

61 Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisesta

80

62 Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen joukkoliikenteen tariffituesta ja investointiohjelmasta

81

63 Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen työllistämismäärärahojen lisäämisestä

82

64 Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen opetus- ja sivistysmäärärahoista

84

65 Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteeseen sosiaalisen arkiturvalli-
suuden ja peruspalvelujen turvaamisesta

86

66 Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteeseen hoitotakuun ja erikois-
sairaanhoidon turvaamisesta

88
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1

Vastaus valtuutettu Emma Karin ja 17 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteeseen lastenruokailun luomuohjelmasta

HEL 2011-002880 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan ja korvamerkitään lastenruokailun luomuohjelman toimenpiteiden
toteuttamiseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.6.2010 ehdotuksen Helsingin kaupungin
ruokakulttuurin kehittämisvalinnoista. Yksi päätetyistä kärkihankkeista
on lastenruokailun luomuohjelma, jonka tavoitteena on nostaa luomu-
ruoka-aineiden osuus päiväkotien ruokailussa 50 %:iin vuoteen 2015
mennessä. Lastenruokailun luomuohjelman toteuttamisen vastuuviras-
tona toimii Palmia yhteistyössä sosiaaliviraston, opetusviraston ja han-
kintakeskuksen kanssa.

Lastenruokailun luomuohjelmaan vaikuttavat muun muassa luomuraa-
ka-aineiden saatavuus ja kustannukset, joista on edellä mainittujen
toimijoiden yhteistyöllä tehty selvitystä. Asiaa on selvitetty myös talous-
arvion valmistelun yhteydessä. Lopulliset kustannukset perustuvat tuo-
tevalikoimaan, hintaneuvotteluihin ja käytettävissä olevaan määrära-
haan.

Helsingin päivähoidon ruokapalvelujen tuottamisesta on vastannut
1.8.2010 alkaen Palmia -liikelaitos. Päiväkotien ruokapalvelujen järjes-
tämistä ohjaa sosiaaliviraston ja Palmian välinen sopimus liitteineen, ja
sosiaalivirasto tilaajana määrittelee palvelun tason. Luomuohjelman to-
teuttamismalli tullaan lisäämään sosiaaliviraston ja Palmian, sekä ope-
tusviraston ja Palmian väliseen sopimukseen. Ruokakulttuurin kehittä-
misvalintoihin sisältyy myös päivähoitoyksiköissä tapahtuva ruokakult-
tuurin pedagogisten sisältöjen kehittäminen lasten kanssa toimittaessa,
kuten esimerkiksi ymmärrys kauniista kattauksesta, hyvistä ruoan raa-
ka-aineista ja ruokaketjusta.
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Kaupunginhallitus pitää tärkeänä ruokakulttuurin edistämistä. Lasten-
ruokailun luomuohjelmaa toteutetaan lisäämällä luomuruoan osuutta
päiväkotien ruokailuissa. Luomutuotteiden määrää kasvatetaan vähitel-
len käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Päivähoitoon on va-
rattu 1,5 milj. euroa ryhmäkokojen pienentämiseen, positiivisen diskri-
minaatioon varatun rahan lisäykseen sekä lastenruokailun luomuohjel-
man edistämiseen.

Hallintokunnat tekevät määrärahojen tarkemmat kohdentamiset käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä syksyllä, kun kaupungin talousar-
vio on vahvistettu

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Emma Karin talousarvioaloite
2 Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 12.5.2011.pdf
3 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 19.5.2011.pdf
4 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
5 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B729B0DC4-AE4A-4A07-83B6-4CB0ED5B8136%7D&vsId=%7B3613F48F-CE02-4B2E-A34B-7DDD0DA1B87A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8AC6C2BF-61EF-4CA3-AF9F-406DB171D510%7D&vsId=%7B06602C42-C9CC-4E63-AA81-A1B02E5D4D65%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B26EDB9EF-02DA-4B83-9E65-269BF9980DFE%7D&vsId=%7B66948351-1BAF-450D-AA17-821F81B90CB2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B17AB391E-FEBF-4B09-A384-05004F46208E%7D&vsId=%7B8A3269BC-ACC3-4329-8304-F9A8AB7D7C50%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B96717A67-A814-4E47-BAC5-889BD3AE12FC%7D&vsId=%7B0470031D-EAB5-410C-80D1-7DCCCAD6709E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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2

Vastaus valtuutettu Sanna Vesikansan ja 17 muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen päivähoidon budjetoinnista

HEL 2011-002891 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että päivähoidon suunnittelua ja bud-
jetointia uudistetaan mm. siten, että valtuusto saa selvityksen siitä, voi-
daanko väestöennusteiden aikataulua muuttaa vastaamaan paremmin
kaupungin talousarvion laadintaan ja , että sosiaalilautakunta seuraa
vähintään kaksi kertaa vuodessa toteutuneita päivähoitopaikkoja ja hoi-
topaikan hinnan kehitystä.

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarviovalmistelua ohjaavissa laati-
misohjeissa todetaan, että käyttötalouden suunnittelussa asukaskoh-
taisten tunnuslukujen osalta käytetään viimeisintä virallista väestöen-
nustetta. Lisäksi vuoden 2012 talousarvioehdotuksen valmistelussa
edellytetään, että tuottavuutta parannetaan niin, että vuonna 2012 pal-
velut tuotetaan nykyistä edullisemmin asukasta kohden laskettuna. Ta-
lousarvioesityksen laadinnan pohjana käytetään väestötoteumia ja -
ennusteita, eri hoitomuodoissa ja avustusten piirissä olevien lasten
määrää ja palvelujen kattavuustarkastelua sekä yksikkökustannuksia.
Näistä kaikista on seurantaa ja trenditietoa usean vuoden ajalta.  Pal-
velurakenteen muutokseen liittyvät tavoitteet, esimerkiksi kerhotoimin-
nan lisääminen, tuovat asiakkaille lisää vaihtoehtoja, ja tavoitteet konk-
retisoituvat talousarviossa eri hoitomuotojen paikkamäärien muutoksina
ja painotuksina sekä määrärahakohdennuksina.

Sosiaalivirasto antaa sosiaalilautakunnalle tiedoksi kahdesti vuodessa
palveluverkkosuunnitelman, jossa todetaan eri palvelumuodoissa ole-
vien lasten määrän kehitys ja palvelutarpeiden muutokset. Virallisten
talousarvion toteutumisennusteiden yhteydessä sosiaalilautakunta saa
neljä kertaa vuodessa tietoja vuoden lopun ennustetusta lapsimäärästä
sekä toiminnallisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tammikuun 2011 ennustettu ja toteutunut väestö suurpiireissä asuvien
1-6 -vuotiaiden lasten osalta vastasi melko hyvin toisiaan, eroa oli vain
noin 100 lasta. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna väestöennusteen
osuvuudessa on ollut enemmän eroavaisuuksia. Vuosittain päivitettävä
väestöennuste antaa pääsääntöisesti hyvin suuntaa lapsiväestön muu-
toksista kaupunkitasolla, aluekohtaisissa ennusteissa on enemmän
eroja.
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Tietokeskus tuottaa hallintokuntien käyttöön tietoja väestönmuutoksista
myös neljännesvuosittain. Tietoja käytetään päivähoitopalvelujen tar-
peen arviointiin yhdessä sosiaaliviraston tilastoyksikön tuottamien ha-
kemustietojen kanssa.

Väestöennusteen laadintaan tarvittava kansallisen Tilastokeskuksen
tuottama virallinen toteutunut vuoden vaihteen väkiluku on tiedossa al-
kukeväästä ja esim. syntyvyyden ja muuttoliikkeen tiedot, saadaan vas-
ta myöhemmin keväällä. Näin ollen väestöennusteen laadinnan sovit-
taminen talousarvioehdotuksen valmisteluun ei ole mahdollista, mutta
talousarvion eri valmisteluvaiheissa huomioidaan ennusteiden vaihtelut
ja suhteutetaan ne esim. palvelurakennemuutoksen tavoitteisiin. Hallin-
tokunnat  täsmentävät resurssikohdennuksensa käyttösuunnitelmien
yhteydessä kun talousarvio on hyväksytty.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Sanna Vesikansan talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
3 Tietokeskuksen lausunto 6.6.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB7AACBC5-FC3C-4CAA-A708-4EA488F6A764%7D&vsId=%7BC0238DBF-0091-4878-A7F2-F0F0641BDDF4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B576CC864-64EA-438D-BA69-43C74D148C80%7D&vsId=%7B7E4A736D-772C-4F19-A413-833F3CD9BFFA%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA99F6237-9C0D-4EE3-99A5-4CA91710055F%7D&vsId=%7BD2DA97E1-8AFD-4D09-BBCC-24E1BE0DC3E1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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3

Vastaus valtuutettu Terhi Mäen ja kahdeksan muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteeseen ksylitolipastillien käyttöönotosta päiväko-
deissa

HEL 2011-002919 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan ksylitolipastillien jakoon kaikissa päiväkodeissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että päivähoidossa lasten hampaiden reikiin-
tymistä ehkäistään säännöllisellä ruokailulla, sokeripitoisten välipalojen
ja napostelun välttämisellä sekä aterian jälkeen hampaiden purskutte-
lulla vedellä. Ksylitolipastillien käytöstä lasten päivähoidossa ei ole so-
siaali- ja terveysministeriön eikä muunkaan virallisen tahon valtakun-
nallisia suosituksia. Toistaiseksi ksylitolituotteita on jaettu lapsille niissä
päiväkodeissa ja perhepäivähoidon yksiköissä, joissa vanhemmat ovat
ne kustantaneet. Päivähoidossa tulee jatkossakin paneutua ensisijai-
sesti hampaiden reikiintymistä ehkäiseviin tekijöihin ja lasten suun
purskuttamiseen vedellä aterioiden jälkeen. Ksylitolin kustantamisen tu-
lee jäädä edelleen vanhempien päätettäväksi. Sosiaalitoimen talousar-
vioehdotuksessa ei ole kohdennettu määrärahaa ksylitolipastilleihin.
Määrärahojen tarkemmat kohdentamiset tehdään käyttösuunnitelmien
laadinnan yhteydessä syksyllä, kun kaupungin talousarvio on vahvistet-
tu.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Terhi Mäen talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B080D8F00-2328-4A2D-B5BD-AD18FE8EA189%7D&vsId=%7B8D8360FF-18AB-46FE-9FDF-C5DF95649333%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB1E5642D-1DBB-45DE-AD7B-CD6298671A39%7D&vsId=%7BC120AEE1-E0D1-4FE4-A1D2-0DA286AE86D7%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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4

Vastaus valtuutettu Terhi Mäen ja yhdeksän muun talousarvioaloit-
teeseen Pääkaupungin Turvakoti ry:n avustuksesta

HEL 2011-002942 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan Pääkaupungin Turvakoti ry:n eräisiin toimintoihin jär-
jestöavustuksia myönnettäessä.

Kaupunginhallitus toteaa, että Pääkaupungin turvakoti on hakenut jär-
jestöavustusta vuodelle 2011 erikseen valvottuihin tapaamisiin, Jussi-
työhön ja Kilpolan avopalveluihin. Vuoden 2011 järjestö-avustukset kä-
siteltiin sosiaalilautakunnan 17.5. ja 31.5.2011 kokouksissa. Sosiaali-
lautakunta myönsi Pääkaupungin Turvakoti ry:lle vuoden 2011 avus-
tuksena 130 000 euroa. Järjestöavustuksiin kaikkiaan on varattu 3,4
milj. euroa ja lisäksi sosiaalivirasto voi käyttää avustuksiin valtion kau-
pungille luovuttamien kuolinpesien varoja.

Kilpolan tuetun asumisen palvelua ei ole rahoitettu järjestöavustuksista.
Sosiaalivirasto hankkii pääkaupungin turvakodista maksusitoumuksella
tuettua asumista. Hankinnoista tehdään asiakaskohtainen päätös. So-
siaalivirasto hankkii maksusitoumuksella tarpeenmukaista tuettua asu-
mista määrärahojensa puitteissa myös vuonna 2012. Kilpailuneutrali-
teetin vaatimuksesta johtuen kaupunki ei voi tukea sellaista toimijaa,
jolta se ostaa palveluja.

Määrärahojen tarkemmat kohdentamiset tehdään käyttösuunnitelmien
laadinnan yhteydessä syksyllä, kun kaupungin talousarvio on vahvistet-
tu. Talousarvioehdotus sisältää järjestöjen avustuksiin samansuuruisen
määrärahan kuin vuonna 2011.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Terhi Mäen talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1C8F835D-524B-4C7A-9BFC-63A6AC4998B2%7D&vsId=%7B22963750-944A-4DA2-8979-DCB1F063EC7E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B72C791C5-5508-4DCC-A9C3-F336E1B13945%7D&vsId=%7B7279310B-6B95-4EBF-9CFB-ED1EDD38F0B8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document








Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  7 (89)
Kaupunginhallitus

31.10.2011

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

nhallitus
FI0680001200062637 FI02012566

5

Vastaus valtuutettu Harri Pirhosen ja 16 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteeseen jääseurojen tukemisesta

HEL 2011-002957 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että liikuntalautakunnalle tulisi osoit-
taa 500 000 euron lisämääräraha helsinkiläisten jääurheiluseurojen tu-
kemiseen, jotta seurojen maksama nettohinta nuorten jääurheilun osal-
ta ns. jääclearing-tunnin hinta voidaan laskea 40 euron tasolle.

Kaupunginhallitus toteaa saatuun lausuntoon viitaten, että liikuntatoimi
tukee helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaa vuosittain järjestöavus-
tuksin ja liikuntaviraston liikuntatilojen maksuttoman käytön muodossa.
Liikuntatilojen tuetussa käytössä liikuntavirasto maksaa seuroille laji-
kohtaisen tuntikorvauksen. Tuki junioreiden jäähallitunteihin on pysynyt
vuosina 2009-2011 ennallaan toisin kuin muissa lajeissa, joissa tukea
on jouduttu alentamaan. Avustusasioiden kehittämistyön lähtökohtana
pidetään nykyisten määrärahojen tasapuolisempaa kohdentumista eri
käyttäjäryhmille lajista tai sen kustannuksista riippumatta.

Vuoden 2012 talousarviossa on varattu noin 6,9 milj. euroa liikunnan
järjestötoimintaan. Avustusmäärärahaa on lisätty vuoden 2011 tasosta
400 000 euroa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Harri Pirhosen talousarvioaloite.pdf
2 Liikuntalautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B924197CB-75BE-42F5-9760-70B6D07DE200%7D&vsId=%7BCC362AC3-ED84-4646-ADEE-7A3AE43543F2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B3F87E378-3E57-458D-8F72-3CB7F752D838%7D&vsId=%7BBD2B8CEA-0A04-412E-AA1A-540A0E5D5962%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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6

Vastaus valtuutettu Seppo Kanervan ja 9 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteeseen veteraani-ikäluokan ilmaislipuista Helsingin seu-
dun liikenteessä

HEL 2011-002963 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen  vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaikille 85 vuotta täyt-
täneille myönnetään ilmaisliput Helsingin seudun liikenteessä (HSL).

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin seudun joukkoliikenteen järjes-
tämisestä on vastannut vuoden 2010 alusta Helsingin seudun liikenne-
kuntayhtymä (HSL). HSL on päättänyt vuoden 2010 alusta myös jouk-
koliikenteen tariffeista ja taksa- ja lippujärjestelmästä. HSL ei toistai-
seksi pidä perusteltuna vapaalippujen myöntämisperusteiden laajenta-
mista, koska joukkoliikenteen kustannuspaineet ovat muutoinkin kas-
vamassa merkittävästi. Lippuetuuksien laajentaminen lisäisi hinnanko-
rotuspaineita entisestään ja edellyttäisi kuntien maksuosuuksien lisää-
mistä. Sosiaalilautakunnan lausuntoon viitaten 85-vuotiaista osa asuu
laitoksissa ja lisäksi merkittävä osa heistä on alentuneen liikuntakyvyn
takia kykenemättömiä liikkumaan julkisissa liikennevälineissä. Joukko-
liikenteen ilmaislipun myöntäminen ei siksi käytännössä edistäisi liik-
kumista kovinkaan monen yli 85-vuotiaan kohdalla.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin maksuosuutta HSL:lle on talo-
usarviossa korotettu 11,8 milj. eurolla (7,2 %) vuodesta 2011.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Seppo Kanervan talousarvioaloite.pdf
2 Helsingin seudun liikenteen lausunto 12.5.2011.pdf
3 Sosiaalilautankunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B57E46975-B923-42C9-8BCD-0AD7486124F9%7D&vsId=%7B42C05A7B-C9C1-47C3-A5F9-15C762765A7B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9A5BF128-3744-4029-9319-F9CA15D04048%7D&vsId=%7BB1933C18-CBD4-46C5-A6E3-E20A3F5E6B75%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5CEE653E-C6CA-4843-9A35-FA4E33290145%7D&vsId=%7BAE609C77-8A7A-43D7-9A72-9CCA39BFFF48%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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7

Vastaus valtuutettu Kauko Koskisen ja 17 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteeseen omaishoitajien määrän lisäämisestä

HEL 2011-002968 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan määräraha, joka mahdollistaa tukea saavien omaishoitajien mää-
rän lisäämisen vähintään 5 %:lla tälle vuodelle budjetoidusta tasosta.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
omaishoidon asiakasmäärä on Helsingissä viime vuosina noussut kes-
kimäärin 5 % vuosittain. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vuosittainen
kasvu on pienenemässä. Vuonna 2009 omaishoidon tuen piirissä oli 3
401 henkilöä ja 3 445 henkilöä vuonna 2010. Lisäys oli 44 henkilöä eli
1,3 %. Vaikka uusia asiakkuuksia syntyy vuodessa yli 300, niitä myös
päättyy lähes saman verran.

Sosiaalivirasto on vuodesta 2005 lähtien myöntänyt omaishoidon tuen
kaikille niille hakijoille, jotka täyttävät omaishoidon tuen lainsäädännös-
sä määritellyt edellytykset. Näin on tarkoitus toimia myös jatkossa. So-
siaaliviraston talousarvioehdotukseen vuodelle 2012 sisältyy strategi-
nen kärkihanke, jonka tavoitteena on parantaa omaishoidon toiminta-
edellytyksiä. Sosiaaliviraston tavoitteena on omaishoitoperheiden, sekä
tuen piirissä olevien että muidenkin, tukeminen esim. tuuraajapalveluil-
la, sijaisomaishoidon mahdollisuudella ja omaishoidon toimintakeskuk-
sien palveluilla. Sosiaaliviraston palvelusetelikokeiluissa on mukana
omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien palvelusetelikokeilu. Uusia
omaishoitajan jaksamista tukevia keinoja pyritään löytämään.

Määrärahojen tarkemmat kohdentamiset tehdään käyttösuunnitelmien
laadinnan yhteydessä syksyllä, kun kaupungin talousarvio on vahvistet-
tu.

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250,
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Kauko Koskisen talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF6C7A4AA-935A-4BCB-91E3-287DB43C6B5E%7D&vsId=%7B02042AF1-3AD1-4E38-B9ED-D5A0B0117315%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6B2F3F33-05AC-45CC-B18D-1855C93AFE91%7D&vsId=%7B7DB5F461-FB7E-491C-814E-AD1F11EF5970%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Kauko Koskisen ja 9 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteeseen sorateiden rakentamisesta

HEL 2011-002973 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen  vastaus

Aloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon varataan vähin-
tään 5 miljoonaa euroa sorateiden rakentamiseen ja, että sama summa
otetaan jatkuvasti myös taloussuunnitelmiin niin, että kaikki sorakadut
on rakennettu valmiiksi vuoteen 2021 mennessä.

Kaupunginhallitus viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja to-
teaa, että rakennusvirasto on inventoinut 2007 nk. rakentamattomat so-
rakadut, jotka on otettu kaupungin ylläpidettäväksi. Kaupungin alueella
oli vuoden 2011 alussa noin 200 sorakatua, joiden rakentamiskustan-
nukseksi on arvioitu tämän hetken hintatasossa noin 45 milj. euroa.
Tässä määrässä ei ole mukana kaupungille Östersundomin alueliitok-
sessa siirtyneiden alueiden soratiet.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on rakentanut vuosittain sora-
katuja katujen rakentamiseen myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
Uusien asuin- ja työpaikka-alueiden katujen rakentaminen on kuitenkin
välttämätöntä ja ensisijaista, jolloin tyydyttävässä liikennöitävässä kun-
nossa olevien sorakatujen rakentamista on jouduttu lykkäämään. Vuo-
den 2012 talousarvioehdotuksessa koillisen suurpiirin katujen uudisra-
kentamiseen on varattu yhteensä 5,1 milj. euroa. Katu- ja puisto-
osaston investointiohjelmaesityksen pohjalta sorakatujen uudisraken-
tamiseen on käytettävissä 1 - 1,3 milj. euroa. Jatkossakin sorateiden
rakentamiseen kohdistettavat määrärahat on arvioitava vuosittain ja si-
sällytettävä kulloinkin myönnettäviin katumäärärahoihin eikä aloitteen
mukaiseen vähintään 5 milj. euron investointitasoon siten ole mahdol-
lista sitoutua.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Kauko Koskisen talousarvioaloite.pdf
2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 3.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB84E0513-9135-4B17-86DD-6970030CB9BC%7D&vsId=%7B3267FD4C-EE7C-43F8-AA79-3BE007393B60%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9DD0FCE8-63A2-494D-9D41-3496FA1B15CB%7D&vsId=%7B8BD8F170-D76C-4A1E-B208-7C5402E7D43A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Kauko Koskisen ja 9 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteeseen Linnunlauluntien rakennuksen korjaustöistä

HEL 2011-002980 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen  vastaus

Aloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon varataan määrä-
raha Linnunlaulu 4:ssä sijaitsevan rakennuksen (ns. Juneksen talo)
välttämättömiin korjaustöihin, joiden kustannukset kaupunki voi periä
myöhemmin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella ra-
kennuksen omistajalta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla on laaja ikääntynyt kiinteis-
tökanta, jonka ylläpito vie korjausinvestointimäärärahoja. Tiukentu-
neessa taloustilanteessa omiakin korjaushankkeita on jouduttu lykkää-
mään. Ensisijaisesti pyritään korjaamaan kosteus- ja sisäilmaongelma-
kohteet. Rakennusten peruskorjaukseen on varattu vuosittain noin 100-
120 milj. euroa.

Rakennusvalvonnan toimien vuoksi aloitteessa tarkoitetusta Juneksen
talosta ei ole turvallisuus- tai terveyshaittaa kaupunkilaisille. Rakennuk-
sen ulkonäön ehostamiseen ei ole varattu määrärahoja kaupungin ta-
lousarvioon. Helsingillä ei ole mahdollisuutta ryhtyä rahoittamaan yksi-
tyisessä omistuksessa olevien rakennusten korjaamista. Rahojen ta-
kaisinperintä voisi myös olla vaikeaa olettaen, että rakennuksen korja-
usvelka on kasvanut omistajan varojen vähyydestä johtuen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Kauko Koskisen talousarvioaloite.pdf
2 Kiinteistölautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B72BFBDA4-D261-43A4-AFE9-56AF2636906D%7D&vsId=%7B9BE59F4E-8B48-43D8-8016-CF84AB55121A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFF42617A-CCD8-41C5-9087-A313D67CDB4E%7D&vsId=%7BFBFDC726-D699-497E-8490-59BB3F0BB612%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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10

Vastaus valtuutettu Terhi Koulumiehen ja 8 muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen sähköisen asioinnin kehittämisen koordinoin-
nista

HEL 2011-002985 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupungin tulisi tarkastella atk-
menoja nykyistä kriittisemmin ja koordinoida enemmän tietojärjestelmi-
en kehittämistä, sitä koskevaa yhteistyötä sekä tehtäviä ostopalveluita
eri virastojen ja osastojen välillä.

Kaupunginhallitus toteaa, että tietotekniikan kehittämisen ja tietotek-
niikkapalvelujen tuotannon ulkopuoliset ostopalvelut hankitaan hankin-
talain mukaisella hankintakilpailutuksella. Kaupunki käyttää ulkopuolis-
ta asiantuntijatyötä sellaisissa kohteissa, joissa oman henkilöstön palk-
kaaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Sähköisen asioinnin osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköisten lo-
makkeiden toteutusta, joka on vaativaa ohjelmointityötä. Sähköisen
asioinnin kehittämistä koordinoi talous- ja suunnittelukeskuksen tieto-
tekniikkaosasto, joka on mm. standardoinut lomakkeiden ulkoasun kus-
tannusten säästämiseksi ja pyrkii toteuttamaan yhteiskäyttöiset palvelut
(mm. asiointikansio, tunnistaminen) kertaalleen niin, että ne ovat kaik-
kien hallintokuntien asiointisovellusten käytettävissä.

Internet-sivujen sisällön ylläpito tehdään yleensä kaupungin omana
työnä, sitä ei ole tarkoituksenmukaista hankkia ulkoa.  Sen sijaan tek-
nisesti vaativat työt voidaan hankkia sopimustoimittajalta. Nämä sopi-
mustoimittajalta tehtävät hankinnat tarkastetaan etukäteen sen varmis-
tamiseksi, että päällekkäistä työtä ei tehdä ja tulokset ovat kaikkien hal-
lintokuntien käytettävissä. Internet-sivuston osalta on aloitettu uuden
rakenteen suunnittelu ja siinä on tavoitteena entistä laajempi kaupunki-
tasoinen yhtenäisyys.
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Talous- ja suunnittelukeskus koordinoi tietojärjestelmien kehittämistä
yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi
voimavarojensa puitteissa. Keskeisenä välineenä tässä on tietoteknii-
kan hankeohjelma, jonka avulla hallintokuntien hanke-ehdotukset saa-
daan kaupunkitasolla tietoon osana hallintokunnan talousarvioehdotus-
ta. Ehdotettujen hankkeiden käsittelyssä pyritään poistamaan päällek-
käisyydet ja tunnistamaan ne hankkeet, jotka on järkevintä toteuttaa
useamman hallintokunnan yhteishankkeena ja jopa kaupunkiyhteisenä
hankkeena. Hankeohjelma mahdollistaa myös kaupunkitasoisen prio-
risoinnin ja aikataulutuksen. Koordinoinnin parantamiseksi hankeohjel-
mamenettelyä tullaan jatkossa edelleen kehittämään.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Terhi Koulumiehen talousarvioaloite.pdf
2 Tasken Tietotekniikkaosaston lausunto 25.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF2FD9341-A5BC-4EDB-9D68-6F6AFEB60B25%7D&vsId=%7B1D311B21-8626-45FF-9E5E-B2A0FB739DF0%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B16053954-2365-43FF-BC9E-80F10395AA5F%7D&vsId=%7BCF2FAAA2-7FCA-4B03-B5BF-B5FA19DF61B3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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11

Vastaus valtuutettu Terhi Koulumiehen ja 7 muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen kosteus- ja homevaurioiden valvonnan tehos-
tamisesta

HEL 2011-002988 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Aloitteessa esitetään, että kosteus- ja homevaurioiden ennaltaeh-
käisyyn panostettaisiin varaamalla talousarvioon määräraha valvonnan
lisäämiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupungin
tiloissa on esiintynyt kosteusvaurioita suunnittelun, rakentamisen ja
käytön aikaisista virheistä johtuen. Helsingissä tilojen suurin rakennut-
taja on Kiinteistöviraston tilakeskus, jossa on selvitetty uusien ja juuri
korjattujen rakennusten sisäilmaongelmien syitä ja niiden on todettu
olevan hyvin moninaisia. Ongelmien torjuntatapoja on myös useanlai-
sia.

Maankäyttö- ja rakennuslain edellinen uudistus tähtäsi siihen, että alan
toimijat, kuten urakoitsijat, suorittavat yhä enemmän itsellistä oman
toimintansa valvontaa laatujärjestelmiensä kautta. Tämä periaate toteu-
tuu vaihtelevasti riippuen kunkin urakoitsijan osaamisesta ja myös
asenteista. Ulkomaisen työvoiman lisääntynyt käyttö, kasvavat tehok-
kuuden ja talouden paineet, asennemuutokset, töiden pilkkomiset ja
ketjutukset ym. eivät ainakaan helpota laadunvalvontaa, mutta ne ovat
tulleet jäädäkseen ja vaikutukset tulee kyetä hoitamaan.

Rakennusalalla tapahtuva kehitys on useimmiten valitettavan riippuvai-
nen suhdanteista ja sitä kautta käytettävissä olevista resursseista.
Olennaista rakentamisessa on hyvien, ammattitaitoisesti tehtyjen ja
tarkastettujen suunnitelmien ohella se, että työmaan työnjohto pystyy
tekemään nimensä mukaista työtä siten, että lopputulos on suunnitel-
mien mukainen ja hyvä.

Suomessa työnjohdon ovat perinteisesti hoitaneet rakennusmestarin
koulutuksen saaneet henkilöt. Alan koulutus lopetettiin rakennusalan
vastustuksesta huolimatta 90-luvulla. Nyt koulutus on käynnistetty uu-
delleen, mutta 15 vuoden koulutuskatkoksen takia osaavasta työvoi-
masta on pulaa.
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Rakennusalaa häiritsee myös alan koulutuksen heikko houkuttelevuus.
Erityisesti rakennuksen kosteuden hallinnan kannalta oleellinen raken-
nusfysiikan koulutus ei ole pystynyt houkuttelemaan opiskelijoita alan
tarpeita vastaavia määriä. Tällä on suuri merkitys suunnittelijoiden
määrään ja suunnittelun laatuun Suomessa.

Kaupungin tilaajaorganisaatiot toteuttavat korjaus- ja uudisrakennus-
hankkeitaan kulloinkin parasta mahdollista tietotaitoa hyödyntäen ra-
kennuttamalla niitä itse tai tilaamalla rakennuttamispalveluita yksityisiltä
rakennuttajakonsulteilta, HKR-Rakennuttajalta tai KVR-urakoita Staral-
ta. Tilakeskuksen rakennuttamissa hankkeissa rakentamisen aikainen
valvonta ostetaan yksityisiltä kilpailutetuilta konsulteilta. Hankkeissa,
jotka Tilakeskus tilaa HKR-Rakennuttajalta, hankkeiden rakennuttamis-
tehtävät sisältävät rakennus- ja taloteknisen valvonnan.

Helsingin kaupungin peruskorjauskohteissa on ollut jo yli viisi vuotta
käytössä HKR- Rakennuttajan kehittämä menettely, jossa kunkin pe-
ruskorjaushankkeen alussa eli hankesuunnitteluvaiheessa kohteessa
tehdään täydellinen tekninen kuntotutkimus. Tämä antaa selkeästi pa-
remman pohjan suunniteltaessa korjauksien laajuutta ja korjaustapoja.

Talousarvioaloitteessa todetaan, että kosteus- ja homevaurioiden en-
naltaehkäisy on halpaa, ellei lähes ilmaista. Aloitteessa viitataan myös
kiinteistöjen oikeaoppiseen kunnossapitoon. Tilakeskuksen, sen vuok-
ralaisten, Palmian ja HKR-rakennuttajan käytössä on sähköinen huol-
tokirja, joka tarjoaa erinomaisen työskentelypohjan hyvään kiinteistön
hoitoon ja kunnossapitoon.

Kaupungin sisäilmaryhmässä on luotu ns. 10 kultaista sääntöä, joissa
on esitetty periaatteet sisäilma- ja kosteusongelmien ennaltaehkäise-
miseksi. HKR- Rakennuttajassa ja tilakeskuksessa on käynnissä pro-
jekteja, joilla näitä periaatteita viedään käytäntöön. Projekteissa luo-
daan mm. suunnitteluohjeita toistuvien virheiden ennaltaehkäisemisek-
si. Tavoitteena on rakennusten toiminnan varmistaminen eli sisäilman,
kosteuden hallinnan ja energiatehokkuusratkaisujen varmistaminen
hankkeiden suunnittelu-, rakentamis- ja vastaanottovaiheiden aikana
siten, että ongelmat ennaltaehkäistään. Projekteissa luodaan mm.
suunnitteluohjeita toistuvien virheiden ennaltaehkäisemiseksi. Tästä
hyvänä esimerkkinä on HKR- Rakennuttajan ensi vuoden alussa käyt-
töön otettava laatujärjestelmän osio ”sisäilma- ja kosteudenhallintaoh-
jeisto rakennushankkeessa.” Järjestelmä kattaa kaikki hankkeen vai-
heet hankesuunnittelusta vastaanottoon.

Kaikkien kehityshankkeiden lisäksi tilakeskus ja HKR-rakennuttaja jat-
kuvasti kouluttavat henkilökuntaansa hallitsemaan entistä komplisoi-
tuneempia rakennusprosesseja sekä tuntemaan entistä teknisempien
rakennusosien käyttäytymistä entistä vaativimmissa olosuhteissa.
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Rakennushankkeille on osoitettu määräraha talousarvion investoin-
tiosassa. Valvontakustannusten osuus hankkeen kokonaiskustannuk-
sista on hyvin pieni ja valvonnan parantaminen ei vaadi lisää taloudelli-
sia resursseja. Ongelma on valitettavasti moninaisempi. HKR-
Rakennuttaja kuitenkin panostaa jatkossa entistä voimallisemmin
osaavan työvoiman rekrytointiin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Terhi Koulumiehen talousarvioaloite.pdf
2 Kiinteistölautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B920659D5-3843-47DB-A08C-0EE4AB90E7B9%7D&vsId=%7B61BADED9-8C6C-40D9-9E6B-EB5B356EB03B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B16AE438A-2E00-42F1-A5A8-EF456CD8C874%7D&vsId=%7BD56BA2CB-0679-4901-AD84-0E79E320F4FA%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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12

Vastaus valtuutettu Terhi Koulumiehen ja 8 muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen homekoulujen korjaamisesta

HEL 2011-002990 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Aloitteessa esitetään, että kaupunginhallitus tai tarkastusvirasto selvit-
tää ja arvioi, kuluuko osa rakennusinvestoinneista rakentamisen eri
osapuolten laiminlyönteihin ja kuinka paljon kiinteistöjen ylläpidolla on
vaikutusta investointitarpeeseen.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupungin
rakennuttajaorganisaatiot toteuttavat korjaus- ja uudisrakennushankkei-
taan kulloinkin parasta mahdollista tietotaitoa hyödyntäen suunnittelut-
tamalla ja rakennuttamalla niitä itse tai tilaamalla palveluita yksityisiltä
konsulteilta.

Rakennuttaja- ja suunnittelutoimistojen kanssa käytetään konsulttialan
yleisiä sopimusehtoja. Rakennusurakoissa käytetään rakennusurakoi-
den yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehdot määrittelevät sekä suunnitte-
lijoiden että rakennusurakoitsijoiden vastuut ja korvausvelvollisuudet.
Kaupungin talousarvioon ei siksi tarvitse varata erillismäärärahaa ra-
kennusvirheiden käytön varalta.

Rakennusten käytön aikana tapahtuvat virheet voivat myös aikaistaa
tai lisätä rakennuksen korjaustarpeita. Talousarvion kohdissa 8 02 Ta-
lonrakennus, 8 05 Väestönsuojat, 8 07 Liikuntarakentaminen, 8 08
Korkeasaaren eläintarha ja 8 18 Helsingin kaupungin tukkutori on va-
rattu määrärahaa rakennusten kulumista vastaava määrä niiden kor-
jaamiseen. Liikelaitosten investointimäärärahat ovat niiden omissa ta-
lousarvioissaan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Terhi Koulumiehen talousarvioaloite.pdf
2 Kiinteistölautankunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BE12ADD33-7E6C-4E12-9F23-854B33D14839%7D&vsId=%7B57AE39A3-D977-4E02-93CF-3548F289B42A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B85559307-5BE3-439C-897F-109124673809%7D&vsId=%7B684156DC-17E2-4DB1-94CC-64F3D6061A28%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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13

Vastaus valtuutettu Hannele Luukkaisen ja 43 muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteesta eläkeläisten joukkoliikennelippujen alennukses-
ta

HEL 2011-002992 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään samaa alennusta ikä-ihmisille joukko-
liikennelipuista kuin VR:llä, jotta ikä-ihmisten liikkumista erilaisiin har-
rastuksiin voitaisiin edistää.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin seudun joukkoliikenteen järjes-
tämisestä vastaa vuoden 2010 alusta Helsingin seudun liikenne-
kuntayhtymä (HSL). HSL päättää myös HSL -alueen joukkoliikenteen
taksa- ja lippujärjestelmästä ja lippujen hinnoista. HSL ei toistaiseksi
pidä perusteltuna vapaalippujen myöntämisperusteiden laajentamista,
koska joukkoliikenteen kustannuspaineet ovat muutoinkin kasvamassa
merkittävästi. Lippuetuuksien laajentaminen lisäisi hinnankorotuspai-
neita entisestään ja edellyttäisi kuntien maksuosuuksien lisäämistä.

Khs toteaa, että Helsingin maksuosuutta HSL:lle on talousarviossa ko-
rotettu 11,8 milj. eurolla (7,2 %) vuodesta 2011.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Hannele Luukkaisen talousarvioaloite.pdf
2 Helsingin seudun liikenteen lausunto 12.5.2011.pdf
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B19583CF2-8406-45C6-BD51-A63CFE9E8D81%7D&vsId=%7B66E142D9-D372-4830-99DE-D6EA2DE95BDB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9AA1A70C-0997-4CC4-ADF2-1274580730B4%7D&vsId=%7B4E1D3144-9874-469A-AA33-F1E88130B7D3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD157EFDA-3117-4A6B-BA90-550EB5DDB0C0%7D&vsId=%7B35725DB8-5A45-4C4F-A0CC-A8DE55AEDD1F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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14

Vastaus valtuutettu Hannele Luukkaisen  ja 32 muun valtuutetun
talousarvioaloitteeseen koiraverosta luopumisesta

HEL 2011-002996 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin tulisi lopettaa koirave-
ron periminen.

Kaupunginhallitus toteaa, että vaikka järjestyslaki määrää, että koiran
ulkoiluttajien on kerättävä koirien jätökset, aiheutuu kaupungille kuiten-
kin lain noudattamatta jättämisestä seuraavia puhtaanapitokustannuk-
sia. Koiraverosta kerätyt verotulot ovat osa kaupungin veropohjaa, ja
näin ollen kerätyillä koiraveroilla on voitu osaltaan kattaa puhtaanapi-
dosta aiheutuvia kustannuksia. Kun koirien jätöksistä aiheutuvia puh-
taanapitokustannuksia katetaan koiranomistajilta kerättävällä verolla,
kohdentuvat kustannukset niitä aiheuttavalle taholle. Koiraverosta kau-
pungille kertyvä tuotto on kaupungin saamista eri veromuodoista pie-
nin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole perusteltua luopua
tästäkään veromuodosta.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Hannele Luukkaisen talousarvioaloite.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC6799275-8DB3-4C5A-BF7D-2CE4E96A59AC%7D&vsId=%7B5299D3D5-2987-49B3-A427-61DF51D2B90B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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15

Vastaus valtuutettu Seija Muurisen ja 8 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteeseen ikäihmisten kotisairaalayksikön perustamisesta

HEL 2011-003000 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että ikäihmisten ympärivuorokautista
hoitoa varten perustetaan oma kotisairaalayksikkö.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan
lausuntoihin ja toteaa, että olemassa oleva kotisairaala tuottaa jo aloit-
teessa mainittua toimintaa. Terveyskeskuksen kaupunginsairaalassa
on kolme ympärivuorokautisesti toimivaa kotisairaalayksikköä (Hertto-
niemi, Laakso ja Malmi), joissa on yhteensä 93 sairaansijaa. Ne toteut-
tavat sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona ja myös vanhainkodeissa,
palvelutaloissa ja senioriasunnoissa. Yöaikaisesta hoidosta kotisairaa-
loissa huolehtivat kotihoidon yöpartiot. Esimerkiksi suonensisäinen lää-
kitys tai muu toimenpide voidaan suorittaa, ja usein näin tehdäänkin,
aloitteessa mainitulla tavalla ikäihmisen asumispaikassa.

Sosiaalivirasto ja terveyskeskus kehittävät parhaillaan yhdessä ikäih-
misten palveluja tavoitteena vähentää ja lyhentää erityisesti ryhmäko-
deissa asuvien muistisairaiden hoitojaksoja sairaaloissa. Yhdessä hoi-
tokoordinaattoreiden kanssa kehitetään mallia, jonka avulla asukkaiden
siirtymisiä sairaalasta toiseen voitaisiin vähentää ja ripeätä paluuta
ryhmäkotiin voitaisiin edesauttaa potilasturvallisuutta heikentämättä.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä ja tarpeellisena kotisairaalatoiminnan
jatkuvaa sisällöllistä kehittämistä vastaamaan yhä paremmin kasvavan
vanhusväestön tarpeita ja toteaa, että tätä kehittämistä voidaan toteut-
taa nykyisissä kotisairaaloissa talousarvion puitteissa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Seija Muurisen talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
3 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0AD3CB0B-C6D5-4787-B9D4-62F65B028786%7D&vsId=%7B4EA69DD6-3BEB-4CD1-AB52-C472A1B5013F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B91B34E51-ABCA-4844-814E-7791D9133796%7D&vsId=%7B2557933B-1F8A-403D-9497-1F3B58FE1B9B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9AD1E8C3-E623-493F-8804-0B5B1946B298%7D&vsId=%7BA185D4C1-FC1A-481B-B0B8-AA97417FD38F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document












Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  21 (89)
Kaupunginhallitus

31.10.2011

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

nhallitus
FI0680001200062637 FI02012566

16

Vastaus valtuutettu Seija Muurisen ja 10 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteeseen palvelusetelikokeilusta hoiva- ja hoitopalvelujen
hankintaan yksityisissä palvelutaloissa

HEL 2011-003005 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että meneillään olevan sosiaali- ja
terveystoimen palvelusetelipilotin jatkoksi palveluseteleitä kokeillaan ra-
jatusti hoiva- ja hoitopalvelujen hankintaan joissakin yksityisissä palve-
lutaloissa, joissa on tarjolla kaupungin kotihoidon palveluja vastaavia
palveluja.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2010
mm. oikeuttaa sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan toteuttamaan
30.6.2012 mennessä lautakuntien esittämät palvelusetelikokeilut ja
päättämään pilotoinnissa tarvittavista toimenpiteistä.  Terveyskeskuk-
sessa on meneillään palvelusetelien pilottihankkeet suun terveyden-
huollossa, kaupunginsairaalan endoskopiatoiminnassa ja psykiatrian
psykoterapiatoiminnassa. Lisäksi palveluseteli on käytössä entiseen
tapaan kotihoidon kotisiivouksessa ja rintamaveteraanien avokuntou-
tuksessa. Sosiaalivirastossa on mm. ympärivuorokautiseen palvelu-
asumiseen ollut käytössä palveluseteli jo vuodesta 2008. Yksityisessä
palvelutalossa asuva vanhus, jolla on todettu ympärivuorokautinen pal-
velutarve voi saada palvelusetelin hoivan ja hoidon kustannusten kat-
tamiseen edellyttäen että palvelutalo on hyväksytty palvelusetelituotta-
jaksi. Mikäli palvelutarve on kevyempi, vaihtoehtoina on palvelun osta-
minen talosta täysin omalla kustannuksella tai hakeutuminen kaupun-
gin kotihoidon asiakkaaksi. Palvelusetelikokeilut ovat käynnistyneet
vanhusten päivätoiminnassa ja omaishoidon tuen lomituksessa.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että nyt käynnissä olevista kokeiluista
saatujen kokemusten perusteella päätetään aikanaan palvelusetelien
laajentamisesta mahdollisiin uusiin kohteisiin. Palvelusetelikokeilun pe-
rusteella kehitetään palveluseteliperusteista palvelutuotantoa.
30.6.2012 mennessä selvitetään sähköinen maksaminen ja palvelu-
korttiratkaisut palvelusetelin käytössä. Tavoitteena on parempi palvelu
asukkaille, kustannustehokkuus, turvallisuus ja helppokäyttöisyys.



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  22 (89)
Kaupunginhallitus

31.10.2011

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

nhallitus
FI0680001200062637 FI02012566

Osana kehittämistyötä sosiaali- ja terveystoimi tuottaa kaupunginhalli-
tuksen arvioitavaksi konkreettisia toimenpidesuosituksia palvelumark-
kinoiden toimivuuden edistämiseksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Seija Muurisen talousarvioaloite.pdf
2 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B7342D2B1-B7EA-4A35-80A7-CFF73A273562%7D&vsId=%7B8E296FA2-0580-4E9C-9DC6-5C03412DD729%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA9CF0D5E-1BF4-4360-9AE2-9FCBA70D8B6C%7D&vsId=%7BFC5BB5AF-DC5E-44A8-AED5-92F73BB3BC10%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC99CC64E-8FDB-4DD2-B61F-2C3FE63A10C3%7D&vsId=%7BCB4C491F-0205-4D2E-9EF5-03A471F5913E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Pia Pakarisen ja 10 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteeseen iltapäivätoiminnan järjestämisestä

HEL 2011-003017 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että opetustoimen budjettiin lisätään
miljoona euroa, jotta kaikille halukkaille 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille
voidaan taata iltapäiväpaikka.

Kaupunginhallitus toteaa, että opetustoimen vuoden 2012 talousarvio
sisältää 1,0 miljoonan euron lisämäärärahan perusopetuslain mukai-
seen avustettavaan iltapäivätoimintaan. Opetustoimi järjestää vuonna
2012 iltapäivätoimintaa kaikille hakeutuville 1. ja 2. vuosiluokan oppilail-
le.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Pia Pakarisen talousarvioaloite.pdf
2 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B590E18A9-E683-4F21-BECB-7E49A2A4BD99%7D&vsId=%7BA357C145-CA6C-49E6-AE02-B3C90617152B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB6F6F90E-472F-44D7-8A38-737DE7C543C9%7D&vsId=%7BB547D27D-3C9E-4945-BB84-5266B78FCBC1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloitteeseen
nuorisotilojen rakentamisesta Herttoniemenrantaan

HEL 2011-003018 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 ja taloussuunnitel-
makauden budjettia laadittaessa varaudutaan Herttoniemenrannan
nuorisotilojen toteuttamiseen.

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että Hertto-
niemenrannan nuorisotalon tilat toimivat sekä nuorisotalo- että asukas-
talotoiminnassa ja nykyisen palvelutason katsotaan riittävän ainakin
toistaiseksi. Asukastalo Ankkuri ry:n kokonaiskävijämäärä on ollut las-
kussa viime aikoina. Nykyiseen nuorisotaloon on suunnitteilla peruspa-
rannusremontti vuosina 2014 - 2015 ja hankkeelle on rakentamisohjel-
massa varattu 1,8 milj. euroa. Nykyisen talon sijaintia pidetään kuiten-
kin nuorisotyön kannalta haastavana ja sijainniltaan syrjäisenä. Tila-
keskus on varautunut tekemään välttämättömiä kunnostustöitä tilaan jo
kuluvana vuonna sekä kartoittamaan myös muiden alueella sijaitsevien
kaupungin tilojen soveltuvuutta nuorisotoimen käyttöön, jos tarvetta il-
menee.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloite.pdf
2 Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2011.pdf
3 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
4 Kiinteistölautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF67FCF75-F228-41B8-8FAA-EBD8E4AC46EF%7D&vsId=%7B52534FC5-F5BC-4A89-AA02-257CA7298563%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5A0CA934-884D-44B7-8C39-262A3A361128%7D&vsId=%7B7DD4321C-B599-4AB4-AE26-60E4D10C77A2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1789F92E-EBDD-44BD-9D89-FF125C6FD848%7D&vsId=%7B10495FFB-8C1E-41B2-B4E2-413012AF3A54%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5305571B-18EB-481A-B0D7-E098BC7714B5%7D&vsId=%7B9DB4B22C-A357-44F8-8BED-9002CB930B21%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloitteeseen
nuorisotalon ja -tilojen rakentamisesta Viikkiin

HEL 2011-003022 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessaan Outi Alanko Kahiluoto esittää, että vuoden
2012 talousarviossa varauduttaisiin nuorisotalon tai -tilojen rakentami-
seen Viikkiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja päätti 7.9.2011 johtajis-
tokäsittelyssään oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokraa-
maan 1.10.2011–30.9.2017 väliseksi ajaksi Suomen Lähikauppa Oy:ltä
osoitteessa Latokartanonkaari 23 sijaitsevan 192 m² suuruisen kokoon-
tumistilan nuorisoasiainkeskuksen käyttöön. Syksyllä 2011 tilakeskus
tekee tilassa muutostöitä, jonka jälkeen Viikin nuorisotila voi aloittaa
toimintansa siinä. Määräraha tälle on varattu vuoden 2011 talousarvi-
ossa.

Viikin nuorisotalo rakennetaan niin, että se on valmis vuonna 2017 ny-
kyisen vuokrasopimuksen päättyessä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloite.pdf
2 Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2011.pdf
3 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
4 Kiinteistölautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB7E6995B-000B-4662-91FA-4A9F6B0AF92F%7D&vsId=%7BFFC97FEF-8B3B-444A-9EFC-46ED69B2481D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5E37ADE3-38DA-4094-8265-B7A7548A7C71%7D&vsId=%7B1CE9D3C4-9480-48BD-A797-5E1E53C90803%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B80AD64B8-742F-4691-915B-6DFCEAB1F152%7D&vsId=%7BC67323EC-5718-4A3A-BF6C-66204EDA2389%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B4E2E4FB3-C833-48D8-95CA-D00A752DF92E%7D&vsId=%7B0C823B27-35A3-4FBD-89CF-194A5278498F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloitteeseen
positiivisen diskriminaation määrärahasta

HEL 2011-003024 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2012 ja
taloussuunnitelmakauden budjettia positiivisen diskriminaation määrä-
rahoja nostetaan merkittävästi.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että
positiivisen diskriminaation määrärahan on yksi osa koulujen saamaa
resurssien kokonaisuutta. Opetustoimen vuoden 2012 talousarviossa
positiivisen diskriminaation määrärahaa on nostettu 2,0 milj. euroa
vuoden 2011 tasosta, mikä mahdollistaa koululle nykyistä monipuoli-
semman tuen oppilaiden oppimiseen. Tämä taso takaa sen, että posi-
tiivisen diskriminaation määräraha on toimiva keino kohdentaa opetuk-
sen resursseja riittävästi alueellista tasa-arvoa lisäävällä tavalla ja mää-
räraha kohdentuu juuri kouluille, jotka tarvitsevat sitä oppilaiden sosio-
ekonomisen taustan vuoksi lisätukea.

Päivähoitoon on varattu 1,5 milj. euroa ryhmäkokojen pienentämiseen,
positiivisen diskriminaatioon varatun rahan lisäykseen sekä lastenruo-
kailun luomuohjelman edistämiseen. Varhaiskasvatuksen PD-rahaa
kohdennetaan tukemaan lasten kasvua ja kehitystä silloin, kun asuin-
alueen indikaattoreiden perusteella on nähtävissä riskitekijöitä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloite.pdf
2 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B269737C2-3BAD-449E-B3FA-03FD11FDD6E7%7D&vsId=%7BFF55406F-4429-4990-825F-261678BE06E6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFD46A1DE-C0F8-4C32-AE99-FF07F2C41675%7D&vsId=%7B375503A5-ED39-43A0-B52F-20A4DA66AC28%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloitteeseen
kirjastojen aineistomäärärahan lisäämisestä

HEL 2011-003050 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, kirjastojen aineistomäärärahoja lisä-
tään 500 000 eurolla.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kuten muidenkin pääkaupunki-
seudun kuntien asukkailla on kirjastojen yhteiskäytön vuoksi käytös-
sään laaja ja laadukas kirja-aineisto vaikka yhteisistä aineistomäärära-
hatavoitteista on kaupunkien kiristyneen taloustilanteen vuoksi jouduttu
tinkimään. Helsingin taloustilanne ei mahdollista lisämäärärahan osoit-
tamista ao. toimintaan. Kirjaston on muiden hallintokuntien tapaan te-
hostettava toimintojaan ja suunnattava resurssejaan mahdollisuuksien
mukaan uudella tavalla.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloite.pdf
2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFAA55BF2-71FF-4AC0-A783-EF1D0A70CBC8%7D&vsId=%7BD2F11707-9121-493C-B30D-00552FA22C91%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFDE3A55F-CDF1-43AE-A536-11A809165FE8%7D&vsId=%7BBD1421EF-2AB4-44BD-BBB0-EB7A528BC9EA%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Sanna Vesikansan ja neljän muun valtuutetun
talousarvioaloitteeseen käsityöpajan toiminnan jatkosta

HEL 2011-003056 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että käsityöpajan toiminnan jatko tur-
vataan ja tähän varataan riittävä määräraha talousarviossa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että käsityö-
paja siirtyi kaupunginvaltuuston päätöksellä rakennusvirastosta sosiaa-
liviraston työhönkuntoutusyksikköön 1.1.2009. Siirron jälkeen toteutet-
tiin ulkopuolinen konsulttiselvitys, jossa tarkasteltiin sosiaaliviraston pit-
käaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työhönkuntoutukseen liittyviä
työkeskus - ja työpajatoimintoja sekä opetusviraston nuorten työpaja-
toimintoja. Konsulttiselvityksen jälkeen sosiaalivirasto on tarkemmin
tutkinut mm. toiminnan taloudellista kannattavuutta, tuotevalikoimaa,
työtehtävien vaativuutta sekä henkilöstön ja työntekijäasiakkaiden mää-
rää. Sosiaalivirasto on katsonut tarkoituksenmukaiseksi lakkauttaa kä-
sityöpajan alayksikön ja yhdistää toimintoja osittain työhönkuntoutusyk-
sikköön 1.8.2011 lukien. Sosiaalivirasto on esittänyt kahta vaihtoehtois-
ta ratkaisua käsityöpajan tilanteeseen. Sen toiminta voidaan sosiaalivi-
raston mukaan joko osittain yhdistää työhönkuntoutusyksikköön tai sel-
laisenaan siirtää toiseen virastoon tai liikelaitokseen. Toinen vaihtoehto
olisi toiminnan osittainen jatkaminen sosiaalivirastossa. Sosiaaliviras-
ton toimintana Käsityöpajan toiminnoista voitaisiin jatkaa betonitöiden
tekemistä Uusixverstaiden tiloissa. Käsityöpajan vanhojen tuotteiden
huoltoa ja korjausta voitaisiin suurelta osin toteuttaa Pakilan työkes-
kuksessa, jos osa käsityöpajan henkilöstöstä siirtyisi sinne.



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  29 (89)
Kaupunginhallitus

31.10.2011

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

nhallitus
FI0680001200062637 FI02012566

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että kaupunginvaltuusto käsitteli
11.5.2011 aloitetta käsityöpajan jatkosta ja kaupunginhallituksen esitys
hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallituksen esityksessä todettiin
mm. että käsityöpajan tekemät eläinhahmot elävöittävät kaupunkia ja
edesauttavat näin kaupunkiviihtyvyyttä. Käsityöpajan valmistamat tuot-
teet ja huoltotyö ovat erikoisosaamista, mitä ei tällä hetkellä ole saata-
vissa muualta. Sosiaalivirasto vastaa sille kuuluvan käsityöpajatoimin-
nan turvaamisen vaihtoehtojen selvittämisestä ja jatkoa koskevien rat-
kaisujen tekemisestä eikä toiminnan siirto muuhun hallintokuntaan ole
tällä hetkellä tarkoituksenmukaista

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Sanna Vesikansan talousarvioaloite.pdf
2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 3.5.2011.pdf
3 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf
4 Henkilöstökeskuksen lausunto 17.5.2011.pdf
5 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B61D0085C-4B46-428F-BFDD-C011DEFC5382%7D&vsId=%7B4EBF7EAE-4796-4CD7-B86F-70F3CB588D81%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8F7348A8-3B46-41FF-970B-DEB02C765978%7D&vsId=%7BCC80991C-9CBD-4778-88DD-ACFF7741FD2B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF6A23EE6-9505-4480-BBA9-4F170EFC1531%7D&vsId=%7B756B0C90-C431-499A-A0F5-4A1CECEF8371%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC61DBADA-2296-4E98-AF0D-64D2E19172B2%7D&vsId=%7B0997AB73-113C-45E1-8475-13067F48D46C%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BAD6A649F-7FA7-4752-9664-7FD172AD5756%7D&vsId=%7B720B1138-2C70-4C70-8B92-7EF22A249B1B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen aikuispalve-
luiden hoitoketjujen parantamisen ja mielenterveyskuntoutujien
palveluasumisen rahoittamisesta

HEL 2011-003060 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan sosiaaliviraston aikuispalveluihin vähintään 4 milj. euroa lisää hoi-
toketjujen parantamiseen ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumis-
paikkojen lisäämiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaaliviraston, terveyskeskuksen ja
HUS:n yhteisessä työryhmässä tehdään vuoden 2011 aikana suunni-
telma mielenterveyskuntoutujien hoitoketjun tehostamiseksi. Suunni-
telmassa otetaan huomioon kotihoito, SAS-toiminta, asumispalvelut,
sairaalahoito ja kuntoutuspalvelut. Mielenterveyskuntoutujien asumis-
palvelujen työnjaon mukaan terveyskeskus vastaa kuntouttavan asu-
misen järjestämisestä ja sosiaalivirasto tuki- ja palveluasumisen järjes-
tämisestä. Sosiaalivirastossa on suunniteltu lisättäväksi palveluasumi-
seen tänä vuonna 20 paikkaa, ja vuodelle 2012 suunnitellaan 30 lisä-
paikkaa.  Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen pääluokkaan kaupunginhal-
lituksen käyttövaroihin on kohdennettu 2,5 milj. euron määräraha talo-
usarvioon vuodelle 2012 alle 65-vuotiaiden ja mielenterveyskuntoutuji-
en asumispalveluihin. Määräraha parantaa sosiaali- ja terveystoimen
hoitoketjuja ja asumispalveluja noin 50 paikalla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
3 Sosilaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B3F9939E5-5FD4-4138-AAB8-F0D3DEC8DB76%7D&vsId=%7BCE6F260C-CDAA-4C9B-B715-60A03378A052%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B04A413C0-88A5-4A03-AA32-09710980E5BC%7D&vsId=%7B41917E96-D886-4CA2-9536-A3C52CFB43CD%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BBAD8AB7E-E1E4-4148-B9C2-14953210F445%7D&vsId=%7B6514BE4F-BEC0-4B4D-8014-93A14C455D00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen uusien tila-
päiseen asumiseen tarkoitettujen perheasuntojen kulujen kattami-
sesta ja henkilöstön palkkaamisesta

HEL 2011-003064 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan tarvittava määräraha vähintään kahdeksan uuden tilapäiseen
asumiseen tarkoitetun perheasunnon kulujen kattamiseen ja tarvittavan
henkilökunnan palkkaamiseen.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
asunnottomuudesta kärsivät entistä enemmän lapsiperheet. Syitä lap-
siperheiden asumisongelmiin ja ahdinkoon on useita. Sosiaalivirastos-
sa lapsiperheiden ongelmaan on tartuttu ja lähdetty kehittämään asun-
nottomiksi jääville lapsiperheille kohdennettua lyhytaikaista vuokra-
asuntotoimintaa. Vuonna 2010 aloitti toimintansa Loviisankadun per-
heasunnot. Perheasunnot (8 kpl) on tarkoitettu tilapäiseen, välivaiheen
asumiseen (noin 6 kk), kunnes perheelle järjestyy pysyvämpi asunto.
Asumisen aikana perhe hoitaa asioitaan kuntoon tarvittaessa sosiaali-
työn tukemana. Tavoitteena on, että perhe voi siirtyä Helsingin kau-
pungin tai muun vuokranantajatahon normaaliin asuntokantaan. Lovii-
sankadun perheasunnot ovat lapsiperheiden palvelujen sekä aikuisten
palvelujen sosiaalisen ja taloudellisen tuen ja sosiaalisen kuntoutuksen
asumisen tuen yhteistyönä kehitetty toimintamalli. Toiminnasta on saa-
tu myönteisiä kokemuksia. Sosiaalitoimen määrärahojen tarkemmat
kohdentamiset tehdään käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä
syksyllä, kun kaupungin talousarvio on vahvistettu.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Kiinteistölautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BEF818477-E70A-4663-9B22-D2DFF95F4FEE%7D&vsId=%7BD934EDAD-1B62-4ADC-889E-582666134B65%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8336FE3B-2673-47FF-8DD3-31C72214B125%7D&vsId=%7B370E346F-E607-42E9-9839-D1C03027E8E3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD8EE308E-7368-4C2E-A08E-32D29E0C0BCB%7D&vsId=%7BF0335DF0-E8A5-4B83-8F15-87F6C88EBE88%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen alueellisen
palveluoppaan lähettämisestä jokaiselle yli 65-vuotiaalle kuntalai-
selle kotiin

HEL 2011-003068 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan 70 000 euroa alueellisen palveluoppaan lähettämiseksi jokaiseen
yli 65-vuotiaan kuntalaisen kotiin ilman erillistä pyyntöä.

Kaupunginhallitus toteaa, että se pitää tärkeänä neuvontaa ja palveluis-
ta tiedottamista kuntalaisille. Iäkkäiden helsinkiläisten palveluista ja
etuuksista on saatavilla tietoa sosiaaliviraston ikäihmisten alueellisista
palveluoppaista sekä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteisestä
palveluoppaasta senioreille. Alueellinen palveluopas lähetetään jokai-
selle kunakin vuonna 75 vuotta täyttävälle helsinkiläiselle kotiin samal-
la, kun hänelle tarjotaan hyvinvointia edistävää kotikäyntiä, ellei hän ole
jo palvelujen piirissä. Alueelliset palveluoppaat ovat saatavilla Interne-
tissä. Oppaita on jaossa sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi erilaisissa
info- ja neuvontapisteissä, joissa kuntalaisille tarjotaan tietoa palveluis-
ta henkilökohtaisesti. Esimerkiksi palvelukeskuksen palveluneuvojan
puoleen voi kääntyä saadakseen neuvontaa tai ohjausta. Palvelukes-
kuksissa ja omaishoidon toimintakeskuksissa tarjotaan asiakkaille
myös henkilökohtaista tietokoneen käytön opastusta, jonka tärkeä osa
on tietojen ja palvelujen etsiminen Internetistä. Tiedotusta olemassa
olevista palveluoppaista ja palveluneuvonnasta on mahdollista sekä
tarpeellista tehostaa, jotta iäkkäät helsinkiläiset saavat tarvitsemansa
tiedon heille suunnatuista palveluista ja etuuksista.  Määrärahojen tar-
kemmat kohdentamiset tehdään käyttösuunnitelmien laadinnan yhtey-
dessä syksyllä, kun kaupungin talousarvio on vahvistettu.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B7442D1E9-09F2-4826-A9FB-2B8B35D28641%7D&vsId=%7B41695B45-4187-4202-B5B9-4A9DF5F9E7D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8119C4DF-0682-43DD-A0BE-3E060179AE30%7D&vsId=%7B8719ED83-5B78-488B-B57B-6AFB693984D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen asumisneuvo-
jien palkkaamisesta kaikkiin kaupungin kiinteistöyhtiöihin

HEL 2011-003070 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan riittävä määräraha asumisneuvojien palkkaamiseen kaikkiin kau-
pungin kiinteistöyhtiöihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin asumisneuvonnan toiminta-
mallia on kehitetty ehkäisemään häätöjä ja täten vähentämään asun-
nottomuutta. Asumisneuvonta pohjaa pitkäaikaisasunnottomuuden vä-
hentämisohjelmaan vuosina 2008–2011. Tällä hetkellä asumisneuvojia
on 10. Helsingin asumisneuvonta on kehitetty alueellisten tarpeiden
mukaisesti. Asumisneuvontaa on myös laajennettu sosiaaliasemille.
Viisi asumisneuvojaa työskentelee sosiaaliasemilla ja he ovat luoneet
tiiviin yhteistyön alueen kiinteistöyhtiöiden kanssa. Toiminta on selke-
ästi vähentänyt häätöjä.  Asumisneuvontatoimintaa kehitetään ja tarjon-
taa laajennetaan edelleen vuonna 2011.

Yhden asumisneuvojan palkkakustannukset ovat vuodessa noin
35 000 euroa, joten kokonaiskustannus olisi noin 0,5 milj. euroa. Kiin-
teistöyhtiöt ovat maksaneet asumisneuvojan kustannuksista
10- 20 %. Sosiaalilautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 ei si-
sällä asumisneuvojien määrän lisäämistä. Hallintokunnat tekevät tar-
kemmat määrärahakohdennukset käyttösuunnitelmissaan, kun talous-
arvio on hyväksytty.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Kiinteistölautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B47CAF259-4CD5-4BB3-8A9E-D3E6ACBF14DB%7D&vsId=%7B9A853F73-116E-4D28-941B-281132359140%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B13BD44D2-9942-4D4D-B9E2-41C331D989F2%7D&vsId=%7BB58A5ED9-8ABF-498B-BEF2-D73AE4EFCA84%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B95E5F8D6-646E-4F18-9EFB-DFF95003096C%7D&vsId=%7B8073E770-7977-4B66-A183-5B282F9AA9BF%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen kohtuuhin-
taisten vuokra-asuntojen rakentamisen lisäämisestä

HEL 2011-003074 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Aloitteessa esitetään, että talousarvioon varataan riittävä määräraha
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen voimakkaaseen lisäämiseen.

Kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja toteaa, et-
tä aloitteessa kiinnitetään huomiota merkittäviin asuntopoliittisin ongel-
miin kuten asunnottomuuteen, tilapäismajoitukseen ja kohtuuhintaisten
vuokra-asuntojen puutteeseen. Näihin ongelmiin on monia tonttien riit-
tämättömyydestä, tuotannon rakenteesta, rakentamisen kalleudesta
sekä suhdanteista johtuvia syitä. Toisaalta kaupunki on omilla päätök-
sillään määritellyt valtion tukeman vuokra-asuntotuotantoa varten mak-
simitavoitteen. Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto rahoitetaan hyvin
pitkälle valtion asuntorahaston, pankkien ja kaupungin lainoin eikä tuo-
tantoa pystytä lisäämään talousarviomäärärahaa suurentamalla kuten
aloitteessa on esitetty.

Kaupunki sitoutuu omalta osaltaan valtion ja Helsingin seudun 14 kun-
nan laatimaan maankäytön, asumisen ja liikenteen nk. MAL-
aiesopimukseen seudun yhteisvastuullisen asuntotuotannon toteutta-
miseksi. Aiesopimuksessa määritellään seudullisesti myös kohtuuhin-
taisen asuntotuotannon osuudet.

Kaupungin rakennuttama oma asuntotuotanto nostetaan taloussuunnit-
telukauden aikana 1 500 asunnon tasolle. Tontinluovutuksissa huoleh-
ditaan, että omassa tuotannossa myös ara-vuokra-asuntojen tuotanto-
tavoitteeseen päästään. Kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentami-
sessa mahdollistetaan asuntotuotantotavoitteiden toteutuminen. Valtion
tukema vuokra-asuntotuotanto rahoitetaan hyvin pitkälle valtion asunto-
rahaston, pankkien ja kaupungin lainoin. Helsingin kaupungin asunnot
Oy:n tarvitsema omarahoitus uudistuotannolle ja peruskorjaustoimin-
nalle turvataan. Tuotantoa ei pystytä lisäämään talousarviomäärärahaa
suurentamalla kuten aloitteessa on esitetty.
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Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin strategiaohjelmassa
mainitaan mm., että tärkeimpiä tavoitteita ovat kodittomuuden poista-
minen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, mielenterveyskuntoutujien aito
osallisuus yhteiskunnan arjessa, köyhyyden vähentyminen sekä vaike-
asti työllistyvien työhön kuntoutuminen ja kiinnittyminen. Pitkäaikai-
sasunnottomuuden poistaminen on myös sosiaaliviraston kärkihanke.
Hanke edistyy vuonna 2012, jolloin pitkäaikaisasunnottomien määrä
vähenee 290 henkilöllä tuetun asumisen paikkojen myötä. Asunnotto-
muutta ehkäisevä asumisneuvonta vakinaistetaan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Kiinteistölautakunnan lausunto 3.5.2011.pdf
3 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 18.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFA6221DD-87C2-42DC-80C5-FFEFFA961B08%7D&vsId=%7BA2998886-A888-44C2-8695-624C4640E8E6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8A52424C-CD48-4255-A538-101EC3C4638B%7D&vsId=%7B34751A39-790B-46DE-AE0F-17335EA297DB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B23CEC7A1-DC85-4DDB-B5C6-EDD145CF446B%7D&vsId=%7B6BEBC80C-DEC3-472D-824D-0A1E71969AAD%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen kokopäiväi-
sistä erityisavustajista

HEL 2011-003077 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan riittävä määräraha sen turvaamiseksi, että ne lapset, joille päivä-
koti on esittänyt tukitoimeksi kokopäiväisen avustajan, myös saavat
avustajan.

Kaupunginhallitus toteaa, että lapsen tukemisen suunnitelmat kirjataan
yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitel-
maan. Tuen muoto ja määrä sovitetaan aina yksilöllisesti lapsen tarpei-
siin.

Päivähoitoasetuksen mukaan, kun päiväkotiin otetaan lapsi, joka on
erityisen hoidon tai kasvatuksen tarpeessa, on hänestä hankittava alan
erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto.

Näissä tilanteissa lapsen tukemiseen tarvitaan yleensä erityispedago-
gista osaamista ja päätöksiä rakenteellisista tukitoimista. Niitä ovat
esim. hoito- ja kasvatushenkilöstön ja lasten suhdeluvun muuttaminen,
erityislastentarhanopettajan sijoittaminen lapsiryhmiin, joissa on erityis-
tä tukea tarvitsevia lapsia, integroitu erityisryhmä tai erityisryhmä ja eri-
tyisavustajan palvelut.

Kun lapsen saama tavanomainen varhaiskasvatuksellinen tuki katso-
taan riittämättömäksi, voi lapsen päivähoitohenkilöstö asiantuntijalau-
suntoon viitaten kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultoinnilla
tehdä esityksen päivähoitoalueen päällikölle, miten esitetyllä rakenteel-
lisella tuella lapsen tukemista voitaisiin tehostaa.

Päivähoidon vastuualueella on yhteensä 185 erityisavustajan vakans-
sia, joita käytetään lapsen tarpeen mukaan yhdelle, kahdelle, kolmelle
lapselle tai ryhmäkohtaisena avustajana erityis- ja integroiduissa eri-
tyisryhmissä. Tarvittaessa myös siviilipalvelusmiesten käyttö erityis-
avustajina on mahdollista. Joka toinen vuosi vakanssien jako ja käyttö-
tarkoitus tarkistetaan, jotta varmistetaan se, että avustajaresurssia on
tarpeenmukaisesti käytössä koko kaupungin päivähoidossa. Yhden eri-
tyisavustajan palkkakustannukset ovat vuodessa noin 33 000 euroa.
Talousarvio ei sisällä erityisavustajien lisäyksiä lasten päivähoitoon.
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Hallintokunnat täsmentävät määrärahojen kohdentumisen käyttösuun-
nitelmissaan, kun talousarvio on vahvistettu.

Vuoden 2012 osalta saadaan lisäresurssia lasten tukemiseen siten, et-
tä päiväkodeissa työskentelevien työllistämisvaroin palkattujen henki-
löiden työpanos kohdennetaan lasten erityisavustajina toimimiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
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Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  38 (89)
Kaupunginhallitus

31.10.2011

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

nhallitus
FI0680001200062637 FI02012566

29

Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen opioidiriippu-
vaisten psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen turvaamisesta

HEL 2011-003085 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan riittävä määräraha sen turvaamiseksi, että kaikki opioidiriippuvai-
set saavat asetuksen mukaisessa laajuudessa tarvitsemaansa psy-
kososiaalista tukea ja kuntoutusta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki tarjoaa sekä kuntout-
tavaa että haittoja vähentävää korvaushoitoa. Haittoja vähentävässä
korvaushoidossa toteutetaan avohoitona yhteisömuotoista hoitoa, jo-
hon kuuluu yhteisökokouksiin osallistuminen, yhteisöisäntänä/-
emäntänä toimiminen sekä vertaistuki. Potilaille tehdään hoitosuunni-
telma, heidän terveydentilaansa arvioidaan ja he saavat hoitoa. Potilail-
le jaetaan korvaushoitolääke ja he saavat palveluohjausta esimerkiksi
taloudellisen tilanteen osalta. Terveysasemilla annettava opioidikor-
vaushoito kohdistuu kuntouttavassa hoitoisuusluokassa oleviin potilai-
siin. Korvaushoidon hoitoprosessia on merkittävästi kehitetty ja sosiaa-
livirasto seuraa ja valvoo palvelujen tuottamista erityisesti haittoja vä-
hentävässä hoidossa, koska se on uusi ja kehittyvä hoitomuoto.

Sosiaalivirasto vastaa pääosin opioidikorvaushoidon tarpeen arvioinnis-
ta, jonon koordinoinnista ja hoitopaikan järjestämisestä. Sosiaalivirasto,
terveyskeskus, HYKS:n ja muut yhteistyökumppanit osallistuvat korva-
ushoidon palveluprosessin edelleen kehittämiseen. Sosiaaliviraston,
terveyskeskuksen ja HYKS:n päihdepsykiatrian poliklinikan yhteistyönä
onkin arvioitu, että vaikka korvaushoitopaikkoja on jo lisätty, niitä tarvi-
taan edelleen lisää.  Vuoden 2012 talousarviossa on varauduttu korva-
ushoidon asiakasmäärän lisäämiseen. Korvaushoidon palveluprosessin
kehittämistä jatketaan edelleen.

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen kotihoidon
henkilökunnan lisäämisestä

HEL 2011-003087 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuusto varaa
1,5 milj. euron määrärahan kotihoidon henkilökunnan vahvistamiseen
36 hoitajalla eli saman verran kuin vuodenvaihteen hoitotyöntekijöiden
siirto psykiatriaan aiheutti henkilöstön vajausta kotihoitoon.

Kaupunginhallitus toteaa, että vanhusten palvelujen rakennemuutosta
jatketaan Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaisesti siten, että
ennaltaehkäiseviä palveluja tarjotaan väestönkasvua vastaavasti ja
ympärivuorokautista palvelua, erityisesti laitoshoitoa vähennetään. En-
naltaehkäisevien palvelujen avulla vähennetään painetta kotihoitoon
sekä ympärivuorokautiseen palveluun. Kotihoitoa tukevia palveluja, ku-
ten päivätoimintaa, lyhytaikaishoitoa ja palvelukeskustoimintaa lisä-
tään. Kotihoidossa lisääntyvää palvelutarvetta voidaan osittain tyydyt-
tää prosesseja tehostamalla ja välitöntä työaikaa lisäämällä.

Vanhusten hoitoketjun sujuvuutta tehostetaan sosiaaliviraston ja terve-
yskeskuksen yhteistyönä. Samalla pyritään siihen, että ympärivuoro-
kautiseen hoitoon siirtymistä voidaan myöhentää kotona ja palveluta-
lossa asumista tukemalla. Kotihoidon resurssien vahvistamiseen on va-
rattu 1,5 milj. euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2011 alussa toteutettu
mielenterveystiimien siirto psykiatriaan ei vähentänyt kotihoidon tehtä-
vissä toimivan henkilökunnan määrää, vaan merkitsi ainoastaan heidän
organisatorista siirtymistään toiselle osastolle.

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen täydentävän
ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta

HEL 2011-003090 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuusto varaa vuo-
den 2012 talousarvioon riittävät määrärahat täydentävän ja ehkäisevän
toimeentulotuen käytön lisäämiseksi kaupunkilaistemme köyhyyden
torjumiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön suositus
on, että kunta varaa 3,3 % toimeentulotukimäärärahoista ennaltaehkäi-
sevään toimeentulotukeen. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa
toimeentulotukilain soveltajille ohjeistetaan, että kunta voi päättämiensä
perusteiden mukaan myöntää vaihtoehtoisesti tuen joko täydentävänä
toimeentulotukena tai ennaltaehkäisevänä toimeentulotukena.

Sosiaalivirasto budjetoi vuosittain 3 % toimeentulotukimäärärahoista
ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen. Vuonna 2010 täydentävää
toimeentulotukea myönnettiin 8,5 milj. euroa ja ehkäisevää toimeentu-
lotukea 3,6 milj. euroa.

Vuonna 2011 on talousarvion sitovana tavoitteena, että 3 % toimeentu-
lotukimäärärahoista käytetään ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen.
Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana myönnettiin ennalta-
ehkäisevää toimeentulotukea 1,1 milj. euroa (osuus 3,0 %) ja täydentä-
vää toimeentulotukea 2,6 milj. euroa (osuus 7,1 %). Täydentävän ja
ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä sosiaalityön välineenä tullaan
edelleen kehittämään. Sosiaalilautakunnan vuoden 2012 talousarvio-
ehdotuksessa toimeentulotuen talousarviokohdan sitova tavoite on
edelleen, että 3 % toimeentulotukimäärärahoista käytetään ennaltaeh-
käisevään toimeentulotukeen

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFAE98106-5BA1-4FEB-9D5A-029FFA480747%7D&vsId=%7B5C6ADE61-BB20-4854-8515-B76E71B2C08B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen etävanhempi-
en toimeentulotuesta

HEL 2011-003097 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan riittävä määräraha, jotta niiden vähävaraisten etävanhempien, jot-
ka saavat toimeentulotukea, lasten tapaamiskulut huomioidaan jatkos-
sa aina toimeentulotuen perusosan mukaan tapaamispäivää kohden
nyt käytettävän ruokarahanormin asemasta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin sosiaalivirastossa etävan-
hemman tapaamisesta aiheutuviin kuluihin myönnetään täydentävää
toimeentulotukea ja lähtökohtana on, että tapaamiskulut huomioidaan
elatusvelvolliselle tapaamispäivien osalta siinä laajuudessa kuin ta-
paamissopimuksessa on vahvistettu tai tuomioistuimen päätöksessä on
päätetty pääsääntöisesti ravintonormin mukaan, mutta perustelluista
syistä todellisten tapaamiskulujen mukaan, mikä voi olla enemmänkin
kuin lapsen iän mukainen perusosa päivää kohti. Vuoden 2011 kolmen
ensimmäisen kuukauden aikana täydentävää toimeentulotukea on
myönnetty 2,6 milj. euroa, yli 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten
vastaavana aikana. Tätä määrärahaa on käytetty mm. etävanhempien
tapaamiskuluihin. Täydentävän tuen käyttöä sosiaalityön välineenä tul-
laan edelleen kehittämään. Talousarvio ei sisällä lisämäärärahaa aloit-
teessa mainittuun tarkoitukseen. Hallintokunnat tarkentavat määräraho-
jensa kohdentumisen tulosbudjettien ja käyttösuunnitelmien laadinnan
yhteydessä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen köyhien lap-
siperheiden tukemista

HEL 2011-003112 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan köyhien lapsiperheiden tukemiseksi siten, että sosiaa-
livirastoissa myönnetään joulukuussa perheen lapsilisän suuruinen eh-
käisevä toimeentulotuki kaikille niille lapsiperheille, jotka ovat oikeutet-
tuja toimeentulotukeen joulukuussa. Kyseinen tuki ei saa vaikuttaa per-
heelle myönnettävään muuhun toimeentulotukeen, ja ylimääräisen tuen
myöntäminen on ohjeistettava.

Kaupunginhallitus toteaa, että ensisijaista on, että lapsiperheiden köy-
hyyttä tulisi vähentää valtakunnallisilla ratkaisuilla joko kohdentamalla
lisätulonsiirtoja lapsiperheille ja erityisesti yksinhuoltajille tai verotuksen
avulla. Helsingissä myönnettiin viime vuonna ennaltaehkäisevää toi-
meentulotukea 3,6, milj. euroa ja täydentävää toimeentulotukea 8,5
milj. euroa, josta osa kohdistuu lapsiperheiden tukemiseen. Ennaltaeh-
käisevää toimeentulotukea käytetään lapsiperheiden köyhyyserojen ta-
soittamiseksi esim. lasten harrastustoiminnassa ja lomatoiminnassa
myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Talousarvio ei sisällä lisämää-
rärahaa aloitteessa mainittuun tarkoitukseen. Hallintokunnat tarkenta-
vat määrärahojensa kohdentumisen tulosbudjettien ja käyttösuunnitel-
mien laadinnan yhteydessä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
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Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen neuvolatoi-
minnan lisäresursointiin varattavista valtionavuista

HEL 2011-003114 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan asetuksen mukaisten tarkastusten järjestämiseksi Helsingin saa-
mat neuvolatoiminnan lisäresursointiin varatut valtionavut.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä valtionosuudet käsitellään
yleiskatteellisina ja ne kirjataan kirjapito-ohjeiden mukaisesti keskitetyl-
le tulotilille kaupungin talousarvion tuloslaskelmaosaan.

Neuvolatoimintaan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kohdentui
vuonna 2011 lisämäärärahaa koko maassa 9,0 milj. euroa. Helsingin
osuus tuosta 9,0 milj. eurosta voidaan arvioida esim. siten, että Helsin-
gin osuus on 3,6 %, kun lasketaan ”kunnan peruspalvelujen valtion-
osuuksien” Helsingin osuus koko maan osuudesta ja huomioidaan
myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, joka vie vuonna
2011 Helsingiltä -302,7 milj. euroa. Näin ollen Helsingin osuus neuvola-
toiminnan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lisärahoituksesta
vuonna 2011 olisi
324 000 euroa. Lisääntyneiden tehtävien hoitaminen tiukassa kuntata-
louden tilanteessa aiheuttaa tarpeiden ja resurssien yhteensovittamis-
ta. Hallintokunnat tarkentavat määrärahojensa kohdentumisen tulos-
budjettien ja käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Terveyskes-
kus on tehostanut nykyisten henkilöstövoimavarojen käyttöä mm. kehit-
tämällä henkilöstöryhmien välistä työnjakoa ja neuvolatyön yksikköön
palkattiin kevään 2011 aikana yhteensä 13 terveydenhoitajaa.

Terveyslautakunta on hyväksynyt 14.12.2010 lasta odottavien perhei-
den, lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden terveystarkastuksia sekä opis-
kelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevan Helsingin terveyskes-
kuksen kokonaissuunnitelman toimeenpano-ohjelman. Terveyskeskus
seuraa neuvolatoiminnan kehittymistä ja arvioi neuvolaresurssien riittä-
vyyttä. Hyväksyessään toimeenpano-ohjelman terveyslautakunta edel-
lytti, että sille valmistellaan selvitys asetuksen sisällön toteutumisesta ja
resurssien riittävyydestä vuonna 2011 saatavien kokemusten perus-
teella.
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, on myös il-
moittanut valvovansa asetuksen toimeenpanoa ja resurssien riittävyyttä
kunnissa ja kuntayhtymissä ja valmistelevansa valvontaohjelmaa neu-
volatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B04D7DC73-9FAA-426E-BFA3-D253218D0516%7D&vsId=%7BE5009A49-63CA-417A-9026-A7F6B05CFADF%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8E29C9C4-A1B3-4A1C-B0A4-C748679F72ED%7D&vsId=%7B5B1C1C7C-0636-4AA9-BBE8-E9153836508D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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35

Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen 18 uuden hoi-
tajan palkkaamisesta psykiatriseen kotihoitoon

HEL 2011-003116 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan määräraha 18 uuden hoitajan palkkaamiseen psykiatriseen koti-
hoitoon, yhteensä 800 000 euroa.

Kaupunginhallitus viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
terveyskeskuksen kotihoidon mielenterveystiimeihin kuului yhteensä 36
vakanssia. Nämä tiimit vakansseineen siirrettiin vuoden 2011 alusta ko-
tihoito-osastosta psykiatriaosastoon, jotta näin voitaisiin aiempaa pa-
remmin turvata ja kehittää psykiatristen potilaiden saamia kotihoitopal-
veluja. Pääosa vakansseista liitettiin psykiatrian poliklinikoiden toimin-
toihin. Neljä vakanssia varattiin vanhuspsykiatrisen konsultaatiotiimin
käyttöön sekä kaksi suunnitteilla olevaan neuropsykiatriseen konsultaa-
tiotiimiin. Toiminnoille laadittiin samalla arviointikriteerit, joita tarkastel-
laan ensimmäisen kerran vuoden 2012 alussa.

Uusien toimintakäytäntöjen järjestäminen on vielä alkuvaiheessa. Hen-
kilökuntaa koulutetaan ja ohjataan tavoitteellisen psykiatrisen kotikun-
toutuksen turvaamisessa. Ensisijaisen tärkeää on saada nyt sovittu
työmalli toimimaan, vakiinnuttaa se osaksi nykyistä toimintakäytäntöä
ja suorittaa vuoden kuluttua toiminnan suunniteltu arviointi. Uuden toi-
mintamallin tuloksista ei ole vielä riittävästi tietoa esitettyjen henkilöstö-
resurssilisäysten arvioinnin perustaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD4DD01C3-06B2-4222-A383-15E00CD4C7E5%7D&vsId=%7B534B3381-4732-4647-88CA-28CC20399F94%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0869BB18-4ABA-48FD-AA92-3DFAFC99E874%7D&vsId=%7BDEDA0605-CEF3-4D84-8B23-46D4952C1DAE%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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36

Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen vanhusten
päivätoimintapaikkojen lisäämisestä

HEL 2011-003118 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan riittävä määräraha vanhusten päivätoimintapaikkojen lisäämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että vanhusten päivätoiminta on tarkoitettu
65 vuotta täyttäneille kotona asuville helsinkiläisille. Päivätoiminta on
ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää tavoitteellista toimintaa.
Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ensisijaisesti muistisairaiden asi-
akkaiden ja/tai omaishoidettavien kotona asumista ja ylläpitää omatoi-
misuutta ja itsenäistä tai tuettua selviytymistä sekä tukea omaisten ja
omaishoitajien jaksamista. Asiakkaalle myönnetään päivätoimintapaik-
ka palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja mikäli palveluntarvetta ei to-
deta, asiakas ohjataan palvelu- ja virkistyskeskuksiin. Vuonna 2010
päivätoiminnassa oli 1 659 asiakasta, joka oli 4,2 % 75- vuotiaista hel-
sinkiläisistä. Vanhusten palvelujen vastuualueella lisätään vanhusten
päivätoimintapaikkoja vuoden 2011 aikana. Kaksi uutta 16-paikkaista
päivätoimintayksikköä avataan vuoden 2011 aikana, toinen Myllypuron
vanhustenkeskuksessa syyskuussa ja toinen Syystien vanhustenkes-
kuksessa loppuvuodesta. Päivätoiminnan palvelusetelikokeilun käyn-
nistämisestä sosiaalilautakunta päätti 19.10.2010 (400 §). Vuonna
2012 on tarkoitus säilyttää päivätoimintapaikkojen määrä vuoden 2011
tasolla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9589A224-3B66-431F-99FC-179E15AD28FA%7D&vsId=%7B4227FD9B-9B4C-45EA-859E-1DBE85DE0F3D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BAA936DD6-7ABC-4DFD-A9A6-53E464251E77%7D&vsId=%7B87EECEF5-2073-4B44-BBC1-9B3F8758EC8E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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37

Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen henkilökun-
nan palkkaamisesta aikuisten palveluihin

HEL 2011-003123 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan riittävästi määrärahoja aikuisten taloudellisen ja sosiaalisen tuen
vakituisen henkilökunnan ja myös vuosilomasijaisten palkkaamiseen.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
toimeentulotukilain muutoksessa (1.1.2008 alkaen) määriteltiin, että
toimeentulotukipäätökset tulee tehdä viivytyksettä kuitenkin viimeistään
seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Helsingin sosi-
aalivirasto on pystynyt tekemään toimeentulotukipäätökset alle seitse-
män arkipäivän määräajan. Keskimääräinen käsittelyaika oli neljä arki-
päivää maaliskuussa 2011. Asiakkailla on ollut myös mahdollisuus ta-
vata sosiaalialan ammattilaista halutessaan. Sosiaalityön tilannearvioita
oli vuonna 2010 asiakkailla 28 % enemmän kuin vuonna 2009 ja sosi-
aalityön suunnitelmia 9 % enemmän kuin vuonna 2009.

Talousarviossa ei ole erikseen kohdennettu henkilöstöresursseja sosi-
aaliseen ja taloudelliseen tukeen. Hallintokunnat tekevät määrärahojen
tarkemmat kohdentamiset käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä
syksyllä, kun kaupungin talousarvio on vahvistettu.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BAABED026-D5EC-492D-B615-E743F0438515%7D&vsId=%7BCA1C8CC0-7445-48F7-B610-5C8A3ED37EB6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC55FBF2A-DB6E-4AFD-B3F9-5F4EE8E6FA65%7D&vsId=%7BA215F78C-9143-4BE3-A289-012968F37213%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document








Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  48 (89)
Kaupunginhallitus

31.10.2011

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

nhallitus
FI0680001200062637 FI02012566

38

Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen vaikeimmin
työllistettävien toimeentulotuen asiakkaiden aktivoinnin lisämäärä-
rahoista

HEL 2011-003126 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan lisää 400 000 euroa vaikeimmin työllistettävien toimeentulotuen
asiakkaiden aktivointiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaaliviraston strategian mukaisesti
nuorten alle 25-vuotiaiden toimeentulotuen saantia tulee vähentää.
Toimeentulotuen asiakkaille suunnattua työllisyyden hoidon määrära-
haa on vuositasolla yhteensä 800 000 euroa, josta 400 000 euroa käy-
tetään nuorten kesätyöprojektiin. Vuonna 2011 käytetään nuorten alle
25-vuotiaiden työttömien aktivointiin 400 000 euroa Voimalinja-
hankkeessa, jota toteutetaan vuosina 2011 - 2013. Vuonna 2010 sama
400 000 euron määräraha käytettiin työttömien ryhmätoiminnan kehit-
tämiseen. Opetusviraston alaiseen ensisijaisesti 15-19 -vuotiaille pe-
rusasteen jälkeen vaille jatko-opiskelupaikkaa jääneille helsinkiläisille
nuorille suunnattuun työpajatoimintaan on varattu 0,4 milj. euron lisä-
resurssi vuonna 2012. Lisäksi henkilöstökeskus on varannut omaan
työllisyydenhoidon budjettiinsa 400 000 euroa vuodelle 2012. Määrära-
ha on kohdennettu työvoiman palvelukeskus Duurille kuntouttavan työ-
toiminnan järjestämiseksi vaikeimmin työllistettäville henkilöille. Hallin-
tokunnat täsmentävät määrärahojen kohdentumisen käyttösuunnitel-
missaan, kun talousarvio on hyväksytty.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Henkilöstökeskuksen lausunto 17.5.2011.pdf
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD36378C6-4761-41C0-B790-61ECAB018DA3%7D&vsId=%7B0255B4DE-1085-4105-ADC6-5D0C304FD919%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6363FD3C-082B-4DDF-865E-3DB9319ECCF3%7D&vsId=%7BA6A39321-4E56-4CB0-8253-C1DD159065B4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC2039D42-E94D-4650-8C09-3DDB82C4E488%7D&vsId=%7B46121DB6-31BE-4B83-B303-FFC6A623846B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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39

Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen sosiaaliviras-
ton sisäisen valvonnan kehittämisestä

HEL 2011-003129 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon vara-
taan riittävä määräraha, jonka turvin sosiaalivirastossa voidaan kehittää
sisäistä valvontaa ja varmistaa palvelujen toteutuminen luvatussa
muodossa ja tarvittaessa palkata henkilökuntaa konkreettisen valvon-
nan suorittamiseen esim. turvaamalla säännölliset tarkastuskäynnit.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaaliviraston sisäinen valvonta on jär-
jestetty kaupungin ohjeiden mukaisesti. Sosiaalivirastossa sisäinen
valvonta on osa johtamista ja esimiestyötä. Sisäinen valvonta on ennal-
ta ohjaavaa jokapäiväisen toiminnan rutiineihin liittyvää jatkuvaa toi-
minnan ja määrärahojen käytön seurantaa sekä jälkikäteen tapahtuvaa
seurantaa. Esimiehet vastaavat oman toimintayksikkönä sisäisestä val-
vonnasta. Palvelujen laatua valvotaan sopimustuottajien valinnan ja
hyväksynnän yhteydessä sekä palvelun aikana mm. asiakaspalautteen
perusteella. Palautteen perusteella selvitetään tarvittaessa tarkemmin
palvelun laatua ja annetaan ohjeita epäkohtien poistamiseksi. Lisäksi
täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan mm.
laskutusta/maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irti-
sanomista.

Sosiaalivirastossa on käynnistetty sisäisen valvonnan jatkuva itsearvi-
ointiprosessi, jonka perusteella kehittämistoimia suunnataan. Tavoit-
teena on kiinnittää entistä enemmän huomioita hoito- ja palvelusuunni-
telmien toteutumisen seurantaan ja valvontaan. Talousarviossa ei ole
osoitettu erikseen määrärahaa sisäisen valvonnan kehittämiseen. Hal-
lintokunnat tekevät määrärahojen tarkemmat kohdentamiset käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä syksyllä, kun kaupungin talousar-
vio on vahvistettu.

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B21D4146F-1677-42A2-89E6-2B65E22B4186%7D&vsId=%7BCB6D9C5F-3104-44B5-BC78-84F55B7186E9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B71FCDB67-8B0D-4E17-92C8-846BF8252B78%7D&vsId=%7BCC245B85-638C-4D79-9E77-B7662CF81409%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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40

Vastaus valtuutettu Lilli Autin talousarvioaloitteeseen vanhusten-
huollon riittävistä määrärahoista

HEL 2011-003131 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään mm., että vuoden 2012 talousarvioon
varataan riittävästi lisää määrärahoja turvaamaan vanhuksille hyvä hoi-
to ja hoiva ja estämään negatiiviset terveysvaikutukset.

Kaupunginhallitus toteaa, että vanhusten palvelujen rakennemuutosta
jatketaan Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaisesti siten, että
ennaltaehkäiseviä palveluja tarjotaan väestönkasvua vastaavasti ja
ympärivuorokautista palvelua, erityisesti laitoshoitoa, vähennetään.
Ennaltaehkäisevien palvelujen avulla vähennetään painetta kotihoitoon
sekä ympärivuorokautiseen palveluun. Kotona asumista tukevia palve-
luja, kuten päivätoiminta, lyhytaikaishoito, palvelukeskustoiminta ja va-
paaehtoistoiminta, lisätään. Omaishoidon tuen houkuttelevuutta lisä-
tään tarjoamalla entistä monipuolisempia tukipalveluja omaishoitoper-
heille. Painopistettä siirretään edelleen hyvinvointia lisäävien ja ongel-
mia ehkäisevien palvelujen suuntaan. Terveyskeskuksessa kotihoidos-
sa lisätään välittömän asiakastyön osuutta ja kaupunginsairaalassa jat-
ketaan kuntouttavan hoidon tehostamista. Suursuon sairaalan muutos-
ta pitkäaikaissairaalasta kuntouttavaksi akuuttisairaalaksi jatketaan.
Vanhusten hoitoketjun sujuvuutta tehostetaan sosiaaliviraston ja terve-
yskeskuksen yhteistyöllä Tavoitteena on, että ympärivuorokautiseen
hoitoon siirtymistä voidaan myöhentää kotona asumista tukemalla.
Näin jatketaan aikaisempina vuosina hyväksi osoittautuneita käytäntö-
jä, joiden tuloksena vuonna 2010 ympärivuorokautisen hoidon jonoon
asetettiin 11 % vähemmän ikääntyneitä kuin vuonna 2009. Jonotusaika
sairaalasta ympärivuorokautiseen laitoshoitoon oli vuonna 2009 keski-
määrin 35,7 vrk. Vuonna 2010 jonotusaika piteni tilapäisesti ollen pi-
simmillään 87,9 vrk. Tämä johtui samana vuonna toteutetuista laitos-
paikkojen vähennyksistä. Niiden päätyttyä jonotusaika on nopeassa
tahdissa alkanut taas lyhentyä ja oli maaliskuussa 2011 keskimäärin
66,7 vrk.
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Sosiaalitoimelle kohdennetuista määrärahalisäyksistä noin 18,5 milj.
euroa on kohdennettu vanhusten palveluihin. Erityisesti hoitoketjun
toimivuuden ja vanhusten ympärivuorokautisen hoivan varmistamiseksi
sekä vanhusten palvelujen laadun parantamiseksi vanhusten palvelu-
jen määrärahaan on kohdennettu 6,0 miljoonaa euroa. Kohdennus
koskee myös ruotsinkielisten vanhusten avopalvelujen parantamista.
Määrärahojen tarkemmat kohdentamiset tehdään käyttösuunnitelmien
laadinnan yhteydessä syksyllä, kun kaupungin talousarvio on vahvistet-
tu.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Lilli Autin talousarvioaloite.pdf
2 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BAF2A5BDF-CBAD-4F47-B58D-9C287315DD14%7D&vsId=%7BEEB16DF1-8B3D-4227-B409-1142441EB065%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9E0862F4-3F30-480C-AE97-8BFD3065C79C%7D&vsId=%7BD6552CEE-66DF-45A2-99BA-28AD063A4EAC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BDE59172A-66F5-4778-805A-4C0C02180E91%7D&vsId=%7BE033E2D0-AB3F-42BA-9FD0-5A849B267968%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Terhi Mäen ja 9 muun valtuutetun talousarvio-
aloitteeseen alle 25-vuotiaiden nuorten syrjäytymisriskien ehkäisys-
tä

HEL 2011-003141 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan sosiaali-, terveys-, opetus-, ja nuorisotoimen vastuu-
alueille alle 25-vuotiaiden nuorten tukemiseksi ja auttamiseksi aikui-
suuden alkuun.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsin-
gissä on runsaasti palveluja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja eri
virastot sekä kolmas sektori toteuttavat myös ns. etsivää työtä. Uudis-
tetut lastensuojelulaki, nuorisolaki ja toimeentulotukilain muutos velvoit-
tavat viranomaisyhteistyön tiivistämiseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin
tukemisessa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009 – 2012
puitteissa toteutetaan laajoja yhteistyö- ja kehittämishankkeita eri hal-
lintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Suomen lainsäädäntö ei mahdollista vastikkeellista toimeentulotukea
Rotterdamin mallin mukaisesti. Sen sijaan koulutuspaikkojen ulkopuo-
lelle jääneille nuorille, ns. koulupudokkaille voidaan löytää ratkaisuja vi-
rastojen välisenä yhteistyönä ja erilaisten hankkeiden avulla. Esimer-
kiksi opetusministeriön VAMOS-hanke tekee yhteistyötä Helsingin kau-
pungin sosiaaliviraston, terveyskeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja
työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Koulupudokkuutta on käsitelty
myös hallintokuntien ylimenevänä prosessina kaupungin ylimmän joh-
don valmennuksessa vuonna 2011.

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Terhi Mäen talousarvioaloite.pdf
2 Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2011.pdf
3 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
4 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
5 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B40969FBC-2767-47E6-9A2E-92F5FFC15C0E%7D&vsId=%7BA29AB8FA-560C-449C-861B-4D6E54589D5D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1CB09DE2-E4F3-470C-8372-D47CA45D879E%7D&vsId=%7B38A3B110-DB23-4222-BA27-E15A050D97A0%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B02E01197-BB08-4BA1-A830-128D0B4F284F%7D&vsId=%7B3EA86CC6-17DD-4C34-81C8-FEC745B24158%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BCD550513-DFE3-41FC-9EA5-E3221797E185%7D&vsId=%7B5453E2DA-298F-4695-965B-15CDC6E4A1A9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD4A2B3BB-C9EE-49D1-BE8E-35122C10AC0B%7D&vsId=%7BC943AACD-5E8F-4C27-8AF3-47039BD5B253%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Heli Puuran ja neljän muun valtuutetun talous-
arvioaloitteeseen Laajasalon yläasteen koulun kentän vuokratuesta

HEL 2011-003142 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Laajasalon yläasteen koulun
kenttä vuokrataan alueen jalkapalloseurojen käyttöön tekonurmikenttä-
nä kaupungin myöntäessä 50 % vuokratuen kentän vuokraajille.

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan ja opetuslautakunnan lau-
suntoihin ja toteaa, että opetuslautakunta on tehnyt
(22.3.2011, 50 §) Laajasalon yläasteen koulun kenttää koskevan, aloit-
teen mukaisen kehittämispäätöksen vuokraamalla kenttäalueen alueel-
la toimivalle jalkapalloseuralle. Lautakunnan tekemässä päätöksessä
vuokranmäärän laskentaperusteet noudattavat liikuntatoimen sovelta-
maa linjaa, jonka mukaan maa-alueita liikunnalliseen ja siihen välittö-
mästi liittyvään toimintaan vuokrattaessa, kaupungin puolelta huomioi-
daan 50 prosentin vuokrasubventio täysimääräisestä maa-alueen ulos-
vuokraustasosta. Tämän lisäksi avustusasioiden kehittämistyön lähtö-
kohtana pidetään nykyisten määrärahojen yhä tasapuolisempaa koh-
dentumista eri käyttäjäryhmille lajista riippumatta.

Asia on kaupungin puolelta tullut toteutuneeksi aloitteen mukaisesti
aluetta hallinnoivan opetuslautakunnan edellä mainitulla vuokrauspää-
töksellä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Heli Puuran talousarvioaloite.pdf
2 Liikuntalautakunta 17.5.201.pdf
3 Opetuslautakunta 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5682BF3B-18DE-4381-A413-439C11CCA65B%7D&vsId=%7BF20042C7-4249-453C-9CC3-BD0F7FA2DEAC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9586B1FF-970B-4EC9-A390-ECC825635AB5%7D&vsId=%7B03C33725-EA95-4030-AAB3-0BAB00578791%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B757127F8-3FA4-471D-A11E-F543618E0A4A%7D&vsId=%7BAAEC3FE8-152B-4426-802A-0D0B5C95B248%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 15 muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteeseen vanhusten kotihoidon ruotsinkielisen ilta- ja
yöpartion perustamisesta

HEL 2011-003147 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että ruotsinkielisen ympärivuorokauti-
sen kotihoidon takaamiseksi perustetaan vanhusten kotihoidon ruotsin-
kielinen ilta- ja yöpartio, joka toimii koko kaupungissa. Vuoden 2012 ta-
lousarvioon tulee varata riittävä määräraha, jolla katetaan tarvittavien
resurssien painopistemuutoksien sekä vaadittavien organisaatiomuu-
toksien kustannukset.

Kaupunginhallitus viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
kotihoidon järjestäminen äidinkielisenä myös ruotsinkielisille asiakkaille
on tärkeää. Terveyskeskus on panostanut näiden palvelujen kehittämi-
seen viime vuosina voimakkaasti, mutta ruotsinkielistä hoitohenkilökun-
taa ei ole saatavissa riittävästi. Tilanteen parantamiseksi ruotsinkielisiä
palveluja on hankittu myös ostopalveluna. Lisäksi uutena innovaationa
pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin vuonna 2010 pilottiprojekti,
jossa kotihoitokäynneille oli mahdollista hankkia puhelintulkkipalveluja
ruotsiksi. Saatujen kokemusten mukaan ruotsinkieliset asiakkaat eivät
kuitenkaan olleet halukkaita tällaisten tulkkipalvelujen käyttämiseen.
Kaupunginhallitus katsoo, että ruotsinkielisten kotihoitopalvelujen kehit-
täminen talousarvion puitteissa on tarpeellista, mutta koko kaupungin
alueella toimivien, erillisten ruotsinkielisten ilta- ja yöpartioiden perus-
taminen ei ole henkilöstön heikon saatavuuden huomioon ottaen mah-
dollista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Thomas Wallgrenin talousarvioaloite.pdf
2 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B4855F45E-57D2-454B-B614-9B587496CC29%7D&vsId=%7B6B1C5ECA-279F-4581-8E63-1E7AAC940E5F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B29B4ED0E-1414-42B8-A970-6757C9E47327%7D&vsId=%7BDEBC6BC0-686A-4159-BAF2-4BF2704DE5C4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Kati Peltolan ja 12 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteeseen hoiva-asumisen määrärahoista

HEL 2011-003148 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään mm., että sosiaalivirasto tekee sosiaa-
lilautakunnalle selvityksen hoitomuodoittain kahtena edellisenä ja tänä
vuonna toteutuvien hoivavuorokausien määrästä, eri hoivamuotoihin
pääsyn kriteereistä ja niihin tehdyistä muutoksista sekä eri hoivamuoto-
jen menoista ja tuloista ja vuoden 2012 budjettiin ehdotuksen hoivapal-
velujen määrärahasta, jolla hoivajono saadaan lyhennettyä kahteen
viikkoon.

Kaupunginhallitus toteaa, että vanhusten palvelujen rakennemuutosta
jatketaan edelleen Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaisesti
siten, että ennaltaehkäiseviä palveluja tarjotaan väestönkasvua vas-
taavasti ja ympärivuorokautista palvelua, erityisesti laitoshoitoa, vähen-
netään. Ennaltaehkäisevien palvelujen avulla tuetaan kotona asumista
ja vähennetään tarvetta ympärivuorokautiseen palveluun. Vanhusten
hoitoketjun sujuvuutta tehostetaan yhteistyössä terveyskeskuksen
kanssa. Samalla pyritään siihen, että ympärivuorokautiseen hoitoon
siirtymistä voidaan myöhentää kotona asumista tukemalla. Jonotusajat
kaupunginsairaalasta laitoshoitoon nousivat tilapäisesti vuonna 2010
toteutettujen laitospaikkavähennysten takia. Nyt jonotusajat ovat lähte-
neet laskuun. Loppusyksystä lähtien SAS-jonossa olevien vanhusten
määrä kaupunginsairaalan akuuttiyksiköissä on ollut noin 80–90 henki-
löä, mikä on noin 14,6 % sairaansijoista. Samaan aikaan noin 40–50
vanhusta joka kuukausi on siirtynyt ympärivuorokautiseen hoitoon.
Keskimääräinen jonotusaika laitoshoitoon on jo lyhentynyt. Tammi-
kuussa se oli 3 kuukautta ja maaliskuussa 2 kuukautta.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että se 15.11.2010 kehotti sosiaali- ja
terveystointa jatkamaan vanhuspalvelujen rakenneuudistusta tavoittee-
na tarpeenmukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja kotisai-
raanhoidon vahvistaminen sekä laitospainotteisuuden vähentäminen.
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Kaupunginhallitus saa neljän kuukauden välein selvityksen rakenneuu-
distuksen etenemisestä.

Sosiaalitoimelle kohdennetuista määrärahalisäyksistä noin 18,5 milj.
euroa on kohdennettu vanhusten palveluihin. Erityisesti hoitoketjun
toimivuuden ja vanhusten ympärivuorokautisen hoivan varmistamiseksi
sekä vanhusten palvelujen laadun parantamiseksi vanhusten palvelu-
jen määrärahaan on kohdennettu 6,0 miljoonaa euroa. Kohdennus
koskee myös ruotsinkielisten vanhusten avopalvelujen parantamista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Kati Peltolan talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA4874CD4-8D58-4C0C-BDBE-1FC672A4C89D%7D&vsId=%7B7944194C-AB65-4C18-B70A-355429036CDC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1954F2CB-B53B-4C5C-88BD-204321BD74AA%7D&vsId=%7B0E45EC5F-361C-4503-8C8A-10C303FAF01B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Kati Peltolan ja 10 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteeseen terveysasemien uusien työmuotojen kehittämisestä
ja lisäresursoinnista

HEL 2011-003154 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 budjetissa painote-
taan nykyisten lähiterveysasemien ja uusien pääterveysasemien henki-
löstön monipuolistamista ja lisäämistä. Kahden miljoonan lisämäärära-
halla voitaisiin uusia työtapoja vahvistaa kaikilla terveysasemilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että kansallisella tasolla tavoitteena on
helpottaa potilaan hoitoon pääsyä uudistamalla terveyskeskusten
välistä työn- ja vastuunjakoa. Helsingin terveyskeskuksessa uusia
työtapoja kehitetään monin eri tavoin. Terveyslautakunnan 19.5.2010
hyväksymän terveysasemien toiminnan kehittämissuunnitelman
päätavoitteina ovat väestön tasa-arvoinen palvelujen saanti ja hoitoon
pääsy, hoitoon pääsyn ja tuottavuuden parantaminen sekä hoidon
jatkuvuuden turvaaminen pitkäaikaista hoitosuhdetta tarvitseville.
Palveluverkkoa kehitetään ja toimintamalleja muutetaan sisältäen
vapaan hakeutumisen, ammattiryhmien työnjaon kehittämisen ja
hoidon sujuvan järjestämisen yhteistyössä muiden toimijoiden ja
erikoissairaanhoidon kanssa. Osana vapaata hakeutumista
terveysasemille palkitaan parhaiten suoriutuvia yksiköitä. Hyviä
käytäntöjä pyritään laajentamaan.

Hoitoon pääsyn ja työnjaon tarkoituksenmukaisuuden parantamiseksi
terveysasemilla on siirrytty lääkäri- hoitaja- työpari- ja listautumismalliin.
Mielenterveysongelmaisten asiakkaiden perustason hoidon turvaami-
seksi terveysasemilla on 25 psykiatrista sairaanhoitajaa, joiden tehtävä
on vuodesta 2005 lukien muotoutunut erikoissairaanhoidon rajapintayh-
teistyötä tukevaksi.

Vuonna 2010 aloitetussa Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä -
hankkeessa on 13 päihdetyöntekijää ja neljä sosiaalineuvojaa – jokai-
selle terveysasemalle on nimetty omansa. Tavoitteena on mielenterve-
ys- ja päihdeongelmista kärsivien potilaiden aseman vahvistaminen ja
palvelujen turvaaminen sekä toimivat palvelukokonaisuudet. Samalla
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapintayhteistyötä pa-
rannetaan ja perusterveydenhuollon henkilöstön mielenterveys- ja
päihdeosaamista kehitetään.



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  58 (89)
Kaupunginhallitus

31.10.2011

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

nhallitus
FI0680001200062637 FI02012566

Kontulan ja Kivikon terveysasemilla käynnistettiin vuonna 2011 hanke,
jossa terveysasemien ajanvaraus-/vastaanottohenkilökunta ohjaa sovit-
tujen kriteerien perusteella fysioterapeutin vastaanotolle potilaat, jotka
hakeutuvat akuutin selkäkivun vuoksi lääkärin vastaanotolle. Hyvien
kokemusten perusteella toimintaa laajennetaan muille terveysasemille
ja muihin tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että meneillään olevan kehittämistyön vaikut-
tavuudesta ja muista tuloksista ei vielä ole riittävästi tietoa resurssien
arvioinnin perustaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Kati Peltolan talousarvioaloite.pdf
2 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B57FDFA7D-EA19-4FE6-928C-74F203E58B3F%7D&vsId=%7B94DAD1D9-5402-4761-B110-CE11C9C8B892%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC595B5C1-3525-4A62-A453-49DC489C87C4%7D&vsId=%7BF7B8298D-08AD-4282-A260-F1508994B3F6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Sirpa Puhakan ja kuuden muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteeseen lasten iltapäivätoiminnan järjestämisestä

HEL 2011-003155 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että opetustoimen budjettiin lisätään
miljoona euroa, jotta kaikille halukkaille 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille
voidaan taata iltapäiväpaikka.

Kaupunginhallitus toteaa, että opetustoimen vuoden 2012 talousarvio
sisältää 1,0 miljoonan euron lisämäärärahan perusopetuslain mukai-
seen avustettavaan iltapäivätoimintaan. Opetustoimi järjestää vuonna
2012 iltapäivätoimintaa kaikille hakeutuville 1. ja 2. vuosiluokan oppilail-
le.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Sirpa Puhakan talousarvioaloite.pdf
2 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC32605FD-488F-4C46-8427-EBE3BC801CD7%7D&vsId=%7B957C81D8-AB56-4DEF-8C8B-E9D750A01503%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B05934920-6FFD-4670-8ED4-E7EE176E0BB7%7D&vsId=%7BE522E627-D10E-433B-9068-5FB12AFCC83F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Pekka Saarnion ja kahden muun valtuutetun
talousarvioaloitteeseen vanhusasiamiehen palkkaamisesta

HEL 2011-003163 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon 2012 varataan
n. 60 000 -80 000 euron määräraha, vanhusasiamiehen palkkaami-
seen.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen
käytössä on tällä hetkellä yhteensä seitsemän asiamiehen työpanos.
Sosiaalivirastossa työskentelee yksi potilasasiamies, vammaisasiamies
sekä 2,5 sosiaaliasiamiestä. Terveyskeskuksessa työskentelee puoli-
toista potilasasiamiestä ja veteraaniasiamies. Kaikkien asiamiesten
tehtävänä on neuvoa asiakkaita ja heidän läheisiään ja tiedottaa asiak-
kaiden oikeuksista sekä opastaa heitä esimerkiksi muistutuksiin ja vali-
tuksiin liittyvissä asioissa. Vanhusten elämään ja elämisen laatuun liit-
tyvien hoito-, hoiva- ja asumispalvelujen turvaaminen, neuvonnan an-
taminen ja asiakkaan oikeuksista tiedottaminen on myös säädetty hal-
lintolaissa, asiakaslaissa ja sosiaalihuoltolaissa kuntien ja kunnan vi-
ranomaisten tehtäväksi. Velvoite koskee siis kaikkia kunnan työntekijöi-
tä ja sisältyy työntekijän perustehtävään.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut luonnoksen laiksi iäkkään
henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta. Siinä
ehdotetaan mm. iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelevälle sosiaa-
li- ja terveydenhuollon henkilöstölle ilmoitusvelvollisuutta. Henkilön on
ilmoitettava välittömästi, jos hän huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan
tai sen ilmeisen uhan iäkkäille henkilöille annettavissa palveluissa. La-
kiesityksessä ehdotetaan myös, että kunnan on asetettava vanhusneu-
vosto, jonka tehtäviin kuuluu mm. aloitteiden, esitysten ja lausuntojen
antaminen asioista, jotka koskevat iäkkäiden henkilöiden palveluja,
osallisuutta ja arjessa suoriutumista. Helsingin vanhusneuvosto on
vuodesta 1997 edistänyt aktiivisesti ikäihmisten asioita antamalla lau-
suntoja ja esittämällä kannanottoja ja ollut siten merkittävä toimija
ikäihmisten asioiden edistäjänä.
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Talousarviossa ei ole erikseen kohdennettu määrärahaa vanhusasia-
miehen palkkaamiseksi. Hallintokunnat tekevät määrärahojen tarkem-
mat kohdentamiset käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä syksyllä,
kun kaupungin talousarvio on vahvistettu.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Pekka Saarnion talousarvioaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9F8B60DB-EF63-43DE-B0CB-87A4F872A149%7D&vsId=%7BD5913B10-1C5A-4F38-942C-854CDE062600%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA8587896-D86F-43D8-81E1-9A9899373008%7D&vsId=%7B836DC1C8-960E-4148-BF5F-C14BF13D530D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen ja 13 muun valtuutetun
talousarvioaloitteeseen monikulttuuristen koulujen kehittämisestä

HEL 2011-003166 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2012 talousarviossa ope-
tustoimen strateginen tavoite - lähikouluperiaate – tulee toteutua ja
mm. monikulttuuristen koulujen luokkakokoja tulee pienentää, oman äi-
dinkielen opetusta lisätä, suunnattava lisäresursseja joustavaan al-
kuopetukseen, suomi toisena kielenä lisäopetukseen, erityisopettajien
resursseihin, kielikerhoihin, koulukäyntiavustajatoimintaan ja havainnol-
listavan opetusmateriaalin hankintaan sekä kohennettava koulujen toi-
mintaympäristöä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja
kotouttamisasioiden neuvottelukunnan lausuntoon viitaten Helsingin
päivähoidon toimintaperiaatteena lasten varhaiskasvatuksessa on, että
suomi/ruotsi toisena kielenä opetus on osa lasten päivittäistä toimintaa,
leikkiä, liikkumista, taiteilua sekä muita arjen toimia. Lasten kaksikieli-
syyden tukeminen ja oman kulttuurin vahvistaminen ovat osa lasten
varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka laaditaan yhdessä lapsen vanhem-
pien kanssa. Vuonna 2009 Helsingin päivähoitoon lisättiin seitsemän
suomi toisena kielenä lastentarhaopettajaa. Lakisääteisen mitoituksen
olevan lastentarhaopettajan tehtävänä on ohjata lasten kaksikielisyyttä
tukevaa toimintaa sekä perehdyttää alueen päivähoidon hoito- ja kas-
vatushenkilökuntaa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoite
päivähoitoryhmien pienentämisestä mainitaan lasten ja nuorten hyvin-
vointiohjelmassa.

Lisäksi kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan lausuntoon ja tote-
aa, että opetustoimen talousarvioehdotus 2012 sisältää talousarvio-
aloitteessa esitetyt toimenpiteet maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä
olevien koulujen pysymiseksi vahvoina paikallisina toimijoina ja lasten
turvallisina oppimisympäristöinä. Positiivisen diskriminaation tuki sekä
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009 - 2012 kehittämishank-
keet edistävät talousarvioaloitteen mukaisten tavoitteiden toteutumista.
Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön opetusvirastolle myöntämä valti-
on erityisavustus 3 milj. euroa vuonna 2010 ja 1,9 milj. euroa vuonna
2011 perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen on kohdennettu
niille suomenkielisille peruskouluille, joissa maahanmuuttajataustaisten
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oppilaiden osuus on suurempi kuin kaupungin keskiarvo. Kyseistä vuo-
den 2011 tukea on mahdollista käyttää myös vuonna 2012.

Opetusministeriö on myös myöntänyt opetusviraston kerhotoiminnan
kehittämiseen valtion erityisavustusta vuosiksi 2008-2012. Osa näistä
kerhoista on erityisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille suunnattua
kerhotoimintaa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Hanna-Kaisa Siimeksen talousarvioaloite.pdf
2 Henkilöstökeskuksen lausunto 24.5.2011.pdf
3 Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan lausunto

26.5.2011.pdf
4 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B66AB06F9-B4FF-4F73-9709-11B45C7A791F%7D&vsId=%7B1A9A5B56-BB8E-4596-A421-2AB0775D4FAA%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6E3B948B-E613-448F-80A4-1C08724192DC%7D&vsId=%7B2E3CBB78-2E1D-456C-B669-E59BB334C0DE%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B66F2D6E9-8BFF-4940-8F53-3A9AD535726D%7D&vsId=%7B3E1938FD-6255-49BF-98AA-DFD07472C099%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B66F2D6E9-8BFF-4940-8F53-3A9AD535726D%7D&amp;vsId=%7B3E1938FD-6255-49BF-98AA-DFD07472C099%7D&amp;objectStoreName=Ahjo&amp;objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B35778DDD-9A40-4ECB-BC41-7B7BB3C839A9%7D&vsId=%7B40B438E1-FB16-45BB-8C81-B63587A9E7D4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen ja 11 muun valtuutetun
talousarvioaloitteeseen opettajien täydennyskoulutuksesta

HEL 2011-003170 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulee varata
vuoden 2012 talousarviossaan riittävät määrärahat opettajien työnoh-
jaukseen ja täydennyskoulutukseen monikulttuurisuuskysymysten sa-
ralla; vieraiden kulttuurien ja etnisten vähemmistöjen tuntemukseen,
kulttuuristen ristiriitojen ja monikielisten lasten opetuksen ratkaisemi-
seen.

Kaupunginhallitus toteaa, että opetustoimen henkilökunnan tietoisuu-
den kasvattaminen monikulttuurisuuskysymyksissä on kiinteä osa ope-
tusviraston järjestämiä erilaisia koulutuspäiviä ja -kokonaisuuksia.  Mo-
nikulttuurisuusnäkemys on mukana myös jokavuotisissa uusien opetta-
jien ja rehtoreiden koulutuksissa.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että opettajien työnohjaus ja täyden-
nyskoulutus monikulttuurisuuskysymysten saralla luovat pohjaa koulun
toimintakulttuurin kehittämiselle entistä vuorovaikutteisemmaksi ja näin
lisäävät maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osallisuutta ja yhteisöl-
lisyyttä ja siten tukevat maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integroi-
tumista yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. Nykyisillä koulutusmäärä-
rahoilla pyritään takaamaan, että kaikkien opettajien ja oppilaiden eri-
tyistarpeet tulee huomioiduksi ja opetuksen pedagoginen laatu ei heik-
kene.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Hanna-Kaisa Siimeksen talousarvioaloite.pdf
2 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B67E8DC85-DB2F-49E0-A849-5A1CFFC2FFC0%7D&vsId=%7B1E61C49C-CDF7-4E09-B7A6-91FB61AAF6C4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B270BA8E7-AF03-4DEF-A0AE-4A605FE443D7%7D&vsId=%7BB82D5EB8-D18C-48B2-A093-18E0542DA602%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Tea Vikstedtin ja viiden muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen rakentamisen tarkastus- ja valvontatyöstä

HEL 2011-003173 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Aloitteessa esitetään, että talousarviossa varataan riittävästi rahaa ra-
kennustöiden tarkastus- ja valvontatyöhön tarvittaviin henkilöstömenoi-
hin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöviraston tilakeskus perustettiin
2005 tehtävänään ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen
omistaminen ja hallinta. Hallintokunnilta siirrettiin suurin osa rakentami-
sen suunnitteluun, toteutukseen ja isännöintiin liittyvästä henkilöstöstä
tilakeskukseen. Periaatteena oli, että hallintokunnat keskittyvät pääteh-
täväänsä ja tilakeskus keskittyy isännöintiin, tilojen vuokraukseen, kiin-
teistöjen arvon säilyttämiseen, tilojen käytön tehostamiseen, kiinteistö-
jen korjausten ohjelmointiin sekä rakennuttamisen tilaamiseen.

Tilakeskus toteuttaa korjaushankkeita tai uudisrakennushankkeita ra-
kennuttamalla niitä itse tai tilaamalla rakennuttamispalveluja yksityisiltä
rakennuttajakonsulteilta, HKR-Rakennuttajalta tai KVR-urakoita Staral-
ta (KVR tarkoittaa kokonaisvastuurakentamista, jossa urakoitsija vas-
taa suunnittelusta ja rakentamisesta), Helsingin kaupungin omalta ra-
kentamiseen keskittyvältä liikelaitokselta.

Tilakeskuksen asiakashallintokunnat eivät tilaa valvontaa rakennus-
hankkeisiin. Ne eivät myöskään tarvitse palkkarahaa hankkeiden tar-
kastus- tai valvontatöihin, koska tarkastus- tai valvontatyö kuuluu tila-
keskuksen vastuulle. Hallintokuntien edustajat seuraavat hankkeen
edistymistä osallistumalla hanke- ja toteutussuunnitteluun sekä toteu-
tusvaiheeseen loppukäyttäjän ominaisuudessa.



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  66 (89)
Kaupunginhallitus

31.10.2011

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

nhallitus
FI0680001200062637 FI02012566

Tilakeskuksen ja kaupungin muiden rakennuttavien hallintokuntien teh-
täviin kuuluu myös harmaan talouden torjunta, jota toteutetaan yhdessä
veroviranomaisen kanssa. Kaupunginhallitus on antanut hallintokunnille
ohjeen harmaan talouden torjumiseksi kaupungin hankintojen yhtey-
dessä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Tea Vikstedtin talousarvioaloite.pdf
2 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 4.5.2011.pdf
3 Henkilöstökeskuksen lausunto 19.5.2011.pdf
4 Kiinteistölautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
5 Liikennelaitoksen johtokunta 22.6.2011.pdf
6 Liikuntalautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf
7 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
8 Pelastuslautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf
9 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
10 Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 12.5.2011.pdf
11 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
12 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF923BBA4-3CCB-46D5-B9D3-22CFF430EB19%7D&vsId=%7BAEDC2FD8-B818-4A66-8C03-01854733BEE7%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFE039782-6708-45B9-8A67-0B480E47947A%7D&vsId=%7BA0CB12B6-F8E4-43C8-AF1B-8F0B8480E52B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFDC5459A-6658-42A3-810E-C7577B89045A%7D&vsId=%7BB660E06F-D3B8-4B64-AB49-CB9267CA658E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B410C7505-47B8-40B1-88BA-C386DFEB43C4%7D&vsId=%7B761357DC-D96F-4DCA-82B8-4BAB636AC7EF%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5143D794-E4D3-4D97-9C3B-E1C8997CEBAB%7D&vsId=%7B8E7CD4FD-6631-4691-8FFB-F3A0440F3DF6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B292CC3ED-C89A-4274-8A7F-9BA444EDF1CB%7D&vsId=%7B97D36714-8081-4B15-900B-986C402D649F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0552C6AF-06D0-46CF-810A-DCD6F508B35B%7D&vsId=%7B57BB65C1-F983-45CB-A013-9D36EAF47DC4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B4E55E572-5D47-48D9-B40A-3A3FC751AF5F%7D&vsId=%7BE243B908-3905-41BB-A6DB-6F4A500392C9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA9E24415-F8E4-43E1-A34A-9600DBC96B0C%7D&vsId=%7BF7305607-B29E-4D60-8264-3129E730F5BF%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0F1FEE07-8D34-4829-AB0E-CF1A91F17281%7D&vsId=%7B1432872C-C8C5-496D-B921-67D1247B2DC1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Tea Vikstedtin ja viiden muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen positiivisen diskriminaation määrärahasta

HEL 2011-003175 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsinkiläiskouluille tulee myön-
tää positiivisen diskriminaation määrärahaa lisää tarkoituksena lisätä
koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kes-
ken.

Kaupunginhallitus toteaa, että positiivisen diskriminaation määräraha
on yksi osa koulujen saamaa resurssien kokonaisuutta. Opetustoimen
vuoden 2012 talousarviossa positiivisen diskriminaation määrärahaa on
nostettu 2,0 milj. euroa vuoden 2011 tasosta, mikä mahdollistaa koulul-
le nykyistä monipuolisemman tuen oppilaiden oppimiseen. Tämä taso
takaa sen, että positiivisen diskriminaation määräraha on toimiva keino
kohdentaa opetuksen resursseja riittävästi alueellista tasa-arvoa lisää-
vällä tavalla ja määräraha kohdentuu juuri kouluille, jotka tarvitsevat si-
tä oppilaiden sosioekonomisen taustan vuoksi lisätukea.

Lisäksi kaupunginhallitus viittaa kirjasto- ja kulttuurilautakunnan lausun-
toon ja toteaa, että kulttuurikeskus on osana Lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelmaa yhdessä opetusviraston ja muiden virastojen kans-
sa valmistellut koulujen kulttuuritoiminnan kehittämistä. Tavoitteena on
tuoda kulttuuri ja taide osaksi jokaisen koululaisen päivää.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa liikuntalautakunnan lausunnon mu-
kaisesti, että liikuntatoimi on pystynyt kaupunginhallituksen myöntämän
erillismäärärahan turvin kehittämään yhteistyömuotoja urheiluseurojen
ja opetusviraston kanssa tarkoituksena lasten ja nuorten omilla ehdoilla
tapahtuvan liikuntaharrastuksen löytäminen, kehittäminen ja säilyttämi-
nen. Tämä toiminta edistää lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisölli-
syyden kokemuksia, jotka puolestaan edistävät hyvinvointia ja ennalta-
ehkäisevät ei-toivottua syrjäytymiskehitystä.
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Päivähoitoon on varattu 1,5 milj. euroa ryhmäkokojen pienentämiseen,
positiivisen diskriminaatioon varatun rahan lisäykseen sekä lastenruo-
kailun luomuohjelman edistämiseen. Varhaiskasvatuksen PD-rahaa
kohdennetaan tukemaan lasten kasvua ja kehitystä silloin, kun asuin-
alueen indikaattoreiden perusteella on nähtävissä riskitekijöitä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Tea Vikstedtin talousarvioaloite.pdf
2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf
3 Liikuntalautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf
4 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8044735F-E4E8-458F-B3E9-7D0864E4E099%7D&vsId=%7BCF4C6CD2-111E-449F-85CC-115FA5C22EC3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC78C5774-A253-4AD1-8FE4-7D60D1C6E415%7D&vsId=%7BED03C1DA-47C8-435C-9867-18C78BD849E4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BE840E7F6-009F-411F-8BE1-89BFA79D71E8%7D&vsId=%7BB02134AE-0BB0-4BB5-AD0C-D78989E84726%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B3BB75B38-AC77-4A56-B7AE-03235DBD1C1E%7D&vsId=%7B5A52E98A-52EE-41B6-B117-3ABA392FB246%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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52

Vastaus valtuutettu Tea Vikstedtin ja viiden muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen koululiikuntahankkeesta

HEL 2011-003177 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että liikuntavirastolle ja opetusviras-
tolle varataan riittävät määrärahat Liikkuva koulu -hankeen toteuttami-
seen kaikissa Helsingin kouluissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että opetus- sekä liikuntalautakunnansaatu-
jen lausuntojen perusteella vallitseva koululiikunnan nykytilanne sekä
virastojen välinen yhteistyö liikunnan lisäämiseksi lasten ja nuorten
koulu- ja harrastustoiminnassa on monipuolista. Kaupungissa on paljon
maksuttomia tai edullisia liikuntapaikkoja, joita koulut voivat käyttää.
Tällaisia ovat esimerkiksi tekojääradat, Kisahallin palvelut, urheiluken-
tät ja uimahallit sekä liikunta- ja retkeilypuistot.  Päivisin peruskoulut ja
päiväkodit voivat käyttää ulkoliikuntapaikkoja liikunnan opetukseen il-
man maksua. Liikuntavirasto järjestää myös edullisia liikuntakursseja
oppilaiden vapaa-aikana.

Iltapäivä- ja kerhotoiminnassa on huomioitu myös liikunnan merkitys
lasten ja nuorten aktivoinnissa. Liikuntavirasto on kehittänyt yhdessä
urheiluseurojen ja opetusviraston kanssa iltapäivisin harrasteliikunta-
mahdollisuuksia, joissa liikutaan lasten ideoita ja toiveita kuunnellen.

Lapsille on myös yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa ryhdytty jär-
jestämään painonhallintaryhmiä. Liikuntaviraston ja Nuoren Suomen
kanssa on käynnistetty myös yhteistyöprojekti Drop Out, joka kohden-
tuu erityisesti liikkumattomiin ja passiivisiin nuoriin.

Liikuntavirasto on varautunut liikuntapaikkojen suunnittelemiseen ja ra-
kentamiseen. Suunnittelemalla ja rakentamalla lähiöliikuntapaikkoja li-
sätään myös koululiikuntaa ja välituntien hyötyliikuntaa.
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Oppilaiden monipuolisen liikunnan edistämisessä on opettajien osaa-
minen keskeistä ja opetusvirasto järjestää ainekohtaisia täydennyskou-
lutuksia opettajille ja erilaiset liikuntajärjestöt tarjoavat opettajille lajikoh-
taista koulutusta. Opetusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä liikuntaviras-
ton lisäksi eri järjestöjen, yhdistysten ja palvelutuottajien kanssa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Tea Vikstedtin talousarvioaloite.pdf
2 Liikuntalautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf
3 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B263FA480-A35D-4271-9E0E-E026B778AE4A%7D&vsId=%7B1C8ED7BC-DA80-4718-A7D8-6B064FE641F6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B110B7E7C-230D-43C9-99DF-1AD28071464E%7D&vsId=%7B7BB43A1E-161A-4592-A077-5DA24E97384D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BED761FDC-FA85-4F57-A371-A76096879B5F%7D&vsId=%7B3457032D-3A58-4EB0-9D08-6CFD47AD5D61%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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53

Vastaus valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin ja 9 muun valtuute-
tun talousarvioaloitteeseen iltapäivätoiminnan järjestämisestä

HEL 2011-003182 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että opetustoimen budjettiin lisätään
miljoona euroa, jotta kaikille halukkaille 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille
voidaan taata iltapäiväpaikka.

Kaupunginhallitus toteaa, että opetustoimen vuoden 2012 talousarvio
sisältää 1,0 miljoonan euron lisämäärärahan perusopetuslain mukai-
seen avustettavaan iltapäivätoimintaan. Opetustoimi järjestää vuonna
2012 iltapäivätoimintaa kaikille hakeutuville 1. ja 2. vuosiluokan oppilail-
le.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Maria Björnberg-Enckellin talousarvioaloite.pdf
2 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B77910D48-8770-4C1F-BF40-D0C643447494%7D&vsId=%7B12E37DB0-E952-4DA0-B9A9-1AC4A230108F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B395F5A0A-DBD9-49C6-A9E2-D8B62DF55F9D%7D&vsId=%7B0DD5517C-2628-46D9-91E8-6D12C9131DE9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin ja 9 muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen kouluruoan lisäaineista ja lähituotetuista raaka-
aineista

HEL 2011-003185 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kouluruoan laadun parantamiseksi kou-
luruoan yksikköhintaa tulee korottaa niin, että on mahdollista enemmän käyt-
tää lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja ruoan lisäaineiden määrään kiinnitetään
huomioita vähentämällä teollisesti tuotettujen valmisruokien osuutta tuotanto-
prosessissa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.6.2010 (§ 819) ruokakult-
tuurin kehittämisvalinnat, joiden mukaan luomu- ja lähiruoan käyttöä lisätään
asteittain ensivaiheessa päiväkodeissa ja myöhemmin aseittain myös kou-
luissa ja toisella asteella.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan ja Palmia -liikelaitoksen johto-
kunnan lausuntoihin viitaten, että opetusvirasto ja Palmia ovat käynnistäneet
keväällä 2011 tuotekehitysprojektin, jonka tavoitteena on varmistaa päivittäis-
ten ruokailijoille mieluisten ja ravitsevien aterioiden toteutuminen Helsingin
kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa niin, että ruoka-tuotteisiin pyritään va-
litsemaan mahdollisimman vähän lisäaineita sisältäviä tai lisäaineettomia raa-
ka-aineita.

Luomu- ja lähiruoan kustannusvaikutusten arviointi edellyttää koulu- ja opis-
kelijaruokailussa, että tilaaja ja palveluntuottaja laativat käytön asteittaista li-
säämistä koskevan toimenpidesuunnitelman. Suunnitelmassa tulee ottaa
huomioon taloudellisen raamin lisäksi raaka-aineiden saatavuus ja hankinta-
laki.

Lastenruokailun luomuohjelmaa toteutetaan opetustoimessa lisäämällä luo-
muruoan osuutta ruotsinkielisten lasten päiväkotien ruokailussa vuonna 2012
talousarvion puitteissa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250, tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Maria Björnberg-Enckellin talousarvioaloite.pdf
2 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 19.5.2011.pdf
3 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BECB886EC-8788-4ACF-B5D2-7E1637B85497%7D&vsId=%7B7B83C5B3-F771-40F2-B214-5C48BC85856D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1C5A92A0-649C-4332-A4D6-4ED83CD66CB9%7D&vsId=%7B45E6019A-3091-4AE9-BC44-6D025D3FB16F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Sture Gaddin ja neljän muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen kunnalliskalenterin jakeluperiaatteista

HEL 2011-003194 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuosittain ilmestyvää kunnalliskalenteria
pitäisi supistaa esim. tekemällä vuosittain vain päivitysvihkonen ja siten katta-
vamman kunnalliskalenterin julkaisuväliä harventaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että suuri määrä kunnalliskalenterin sisältämistä
tiedoista on tällä hetkellä saatavilla myös muista lähteistä, mm. kaupungin
verkkosivuilta. Verkkosivuilla oleva tieto on yllensä nykyhetkeen liittyvää, eikä
sieltä ole mahdollisuutta tarkistaa esim. mikä oli tietyn toimielimen kokoonpa-
no tietyllä hetkellä (ns. historiatieto). Painettu julkaisu on keskitetysti toimitet-
tu, ja sen sisältämä tieto säilyy muuttumattomana ja on siinä muodossaan ai-
na käytettävissä poikkileikkauskuvauksena tietystä hetkestä.

Nykymuotoisena kunnalliskalenterin painosmäärä on 1 500 kpl, ja sen kus-
tannukset ovat noin 29 000 euroa / julkaisukerta. Tästä noin 2/3 on sisällölli-
seen kokoamiseen liittyvää työkustannusta ja vain 1/3 painatus- ja jakelukus-
tannuksia. Kunnalliskalenterin sisältöön tulee muutoksia kunnallisvaaleja seu-
raavana vuonna yli puoleen sisällöstä ja joka vuosia noin neljäsosaan sisäl-
löstä. Päivitysvihkosen tekeminen ei olennaisesti vähentäisi kalenterin teke-
miseen liittyviä henkilöstökuluja, koska päivitysvihkosen tekoprosessi olisi
varsin samanlainen varsinaisen kunnalliskalenterin tekoprosessin kanssa.

Kunnalliskalenterista luopumista on arvioitu kunnallishallintotiedon kehittämis-
työryhmän loppuraportissa 23.12.2009, jossa todettiin, että olisi mahdollista
siirtyä kunnalliskalenterin sisältämän tiedon sähköiseen jakeluun siinä vai-
heessa kun kalenterin sisältämä tieto on kattavasti saatavissa itsenäiskäyttöi-
sesti sähköisten tietojärjestelmien kautta.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Sture Gaddin talousarvioaloite.pdf
2 Hallintokeskuksen lausunto  26.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF93A4066-4ABF-4D0D-84C1-D83B317739A3%7D&vsId=%7B3D54C11C-560A-4138-8146-CD2A346129B5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B31F38BBA-9C90-47E8-B6CC-62B67078DBB3%7D&vsId=%7B54B20EAD-3971-42D3-A412-16CC4E1703E1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B896145A9-C870-4F72-945E-772767B65911%7D&vsId=%7BF2FB3A6A-1DB0-4DA4-BF9B-2FE1E7B2F537%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Astrid Thorsin talousarvioaloitteeseen maa-
hanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille suunnatun toiminnan tur-
vaamisesta

HEL 2011-003212 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki korvaa pysyvästi Moni-
ka-Naiset Liitto ry:n vuokrakulut  ja että vuoden 2012 budjettiin vara-
taan 450 000 euroa tukemaan Monika-Naiset Liitto ry:n toimintaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Monika-Naiset Liitto ry:tä on tuettu usei-
na vuosina sosiaalilautakunnan järjestöavustuksin. Helsingin kaupun-
gin sosiaalivirasto ei myönnä järjestöille pysyviä avustuksia. Vuotuiset
järjestöavustukset ovat sosiaalilautakunnan mahdollisuus tukea järjes-
töjä, joiden toiminta tukee viraston strategiaa ja ehkäisee asiakkaiden
joutumista korjaavien palvelujen piiriin. Monika-Naiset Liitto ry. on saa-
nut useina vuosina avustusta Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon
määrärahoista. Vuonna 2011 myönnettiin 11 500 euroa maahanmuut-
tajanaisten työllistymisen tukihenkilökoulutuksen järjestämiseen. Suo-
menkielinen työväenopisto tekee yhteistyötä Monika-Naiset Liitto ry:n
kanssa kotiäitien S2-opetuksessa. Vuoden 2011 alusta Helsingin kau-
punki on osoittanut tähän toimintaan erillisresurssit. Työväenopisto jär-
jestää opetuksen ja yhteistyökumppani tilat, opetuksen tukitoiminnan ja
lastenhoidon. Helsingin kaupunki ei myönnä järjestöille pysyviä avus-
tuksia. Kukin virasto ja liikelaitos toteuttaa kaupungin strategiaa ohjaa-
malla resursseja järjestöyhteistyöhön sopivaksi katsomissaan toimin-
noissa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Astrid Thorsin talousarvioaloite.pdf
2 Suomenkielisen työväenopiston lausunto 3.5.2011.pdf
3 Henkilöstökeskuksen lausunto 26.5.2011.pdf
4 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B7B437076-6C30-4201-A96C-8FFD57FB0167%7D&vsId=%7BD3CF51D6-2871-4DF3-854C-D882E6499302%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B37DE7859-E046-4FA4-986D-8816EC96CB79%7D&vsId=%7BD4702F5A-DBAB-49CB-8EEF-77CCA13F95FE%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC19B414C-06B1-4C7C-8421-CEDDC2849889%7D&vsId=%7BAC5B005C-56DE-4923-99CD-751CE91ED82A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B255E87B4-FAEC-4337-9D19-82B7013A447F%7D&vsId=%7BE520A86E-4DBF-42FA-8AD4-93C8DED8D157%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Astrid Thorsin talousarvioaloitteeseen lisätues-
ta Unga Teaternille

HEL 2011-003220 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään 60 000 euron toiminta-avustusta Unga
Teaternille.

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon
viitaten, että Unga teaternin kotikunnan ollessa Espoo, ei ao. teatterille
voida myöntää Helsingin kaupungin toiminta-avustusta. Päätös on
kaupunginhallituksen hyväksymä ja noudattaa valtuuston 10.11.2010
vahvistaman talousarvion linjauksia vuodelle 2011.

Unga teaternilla on mahdollisuus jatkossa hakea tukea Helsingin vuok-
riin kohdeavustusten kautta.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Astrid Thorsin talousarvioaloite.pdf
2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BAD5DE590-13F2-4A7A-9E21-75AC5E6AD021%7D&vsId=%7BFA18216D-A595-4AF5-A905-0723A1E621AB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B3E7DD1FD-1FDC-4E56-AB1C-39BEDEEA9AE3%7D&vsId=%7B22C34F76-C129-40F0-9AFB-EFF4278062B5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Nina Hurun ja 12 muun valtuutetun talousarvio-
aloitteeseen kevyenliikenteen väylän parantamisesta Tilkassa ja
Ruskeasuolla

HEL 2011-003223 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Aloitteessa esitetään, että talousarvioon varataan määräraha kevyen
liikenteen kulkumahdollisuuksien parantamiseksi Mannerheimintien
Tilkanvierron ylittävällä sillalla.

Kaupunginhallitus toteaa, että Mannerheimintie 160 kohdalla kulkee
ajoradan molemmin puolin eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Tilkanvier-
ron ylittävän sillan kohdalla ne kapenevat huomattavasti siltarakentei-
den vuoksi. Tilastojen valossa paikka on tästä huolimatta ollut jalankul-
kijoille ja pyöräilijöille turvallinen, sillä poliisin tietoon tulleita onnetto-
muuksia ei Tilkanvierron ylittävällä sillalla ole tapahtunut vuosien 1999 -
2009 aikana.

Alustavissa selvittelyissä lisätilan järjestämiseksi jalankulkijoille järkevin
keino on siltarakenteen leventäminen. Tämä voisi olla mahdollista
vuonna 2012, jolloin silta on tarkoitus peruskorjata. Peruskorjauksen
vaatimat määrärahat on varattu talousarvioon kohtaan 8 03 08, josta
yleisten töiden lautakunta ne käyttää. Mikäli lautakunta päätyy leven-
tämään siltaa, se rahoitetaan saman talousarviokohdan sisältä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Nina Hurun talousarvioaloite.pdf
2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 3.5.2011.pdf
3 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BE057127D-12A5-442F-8766-7407B3AD6C5E%7D&vsId=%7B04459840-7A23-4043-97BC-99A06E34EF49%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6B15F2D4-87AB-4A5E-A9F2-B12F0EDE289A%7D&vsId=%7B31465F1D-D97F-46C4-BD39-E7051FB18E53%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BE161DFFD-3DD0-470A-BBB1-542A56C6A88F%7D&vsId=%7BF172F64C-1E44-42C3-9C79-87BA9B9230B4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja 8 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteeseen tonttivuokrien jäädyttämisestä ja määräytymispe-
rusteista

HEL 2011-003227 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Aloitteessa esitetään, että kaupungin omistamien asuintonttien
1.1.2011 voimaanastuneet vuokrat jäädytetään nykyiselle tasolle ja että
kaupunginvaltuusto päättäisi valmistella koko kaupunkia koskevat ton-
tinvuokrien määräytymisperusteet vastaavalle tasolle.

Kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja toteaa, et-
tä kaupungin omistamien vuokratonttien vuokria voidaan pitää nykyisel-
lään kohtuullisina (keskimäärin 0,92 euroa asuinneliömetriä kohden
kuukaudessa (e/as-m2/kk) ja vaihteluväli 0,20-2,70 e/as-m2/kk). Ton-
tinvuokrien osuus asumisen kokonaiskustannuksista on siten melko
vähäinen. Nykyisin tontinvuokria tarkistetaan vuosittain elinkustan-
nusindeksin mukaisesti vastamaan yleistä hintakehitystä. Vanhojen
vuokrasopimusten vuokrat ovat jääneet tällä tavoinkin tarkistettuna hy-
vin alhaiselle tasolle, kuten halvimmista tontinvuokrista voidaan nähdä.
Vanhojen sopimusten umpeuduttua tai sopimuksessa sovittuna muuna
ajankohtana maanvuokrien tasoja tarkistetaan kohtuulliselle tasolle.
Kaupungin omaisuuden järkevän hoidon kannalta on tärkeää saada
vuokratonteista kohtuullinen tuotto. Koska helsinkiläisistä vain osalla on
vuokratontti, olisi maanvuokrien jäädyttäminen nykyiselle tasolle siten
epäoikeudenmukaista muiden kuntalaisten kannalta.

Maanvuokratulojen jäädyttäminen nykyiselle tasolle heikentäisi merkit-
tävästi kaupungin tulopohjaa tulevaisuudessa ja siten peruspalvelutuo-
tantoa jouduttaisiin enenevässä määrin rahoittamaan mm. verorahoi-
tusta tai palvelumaksuja kasvattamalla.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Yrjö Hakasen talousarvioaloite.pdf
2 Kiinteistölautakunnan lausunto 3.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BEC132F61-8EEC-42E1-AF58-BCE30220E405%7D&vsId=%7BEA80FAAC-B012-451A-BE1B-CE3306030183%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC78A7C59-A319-4369-9C97-C08CDF28BEFE%7D&vsId=%7B7034A55D-D22F-4439-ACED-84D5001D59D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja 11 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteeseen Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoi-
men toimintamenoista ja tiloista

HEL 2011-003231 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Aloitteessa esitetään, että talousarviossa varataan kiireelliseksi ehdo-
tettuun Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisraken-
nushankkeelle määrärahat ja tilojen käyttäjähallintokunnille varataan
raamin ylittävät lisämäärärahat toimintamenoihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että julkisten palvelujen rakennukselle osoite-
tulla tontilla 28211/3 sijaitsee tällä hetkellä toiminnassa oleva myymälä-
rakennus, jonka toiminta siirtyy uuteen rakennettavaan liikerakennuk-
seen tontille 28211/2. Vasta kun uusi liikerakennus on valmistunut ja
myymäläntoiminta on siirtynyt uudisrakennukseen, voidaan vanha
myymälärakennus purkaa. Purkutöiden jälkeen tilakeskus aloittaa
Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennuksen
rakentamisen, mikäli kaupunginhallitus tekee hankkeesta hankepää-
töksen.

Uuden liikerakennuksen rakentamisen aloitusajankohta on riippuvainen
alueen katu- ja viemäriverkoston rakennustöiden ja niistä mahdollisesti
aiheutuvien valitusprosessien aikataulusta.

Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennuksen
rakentamisen aloittaminen on riippuvainen myös rakennukseen kiinte-
ästi liittyvän liikerakennuksen valmistumisajankohdasta. Tämän hetki-
sen tietämyksen mukaan hankkeen rakentamisen aloitusajankohtaa ei
ole syytä aikaistaa.
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Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaan kaupun-
gin toimintamenot tulee sopeuttaa olemassa oleviin tuloihin. Tavoittee-
na on, että palvelutuotannon menot asiakasta kohden nousevat kor-
keintaan kustannustason nousua vastaavasti, asiakas- ja palvelukoh-
taisia yksikköhintoja pienennetään ja tilakustannusten osuutta palvelu-
jen kustannuksista pienennetään. Talousarviossa ei siksi ole varattu
aloitteessa esitettyä lisämäärärahaa kirjaston, työväenopiston eikä nuo-
risotoimen toimintamenoihin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Yrjö Hakasen talousarvioaloite.pdf
2 Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2011.pdf
3 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf
4 Kiinteistölautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5E011E8D-25F3-4FD3-A8AD-7467560963EF%7D&vsId=%7B15A331A7-5690-4C74-BB51-476D09C3524E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB174EA53-2C65-4946-8EA2-AC442F273C62%7D&vsId=%7B4C83731D-19D3-47A2-B41F-E846E1AC77E6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B911947A1-8C0C-4665-B24F-B08E02C8C0CE%7D&vsId=%7B58AEE9DB-2E18-4805-8F12-2D1C5B45E025%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0B87D42A-C3D8-4BD3-A20A-21F23AADC233%7D&vsId=%7BD18BA0DB-0EC8-479E-AFB6-7ED5B306E86C%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja yhden muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjää-
neisyyden korjaamisesta

HEL 2011-003238 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Aloitteessa todetaan, että Helsingin kaupungille on vaikea saada työn-
tekijöitä, koska kaupungin palkoilla on vaikea tulla toimeen. Aloitteessa
esitetään, että talousarvion raamiin ja taloussuunnitelmaan lisätään 30
milj. euroa kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden
korjaamiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuosien 2010 ja 2011 palkkaratkaisuilla
Helsingin kaupunki on edistänyt palkkakehitystä naisvaltaisilla aloilla ja
kehittänyt palkkausjärjestelmiä ja korjannut palkkausepäkohtia. Palkka-
ratkaisujen myötä on voitu palkita hyvistä työsuorituksista, mikä on
kaupungin strategian tavoite. Valtakunnallisten sopimusten mukaiset
palkankorotusratkaisut ovat olleet riittäviä ja niillä on voitu toteuttaa
Helsingin palkkapolitiikkaa strategian mukaisesti. Sopimusratkaisuista
ei ole tarvetta poiketa. Työvoiman saatavuuden takaamiseksi tulevina
vuosina on tarkoituksenmukaisempaa kehittää palkitsemisjärjestelmiä
strategian mukaisesti esimerkiksi lisäämällä tavoitteiden toteutumisen
sidotun ja yksilöllisiä vaihtoehtoja tarjoavan palkitsemisen osuutta.
Kannustava ja motivoiva palkitsemisjärjestelmä houkuttelee tulevai-
suudessa osaavaa työvoimaa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Yrjö Hakasen talousarvioaloite.pdf
2 Henkilöstökeskuksen lausunto 17.5.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B75A6B4E7-01D3-40F8-A6C1-F8419559DBA8%7D&vsId=%7BEC750B68-F231-4FD0-A1B7-F4089C23A9B1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B33275FDA-1800-4483-A0A3-0E902F0FAD15%7D&vsId=%7B3918EC3A-7FE9-488B-95D6-0CF3A2ACB2A1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja yhden muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen joukkoliikenteen tariffituesta ja investointioh-
jelmasta

HEL 2011-001640 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Aloitteessa todetaan, että talousarvion 2012 raamiin ja taloussuunni-
telmaan 2012-2014 pohjaan esitetään lisättäväksi 10 miljoonaa euroa
joukkoliikenteen tariffitukeen lippujen hintojen alentamiseksi. Lisäksi
esitetään investointiohjelmaan varattavaksi määrärahat Raide-Jokerin
rakentamisen aloittamiseksi ja pikaraitioyhteyksien suunnitteluun. Sa-
malla ehdotetaan vesiliikenteen kehittämistä eräänä joukkoliikenteen
muotona ja laajentamaan lähisaariin liikennöimistä. Edelleen esitetään
investointisuunnitelmaan lisättäväksi miljoona euroa kevyen liikenteen
väylien kehittämiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin maksuosuus HSL:lle on talo-
usarviossa 2012 noin 176 milj. euroa. Maksuosuutta on korotettu 11,8
milj. eurolla (7,2 %) vuodesta 2011.

HSL:n lausunnon mukaan talousarvioehdotuksen mukainen mak-
suosuus mahdollistaa Helsingin sisäisen liikennetarjonnan lisäämisen
hyväksytyn liikennöintisuunnitelman mukaisesti korottamatta lippujen
hintoja enempää kuin kustannustason nousua vastaavasti. HSL:n halli-
tus päättää lippujen hinnoista marraskuun 2011 loppuun mennessä.

Raide-Jokeri on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
(HLJ2011) aikataulutettu aloitettavaksi vuoteen 2020 mennessä.
Raide-Jokerille ei ole varattu rahaa HKL:n investointisuunnitelmassa
vuosille 2012–2016.

Talousarvioesityksen investointiohjelmaan on varattu kevyen liikenteen
väyliin 3,0 milj. euroa per vuosi vuosille 2012–2014.

Esittelijä kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Yrjö Hakasen talousarvioaloite.pdf
2 Helsingin seudun liikenteen lausunto 20.6.2011.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD5D35AA5-0383-4F4C-B4E1-E435B9ADE1B8%7D&vsId=%7B7EFFE8FF-2AFF-4033-8159-D73EC5393F39%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5061FE95-AB6B-40A8-AD9E-DFF5B795ABCD%7D&vsId=%7B0F1B2AC0-9665-4C00-B122-B72808BD133D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja yhden muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen työllistämismäärärahojen lisäämisestä

HEL 2011-003244 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Aloitteessa todetaan, että työttömyys tulee kalliiksi sekä työttömille että
kaupungille. Kaupunki voi tarjota tehtäviä, joihin myös ammatillista kou-
lutusta vaille jääneet voivat työllistyä. Aloitteessa esitetään, että talous-
arvion raamiin ja taloussuunnitelmaan lisätään 10 milj. euroa käytettä-
väksi työllistämistoimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti lisätä työlli-
syydenhoidon määrärahoja nuorten työllistämiseen 2,5 miljoonaa euroa
vuodelle 2009 ja 3 miljoonaa euroa vuodelle 2010. Lisäksi vuonna
2010 henkilöstökeskus oikeutettiin ylittämään talousarvion kohta työlli-
syyden hoitaminen 4 miljoonalla eurolla. Työllisyydenhoidon lisäpanos-
tukset vuosille 2009–2010 ovat olleet yhteensä 9,5 miljoonaa euroa. Li-
säksi pääkaupunkiseudun kaupunkien ja valtion välisessä maahan-
muuttajien aiesopimuksessa varattiin 1,95 miljoonaa euroa työllisyyden
edistämiseen. Kaikki määrärahojen lisäykset on suunnattu lähinnä
palkkatuetun työn ja oppisopimuksen aloituspaikkojen lisäämiseen.
Henkilöstökeskus koordinoi työllisyydenhoitoa, kehittää palveluja ja tu-
kityöllistämisessä työpaikkatarjontaa. Henkilöstökeskus selvittää Pal-
tamon työllistämismallin soveltuvuutta Helsinkiin ja tekee tutkimuksen
500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneista helsinkiläisistä. Pal-
veluja pyritään uudistamaan kohderyhmän tarvetta vastaavaksi.

Vuoden 2011 aikana työttömyysluvut ovat kääntyneet laskuun. Talous-
arvion raamiin vuodelle 2012 on varattu työllistämiseen kuitenkin vuo-
sia 2010–2011 vastaava taso. Talousarvion raamiin vuodelle 2012 on
varattu työllistämiseen kuitenkin vuosia 2010–2011 vastaava taso.
Työllisyydenhoidon määrärahat vuodelle 2011 ovat 44,9 miljoonaa eu-
roa ja 45,7 miljoonaa euroa vuodelle 2012. Alun perin erillismääräraha-
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na tullut 5 miljoonan euron lisäys tukityöllistämiseen sisältyy vuoden
2012 raamiin. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorisotyöttömyyteen ja
pitkäaikaistyöttömien palveluihin. Määräraha mahdollistaa myös erityis-
ryhmienottamisen huomioon työllisyydenhoidossa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Yrjö Hakasen talousarvioaloite.pdf
2 Työllistämistoimikunnann lausunto 17.5.2011.pdf
3 Henkilöstökeskuksen lausunto 18.5.2011.pdf
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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen ja yhden muun valtuutetun talo-
usarvioaloitteeseen opetus- ja sivistysmäärärahoista

HEL 2011-003260 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään koulujen, kirjastojen ja muiden sivis-
tystoimen peruspalveluiden turvaaminen lähipalveluna on tärkeä sekä
asuinalueiden kehityksen että asukkaiden tasa-arvoisen mahdollisuuk-
sien kannalta. Määrärahaa tulee kohdentaa enemmän peruskoulujen,
ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden erityisopetukseen ja oppi-
lashuollon lisäämiseen ja koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Lisäksi
määrärahaa tulee lisätä koulujen ja työväenopistojen maahanmuuttajil-
le tarkoitetun suomen kielen opetukseen ja nuorisojärjestöjen toimin-
taan.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolauta-
kunnan, työväenopistojen johtokuntien ja nuorisolautakunnan lausun-
toihin viitaten, että vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa perusope-
tuspalveluiden mitoituksen lähtökohtana on lähikouluperiaate eli perus-
opetuksen tarjoaminen omalla asuinalueella. Talousarviossa on otettu
huomioon erityisopetuksen ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
määrällinen kasvu. Perusopetuslain mukaiseen avustettavaan iltapäi-
vätoimintaan on lisätty vuoden 2012 talousarviossa 1,0 milj. euroa. Li-
sämääräraha takaa iltapäivätoiminnan riittävyyden kaikille hakeutuville
1. ja 2. vuosiluokan oppilaille. Perusopetuksessa oppilashuollon re-
sursseja ei ole vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa vähennetty oppi-
lasmäärän alenemisesta huolimatta. Näin laskennallisesti oppilasta
kohden oppilashuollon henkilöstöä on käytettävissä entistä enemmän
vuonna 2012. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijahuol-
toon on lisämäärärahaa kohdennettu 1,0 milj. euroa vuonna 2012. Tä-
män lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 3,0 milj. euroa
vuonna 2010 ja 1,9 milj. euroa vuonna 2011 Helsingin kaupungille har-
kinnanvaraista valtionavustusta perusopetuksen ryhmäkokojen pienen-
tämiseen. Kyseistä vuoden 2011 valtionavustusta on mahdollista käyt-
tää vielä vuoden 2012 aikana.

Helsingin kuten muidenkin pääkaupunkiseudun kuntien asukkailla on
kirjastojen yhteiskäytön vuoksi käytössään laaja ja laadukas kirja-
aineisto vaikka yhteisistä aineistomäärärahatavoitteista on kaupunkien
kiristyneen taloustilanteen vuoksi jouduttu tinkimään. Kirjastojen au-
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kioloaikoja on pidennetty vuodesta 2011 lähtien aamulla, mikä auttaa
yhä suuremman väestön osan tavoittamista. Lisäksi kaupunginhallitus
on kehottanut 21.6.2010 kaupunginvaltuuston 16.6.2010 päätöksen
palveluverkkoa kehittämisestä koskevassa täytäntöönpanossa kehittä-
mään kirjastoverkkoa niin, että lähiökirjastojen neliömäärä asukasta
kohti ei kasva.

Työväenopistoilla on suuri merkitys maahanmuuttajien kouluttajina.
Kurssitarjontaa, muun muassa suomenkielen opetusta, lisätään vuonna
2012. Opetusta tarjotaan alkeiskursseista edistyneimpiin kursseihin se-
kä erityiskursseihin. Tavoitteena on, että opetus tukee kantaväestön ja
maahanmuuttajien molemminpuolista vuorovaikutusta.

Lisämäärärahan varaamista lapsi- ja nuorisoasiamiehen toimen perus-
tamiseen ei ole tarvetta. Nuorisolautakunnan lausunnossa on varsin
kattavasti esitetty miten nuorten kuuleminen on järjestetty Helsingissä.
Nuorisoasiainkeskus on lisäksi mukana yli hallintokunnat ylittävässä
yhteistyössä tarkoituksena mahdollistaa lasten ja nuorten osallistumi-
nen kaupungin hallintokuntien palveluiden suunnitteluun ja oman asuin-
ja elinympäristön parantamiseen. Lisäksi nuorisosasiankeskuksen tulee
muiden hallintokuntien tapaan tehostettava toimintaansa ja tilojen käyt-
töä palvelustrategian mukaisesti.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Yrjö Hakasen talousarvioaloite.pdf
2 Suomenkielisen työväenopiston lausunto 3.5.2011.pdf
3 Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2011.pdf
4 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 17.5.2011.pdf
5 Opetuslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteeseen sosiaali-
sen arkiturvallisuuden ja peruspalvelujen turvaamisesta

HEL 2011-003266 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastus

Talousarvioaloitteessa esitetään mm., että varmistetaan perustuslain
19 §:n mukaisen toimeentulon ja lakisääteisten palvelujen riittävät mää-
rärahat vuodelle 2012 ja vuosille 2013 - 2014 asukkaiden tarpeita vas-
taaviksi. Lisäksi aloitteessa esitetään mm. ehkäisevän työotteen ja var-
haisen puuttumisen lisäämistä, selkeiden palvelulupausten sekä nopei-
den määräaikojen määrittelyä ja palautejärjestelmän rakentamista.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaalitoimen talousarvioehdotus on
48,4 milj. suurempi kuin vuoden 2011 talousarvio. Vertailukelpoinen li-
säys on 56,4 milj., kun otetaan huomioon keskitetystä palkkavarauk-
sesta vuonna 2011 sosiaalivirastolle siirretty määräraha 8,0 milj.

Lasten päivähoidon menomääräraha on vuoden 2012 talousarvioesi-
tyksessä 17,9 milj. (vertailukelpoinen 20,9 milj.) euroa suurempi kuin
vuoden 2011 talousarviossa.  Määrärahoissa on varauduttu mm. lap-
simäärän kasvuun (12,1 milj.), uusiin toimintansa aloittaviin päiväkotei-
hin (0,9 milj.), päiväkotihoidossa olevien lasten hoitoisuuskertoimen
tarkistamisen harventamiseen (2,0 milj.), ryhmäkokojen pienentämi-
seen, PD-rahan lisäykseen ja lastenruokailun luomuohjelman edistämi-
seen (1,5 milj.).

Lapsiperheiden palvelujen määräraha on 3,1 milj. (4,2 milj.) euroa suu-
rempi kuin vuoden 2011 talousarviossa. Laitoshoidon käytön vähentä-
misestä vapautuvat resurssit ohjataan avohuollon vahvistamiseen mm.
arviointia ja perhekuntoutusta kehittämällä sekä välimaaston palveluja
lisäämällä. Lapsiperheiden kotipalveluun, sijaishuollon kehittämiseen ja
lastensuojelun avohuollon vahvistamiseen on varattu 1,5 milj. Lasten ja
nuorten hyvinvoinnin edistämisen erillismääräraha säilyy kaupunginhal-
lituksen käyttövaroissa aiemmalla tasollaan, 6 milj. eurona.

Aikuisten palvelujen vuoden 2012 menomääräraha on 13,7 milj. (vertai-
lukelpoinen 15,3 milj.) euroa suurempi kuin vuonna 2011. Korvaushoi-
don palveluprosessin kehittämistä jatketaan ja asiakasmäärän kasvuun
on varattu 0,8 milj. euroa. Päihdehuollossa hoidon painopiste on avo-
palveluissa. Laitoshoitoa järjestetään uudelleen keskittämällä palveluja
ja kehittämällä palvelun sisältöä. Mielenterveyskuntoutujien palveluihin
on kohdennettu 0,5 milj. euroa.
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Vanhusten palvelujen määräraha on 2012 talousarvioesityksessä
13,0 milj. (vertailukelpoinen 15,0 milj.) euroa suurempi kuin 2011. Mää-
rärahan kasvu aiheutuu lähinnä uusista, toimintansa aloittavista van-
hustenkeskuksista. Ympärivuorokautisen hoidon laitospaikkoja vähen-
netään valtakunnallisten suositusten suuntaisesti. Omaishoidon käyttöä
pyritään laajentamaan omaishoitajien toimintaedellytyksiä parantamal-
la. Määrärahasta on varattu 6,0 milj. hoitoketjun toimivuuden ja vanhus-
ten ympärivuorokautisen hoivan varmistamiseksi, vanhusten palvelujen
laadun parantamiseksi sekä ruotsinkielisten vanhusten avopalvelujen
parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan Khn käyttövaroihin on varattu
2,5 milj. euron määräraha erityisesti alle 65-vuotiaiden ja mielenterve-
yskuntoutujien asumispalveluihin.

Toimeentulotuen vuoden 2012 talousarvioesityksen määrärahat ovat
kaupunginhallituksen antaman raamin mukaisesti samat kuin vuoden
2011 talousarviossa. Toimeentulotuen kuukausikohtaisen asiakasmää-
rän kasvu on pysähtynyt.

Aloitteessa esitetyt ehkäisevän työotteen ja varhaisen puuttumisen li-
sääminen, selkeiden palvelulupausten sekä nopeiden määräaikojen
määrittelyt sisältyvät sosiaaliviraston strategisiin painotuksiin ja toimin-
taa ohjaaviin periaatteisiin. Sosiaalivirastossa on käytössä asiakaspa-
lautejärjestelmä, ASKO. Järjestelmä koostuu kolmesta osiosta; välitön
palaute, strukturoidut asiakastyytyväisyyskyselyt sekä syventävät ja
osallistavat menetelmät, kun halutaan tarkempaa tietoa erityisestä asi-
asta tai joltain asiakasryhmältä.

Asiakaspalautejärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään systemaat-
tisesti toiminnan kehittämisessä. Lainsäädännöstä aiheutuvista velvoit-
teista huolehditaan virastolle osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Yrjö Hakasen valtuustoaloite.pdf
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteeseen hoitota-
kuun ja erikoissairaanhoidon turvaamisesta

HEL 2011-000958 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen vastaus

Talousarvioaloitteessa esitetään mm., että hoitotakuun toteuttamiseksi
lisätään terveystoimen raamiin 20 milj. euroa kullekin vuodelle
2012 - 2014 ja, että erikoissairaanhoidon turvaamiseksi lisätään HUS:n
osalta raamiin 8 milj. euroa. Lisäksi esitetään, että päätetään, ettei
kaupunki kilpailuta yhtään terveysasemaa ja että ostopalvelujen sijasta
kehitetään kaupungin omaa toimintaa. Edelleen esitetään, että kau-
punki ei kannata ”ohituskaistan” avaamista erikoissairaanhoidossa yk-
sityispotilaille HUS oy:n kautta.

Kaupunginhallitus viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että
hoitotakuu on toteutunut terveyskeskuksen omassa toiminnassa.
HUSin osalta hoitotakuun tilanne on niin ikään hyvä, maaliskuun lopus-
sa yli kuusi kuukautta jonottaneita helsinkiläisiä oli alle sata. Uuden ter-
veydenhuoltolain lopullisista kustannusvaikutuksia ei tällä hetkellä ole
mahdollista tarkkaan arvioida, mutta suoraan lain perusteella ei ole teh-
tävissä sitä johtopäätöstä, että hoitotakuussa pysymisen osalta tarvit-
taisiin lisäresursointia terveyskeskuksen tai HUSin toiminnassa.

Katkeamattomien hoitoketjujen turvaamisessa on ensisijaisesti kyse
palvelujen organisoinnista ja palveluprosessien tehostamisesta. Palve-
lujen tuottamisessa noudatetaan terveyslautakunnan hyväksymää ter-
veyskeskuksen hankintastrategiaa, jonka mukaan palvelut tuotetaan
ensisijaisesti omalla työvoimalla ja uusia palvelujen tuottamistapoja ke-
hitetään. Sähköistä asiointia kehitetään siten, että hoidon saatavuus
paranee. Myös terveysasemilla käyttöön otettu työparimalli ja siihen liit-
tyvä listautumismalli parantavat hoidon saatavuutta.

Terveyskeskuksen vuoden 2012 talousarvio ei sisällä talousarviovä-
hennyksiä vuoden 2011 tasoon nähden; palvelujen kustannustaso py-
syy vuoden 2011 tasolla. Toimipisteverkon kehittämisessä ei myöskään
ole tavoitteena supistaa palveluja, vaan päinvastoin parantaa palvelu-
jen saatavuutta kuntalaisille. Terveyskeskuksen vuoden 2012 talousar-
vioesitys ei sisällä suunnitelmaa yhdenkään terveysaseman palvelujen
kilpailuttamisesta eikä muitakaan ostopalvelujen lisäämiseen tähtääviä
toimenpiteitä. Helsingin terveyskeskuksella ei myöskään ole suunnitel-
maa HYKSin Oy:n käytöstä.
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Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että sosiaalivirastossa hoitotakuun pii-
riin kuuluu korvaushoito. Korvaushoidon palveluprosessin kehittämistä
jatketaan terveyskeskuksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Yrjö Hakasen talousarvioaloite.pdf
2 Terveyslautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 31.5.2011.pdf
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