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Vastaus valtuutettu Jaana Pelkosen kysymykseen nuorisotyöstä

HEL 2012-012563 T 00 00 03

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus:

Valtuutettu Jaana Pelkonen kiinnittää kysymyksessään huomiota nuo-
risotyöhön ja niihin haasteisiin, joita nuorten muuttuneet toimintaympä-
ristöt sille asettavat sekä hallintokuntien väliseen yhteistyöhön ja van-
hempien näkymiseen nuorten vapaa-ajassa.

Vastauksena valtuutettu Jaana Pelkosen kysymykseen sivistys- ja
henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:

Kysymys nuorisotyön tilasta ja kyvystä vastata yhteiskunnallisiin muu-
toksiin on ajankohtainen. Nuorisotyölle asettuu jatkuvasti uusia haastei-
ta tilanteessa, jossa taloudelliset ja henkilöstövoimavarat pysyvät en-
nallaan tai jopa pienenevät. Vastausta täytyy etsiä toiminnan tehosta-
misesta, hallintokuntien välisestä yhteistyöstä ja myös yhteistyöstä
muiden toimijoiden kuten järjestöjen kanssa. Nuorisoasiankeskus onkin
näin toimien pystynyt mm. kasvattamaan nuorisotalojen vetovoimaa.
Nuorten käyntien määrä nuorisotaloissa on kasvanut viimeisen kolmen
vuoden aikana yli 10 prosenttia. Tämä merkitsee, että taloissa on 60
000 käyntiä enemmän kuin kolme vuotta sitten. Nuorisoasiainkeskus
on myös kehittänyt uusia toimintamuotoja, joilla se on mukana nuorten
toimintaympäristöissä. Tästä ovat esimerkkeinä mopoilijoiden ja skeit-
tareiden kanssa tehtävä työ sekä alueellinen verkkonuorisotyö. Vuonna
2011 nuorisotalojen tekemässä verkkonuorisotyössä oli liki 30 000 kes-
kustelua ja kohtaamista nuorten kanssa.

Helsingin asuinalueilla tehtävän nuorisotyön tukena toimivat eri hallin-
tokunnista ja alueen muista toimijoista koostuvat verkostot. Näiden ver-
kostojen avulla voidaan puuttua nuorten ongelmiin ajoissa. Hallintokun-
tien välistä yhteistyötä tiivistetään tarvittaessa niillä alueilla, joilla alu-
een rauhattomuus, nuorten päihteiden käyttö tai esimerkiksi nuorten
häiriökäyttäytyminen lisääntyvät äkillisesti tai herättävät huolta. Tuolloin
hallintokuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu ennaltaehkäisevän
työn, varhaisen puuttumisen ja moninaisten tukitoimintojen suunnitte-
lussa.

Kysymyksessä viitattiin erityisesti Oulunkylän ja Kannelmäen alueisiin.
Nuorten käyntikerrat myös näiden alueiden nuorisotaloissa ovat olleet
kasvussa. Kannelmäen nuorisotalo on ollut erityisen vetovoimainen.
Viime vuoden aikana nuorten käyntikerrat ovat kasvaneet liki 25 pro-
senttia ja kasvu jatkuu. Lisäksi näillä alueilla toimivat monihallintokun-
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taiset verkostot, Oulunkylässä on vuodesta 2007 alkaen kokoontunut
Oulunkylä -tiimi, ja Kannelmäessä kokoontuu oma vastaava alueryh-
mänsä. Näiden verkostojen tavoitteena on alueen toimijoiden ja hallin-
tokuntien yhteistyön tiivistäminen. Yhdessä verkostot myös lisäävät lä-
hiympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Nuorisoasiankeskus tekee myös jalkautuvaa nuorisotyötä. Työtä teh-
dään yhdessä sosiaaliviraston ja kolmannen sektorin kanssa. Oulunky-
län alueella hyvänä esimerkkinä tästä ovat yhteistyömuodot sosiaalivi-
raston Lähityön, Aseman lapset ry:n Walkers Hubu-bussin ja seura-
kunnan Saapas -toiminnan kanssa. Oulunkylässä jalkautuvan työn tar-
vetta arvioidaan Oulunkylä -tiimissä ja tänä syksynä alueen toimijat
partioivat leikkipuistoissa.

Nuorille suunnattuja harraste- ja vapaa-ajanpalveluja tuotetaan yhä
enemmän hallintokuntien yhteistyönä ja yhdessä järjestötoimijoiden
kanssa. Esimerkiksi Kannel-mäen Operaatio Pulssi -toimintamuoto sai
alkunsa vuonna 2009 Lähiöprojektin rahoittamana poikkihallinnollisena
nuorisohankkeena. Hankkeen tarkoituksena oli aktivoida nuoria harras-
tamaan, koordinoida alueen nuorille suunnattuja harrastepalveluja ja li-
sätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia heille järjestettyyn toimintaan.
Pulssin kohderyhmänä ovat 12–18-vuotiaat nuoret. Operaatio Pulssin
toimijoita ovat kulttuurikeskus, nuorisoasiainkeskus, kaupunginkirjasto,
työväenopisto ja lähiöprojekti. Hankkeella on saatu hyviä tuloksia ja se
toimii esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä yhteisen tavoitteen to-
teuttamiseksi.

Nuorisotyössä pidetään tärkeänä kotien kanssa tehtävää työtä. Helsin-
gissä lasten ja nuorten vanhemmilla sekä vapaaehtoisilla aikuisilla on
hyvät mahdollisuudet osallistua nuorten harrastustoiminnan tukemi-
seen. Nuorisoasiainkeskuksen alueellisessa nuorisotyössä on vuodes-
ta 2004 alkaen etsitty nuorten vanhempia ja muita aikuistoimijoita toi-
mimaan nuorten hyväksi erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Vapaaeh-
toiset aikuiset toimivat nuorisotaloissa yhdessä ohjaajien kanssa. Nuo-
risoasiainkeskuksessa työskentelee vapaaehtoistyön koordinaattori,
jonka tehtävänä on nuorisotyöntekijöiden kanssa kehittää paikallista
yhteistyötä toiminnoissa sekä luoda vapaaehtoisten aikuisten koulutus-
ja tukipalveluja.

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Jaana Pelkosen kysymys Kvston 10.10.2012 kyselytunnille
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Svar på ledamoten Astrid Thors fråga om huruvida det av stads-
fullmäktige beviljade särskilda anslaget med anledning av jubileet
Helsingfors 200 år som huvudstad har fördelats

HEL 2012-012813 T 00 00 03

Stadsdirektörens svar

Stadsfullmäktige beslutade 11.4.2012 med anledning av jubileumsåret
Helsingfors 200 år som huvudstad bevilja stadsstyrelsen ett särskilt an-
slag på 10 miljoner euro att användas för åtgärder som förebygger ut-
slagning bland unga. I stadsstyrelsens framställning föreslogs anslaget
bli fördelat på sju olika objekt. Dessa är att handledning ordnas på så
sätt för unga helsingforsare som går ut grundskolan att varenda en nås
och en utbildnings- eller fortsättningsplats garanteras, att nya lösningar
och genomförandemetoder söks för framtida utbildnings- och arbets-
modeller, att effektiviserade försök med uppsökande ungdomsarbete
genomförs, att yrkesutbildningen byggs ut och graden av fullföljd yr-
kesutbildning höjs, att antalet avhopp från yrkesutbildning minskas, att
antalet läroavtalsplatser ökas och försök med utvecklad läroavtalsut-
bildning genomförs och att deltagandet bland unga ökas.

Ekonomi- och planeringscentralen har på uppmaning av stadsstyrelsen
berett en plan för användningen av anslaget tillsammans med företrä-
dare för utbildningsverket, socialverket, ungdomscentralen och perso-
nalcentralen genom att kartlägga och bedöma eventuella projekt och
åtgärder.

Dessutom är det aktuellt med andra åtgärder och anslagsfördelningar
som hänför sig till förebyggandet av utslagning bland ungdomar och till
deras välbefinnande. Helsingfors har bl.a. ansökt om och fått fler be-
gynnelseplatser för ungdomar inom yrkesutbildningen. Dessutom kan
det konstateras att staden för närvarande i samverkan med arbets- och
näringsförvaltningen bereder genomförandet av den i statsrådets reger-
ingsprogram överenskomna samhällsgarantin i Helsingfors. I stadsdi-
rektörens förslag till budget för år 2013 föreslås det att verksamheten
på Framtidsdisken ska bli permanent. Denna är avsedd för 15–17-
åringar som gått ut grundskolan och saknar en plats för fortsatta studi-
er. Likaså pågår en utvärdering av innehållet och verkningsfullheten
när det gäller projekten i välfärdsplanen 2009–2012 för barn och unga.
Med stöd av utvärderingen, som blir klar inom kort, kommer stadssty-
relsen att bestämma i vilken form verksamheten ska fortsätta och hur
den separata finansieringen på 6 miljoner euro i budgeten ska fördelas
på olika projekt.
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Det har också gjorts ändringar i stadens organisation med avseende på
hur planeringen och utvecklingen av tjänsterna för unga samordnas.

Stadsstyrelsen beslutade 27.8.2012 att Helsingfors stad bedriver upp-
sökande ungdomsarbete och förordnade samtidigt linjedirektören vid
utbildningsverkets linje för ungdoms- och vuxenutbildning till ansvarig
tjänsteinnehavare för verkställandet av det uppsökande ungdomsarbe-
tet i enlighet med i 7 b § i ungdomslagen. Dessutom beslutade stads-
styrelsen att linjedirektören vid utbildningsverkets linje för ungdoms-
och vuxenutbildning utövar beslutanderätt på stadsstyrelsens vägnar i
fråga om det register som hänför sig till verkställandet av det uppsö-
kande ungdomsarbetet.

Stadsdirektören har vid behandlingen i direktörskollegiet 5.9.2012 bil-
dat ett nätverk för vägledning av och tjänster för unga i Helsingfors. Ar-
betsgruppen fungerar som ett i ungdomslagen avsett för allmän plane-
ring och utvecklande av verkställigheten av det sektorsövergripande
samarbetet bildat nätverk för vägledning av och tjänster för unga. Nät-
verket kartlägger och beaktar i sitt arbete särskilt de luckor och om-
ständigheter som gör det svårt för helsingforsiska unga att övergå till
studier på andra stadiet och till arbetslivet och påverkar dessutom möj-
ligheterna att eliminera sådana. Ordförande för nätverket för vägled-
ning av och tjänster för unga är biträdande stadsdirektören för bild-
ningsväsendet och medlemmar är utom företrädare för de förvaltningar
som behandlar ungdomsärenden också Helsingfors arbets- och när-
ingsbyrå, polisinrättningen i Helsingfors, Försvarsförvaltningen, Gar-
dets Jägarregemente, Helsingfors kyrkliga samfällighet och företrädare
för de unga.

Stadsdirektören har också under sommarens och höstens lopp träffat
kärngruppen i systemet för ungt inflytande Krut, som valts till pilotpro-
jekt för demokratigruppen, med avsikten att inleda en äkta dialog och få
vetskap om vad de unga själva upplever vara viktiga frågor och hur
dessa kan påverkas.

Det är skäl att beakta allt det ovanstående i planen för användningen
av det särskilda anslag på 10 miljoner euro som beviljades vid jubile-
umssammanträdet så att det kan säkerställas att de åtgärder som väljs
är så verkningsfulla som möjligt och att det inte utförs överlappande ar-
bete med redan befintliga projekt eller åtgärder som hör till förvaltning-
arnas grundläggande uppgifter.

I samband med att förslaget till budget för år 2013 offentliggjordes
framhölls det att en plan för användningen av det särskilda anslag på
10 miljoner euro för åtgärder som förebygger utslagning bland unga år
2012 ska tas upp för beslut i slutet av året. Om genomförandet av pro-
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jekten delvis eller helt flyttas till år 2013, kan också anslaget anvisas för
användning under nästa år.

Upplysningar
Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1 Ledamoten Astrid Thors fråga nr 40
2 Ledamoten Astrid Thors fråga i finsk översättning

.

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BEC1728D4-A528-4DC4-AC7F-CCED5C61F9D1%7D&vsId=%7B82AC575A-74C3-484A-94B0-42C4DD904130%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B40B971DE-6151-4C14-A522-C32AFB298361%7D&vsId=%7BCEB5A5A4-F52A-4B15-937B-611A3015AF45%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kyselytunnin vastaukset
Kaupunginvaltuusto

Kj
10.10.2012

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

40

Vastaus valtuutettu Astrid Thorsin kysymykseen onko Kvston 200
vuotta pääkaupunkina -juhlapäätöksen erillismääräraha jo jaettu

HEL 2012-012813 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Kaupunginvaltuusto päätti 11.4.2012 myöntää Helsinki 200 vuotta pää-
kaupunkina -juhlavuoden johdosta kaupunginhallituksen käytettäväksi
10 miljoonan euron erillismäärärahan kohdistettavaksi nuorten syrjäy-
tymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kaupunginhallituksen esityksessä
määräraha esitettiin kohdistettavaksi seitsemään kohteeseen. Kohteita
ovat peruskoulunsa päättävien helsinkiläisten nuorten tavoittaminen ja
ohjaaminen koulutus- tai jatkopaikkaan, uudet ratkaisumallit ja toteutus-
tavat tulevaisuuden koulutus- ja työmalleiksi, etsivän nuorisotyön te-
hostetut kokeilut, ammatillisen koulutuksen lisääminen ja ammatillisen
koulutuksen läpäisyasteen nostaminen, ammatillisen koulutuksen kes-
keyttämisen vähentäminen, oppisopimuspaikkojen lisääminen ja oppi-
sopimuksen kehittämiskokeilut sekä nuorten osallistumisen lisääminen.

Talous- ja suunnittelukeskus on valmistellut kaupunginhallituksen keho-
tuksesta opetusviraston, sosiaaliviraston, nuorisoasiainkeskuksen ja
henkilöstökeskuksen edustajien kanssa käyttösuunnitelmaa kartoitta-
malla ja arvioimalla mahdollisia hankkeita ja toimenpiteitä.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja hyvinvointiin liittyen on lisäksi
käynnissä muita toimenpiteitä ja määrärahakohdennuksia. Helsinki on
mm. hakenut ja saanut lisää nuorten aloituspaikkoja ammatilliseen kou-
lutukseen. Lisäksi voi todeta, että kaupunki valmistelee parhaillaan TE-
hallinnon kanssa yhteistyössä valtioneuvoston hallitusohjelmassa sovi-
tun yhteiskuntatakuun toteuttamista Helsingissä. Kaupunginjohtajan
ensi vuoden talousarvioehdotuksessa esitetään, että 15 – 17- vuotiaille
peruskoulun päättäneille ja ilman jatkopaikkaa oleville tarkoitetun Tule-
vaisuustiskin toiminta vakinaistetaan. Niin ikään on meneillään lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009 – 2012 mukaisten hankkeiden
sisältö- ja vaikuttavuusarviointi, joka valmistuu lähiaikoina. Arvioinnin
perusteella kaupunginhallitus tulee päättämään missä muodossa toi-
mintaa jatketaan ja miten talousarvioehdotukseen sisältyvää 6 milj. eu-
ron erillisrahoitusta tullaan suuntaamaan hankkeisiin.

Nuoriin kohdistuvien palvelujen suunnittelun ja kehittämisen koordinoin-
tiin on myös tehty uudistuksia kaupungin organisaatiossa.

Kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, että Helsingin kaupunki tekee etsi-
vää nuorisotyötä ja määräsi samalla etsivän nuorisotyön toimeenpa-
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nosta nuorisolain 7 b §:ssä tarkoitetuksi vastaavaksi viranhaltijaksi ope-
tusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan. Lisäksi kau-
punginhallitus päätti, että opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslin-
jan linjanjohtaja käyttää päätösvaltaa kaupunginhallituksen puolesta et-
sivän nuorisotyön toimeenpanoon liittyvän rekisterin osalta.

Kaupunginjohtaja on lisäksi johtajistokäsittelyssä 5.9.2012 asettanut
Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkoston. Työryhmä toimii nuori-
solain mukaisena, monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toi-
meenpanon kehittämistä varten perustettuna nuorten ohjaus- ja palve-
luverkostona. Verkosto kartoittaa ja huomioi työssään erityisesti ne
aukkokohdat ja seikat, jotka vaikeuttavat helsinkiläisten nuorten siirty-
mistä toisen asteen opintoihin ja työelämään, sekä vaikuttaa niiden
poistamiseen. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtajana
toimii sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja ja siinä on jäseninä kes-
keisten nuorten asioita käsittelevien virastojen edustajien lisäksi Hel-
singin työ- ja elinkeinotoimisto, Helsingin poliisilaitos, Puolustushallinto,
Kaartin Jääkärirykmentti, Helsingin seurakuntayhtymä sekä Nuorten
edustus.

Kaupunginjohtaja on myös kevään ja syksyn aikana tavannut demokra-
tiaryhmän pilotiksi valitun nuorten vaikuttamisjärjestelmän Ruudin ydin-
ryhmää tavoitteena aikaansaada aitoa vuoropuhelua ja saada tietoa
nuorten tärkeiksi kokemista asioista ja niihin vaikuttamisesta.

Kaikki em. on syytä ottaa huomioon juhlapäätöksen 10 milj. euron eril-
lismäärärahan käyttösuunnitelmassa, jotta voidaan varmistaa, että vali-
tuksi tulee mahdollisimman vaikuttavat toimenpiteet eikä tehdä päällek-
käistä työtä jo olemassa olevien hankkeiden tai virastojen
perustehtäviin kuuluvien toimien kanssa.

Talousarvioehdotuksen 2013 julkistamisen yhteydessä on todettu, että
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn vuonna 2012 varatun 10 miljoonan
euron erillismäärärahan käyttösuunnitelma on tarkoitus tuoda päätettä-
väksi loppuvuodesta. Mikäli hankkeiden toteutus siirtyy osittain tai ko-
konaan vuoden 2013 puolelle, voidaan ko. määräraha osoittaa käytet-
täväksi ensi vuodelle.

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Astrid Thorsin kysymys nro 40
2 Valtuutettu Astrid Thorsin kysymyksen suomennos
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Vastaus vt Seppo Kanervan kysymykseen miksi kaupunki suojelee
petollista rakennusyritystä ja väistää vastuitaan

HEL 2012-013273 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Seppo Kanerva kysyy, miksi kaupunki suojelee petollista
rakennusyritystä ja väistää vastuitaan.

Lähtökohtana on, että kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt
toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien ta-
voitteiden mukaisesti. Kaupungin konserniohjauksen tavoitteena on
varmistaa, että kaupungin toimintaa ja omaisuutta tytäryhteisöissä hoi-
detaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kaupunki-
konsernin kokonaisetu turvaten.

Harmaan talouden torjuntaa on kaupungin viimeaikaisessa toiminnassa
painotettu. Harmaan talouden torjunta on koko kaupunkikonsernin yh-
teinen tavoite. Kaupunginhallitus on antanut 19.12.2011 (§ 1144) har-
maan talouden torjuntaa hankintojen yhteydessä koskevan toimintaoh-
jeen. Ohjeessa on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla
hankintojen yhteydessä pyritään torjumaan harmaata taloutta. Tällaisia
toimenpiteitä ovat mm. selvitys palvelun tai tavaran toimittajan rekiste-
röitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovel-
vollisten rekisteriin ja selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutus-
maksujen maksamisesta.

Kaupungin tytäryhtiö tai muu yhteisö on kuitenkin kaupungista erillinen
oikeushenkilö eikä kaupunki osakkeenomistajana puutu puhtaasti ope-
ratiiviseen toimintaan. Kaupunkikonsernin johto ei siten osallistu tytär-
yhteisöjen toiminnalliseen päätöksentekoon eikä päivittäisjohtamiseen
muutoin kuin yhtiökokouksissa ja konsernijohdon ennakkosuostumusta
edellyttävissä asioissa. Tytäryhteisöjen hallinnon ja päätöksenteon jär-
jestämisessä on tavoitteena hyvien hallintokäytäntöjen kehittäminen ja
ylläpitäminen.

Helsinki Stadion Oy on Helsingin kaupungin tytäryhtiö. Kaupunginjohta-
jalle ja apulaiskaupunginjohtajille johtosäännön mukaisesti kuuluva
omistaja- ja konserniohjaus on jaettu kaupunginjohtajan ja apulaiskau-
punginjohtajien kesken näiden välisen toimialajaon mukaisesti. Yhtiö
kuuluu sivistys- ja opetustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toi-
mialaan.

Kaupunginjohtaja on vastannut Seppo Kanervan Forssell Oy:n valtuut-
tamana allekirjoittamaan ja 13.8.2012 saapuneeseen Töölön jalkapal-
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lostadionin Sonera Stadium TJS kerhotilan saneerausta koskevaan kir-
jeeseen, siinä esitettyihin vaatimuksiin ja antanut ohjeen kääntyä kor-
vausasiassa Helsinki Stadion Oy:n puoleen.

Kaupunginjohtaja päätti päätösluettelossaan (14.9.2012 § 291) todeta
kirjeen johdosta seuraavaa: ”Helsinki Stadion Oy hallinnoi Töölön jal-
kapallostadionin rakennusta (Sonera Stadium). Yhtiö huolehtii erillisenä
oikeushenkilönä toimialaansa kuuluvista tehtävistä eikä Helsingin kau-
punki ole osapuolena yhtiön teettämissä saneeraus- tai muissa hank-
keissa. Helsingin kaupunki ei siten ole valinnut stadionin kerhotilan sa-
neerauksen urakoitsijoita. Mahdolliset korvaus- tai muut vaatimukset
tulee osoittaa po. yhtiölle. Samalla kaupunginjohtaja toteaa, että Hel-
sinki Stadion Oy:n toiminta ei kuulu rakennus- ja ympäristötointa johta-
van apulaiskaupunginjohtajan toimialaan.” Ote päätöksestä on toimitet-
tu 17.9.2012 Forssell Oy:lle ja Seppo Kanervalle.

Kaupunginjohtajan vastaus liitteineen on toimitettu erikseen myös Hel-
sinki Stadion Oy:lle. Yhtiö vastaa asian jatkoselvittämisestä.

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Seppo Kanervan kysymys
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Vastaus vt Antti Valppaan kysymykseen sotainvalidien perustuslail-
lisista oikeuksista

HEL 2012-013274 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Antti Valpas kysyy, miksi Helsingin kaupunki loukkaa so-
tainvalidien perustuslaillisia oikeuksia ja miksi heidät tuli asettaa muita
helsinkiläisiä mökkiyhdistyksien jäseniä huonompaan asemaan.

Sotainvalidien alueen maanvuokrasopimukset Lauttasaaressa ovat
päättyneet vuoden 2009 lopussa.

Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 (§ 45), että sotainvalidien kesäma-
ja-alueella Lauttasaaressa olevat majanpaikat vuokrataan suoraan hel-
sinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä. Samalla kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa teh-
tävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiin-
sä. Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallis-
ta lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinki-
läiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.
Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä ta-
solla. Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

Kaupunginhallituksen päätöksen perustelut ja sen liiteasiakirjat ovat
laajoja ja niissä tarkastellaan päätöksen oikeudellista perustaa varsin
laajasti.

Kaupungilla ei sopimusvapauden periaatteiden mukaisesti ole ollut vel-
voitetta vuokrata aluetta uudelle kesämajatoimintaa harjoittavalle yhdis-
tykselle taikka yhdistykselle ylipäätään. Asiassa on ollut mahdollista
menetellä myös siten, että vuokrasopimukset tehdään suoraan yksit-
täisten mökkiläisten kanssa. Vuokrasopimusten tekeminen suoraan yk-
sittäisten henkilöiden kanssa ei ole vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta.
Yksittäisten kesämajojen vuokrasopimuksiin on myös mahdollista sisäl-
lyttää majanpito-oikeuden edelleen luovutusta koskeva kielto.

Sen sijaan se, että majapaikat olisi vuokrattu myös alueella oleville pe-
rikunnille, olisi tasapuolisuusnäkökulmasta ollut ongelmallista. Asian
ratkaisuhetkellä alueella oli edelleen perikuntia, jotka eivät olleet keho-
tuksista huolimatta noudattaneet vuokrasopimuksen määräystä pois-
siirtymisestä. Nämä perikunnat olisivat päässeet parempaan asemaan
kuin sopimusten määräysten mukaisesti majapaikasta sotainvalidien
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alueella luopuneet. Esittelijä ei myöskään pitänyt tarkoituksenmukaise-
na sitä, että jo luopuneille tarjottaisiin mahdollisuutta majapaikkaan.
Tämä olisi vaikeuttanut entisestään korvaavien paikkojen löytämistä.

Kaupunginhallituksessa esittelijänä po. asiassa on toiminut rakennus-
ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja. Esittelijän kannan-
oton mukaan esittelijä mm. piti ehdotusta majapaikkojen vuokraamises-
ta suoraan sotainvalideille tai heidän leskillensä ilman edelleen luovu-
tusoikeutta tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna, mikäli asiaa tarkas-
tellaan yleiskaavassa ja asemakaavoissa asetettujen tavoitteiden (mm.
alueiden yleiseen virkistyskäyttöön saaminen) toteuttamisen kannalta.
Em. tavalla meneteltäessä myös sotainvalidien erityisasema, joka on
perustunut nimenomaan sotainvalidistatukseen, jatkuisi entisellään.

Päätöksestä tehtiin seitsemän oikaisuvaatimusta. Kaupunginhallitus
päätti 18.4.2011 (§ 405-412) hylätä kaikki oikaisuvaatimukset, koska
oikaisuvaatimusten tekijät eivät olleet esittäneet sellaisia oikeudellisia
tai tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta kaupunginhallituksen
päätöstä olisi muutettava. Asiassa on valitettu Helsingin hallinto-
oikeuteen, jossa valitusten käsittely on edelleen kesken.

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Antti Valppaan kysymys
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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen kysymykseen talotoimikuntien
lausuntojen antamismahdollisuuksista ja asuinkiinteistöyhtiöiden
fuusiosta aiheutuneista kustannuksista

HEL 2012-013293 T 00 00 03

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Yrjö Hakanen kysyy, miten kaupunginhallitus turvaa Helsin-
gin kaupungin asunnot Oy:n asukkaiden talotoimikuntien lausuntojen
antamismahdollisuudet ja asukkaiden riittävän tietojen saamisen ajois-
sa talousarvion kaltaisten asioiden käsittelyä varten. Lisäksi Hakanen
kysyy, millaisia veroseuraamuksia kiinteistöyhtiöiden fuusiosta on ai-
heutunut, ja miten ne vaikuttavat hoitovastikkeisiin ja vuokriin.

Vastauksena kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulais-
kaupunginjohtaja toteaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä saamansa
lausunnon mukaisesti seuraavaa:

Talotoimikuntien tiedonsaantioikeus

Voimassa olevan kaupunginvaltuuston 26.10.2011 hyväksymän Hel-
singin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön mukaan talotoimikun-
nalla tai sen tehtäviä hoitavalla ja vuokranmääritysyksikön talouden ja
hallinnon valvojalla on oikeus saada, ja kiinteistöyhtiöllä sekä alueyhti-
öllä velvollisuus toimittaa tietoja vuokranmääritysyksikön talouteen ja
toimintaan liittyvistä asioista yhteishallintolain 11 §:ssä edellytetyssä
laajuudessa.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuoden 2013 vuokranmääritysyksik-
kökohtaiset talousarvioehdotukset on toimitettu lausuttavaksi kaikille ta-
lotoimikunnille. Lisäksi aluekohtaiset talousarviot on käsitelty vuokra-
laistoimikunnissa.

Lausunnonantoaika oli melko lyhyt. Helsingin kaupungin asunnot Oy on
kuitenkin jo keväällä 2012 antanut tiedoksi aikataulun, jonka mukaan
talousarvion laadinnassa on edetty. Aikatauluun oli merkitty myös talo-
toimikuntien lausunnonantoaika.

Talotoimikunnista 353 (79,68% vuokranmääritysyksiköistä) antoi lau-
sunnon. Lausunnoista 301:ssa talousarvioehdotus hyväksyttiin sellai-
senaan. Lausunnoista 52:ssa esitettiin muutoksia talousarvioehdotuk-
seen tai sitä ei hyväksytty.

Kaupunginjohtaja päätti 14.3.2012 johtajistokäsittelyssä asettaa vuok-
ralaisdemokratiatyöryhmän muun muassa kaupungin vuokralaisdemo-
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kratiasääntöön kohdistuvien uudistustarpeiden kartoittamiseksi. Työ-
ryhmän tarkoituksena on syyskauden 2012 aikana antaa ehdotuksensa
uudistetuksi säännöksi ja sen soveltamista ohjaavaksi menettelyoh-
jeeksi. Työryhmän ehdotuksen perusteella pyritään edelleen vahvista-
maan asukasdemokratian toteutumista talotoimikunnissa.

Nykyisten alueyhtiöiden verotuksesta

Kiinteistöyhtiöiden sulautuminen 31.12.2011 Helsingin kaupungin
asunnot Oy:ksi oli itsessään veroneutraali toimi.

Kiinteistöyhtiöt olivat jo aiemmin velvollisia maksamaan arvonlisäveroa
kiinteistöhallintopalveluiden omasta käytöstä. Kiinteistöhallintapalvelu-
jen oman käytön veron peruste on palvelun suorittamisesta aiheutuneet
välittömät ja välilliset kustannukset.

Veron perusteeseen luetaan kiinteistöhallintapalveluja suorittavien
henkilöiden palkkakustannukset sosiaalikustannuksineen.

Nykyiset alueyhtiöt, jotka tuottavat isännöinti- ja huoltopalveluja, ovat
normaaleja osakeyhtiömuodossa toimivia yhtiöitä, joita verotetaan elin-
keinoverotuksen mukaisesti. Muutos aiempaan on käytännössä se, että
verovelvollisuus koskee myös yhtiöiden hallinnollisia palveluita tuotta-
vien henkilöiden työtä, esimerkiksi yhtiön hallintoa ja vuokrasuhteiden
hoitamista.

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Yrjö Hakasen kysymys
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Vastaus valtuutettu Sirkku Ingervon kysymykseen siitä, miten kau-
pungin vuokra-asukkaiden vaikuttamismahdollisuutta lähiympäris-
töönsä voitaisiin kehittää

HEL 2012-013277 T 00 00 03

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Sirkku Ingervo kysyy, mihin toimenpiteisiin kaupunginhalli-
tus ryhtyy,

1

jotta asukaskuulemista ja lähidemokratiaa kehitetään yhteistyössä
asukkaiden ja asukasyhdistysten kanssa nykyistä toimivammaksi,

2

jotta kaupungin vuokra-asuntojen asukkailla on nykyistä suurempi vai-
kuttamismahdollisuus piha-alueidensa suunnitelmiin ja toteutukseen, ja

3

asuntokohtaisen tiedotuksen lisäämiseksi ja aikaistamiseksi selkeiden
havainnekuvien kera.

Kysyjä viittaa HEKA-Kansanasunnot Oy:n kiinteistöillä tehtyihin ja te-
keillä oleviin pihatöihin.

Vastauksena kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulais-
kaupunginjohtaja toteaa HEKA-Kansanasunnot Oy:ltä ja Helsingin
kaupungin asunnot Oy:ltä saamiensa lausuntojen mukaisesti seuraa-
vaa:

Käpylä

Puu-Käpylän korttelissa 817 sijaitsee Helsingin kaupungin asunnot
Oy:n omistamia, Heka-Kansanasunnot Oy:n isännöimiä ja huoltamia
kaupungin vuokra-asuntoja. Elokuussa 2012 siellä aloitettiin pihan pe-
rusparannushanke, jonka tavoitteena on entisöidä pihajärjestelyt istu-
tuksineen lähelle korttelin alkuperäistä, 1920-luvulla laadittua mallia.
Tarkoituksena on myös parantaa pihojen rakenteita ja niillä kasvavien
kasvien kasvuolosuhteita.

Töiden alettua keskiviikkona 1.8.2012 alueen asukkaat hämmentyivät,
kun tuttuja puita, pensaita ja istutuksia poistettiin suunnitelmien mukai-
sesti. Hankkeesta oli tiedotettu asukkaille, mutta moni ei ollut silti tietoi-
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nen hankkeesta ja sen tavoitteista. Pian töiden alkamisen jälkeen alu-
een asukkaat perustivat hanketta vastustavan kansanliikkeen. He koki-
vat erityisesti, että tietoa pihojen perusparannuksesta ei ole annettu riit-
tävästi. Apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n
hallituksen puheenjohtaja Hannu Penttilä määräsi työt keskeytettäväksi
keskiviikkona 8.8.2012 tilanteen rauhoittamiseksi.

Hanketta valmisteltu vuosia

Puu-Käpylän alueen rakennusten ja pihojen merkittävyys on laajalti
tunnustettua. Alue rakennuksineen ja pihapiireineen on suojeltu ase-
makaavassa. Museovirasto on luokitellut muun muassa korttelin 817
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Asuinrakennuskannan perusparannusten taustaksi onkin alueen arvo-
jen vuoksi tehty useita selvityksiä, joiden tavoitteena on ollut muuan
muassa selvittää Puu-Käpylän pihojen eri kehitysvaiheet ja muutokset.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa selvitettiin vuonna
2008 Puu-Käpylän kansanasuntojen piha- ja katualueiden ympäristön
suojelu- ja kehittämisperiaatteita.  Helsingin Kansanasunnot Oy tilasi
vuonna 2010 korttelin 817 ja sen lähikortteleiden pihojen peruskorjauk-
sen pohjaksi LOCI Maisema-arkkitehdeilta selvitystyön Käpylän puu-
tarha-alueiden arvot, kehittäminen ja kunnostuksen ohjeistaminen.

Pihojen perusparannusten valmistelua on ohjannut ohjausryhmä, jossa
on ollut edustajia kaupungin virastoista, Heka-Kansanasunnoilta ja alu-
een asukkailta. Kattavien suunnitelmien perusteella hankkeelle on ha-
ettu rakennusvalvonnasta maisematyölupa, joka on tullut lainvoimai-
seksi kesäkuussa 2012.

Asukkaita kuullaan kattavasti

Helsingin kaupungin asunnot Oy, samoin kuin sen alueelliset tytäryhti-
öt, noudattaa toiminnassaan yhteishallintolakia ja Helsingin kaupungin
vuokralaisdemokratiasääntöä.

Asukkailla on oikeus tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain korjausoh-
jelmaan sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä, osallistua valmisteluun,
neuvotella ja antaa lausunto pitkänajan korjaussuunnitelmasta ja nime-
tä asukkaiden edustaja vuokranmääritysyksikön talojen peruskorjauk-
sen suunnittelu-, työmaa-, ja vastaavaan toimikuntaan.

Käpylässä korttelin 817 pihojen peruskorjauksen yhteydessä työn oh-
jausryhmään oli vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti nimetty
asukkaiden edustaja. Talotoimikunta oli lausunut asiasta ja hanke oli
käsitelty ja hyväksytty Heka-Kansanasuntojen yhtiön hallituksessa, jos-
sa on jäseninä kaksi asukkaiden nimeämää edustajaa.
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Korttelin asukkaille kerrottiin perusparannuksen suunnittelusta ja ete-
nemisestä monella tavalla ja suunnitelmia on muokattu asukkaiden an-
taman palautteen pohjalta.

Asukkaiden tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia pyritään tilanteen
mukaan turvaamaan myös vuokralaisdemokratiasääntöä laajemmin.

Esimerkiksi Käpylässä korttelin 817 pihojen perusparannuksen yhtey-
dessä asukkaiden tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuus pyrittiin var-
mistamaan järjestämällä perusparannukseen liittyen kaksi asukasiltaa
Heka-Kansanasuntojen toimesta. Talotoimikunta myös kutsui asukkaat
tutustumaan suunnitelmiin ja naapureille järjestettiin kuulemistilaisuus
rakennusvalvontaviraston toimesta. Suunnitelmissa myös pyrittiin huo-
mioimaan myös yksittäisten asukkaiden suoraan antama palaute.

Kaikki pihoilla tehdyt toimenpiteet oli määritelty suunnitelmissa, joiden
sisällöstä ovat päättäneet suunnittelija ja tilaaja yhdessä ohjausryhmän
ja asukkaiden kanssa.

Jatkomenettely Käpylässä

Korttelin 819 peruskorjauksen osalta asukkaiden tiedonsaantiin ja vai-
kutusmahdollisuuksiin on pyritty kiinnittämään vielä paremmin huomio-
ta. Peruskorjauksen johdosta järjestettiin 1.10.2012 toinen asukasilta,
jossa isännöitsijä muun muassa luki ja selvitti hankesuunnitteluun liitty-
vät Att:n laatimat pöytäkirjat. Tilaisuudesta on saatu asukkailta positii-
vista palautetta. Pihan peruskorjaus on ollut esillä myös hankesuunnit-
telukokouksissa, joissa on ollut mukana asukkaiden edustaja.

Menettelyjen kehittäminen

Yhteishallintolaki ja vuokralaisdemokratiasääntö turvaavat jo sellaise-
naan pitkälle asukkaiden vaikutusmahdollisuuden asuinympäristönsä
kehittämiseen.

Siinä asukkailla on oikeus tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain kor-
jausohjelmaan sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä, osallistua valmis-
teluun, neuvotella ja antaa lausunto pitkänajan korjaussuunnitelmasta
ja nimetä asukkaiden edustaja vuokranmääritysyksikön talojen perus-
korjauksen suunnittelu-, työmaa-, ja vastaavaan toimikuntaan.

Asukkaiden tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia pyritään tilanteen
mukaan turvaamaan myös vuokralaisdemokratiasääntöä laajemmin,
kun kysymyksessä on asumisympäristöön tavallista syvemmin vaikut-
tavista hankkeista.

Lisäksi asukkaiden ja naapuruston kuuleminen on säännönmukaista
luvanvaraisissa ympäristöön vaikuttavissa hankkeissa.
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Vastaus Kauko Koskisen kysymykseen onko LASKE-hanke kaikilta
osin käyttökunnossa ym.

HEL 2012-013294 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Kaupunki päätti joulukuussa 2011 siirtyä Laske -järjestelmän osalta
tuotantoon vuoden 2012 alusta alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
Laskentajärjestelmän käyttöönotto kesken vuoden olisi muodostanut
riskin uuden ja vanhan tietojärjestelmän välisistä merkittävistä kirjaus-
käytäntöjen eroista johtuen, jolloin käyttöönoton siirtäminen vuoden-
vaihteesta olisi käytännössä tarkoittanut siirtoa vuodella. Kaupunki ar-
vioi, etteivät keskeneräiset asiat estä käyttöönottoa, vaan että järjes-
telmä voidaan ottaa tuotantokäyttöön vaiheittain. Aiempien käyttöönot-
tokokemusten mukaan käyttöönoton lykkäys ei välttämättä varmista
käyttöönoton parempaa sujumista vaan saattaa ainoastaan siirtää on-
gelmien esiintuloa. Järjestelmän hankintaa edelsi laaja esiselvitys- ja
vaatimusmäärittelyvaihe.

Järjestelmän mukaisista toiminnoista kaupungin ostolaskujen käsittely
on sujunut ongelmitta vuoden alusta lukien. Myyntilaskutuksessa oli al-
kuvuodesta paljon ongelmia johtuen virastojen ja liikelaitosten lähes 30
laskutusaineistoa tuottavan tietojärjestelmän integroinnista Laske -
järjestelmään. Tällä hetkellä sekä ulkoinen että sisäinen virastojen väli-
nen laskutus on ajan tasalla.

Vaikka Laske -järjestelmään integroitavien liittymien määrä oli hyvin
tiedossa järjestelmän suunnitteluvaiheessa, yllätti näiden liittymien toi-
mintakuntoon saattaminen hankkeen kaikki osapuolet sekä aikataulun
että työn haastavuuden osalta. Lisäksi osa käyttäjistä päätti samanai-
kaisesti toteuttaa laskutusjärjestelmiinsä ja - käytäntöihinsä muutoksia.
Kysyjän esille nostamassa esimerkissä Kiinteistöviraston kaupunkimit-
tausosasto luopui käyttöikänsä päässä olleesta vanhasta laskutusjär-
jestelmästä ja siirtyi käyttämään kaupunkiyhteistä laskutusratkaisua,
jossa jokaisesta laskutustapahtumasta muodostuu erillinen lasku. Ai-
empi laskutusjärjestelmä mahdollisti tapahtumien koonnin kuukausi-
kohtaisiksi laskuiksi. Jatkokehityksenä tullaan selvittämään mahdolli-
suuksia suorittaa tämä keräily Laske -järjestelmässä.

Palmian osalta järjestelmän käyttöönotossa on ollut ongelmia, jotka on
pääosin saatu kuntoon. Yksikkötasoisen tuloksen osalta haasteena on
ollut Palmian erityispiirre tulosyksiköiden välinen laskutus, johon on et-
sitty toimivaa ratkaisua jo pidempään. Nyt ratkaisu on löydetty ja se on
testattavana.
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Laske -järjestelmä on tällä hetkellä lähes toimintasopimuksen laajui-
sessa käytössä. Kaupungin hyväksymistestaukset ovat vielä käynnissä
muutamilla osa-alueilla, joista keskeisimmin asiakkaille näkyy perinnän
toimimattomuus. Toinen keskeinen vielä testauksessa oleva kokonai-
suus on virastojen ja liikelaitosten tietojen yhdistely koko kaupungin tu-
lokseksi.

Kaupunki ei ole toistaiseksi vastaanottanut järjestelmää lopullisesti eikä
ole hyväksynyt hankkeen päättämistä. Alkuvuoden kaikki toimitukseen
liittyvät maksupostit on jäädytetty kunnes hanke on kaupungin puolelta
hyväksytysti vastaanotettu. Hankehallinnan mukaisia lisätöitä on hy-
väksytty hankkeen aikana ainoastaan silloin, jos kaupunki on edellyttä-
nyt toteutettavaksi sellaisia muutoksia, jotka eivät ole olleet kaupungin
alkuperäisen vaatimusmäärittelyn ja toimitussopimuksen mukaisia

Kaupungin ja järjestelmätoimittajan välisessä sopimuksessa on asetet-
tu toimittajalle alan käytännön (JIT 2007 -ehdot) mukaiset ehdot viiväs-
tymissakosta sekä vahingonkorvauksesta. Sopimuksessa vahingon-
korvaus on rajattu ainoastaan välittömiin vahinkoihin. Hankkeen viiväs-
tyminen on johtunut osaltaan järjestelmän toimittajasta, osaltaan kau-
pungista sekä osaltaan järjestelmään integroitujen liittymäjärjestelmien
toimittajista ns. kolmansista osapuolista. Kaupungin ja toimittajan välillä
on sovittu, että hankkeen jälkipuinti nk. ”lessons learned” sekä hank-
keen mahdollisista seuraamuksista keskustelu voidaan käydä vasta
sen jälkeen, kun hanke on hyväksytysti toimintasopimuksen laajuisessa
tuotantokäytössä ja hanke on päätetty.

Lisätiedot
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Svar på ledamoten Astrid Thors fråga om processen vid hemförlov-
ning av patienter från sjukhusvård och om deras möjligheter att kla-
ra sig hemma

HEL 2012-013302 T 00 00 03

Svar från biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet

Frågan gäller anvisningar om processen vid hemförlovning av patienter
från sjukhusvård och om deras möjligheter att klara sig hemma.

Helsingfors hälsovårdscentral har utvecklat trygga utskrivningsproces-
ser. Det är känt att förflyttningen från sjukhusvård till hemmet eller till
följande vårdnivå innebär sin egen utmaning med avseende på den
fortsatta vården och rehabiliteringen av en patient.

Helsingfors hälsovårdscentral och HNS har ett gemensamt skriftligt do-
kument om vårdhänvisningen i Helsingfors med anvisningar för hälso-
och sjukvårdspersonalen. Där anges de medicinska grunderna för ni-
våstruktureringen och valet av vårdplats för helsingforsiska patienter.
Det skriftliga dokumentet finns på hälsovårdscentralens interna nätsi-
dor och HNS har det på sidorna i sitt extranät. Hälsovårdscentralens
hemvård och stadssjukhuset har tillsammans utarbetat anvisningar om
hemvårdens hänvisning av klienter till sjukhus och om utskrivningen
och konvalescenstiden. Dessutom används det inom hemvården en
remiss där det antecknas i hurdant skick klienten är och vilket vårdbe-
hovet är för tillfället. Hemvårdens och stadssjukhusets anvisningar
finns att tillgå på hälsovårdscentralens interna nätsidor.

På stadssjukhusets vårdavdelningar och jourenheter följs de ovan be-
skrivna anvisningarna. När en läkare har fattat ett beslut om utskrivning
diskuteras detaljerna kring utskrivningen med patienten och de anhöri-
ga. Vid planeringen av de svåraste utskrivningarna deltar ett mångpro-
fessionellt team, som består av läkare, skötare, fysioterapeut och soci-
alarbetare. En utskrivningsskötare vid sjukhuset bedömer behovet av
att inleda hemvård och öka denna, likaså behovet av hjälpmedel till-
sammans med fysioterapeuten. Medlemmarna i teamet följer vid behov
klienten hem eller låter klienten försöka att bo hemma.

Hemvården i Helsingfors fungerar dygnet runt. Om en patient som
skickas hem är klient hos hemvården, kontaktas denna för information
om den ordinerade fortsatta behandlingen, för bedömning av behovet
av ökad hemvård och för överenskommelse om tidpunkten för utskriv-
ningen. Principen är att hemvården besöker klienten när utskrivningen
har skett. De anhöriga tas med i planeringen av utskrivningen av en
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klient som omfattas av hemvården. Många klienter inom hemvården
har tillgång till trygghetslarm.

Jouren försöker undvika att skicka hem äldre patienter på natten. Om
det på jourenheten bestäms att en äldre patient ska skrivas ut på nat-
ten, kan han eller hon stanna över natten på jourpolikliniken, om läget
där bara tillåter det.

Utskrivningsprocesserna följs upp. Exempelvis från Haartmanska sjuk-
husets kirurgiska och medicinska jour på basnivå skickades under de
nio första månaderna år 2012 sammanlagt 1 183 patienter över 85 år
till sitt eget hem. Av dem åkte 57 hem på efternatten, största delen till-
sammans med en följeslagare.

Frågestundsfrågan tar upp ett enskilt patientexempel. Sekretessbe-
stämmelserna inom hälso- och sjukvården hindrar relatering av hur en-
skilda patienter blivit utskrivna. Stadssjukhuset utreder för närvarande
de händelser som lett till att patienten skickats hem på natten. När ut-
redningarna är klara får de anhöriga en redovisning om saken.

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
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.

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6AECE5E2-DE66-4FB4-93D7-B4F11CE1D69B%7D&vsId=%7B6223DC8E-02A1-4520-BDB6-CEFB71BCC5B1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC8959D45-3048-402E-8916-36B96E25B079%7D&vsId=%7B26ACAFA9-E2D7-4F39-B2AC-62963A22BA17%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kyselytunnin vastaukset
Kaupunginvaltuusto

Stj
10.10.2012

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

46

Vastaus valtuutettu Astrid Thorsin kysymykseen sairaalahoidosta
kotiutettavien potilaiden kotiutusprosessista ja selviytymisestä ko-
tona

HEL 2012-013302 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Kysymyksessä tiedustellaan ohjeita sairaalahoidosta kotiutettavien po-
tilaiden kotiutusprosessista ja selviytymisestä kotona.

Helsingin terveyskeskuksessa on kehitetty turvallisia kotiuttamispro-
sesseja. Tiedetään, että siirtyminen sairaalahoidosta kotiin tai seuraa-
valle hoitotasolle luo oman haasteensa potilaan hoidon ja kuntoutumi-
sen jatkumisessa.

Helsingin terveyskeskuksen ja HUSin yhteinen kirjallinen dokumentti
”Hoitoon ohjaus Helsingissä - Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle” mää-
rittelee helsinkiläisten potilaiden hoidon porrastuksen ja hoitopaikan va-
linnan lääketieteelliset perusteet. Kirjallinen dokumentti löytyy terveys-
keskuksen sisäisiltä verkkosivuilta ja HUSin ekstranet-sivuilta. Terve-
yskeskuksen kotihoito ja kaupunginsairaala ovat yhdessä laatineet oh-
jeistukset ”Kotihoito lähettää asiakkaan sairaalaan” ja "Kotiutus ja toipi-
lasaika". Lisäksi käytössä on kotihoidon lähete, johon kirjataan asiak-
kaan sen hetkinen kuntoisuus ja hoidon tarve. Kotihoidon ja kaupun-
ginsairaalan ohjeistukset on tallennettu terveyskeskuksen sisäisille
verkkosivuille.

Kaupunginsairaalan vuodeosastoilla ja päivystysyksiköissä toimitaan
edellä kuvattujen ohjeistusten mukaisesti. Lääkärin tekemän kotiutus-
päätöksen jälkeen keskustellaan potilaan ja hänen omaistensa kanssa
kotiuttamisen yksityiskohdista. Vaikeimpien kotiutusten suunnitteluun
osallistuu moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lääkäri, hoitaja, fy-
sioterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Sairaalassa työskentelevä kotiutus-
hoitaja arvioi kotihoidon aloitus- ja lisäämistarpeen sekä yhdessä fy-
sioterapeutin kanssa apuvälinetarpeen. Tiimin jäsenet tekevät myös
tarvittaessa kotiin saattoja ja koekotiutuksia.

Helsingissä toimii kotihoito ympäri vuorokauden. Mikäli kotiutettava po-
tilas on kotihoidon asiakas, otetaan kotihoitoon yhteyttä ja kotihoidolle
annetaan tiedot jatkohoitomääräyksistä ja arvio kotihoidon lisätarpeesta
sekä sovitaan kotiinlähtöajasta. Periaatteena on, että kotihoito menee
asiakkaan luo kotiutumisen jälkeen. Omaiset otetaan mukaan myös ko-
tihoidossa olevan asiakkaan kotiuttamisen suunnitteluvaiheessa. Useil-
la kotihoidon asiakkailla on käytössä turvahälytin.
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Päivystyksessä pyritään välttämään vanhuspotilaan yöllistä kotiutusta.
Jos kotiuttamispäätös päivystysyksikössä ajoittuu yöhön, voi vanhuspo-
tilas olla yön yli päivystyksessä, mikäli poliklinikan tilanne sen suinkin
sallii.

Kotiuttamisprosesseja seurataan. Esimerkiksi Haartmanin sairaalan pe-
rustason kirurgian ja sisätautien päivystyksestä on vuoden 2012 yh-
deksän ensimmäisen kuukauden aikana kotiutunut omaan kotiin yh-
teensä 1183 yli 85-vuotiasta potilasta. Aamuyöllä heistä on lähtenyt ko-
tiin 57 henkilöä, joista suurin osa saattajan turvin.

Kyselytuntikysymyksessä tuotiin esille yksittäinen potilasesimerkki.
Terveydenhuollon salassapitosäädökset estävät selostamasta yksittäi-
sen potilaan kotiuttamisen vaiheita. Kaupunginsairaalassa selvitetään
parhaillaan potilaan yölliseen kotiuttamiseen johtaneita tapahtumia.
Selvityksen valmistuttua potilaan omaisille lähetään selostus asiasta.
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