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§ 312
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymykset nro 40 ja 45:

Vt Astrid Thors (nro 40)

"Pitääkö paikkansa että se määräraha, josta kaupunginvaltuusto päätti 
11.4.2012, ei vielä ole jaettu ja mistä tämä siinä tapauksessa johtuu?

Kaupunginvaltuusto teki 11.4.2012 juhlakokouksessaan päätöksen 
myöntää kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron 
erillismäärärahan kohdistettavaksi nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin 
toimenpiteisiin. Erillismääräraha piti käyttää muun muassa 
peruskoulunsa päättävien helsinkiläisten nuorten tehostettuun 
ohjaamiseen, etsivän nuorisotyön kokeiluihin, oppisopimuspaikkojen 
lisäämiseen ja nuorten osallistumisen lisäämiseen.

Miten tätä määrärahaa on käytetty ja miten sitä tullaan käyttämään?" 
(Kj)

Vt Kauko Koskinen (nro 45)

"Laske-hankkeen käyttöönotto ei ole sujunut suunnitelmien mukaan. 
Hanke otettiin käyttöön keskeneräisenä vuoden alussa, vaikka eri tahot 
esittivät siitä huolensa viime vuoden lopulla. Hankkeen käyttöönottoa 
olisi varmaan pitänyt lykätä vuodella. 

Esimerkiksi laskutus saatiin toimimaan noin puolen vuoden viiveellä. 
Yritykseni osalta uusi menettely johti siihen, että ennen tuli 12 laskua 
vuodessa nyt niitä tulee noin 100 laskua vuodessa. Tämä ei ole kovin 
rationaalista. 

Palmian osalta on puolivuosikatsauksessa todettu, että Palmian 
mittareita ja tunnuslukuja ei ole luotettavasti saatu kirjanpidosta eikä 
myöskään yksikkötasoisia tuloksia ole ollut mahdollista luotettavasti 
raportoida. 

Kysyn, onko järjestelmä nyt kaikin osin käyttökunnossa ja onko 
hankintasopimuksessa asetettu velvoite korvata käyttöönoton 
viivästymisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset (lisätyöt, korko- 
ja luottotappiot ym)." (Kj)

Lisätiedot
Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymykset nro 40 ja 45:

Vt Astrid Thors (nro 40)

"Pitääkö paikkansa että se määräraha, josta kaupunginvaltuusto päätti 
11.4.2012, ei vielä ole jaettu ja mistä tämä siinä tapauksessa johtuu?

Kaupunginvaltuusto teki 11.4.2012 juhlakokouksessaan päätöksen 
myöntää kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron 
erillismäärärahan kohdistettavaksi nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin 
toimenpiteisiin. Erillismääräraha piti käyttää muun muassa 
peruskoulunsa päättävien helsinkiläisten nuorten tehostettuun 
ohjaamiseen, etsivän nuorisotyön kokeiluihin, oppisopimuspaikkojen 
lisäämiseen ja nuorten osallistumisen lisäämiseen.

Miten tätä määrärahaa on käytetty ja miten sitä tullaan käyttämään?" 
(Kj)

Vt Kauko Koskinen (nro 45)

"Laske-hankkeen käyttöönotto ei ole sujunut suunnitelmien mukaan. 
Hanke otettiin käyttöön keskeneräisenä vuoden alussa, vaikka eri tahot 
esittivät siitä huolensa viime vuoden lopulla. Hankkeen käyttöönottoa 
olisi varmaan pitänyt lykätä vuodella. 

Esimerkiksi laskutus saatiin toimimaan noin puolen vuoden viiveellä. 
Yritykseni osalta uusi menettely johti siihen, että ennen tuli 12 laskua 
vuodessa nyt niitä tulee noin 100 laskua vuodessa. Tämä ei ole kovin 
rationaalista. 

Palmian osalta on puolivuosikatsauksessa todettu, että Palmian 
mittareita ja tunnuslukuja ei ole luotettavasti saatu kirjanpidosta eikä 
myöskään yksikkötasoisia tuloksia ole ollut mahdollista luotettavasti 
raportoida. 

Kysyn, onko järjestelmä nyt kaikin osin käyttökunnossa ja onko 
hankintasopimuksessa asetettu velvoite korvata käyttöönoton 
viivästymisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset (lisätyöt, korko- 
ja luottotappiot ym)." (Kj)

Esittelijä
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Kaikki 1.10.2012 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän 
esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai 
apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

39 (Sj), 40 – 42 (Kj), 43 - 44 (Kaj), 45 (Kj) ja 46 (Stj)

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin 
verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä. Seuraava kyselytunti pidetään 
14.11.2012. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava 
viimeistään 5.11.2012 klo 12 kaupungin kirjaamoon 
(helsinki.kirjaamo@hel.fi).

Lisätiedot
Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi
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