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Nro Otsikko Sivu 
   
1 Vt Mirka Vainikan ja 11 muun valtuutetun  

talousarvioaloite päivähoitomaksuista luopumisesta 
1 

   
2 Vt Sture Gaddin ja neljän muun talousarvioaloite  

maahanmuuttajasuunnittelijan viran perustamisesta 
3 

   
3 Vt Sirkku Ingervon ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite nuorten 

kesätyöpaikkojen lisäämisestä Helsingissä 
5 

   
4 Vt Sirkku Ingervon ja 8 muun valtuutetun  

talousarvioaloite päivähoitoryhmien pienentämisestä 
7 

   
5 Vt Sirkku Ingervon ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite 

koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä 
8 

   
6 Vt Sirkku Ingervon ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite  

koiraveron perimisen poistamisesta Helsingissä 
9 

   
7 Vt Emma Karin ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite  

luontokoulutoiminnan turvaamisesta 
10 

   
8 Vt Astrid Thorsin ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite Vinkin 

toiminnan turvaamisesta 
12 

   
9 Vt Astrid Thorsin ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite  

opetuksen turvaamisesta Nordsjön lågstadieskolanissa 
13 

   
10 Vt Astrid Thors ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite      

maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille suunnatun toiminnan 
turvaamisesta 

14 

   
11 Vt Kauko Koskisen ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloite Viikin 

nuorisotalo -hankkeesta 
16 

   
12 Vt Kauko Koskisen ja 18 muun valtuutetun talousarvioaloite     

omaishoitajien aseman parantamisesta 
17 

   
13 Vt Yrjö Hakasen ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite Helsingin 

Energian voittojen käytöstä 
18 

   
14 Vt Yrjö Hakasen ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloite              

työllisyysmäärärahoista 
20 
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Nro  Sivu 
   
15 Vt Kati Peltolan ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite päivähoidon, 

koulujen sekä sosiaali- ja terveysasemien määrärahoista ja palvelu-
asumisen lisäämisestä 

22 

   
16 Vt Sirpa Asko-Seljavaaran ja 36 muun valtuutetun talousarvioaloite 

ruokakulttuuriohjelman määrärahasta 
24 

   
17 Vt Juha Hakolan ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloite kiertoliittymän 

rakentamisesta Viikintien ja Viilarintien risteykseen 
25 

   
18 Vt Sirkku Ingervon ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite  

bussilinjan 56 vuoroväleistä, valotauluista ja päätepysäkistä 
26 

   
19 Vt Sirkku Ingervon ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite  

leikkipuistojen kesätoiminnasta ja -ruokailun kattavuudesta 
28 

   
20 Vt Sirkku Ingervon ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite     

päivähoidon laadun varmistamisesta 
29 

   
21 Vt Sirkku Ingervon ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloite   

kouluterveydenhoidon henkilöstön ja -koulupsykologien  
palkkaamisesta 

31 

   
22 Vt Sirkku Ingervon ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite  

raitiovaunu linjojen 6 ja 8 lisäpysäkistä 
33 

   
23 Vt Sirkku Ingervon talousarvioaloite Viikin nuorisotalo -hankkeesta 35 
   
24 Vt Sirkku Ingervon ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloite    

raitiovaunu linjan 1 monipuolistamisesta 
36 

   
25 Vt Tea Vikstedtin ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite rahan  

varaamisesta ryhmärakennuttajille tarkoitettuihin lainoihin  
asuntotuotantorahastosta 

38 

   
26 Vt Tea Vikstedtin ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloite  

sosiaalisen luototuksen määrärahasta 
40 

   
27 Vt Tea Vikstedtin ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite 

Malmin Talttatien urheiluhallin määrärahasta 
41 
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Nro  Sivu 
   
28 Vt. Kauko Koskisen ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloite         

sorakatujen kunnostamisesta ja asfaltoimisesta 
42 

   
29 Vt Kauko Koskisen ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloite         

suolistosyövän seulonnan käynnistämisestä 
43 

   
30 Vt Annika Anderssonin ja 21 muun valtuutetun talousarvioaloite  

moduulipäiväkotiyksikköjen hankkimisesta koekäyttöön Helsinkiin 
45 

   
31 Vt Elina Moision ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite               

kaupunkilaistilistä asioinnin helpottamiseksi 
47 

   
32 Vt Sanna Vesikansan ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite      

leikkipuisto Isonnevan leikkipuistorakennuksen rakentamisen       
kiirehtimisestä 

49 

   
33 Vt. Sanna Vesikansan ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite 

Pirkkolan ulkoilupuiston viihtyvyyden parantamisesta 
50 

   
34 Vt. Yrjö Hakasen ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite  

asumiskustannusten kohtuullistamisesta 
52 

   
35 Vt Yrjö Hakasen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite  

joukkoliikenteen lippujen hinnoista 
55 

   
36 Vt Yrjö Hakasen ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite     

työntekijöiden palkkojen parantamisesta 
57 

   
37 Vt. Sirpa Asko-Seljavaaran ja neljän muun valtuutetun  

talousarvioaloite lumen aurauksen ja poiston tehostamisesta 
59 

   
38 Vt Harry Bogomoloffin talousarvioaloite jääclearing-toiminnan       

tukemisesta 
62 

   
39 Vt Hannele Luukkaisen ja 20 muun valtuutetun talousarvioaloite  

koiraveron kantamisen luopumisesta 
63 

   
40 Vt Essi Kuikan ja 13 muun valtuutetun talousarvioaloite                

leikkipuistojen käyttömäärärahojen korottamisesta 
64 

   
41 Vt Elina Moision ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloite             

moniammatillisen matalankynnyksen palvelupaikan perustamisesta 
väkivaltaa kokeneille naisille 

65 
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Nro  Sivu 
   
42 Vt Lilli Autin talousarvioaloite alle 65-vuotiaiden  

palveluasumispaikkojen lisäämisestä 
67 

   
43 Vt Lilli Autin talousarvioaloite ikäihmisille suunnattujen  

turvakotipaikkojen perustamisesta 
68 

   
44 Vt Lilli Autin talousarvioaloite kotihoidon henkilöstön lisäämisestä ja 

kotihoidon toiminnan kehittämisestä 
69 

   
45 Vt Lilli Autin talousarvioaloite lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 

palkkaamisesta 
70 

   
46 Vt Lilli Autin talousarvioaloite penkkien lisäämisestä eri puolille  

kaupunkia 
71 

   
47 Vt Lilli Autin talousarvioaloite asumisneuvojien palkkaamisesta 73 
   
48 Vt Lilli Autin talousarvioaloite sisäisen valvonnan kehittämisestä 74 
   
49 Vt Silvia Modigin ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite         

demokratiaehdotusten toteuttamisen turvaamisesta 
75 

   
50 Vt Silvia Modigin ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite riittävän 

jätehuollon järjestämisestä puistoihin 
76 

   
51 Vt Silvia Modigin ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite Lasten 

Parlamentin toiminnan ja lasten demokratiakasvatuksen tukemisesta 
77 

   
52 Vt Kati Peltolan ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite  

läheisväkivaltaan puuttumisen kokeilusta 
79 

   
53 Vt Sirpa Puhakan ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite  

työllisyysmäärärahoista pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi 
80 

   
54 Vt Sirpa Puhakan ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite jalkautuvan 

perhehoidon kokeilusta 
82 

   
55 Vt Sirpa Puhakan ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite  

epätyypillisistä työsuhteista ja lasten päivähoidon järjestämisestä 
83 

   
56 Vt Pekka Saarnion ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite  

liikuntaseurojen tukemisesta 
85 
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Nro  Sivu 
   
57 Vt Nils Torvaldsin ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloite            

kielikylpypaikkojen lisäämisestä 
86 

   
58 Vt Nina Hurun ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite           

moniammatillisen kiputyöryhmän toiminnan mahdollistamisesta 
88 

   
59 Vt Seppo Kanervan ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloite       

HSL:n ilmaislippujen myöntämisestä sotaveteraaneille 
89 

   
60 Vt Antti Valppaan ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite  

nuorten purjehdusharrastuksen tukemisesta 
91 

   
61 Vt Yrjö Hakasen ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloite Maunulan 

kirjasto-, nuoriso- ja työväenopistotiloista 
92 

   
62 Vt Yrjö Hakasen ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite       

lasten päivähoidon käyttömäärärahojen lisäämisestä 
93 

   
63 Vt Yrjö Hakasen ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite      

ympäristökeskuksen resursseista 
95 

   
64 Vt Yrjö Hakasen ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite       

peruspalvelujen järjestämisestä lähipalveluperiaatteella sosiaali- ja 
terveystoimen yhdistyessä 

96 

   
65 Vt Yrjö Hakasen ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloite        

sosiaalipalvelujen määrärahojen lisäämisestä 
98 

   
66 Vt Yrjö Hakasen ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite      

lähipalveluista 
99 

   
67 Vt Yrjö Hakasen ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite     

Demokratia-ryhmän ehdotusten, erityisesti osallistuvan budjetoinnin 
toteuttamisesta 

101 

   
68 Vt Maria Björnberg-Enckelin ja kahdeksan muun valtuutetun         

talousarvioaloite koulujen IT-strategiasta 
103 

   
69 Vt Arja Karhuvaaran ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloite  

määrärahan lisäämisestä terveyskeskuksen avoterveydenhoitoon 
105 

   
70 Vt Arja Karhuvaaran ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite 

kotihoidon liikuntaryhmien kuljetuksista ja rahoituksesta 
107 
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1 
Vt Mirka Vainikan ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloite           
päivähoitomaksuista luopumisesta 

HEL 2011-007625 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään selvityksen tekemistä päivähoitomak-
suista luopumisesta. 

Lasten päivähoidon asiakasmaksut kattavat noin 12 % päivähoidon 
käyttökustannuksista. Päivähoidon maksujen määräytymisperusteita 
koskevaa lakia uudistettiin 1.8.2008 alkaen. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL) on julkaissut raportin ”Päivähoidon maksu-uudistus. Tutki-
mus uudistuksen vaikutuksista maksuihin, kysyntään, käyttöön, kunta-
talouteen ja henkilöstöresursseihin” (7/2012). Tulosten perusteella päi-
vähoidon lapsikohtaiset kuukausimaksut nousivat keskimäärin 9,6 pro-
senttia vuosien 2007 ja 2009 välillä, eniten suurituloisilla ja vähiten tulo-
jakauman pienituloisten päässä. Pienituloisten lisäksi maksu-
uudistuksesta olivat hyötyneet myös yli neljän lapsen perheet. 

Kuntaliitto on julkaissut 28.10.2010 selvityksen ”Maksujen merkitys 
kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa”. Sen 
mukaan päivähoitomaksuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi päivähoi-
don kysyntään, esimerkiksi korottamalla kalleimpien hoitomuotojen 
maksuja sekä kannustamalla maksupolitiikan keinoin kotona olevia 
perheitä käyttämään osapäivähoitoa ja avoimia varhaiskasvatuspalve-
luja. Em. selvityksen mukaan päivähoitomaksun poistaminen lisäisi 
huomattavasti päivähoidon varaamista myös varmuuden vuoksi. Saa-
matta jäävien maksutulojen lisäksi aiheutuu siis lisäkustannuksia päi-
vähoidon varaamisen lisääntymisestä. 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkiseutusuunnitel-
massa ”Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke” 19.6.2007 on ollut ta-
voitteena päivähoidon palvelujen vapaa yhteiskäyttö, jonka edellytys 
ovat asiakasmaksujen perusteiden yhdenmukaistaminen pääkaupunki-
seudun kunnissa. Khs pitää tavoiteltavana palvelujen vapaata yhteis-
käyttöä ja että pääkaupunkiseudun kuntien ei tule asettaa kuntalaisiaan 
eriarvoiseen asemaan hoitomaksujen suhteen. 

Valtioneuvoston rakennepoliittisessa kannanotossa 22.3.2012 tode-
taan, että päivähoitomaksut uudistetaan siten, että maksut määräytyvät 
tuntiperusteisesti. 
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Khs toteaa, että lasten päivähoidon nykyinen maksukäytäntö ja maksu-
jen määrittelyn perusteet toimivat hyvin ja, että valtakunnallisten pää-
tösten tulee olla asiakasmaksujen valmistelun lähtökohta. Em. selvityk-
siin ja hallitusohjelmaan viitaten Khs ei pidä tarpeellisena tehdä selvi-
tystä päivähoitomaksuista luopumisesta. Helsingin vetovoimaisuutta ei 
myöskään ole tarkoituksenmukaista selvittää irrallaan pääkaupunki-
seudun kokonaisuudesta. 

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 TA-aloite2012 Vainikka Mirka27.04.2011 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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2 
Vt Sture Gaddin ja neljän muun talousarvioaloite                         
maahanmuuttajasuunnittelijan viran perustamisesta 

HEL 2012-001789 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa todetaan, että uusi maahanmuuttajasuunnitteli-
jan virka tulisi perustaa vuoden 2013 talousarvion yhteydessä. Maa-
hanmuuttajasuunnittelijan tehtävänä olisi koordinoida ruotsinkielistä ko-
touttamista Helsingissä ja tukea niitä maahanmuuttajia, jotka haluavat 
sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja Helsinkiin ruotsin kielellä.  
Vuoden 2013 talousarvioon tulisi tätä varten lisätä 40 000 euroa maa-
hanmuuttajasuunnittelijan viran perustamista varten. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Helsingin 
kaupunki osallistuu monin eri keinoin maahanmuuttajien kotouttamista 
edistävään työhön. Työtä tehdään monissa eri hallintokunnissa. 

Opetustoimessa koulutustarjonnassa on otettu kasvavat monikulttuuri-
sen opetuksen tarpeet. Maahanmuuttajille tarjotaan vuoden kestävää 
maahanmuuttajille suunnattua maahanmuuttajien valmistavaa opetus-
ta. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten siirtymistä toisen as-
teen koulutukseen tuetaan ja kohdennetaan erillisiä resursseja ehkäi-
semään koulupudokkuutta, syrjäytymistä ja lisäämään koulutukseen 
kiinnittymistä. 

Ruotsinkielisellä työväenopistolla on suuri merkitys maahanmuuttajien 
kouluttajana sekä kohtaamispaikkana kantaväestön kanssa. Vuonna 
2011 ruotsinkielinen työväenopisto otti vetovastuun sisäministeriön 
ruotsinkielisestä Osallisena Suomessa -kehitysohjelmasta pääkaupun-
kiseudulla. Hankkeen tarkoituksena on tukea vielä enemmän maahan-
muuttajien kotouttamista. Hanke jatkuu 30.6.2013 saakka ja se edellyt-
tää tiivistä yhteistyötä eri kuntasektorien ja kolmannen sektorin kanssa. 
Talousarviossa 2013 on varattu määrärahat koordinaattorin palkkaami-
seen 1.7.2013 lähtien tehtävänä koordinoida ruotsinkielistä kotoutta-
mista ja tukea niitä maahanmuuttajia, jotka haluavat kotoutua suoma-
laiseen yhteiskuntaan ruotsin kielellä. 

Kulttuurikeskus Caisa tukee monimuotoisen kaupungin kehittymistä 
edistämällä eri maista tulleiden ihmisten vuorovaikutusta ja tukemalla 
eri vähemmistöjen kulttuurieroja. 

Nuorisoasiankeskus on kehittänyt erilaisia nuorisotyönpalveluja moni-
kulttuuristen nuorten määrän kasvun johdosta. Kieli- ja kulttuuritietä-
mykseen on panostettu nuoren ja hänen perheensä ohjaustyössä. 
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Henkilöstökeskuksella on aktiivinen rooli ruotsinkielisten maahanmuut-
tajapalveluiden kehittämisessä.  Henkilöstökeskus tekee tiivistä yhteis-
työtä ruotsinkielisen työväenopiston, neuvontapiste Luckanin, Svenska 
social- ja kommunalhögskolanin sekä Folkhälsanin kanssa. Kotoutta-
miskoulutuksen kehittämishankkeessa ’Osallisena Suomessa – Delak-
tig i Finland’ henkilöstökeskus on rakentanut Helsingin osuuden ao. 
hankkeessa hankekokonaisuudesta lähtien ja on hakenut rahoituksen 
sekä suomen- että ruotsinkielisille osahankkeille. Henkilöstökeskus li-
säksi koordinoi, tukee ja ohjaa hallintokuntien toimia maahanmuuttajien 
kotouttamista, kansainvälistä muuttoliikettä sekä etnistä monimuotoi-
suutta ja yhdenvertaisuutta edistävien toimintojen kehittämisessä.   
Henkilöstökeskus tekee yhteistyötä kaupungin toimijoiden lisäksi mui-
den kaupunkien ja kuntien, valtion, korkeakoulujen, järjestöjen ja yrityk-
sien sekä muiden eurooppalaisten kaupunkien 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 Sture Gadd talousarvioaloite, suomi, Kvsto 1.2.2012 asia 12 
2 Helsingfors arbis utlåtande 24.5.2012 
3 Henkilöstökeskuksen lausunto 25.5.2012 
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3 
Vt Sirkku Ingervon ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite nuorten 
kesätyöpaikkojen lisäämisestä Helsingissä 

HEL 2012-002344 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki vuonna 2013 mahdol-
listaa 16–18 -vuotiaille helsinkiläisille nuorille 1 000 kesätyöpaikkaa 
enemmän kuin vuonna 2011. 

Khs toteaa, että henkilöstökeskus vastaa kaupungin työllisyydenhoidon 
koordinoinnista. Henkilöstökeskuksen talousarvioon on varattu vuodes-
ta 2007 lähtien 1 milj. euroa 16–17-vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi 
kesäajaksi. Tehtäviä on tarjolla mm. leikkipuistoissa, päiväkodeissa, 
vanhus- ja vammaispalveluissa, rakennusharjoittelussa, siivoustehtä-
vissä ja avustavissa toimistotehtävissä. Työsuhteet kestävät kolmesta 
viikosta kahteen kuukauteen. 

Lisäksi kaupunginhallitus on myöntänyt vuodesta 2010 lähtien vuosit-
tain 1 milj. euron lisämäärärahan henkilöstökeskuksen käytettäväksi 
nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Määräraha käytetään Siisti 
kesä -hankkeeseen, jossa ovat mukana rakentamispalvelut Stara, lii-
kuntavirasto ja HKL-liikelaitos. Virastot ja liikelaitokset voivat palkata 
määrärahalla alle 20-vuotiaita nuoria erilaisiin kaupunkiympäristön puh-
taanapitoon liittyviin tehtäviin. Määrärahasta kohdennetaan osa myös 
muihin nuorten kesätöihin. Kaupunginhallituksen ja henkilöstökeskuk-
sen yhteisellä 2 milj. euron määrärahalla voidaan palkata yhteensä 
noin 1100 nuorta kesätöihin. Lisäksi virastot ja liikelaitokset palkkaavat 
omilla henkilöstömäärärahoillaan kesätyöntekijöitä, kausityöntekijöitä ja 
vuosiloman sijaisia noin 3000 henkilöä. Myös nämä työntekijät ovat 
pääsääntöisesti nuoria. 

Henkilöstökeskus on lähettänyt joulu–tammikuussa kyselyn kaupungin 
virastoille ja liikelaitoksille, jossa on tiedusteltu kuinka paljon ne pysty-
vät vastaanottamaan nuoria kesätyöntekijöitä ja millaisia työtehtäviä 
heillä on tarjota. Viime vuosien vastausten perusteella virastojen ja lii-
kelaitosten tarjoamat 16–17-vuotiaiden nuorten kesätyöpaikat ja käy-
tössä oleva määräraha ovat kohdanneet hyvin. Kesäaika tuo käytän-
nönjärjestelyihin omat haasteensa, koska kesäaikaan vakituista henki-
lökuntaa on vähemmän työpaikoilla ohjaamassa kesätyöntekijöitä. 
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Lisäksi Khs toteaa, että sosiaalivirastolle osoitetaan vuosittain työllisyy-
denhoidon määrärahasta tietty osuus pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti 
työllistyvien aktivointiin. Vuonna 2012 tätä määrärahaa on osoitettu so-
siaalivirastolle 5 877 000 euroa. Suurin osa tästä kohdentuu työvoi-
manpalvelukeskus Duurin toimintaan ja kuntouttavaan työtoimintaan 
sekä sitä tukevaan toimintaan. Toimeentulotukea hakevien 18–24 -
vuotiaiden nuorten aktivointiin kohdentuu 400 000 euroa ja kesäaikana 
toimeentulotukea hakevien opiskelijoiden työllistämiseen, ns. kesätyö-
projektiin 400 000 euroa. 

Samalla Khs toteaa, että nuorten kesätyöpaikkojen ja muiden työpaik-
kojen lisääminen on kaupungin hallintokuntien, yritysten ja järjestöjen 
yhteinen haaste. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Sirkku Ingervon talousarvioaloite, Kvsto 16.3.2011 asia 8 
2 Henkilöstökeskuksen lausunto 23.5.2012 
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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4 
Vt Sirkku Ingervon ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloite           
päivähoitoryhmien pienentämisestä 

HEL 2012-002391 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2013 ja suunni-
telmakauden budjettia varataan riittävät resurssit päiväkotiryhmien pienentä-
miseen valtuustostrategian mukaisesti koko Helsingissä tarkistamalla 3 vuotta 
täyttävien laskennallista kerrointa nykyistä harvemmin esimerkiksi 4 tai 6 ker-
taa vuodessa. 

Khs toteaa, että ryhmäkoon enimmäismäärän määrittelemisen sijaan päivä-
hoitoasetuksen mukaisesti päiväkotitoiminnassa määritellään lasten ja henki-
löstön välinen suhdeluku. Tämä tukee henkilöstön ja lasten erilaisten pien-
ryhmien joustavaa käyttöä sekä vastaa nykyaikaisen varhaiskasvatuksen jär-
jestämisen toimintatapoihin. Toimintaa ei järjestetä isossa ryhmässä, vaan 
lapset toimivat erilaisissa pienryhmissä omien hoitajiensa kanssa eri tiloissa 
kulloisenkin toiminnan ja tilanteen vaatimusten mukaan. 

Lisäksi Khs toteaa, että varhaiskasvatusviraston talousarvioehdotukseen 
2013 sisältyy määrärahavaraus laskennallisuuden tarkistamisen jatkumiselle. 
Ruotsinkielinen päivähoito noudattaa samoja periaatteita kuin suomenkielinen 
päivähoito. 

Talousarvion sitovana tavoitteena on, että ”Lasten päivähoidossa pienenne-
tään lapsiryhmien kokoja vuonna 2013, että 3 vuotta täyttävien lasten hoitoi-
suuskerroin tarkistetaan neljä kertaa vuodessa.” 

Ryhmäkoon pienentämisellä ennakoidaan olevan vaikutusta muun muassa 
päivähoidon tuottavuuteen, yksikköhintoihin, tilatarpeisiin, henkilöstön riittä-
vyyteen ja perheiden tarvitseman päivähoidon saatavuuteen. 

Varhaiskasvatuksen viraston tarkemmat määrärahojen kohdennukset teh-
dään vuoden 2013 käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä  kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

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

Liitteet 

1 Sirkku Ingervon valtuustoaloite, Kvsto 16.3.2012 asia 9 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 







Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  8 (107) 
Kaupunginhallitus   
   
 14.11.2012  
   
 

 
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/kaupunginhallitus +358 9 655 783  FI02012566 
  
 

 

5 
Vt Sirkku Ingervon ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite 
koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä 

HEL 2012-002426 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että opetustoimen vuoden 2013 bud-
jettiin tulee varata miljoona euroa nykyistä enemmän koululaisten ilta-
päivätoiminnan järjestämiseen sekä selvittää pienten koululaisten ilta-, 
viikonloppu- ja yöhoitotarve perhekohtaisesti ja varata tarvittavat re-
surssit lasten hoidon järjestämiseksi kohtuullisesti. 

Kaupunginhallitus toteaa saatuun lausuntoon viitaten, että opetustoi-
men vuoden 2012 talousarvioon lisättiin 1,0 milj. euron lisämääräraha 
perusopetuslain mukaiseen avustettavaan iltapäivätoimintaan. Vuoden 
2013 talousarviossa määräraha säilyy vuoden 2012 tasolla. Ao. taso 
turvaa iltapäivätoiminnan määrällisen ja laadullisen riittävyyden. 

Vuoden 2013 opetustoimen talousarvio ei mahdollista hoitotarpeen sel-
vittämistyötä perhekohtaisesti eikä talousarviossa ole varattu määrära-
haa lasten hoidon järjestämiseen kohtuullisesti. 

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 Sirkku Ingervon valtuustoaloite, Kvsto 16.3.2011 asia 10 
2 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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6 
Vt Sirkku Ingervon ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite 
koiraveron perimisen poistamisesta Helsingissä 

HEL 2012-002450 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että koiraveroa ei enää Helsingissä 
peritä. 

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

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Sirkku Ingervon talousarvioaloite, Kvsto 16.3.2011 asia 11 
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7 
Vt Emma Karin ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite 
luontokoulutoiminnan turvaamisesta 

HEL 2012-002559 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarviossa tu-
lee varata tarvittavat varat luonto- ja ympäristökoulutoiminnan jatkami-
seen vähintään nykyisessä laajuudessaan. 

Kaupunginhallitus viittaa opetus- ja sosiaalilautakunnan lausuntoihin ja 
toteaa, että sosiaalivirasto että opetusvirasto ovat tehneet tiivistä yh-
teistyötä Helsingissä sijaitsevien viiden luonto- ja ympäristökoulujen 
kanssa ja toimintaa on kehitetty yhdessä vastaamaan sekä varhaiskas-
vatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman että peruskoulujen ope-
tussuunnitelman tarpeita ja painotuksia. Harakan Luontotalon palvelut 
tukevat ensisijaisesti päivähoidossa oleville lapsille ja vuosiluokilla 1–6 
oleville oppilaille järjestettävää luonto- ja ympäristökasvatusta.  Gar-
denian luontokoulu ja Töyhtöhyyppä palvelevat etupäässä vuosiluokki-
en 7–9 oppilaita.  Gardenia järjestää lisäksi päivähoidolle suunnattuja 
talviretkiä. Luontokoulu Arkilla on toimintaa koko perusopetukselle. 
Luontokoulu Arkki järjestää lisäksi luonto- ja ympäristökoulutoimintaa 
keväisin ja syksyisin järjestettävien päivähoidolle suunnattujen teema-
viikkojen muodossa.  Ympäristökoulu Polun ympäristöneuvojat vieraile-
vat vielä kouluilla ja heillä on ollut ns. kummikouluja. 

Osa luonto- ja ympäristökouluista tarjoaa lisäksi täydennyskoulumah-
dollisuuksia päivähoidon henkilökunnan luonto- ja ympäristökasva-
tusosaamisen vahvistamiseksi. 

Luontokoulujen lisäksi opetusvirasto tekee myös yhteistyötä LUMA-
keskuksen kanssa erityisesti luonto- ja ympäristötiedon painotettua 
opetusta tarjoavien luokkien kanssa. Kouluissa on luontokouluyhteis-
työn lisäksi runsaasti muuta ympäristökasvatukseen liittyvää toimintaa 
kuten Vihreä Lippu- ja Ympäristöagenttitoiminta. 

Sekä opetus- että sosiaalivirasto jatkavat yhteistyötä Helsingissä sijait-
sevien luonto- ja ympäristökoulujen kanssa ja kehittävät yhdessä toi-
mintaa edelleen vuonna 2013 talousarvioidensa puitteissa. 
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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 HEL 2012-002559 Kari Emma talousarvioaloite Kvsto 15.2.2012 asia 
20 

2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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8 
Vt Astrid Thorsin ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite  
Vinkin toiminnan turvaamisesta 

HEL 2012-002560 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään määrärahan lisäämistä Vinkin toimin-
nan turvaamiseksi ja toimipisteiden määrän lisäämistä viiteen. 

A-klinikkasäätiön terveysneuvontapiste Vinkin toiminnan tavoitteena on 
päihteistä ja päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ja tartuntatautien 
vähentäminen. Tavoitteena on lisäksi käyttäjien syrjäytymisen ja syrjäy-
tymiskierteen ehkäiseminen matalan kynnyksen terveys- ja sosiaalipal-
velujen keinoin. Toiminta tapahtuu neljässä pisteessä (Kallio, Itäkes-
kus, Malmi, Maunula). Helsinki hankkii A-klinikkasäätiöltä Vinkkien toi-
mipisteissä toteutettavia palveluja, joita ovat haittoja vähentävä korva-
ushoito, moniongelmaisten päihderiippuvaisten tuki- ja hoitopalvelut ja 
terveysneuvontapalvelut. 

Khs pitää Vinkin työtä arvokkaana ja näkee sen tukevan virastossa teh-
tävää päihdetyötä. Talousarvion puitteissa kehitetään hoitojärjestelmää 
asiakkaiden tarpeita vastaavaksi sekä omana toimintana että yhteis-
työssä palveluntuottajien kanssa. Tarkemmat määrärahojen kohden-
nukset tehdään vuoden 2013 käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydes-
sä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Thors Astrid talousarvioaloite Kvsto 15.2.2012 asia 24 
2 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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9 
Vt Astrid Thorsin ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite   
opetuksen turvaamisesta Nordsjön lågstadieskolanissa 

HEL 2012-002561 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Nordsjö lågstadieskolanin koulu-
kohtaiseen vuoden 2013 budjettiin tulee lisätä vuonna 2013 
60 000 euron lisäresurssi opetuksen pedagogisen laadun turvaamisen 
takaamiseksi palkkaamalla uusi opettaja. 

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 14.3.2012 Helsingin kau-
pungille valtion erityisavustusta perusopetuksen ryhmäkokojen pienen-
tämiseen noin 3,7 miljoonaa euroa. Avustus on käytettävissä vuosina 
2012–2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perustui opetusviras-
ton hakemukseen. Ao. avustusta haettiin pääosin samoille vuosiluokki-
en 1–6 kouluille, jotka olivat ko. avustuksen piirissä jo lukuvuonna 
2011–2012. Nordsjö lågstadieskola oli näiden koulujen joukossa, jota 
avustusmääräraha koski. 

Avustus on tarkoitus käyttää palkkaamalla hakemuksessa oleville kou-
luille samanaikaisopettaja lukuvuonna 2012–2013. 

Opetuslautakunta päätti 5.6.2012 hyväksyä opetus- ja kulttuuriministe-
riön opetusryhmien pienentämiseen myöntämän erityisavustuksen ja-
kamisen opetus- ja kulttuuriministeriön hakemuksessa mainituille kou-
luille.  Nordsjö lågstadieskolanille kohdennetaan täten opettajan ope-
tusvelvollisuuden edellyttämät 24 lisätuntia viikkoa kohden koulukohtai-
seen tuntikehysresurssiin lukuvuonna 2012–2013, joka mahdollistaa 
uuden opettajan palkkaamisen ao. ajankohdaksi. 

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 Thors Astrid talousarvioaloite Kvsto 15.2.2012 asia 25 
2 Utbildningsnämndens utlåtande 5.6.2012 
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10 
Vt Astrid Thors ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite     
maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille suunnatun toiminnan 
turvaamisesta 

HEL 2012-002562 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

”Monika-Naiset Liitto ry är ett mångkulturell kvinnoförbund. Det funge-
rar som ett paraply för kvinnoorganisationer med olika etniska bak-
grunder. Monika-Naiset Liitto arbetar för en mångvärdig och trygg var-
dag genom att stöda invandrarkvinnornas medborgarverksamhet och 
välfärd. Det producerar stödformar för invandrarkvinnor och barn som 
upplevt våld samt erbjuder skolning för personal inom social- och 
hälsovårdssektorerna. 

Monika-Naiset Liitto rf har erhållit understood från Helsingfors stad till 
hyresutgifter för kvinnohuset, arbetet bland barn och för sin preventive 
verksamhet mot bostadslösheten. Versamheten har nu utökats. 

Betydelsen av verksamhet riktad till kvinnor med invandrarbakgrund är 
av avgörande betydelse för såväl deras som deras barns lyckade inte-
grering I vårt samhälle. Samtidigt är det viktigt att personalen på social- 
och hälsovårdssektorn, som möter dessa kvinnor och deras familjer, är 
medvetna om särdragen I den vardag familjerna lever i. Om Monika-
Naiset ry’s verksamhet inte tryggas ekonomiskt, kommer den uteblivna 
aktiviteten att öka behovet av verksamhet ordnad av staden själv och 
medföra staden ökade kostnader inom flera sektorer. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att det I budge-
ten för 2013 anslås 450 000 € som understood för Monika-Naiset Liitto 
ry’s verksamhet.” 

Khs toteaa, että Monika-Naiset ry on valtakunnallinen kattojärjestö, jo-
ka toiminnallaan tukee maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja ehkäi-
see syrjäytymistä ja erityisesti maahanmuuttajanaisiin ja lapsiin kohdis-
tuvaa väkivaltaa. Monika-Naiset Liitto ry:n toimintaa toteutetaan eri ra-
hoituslähteistä saatujen määräaikaisten ja lyhytaikaisten projektiavus-
tusten turvin. Suurimmat tukijat ovat olleet EU:n eri rahastot, raha-
automaattiyhdistys sekä Helsingin kaupunki. Myös Vantaan ja Espoon 
kaupungit, ulkoasiain- ja oikeusministeriö sekä eri säätiöt tukevat liiton 
toimintaa. 
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Monika-Naiset Liitto ry on saanut useina vuosina avustusta Helsingin 
kaupungin työllisyydenhoidon määrärahoista järjestötoiminnan kehittä-
miseen. Vuodelle 2011 myönnettiin 11 500 euroa. Myös sosiaalilauta-
kunta on tukenut yhdistystä useina vuosina järjestöavustuksin. Järjes-
töltä on ostettu tarvittaessa sosiaaliviraston asiakkaille turvakotipalvelu-
ja ja turvakodin jälkeisen ajan tukipalveluja. Lisäksi suomen- ja ruotsin-
kielinen työväenopisto ovat järjestäneet yhteistyössä Monika-Naiset 
Liitto ry:n kanssa suomen ja ruotsin opetusta maahanmuuttajanaisille. 
Kaupunki on osoittanut tähän toimintaan erillisresurssit, joilla kustanne-
taan opetus, tilat ja järjestetään lastenhoito opintojen aikana. 

Talousarvio ei sisällä lisämäärärahaa aloitteessa mainittuun tarkoituk-
seen. Hallintokunnat tarkentavat määrärahojensa kohdentumisen tu-
losbudjettiensa ja käyttösuunnitelmiensa laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Thors Astrid talousarvioaloite Kvsto 15.2.2012 asia 26 
2 Suomenkielisen työväenopiston lausunto 22.5.2012 
3 Helsingfors arbis utlåtande 24.5.2012 
4 Heken lausunto 25.5.2012 
5 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
6 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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11 
Vt Kauko Koskisen ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloite         
Viikin nuorisotalo -hankkeesta 

HEL 2012-002567 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut edellytämme, että ’suunni-
telmien mukaisen noin 500 m² suuruisen Viikin nuorisotalon toteuttami-
nen käynnistetään mahdollisimman pian, ja vuoden 2013 talousarvioon 
ja vuosien 2014–2015 taloussuunnitelmaan varataan tarvittavat määrä 

rahat (noin 2 miljoonaa euroa) hankkeen toteuttamiseksi’”. 

Khs toteaa, että Viikin nuorisotalon toteutukselle on taloustilanteen hei-
kennyttyä etsitty vaihtoehtoja. Nykyinen nuorisotila on vuokrakohde, 
jonne on tehty nuorisotoimintaa vaativa remontti. Tilan vuokrasopimus 
on voimassa vuoteen 2017 asti. 

Uusi tilahanke on investointiohjelmassa suunniteltu toteutettavan vuo-
sina 2014–2015 ja sille on alustavasti varattu 2,5 milj. euroa. Tilahanke 
tulisi toteuttaa niin, että se palvelisi nuorison ohella myös muita helsin-
kiläisiä. Tulevan tilan arvokas sijainti huomioiden tilankäyttö tulisi olla 
tehokasta ja investoinnin tulisi hyödyttää mahdollisimman suurta jouk-
koa kaupunkilaisia. Hanke tulee suunnitella kestävältä pohjalta niin, et-
tä elinkaarikustannukset jäävät pieniksi. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä  kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

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

Liitteet 

1 Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite  Kvsto 15.2.2012 asia 20 
2 Nuorisolautakunnan lausunto 10.5.2012 
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12 
Vt Kauko Koskisen ja 18 muun valtuutetun talousarvioaloite    
omaishoitajien aseman parantamisesta 

HEL 2012-002568 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan määräraha, joka mahdollistaa tukea saavien omaishoitajien mää-
rän lisäämisen vähintään 5 %:lla tälle vuodelle budjetoidusta tasosta. 

Khs viittaa sosiaalilautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa seuraa-
vaa. Omaishoidon asiakasmäärä nousi vuonna 2011 edellisestä vuo-
desta 180 asiakkaalla (n. 5 %). Vuonna 2011 omaishoidon asiakkaita 
oli yhteensä 3 636. Vuonna 2011 uusia asiakassuhteita syntyi 655, joka 
oli 306 enemmän kuin vuonna 2010. Tavoitteena on omaishoitajien 
määrän lisäys ja omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Melko uusia 
palvelumuotoja ovat omaishoidon kotiavustajapalvelu ja sijaisomaishoi-
to sekä omaishoidon toimintakeskukset. Vuonna 2011 otettiin käyttöön 
omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien palveluseteli. Lauttasaari-
hankkeessa kehitetään asiakaslähtöistä palveluverkkoa, jossa laut-
tasaarelaisilla ikäihmisten omaishoitoperheillä on mahdollisuus kokeilla 
henkilökohtaista budjettia. Vuonna 2011 käynnistyi myös kärkihanke, 
jossa etsitään uusia tapoja tukea omaishoitajan jaksamista sekä 
omaishoidon toteutumista. Kärkihankkeen osahankkeita ovat osavuo-
rokautinen hoito, palvelusetelit kotiin annettaviin palveluihin sekä ei la-
kisääteisiin vapaapäiviin, palveluohjauksen tehostaminen ja omaishoi-
tajien valmennuskurssien tarjoaminen niissä yksiköissä, joissa omais-
hoitajat asioivat muutenkin. Omaishoidon tuki on vuodesta 2005 lähtien 
myönnetty kaikille niille hakijoille, jotka täyttävät omaishoidon tuen lain-
säädännössä määritellyt edellytykset. Näin on tarkoitus toimia myös 
jatkossa. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2013 käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä  kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

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

Liitteet 

1 Koskinen Kauko talousarvioaloite Kvsto 15.2.2012 asia 21 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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13 
Vt Yrjö Hakasen ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite               
Helsingin Energian voittojen käytöstä 

HEL 2012-002572 T 00 00 03 

 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarviossa ja 
investointisuunnitelmassa linjataan Helsingin Energian investointien ra-
hoittaminen pääosin pitkäaikaisin lainoin. Lisäksi esitetään, että Helsin-
gin Energian ylijäämistä kirjataan tässä vaiheessa 100 miljoonan euron 
siirto talousarvion käyttötalouden tuloihin. 

Khs toteaa, että Helsingin Energialla on edessään kuluvan vuosikym-
menen aikana kaupunginvaltuuston päättämän Helsingin Energian ke-
hitysohjelman toteutukseen liittyviä mittavia investointeja, jotka tullaan 
rahoittamaan osittain pitkäaikaisella lainarahoituksella. Kvsto päättää 
Helsingin Energian johtokunnalle myönnettävästä lainanottovaltuudesta 
vuosittain talousarviossa ja laina hankitaan talous- ja suunnittelukes-
kuksen toimesta. Vuoden 2013 talousarvioehdotukseen sisältyy enin-
tään 60 milj. euron lainanottovaltuus. Jo vuoden 2012 talousarvioon si-
sältyy enintään 80 milj. euron lainanottovaltuus. Nostettavan lainamää-
rän ja ajoituksen arvioi talous- ja suunnittelukeskus yhdessä Helsingin 
Energian kanssa osana koko kaupungin lainarahoitusta perustuen 
kaupungin ja Helsingin Energian talouden kehittymiseen. 

Helsingin Energian vuoden 2012 kassavirta tulee ennusteen mukaan 
olemaan 125 milj. euroa negatiivinen. 

Kaupungin talousarvioon kirjataan vuosittain tuloina Helsingin Energial-
ta peruspääoman tuotto sekä perustamislainan korko ja lyhennys. 
Vuoden 2013 talousarviossa em. erät ovat yhteensä n. 73 milj. euroa. 
Kaupungin talousarvioon kirjatun erän lisäksi Helsingin Energia on tilin-
päätöksen yhteydessä tehdyillä erillispäätöksillä maksanut vuosina 
2003–2011 ylimääräisenä tuloutuksena kaupungille 1 360 milj. euroa. 
Myös vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto päät-
ti, että Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 200 mil-
joonaa euroa siirretään kaupungin taseen omaan pääomaan. Tasesiirto 
tehtiin kesäkuussa. 
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Aloitteessa esitetään, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2013 Hel-
singin Energian ylijäämistä kirjataan jo ennakkoon 100 miljoonan euron 
siirto (peruspääoman 47,4 milj. euron tuoton lisäksi). Avoimessa kilpai-
lutilanteessa toimivan liikeyrityksen tulosta ei voi jakaa ennen kuin se 
on tehty. Erillisenä tehdyt ylimääräiset tuloutukset Helsingin Energian 
voittovaroista ovat vuosittaisia voitonjakoeriä, joista voidaan päättää 
vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Helsingin Energialle asetetaan talo-
usarviossa sitova tavoite sijoitetun pääoman tuoton prosenttimääräksi. 

Helsingin Energian kehitysohjelman toteutus tulee tulevina vuosina 
heikentämään merkittävästi Helsingin Energian tulonmuodostuskykyä, 
joten viime vuosien suuruiset ylimääräiset tuloutukset kaupungille eivät 
ole jatkossa mahdollisia. Tuloksen jakomahdollisuuksia rajaa myös to-
dennäköisestä yhtiöittämisestä aiheutuvat veroseuraamukset. 

Khs toteaa lisäksi, että aloitteessa esitetty ylijäämistä jo ennakkoon ta-
lousarvioon kirjattava siirto ei sinänsä muuttaisi vuoden 2013 koko 
kaupunkia koskevan talousarvion taloudellista tasapainoa, sillä Helsin-
gin Energian tulos ja rahoituserät sisältyvät koko kaupunkia koskevaan 
tulos- ja rahoituslaskelmaan. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 15.2.2012 asia 27 
2 Helsingin Energian johtokunnan lausunto 22.5.2012 
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14 
Vt Yrjö Hakasen ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloite             
työllisyysmäärärahoista 

HEL 2012-002573 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa todetaan, että työttömyys tulee kalliiksi sekä 
työttömille että Helsingin kaupungille. Aloitteessa esitetään, että talo-
usarvioon 2013 ja taloussuunnitelmaan 2013–2015 tulee kohdentaa 10 
miljoonan euron lisämääräraha käytettäväksi työllistämistoimenpiteisiin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että työttömyysluvut kääntyivät laskuun 2011. 
Lasku pysähtyi huhtikuussa 2012, minkä jälkeen työttömyys on hieman 
kasvanut. VM arvioi kuitenkin, että vuosittainen työttömyysaste jää ku-
luvana vuonna alle edellisvuoden.  Kaupunginhallituksen vahvistama 
raami työllisyyden hoitoon vuodelle 2013 on säilynyt samalla tasolla 
kuin aikaisempina vuosina. Työllisyydenhoidon määräraha vuodelle 
2013 on 45,8 miljoonaa euroa. Työllisyyden hoidon painopisteryhmät 
ovat nuoret, nuoret aikuiset, maahanmuuttajat ja vaikeasti työllistyvät.  
Määräraha mahdollistaa myös erityisryhmien ottamisen huomioon työl-
lisyydenhoidossa. 

Palkkatuetussa työssä työttömiä helsinkiläisiä on noin 8 000 kuukau-
den ajan vuonna 2013. Kaupunki tarjoaa lisäksi työharjoittelu- ja työ-
elämävalmennuspaikkoja ja tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta 
järjestetään 200 henkilölle. Työllistäminen Helsinki-lisällä mahdollistaa 
noin 800 henkilön tukemisen. Helsinki-lisä mahdollistaa myös yrityksien 
ja yhdistyksien palkata pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia henkilöitä 
tukityöhön.  Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden 
aktivoinnissa auttaa myös työvoimanpalvelukeskuksen Duurin toiminta. 
Kuntouttavaa työvoimatoimintaa ja sitä tukevaa toimintaa tarjotaan 
myös vuonna 2013.  Näiden lisäksi työelämälähtöistä suomenkielen 
koulutusta kehitetään yhteistyössä kaupungin kielikoulutusta vastaavan 
oppilaitoksen kanssa. Suomenkielen koulutusta järjestetään noin 400 
maahanmuuttajalle. 

Vuonna 2009 perustettu Tulevaisuustiskin toiminta vakinaistetaan 
vuonna 2013. Tulevaisuustiski toimii etsivän nuorisotyön palveluna kai-
kille 15–17-vuotiaille helsinkiläisille nuorille, jotka eivät ole hakeneet tai 
päässeet toisen asteen koulutukseen. Tulevaisuustiskillä nuori voi saa-
da kokonaisvaltaista apua tulevaisuuden suunnitteluun koskien oman 
paikkansa löytämistä ammatissa tai opiskelussa. 
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Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että 500 päivää passiivista työmark-
kinatukea saaneista helsinkiläisistä kaupunki on tilannut tutkimuksen 
tarkoituksena työllisyydenhoidon palveluiden tehostaminen ja kohden-
taminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimus valmistuu 
loppuvuodesta 2012. 

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 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 15.2.2012 asia 28 
2 Työllistämistoimikunnan lausunto 22.5.2012 
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15 
Vt Kati Peltolan ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite              
päivähoidon, koulujen sekä sosiaali- ja terveysasemien              
määrärahoista ja palveluasumisen lisäämisestä 

HEL 2012-002581 T 00 00 03 

 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupungin vuoden 2013 budjet-
tiin tehtäisiin hyvinvointia parantavia lisäyksiä. 

1. Vuoden 2013 budjetin raamia on korjattava niin, että sen poh-
jassa on mukana tänä vuonna tapahtuva sosiaali- ja terveyspal-
velujen lisääntyminen ja siitä aiheutuva kustannusnousu. 

2. Lisäksi ehdotamme, että vuoden 2013 budjetissa korjataan päi-
vähoidon, koulujen ja sosiaali- ja terveysasemien henkilöstömi-
toitusta 7 miljoonan euron määrärahalla. 

3. Vanhusten ja muiden hoivaa tarvitsevien palveluasumisen li-
säämiseen ehdotamme 150 lisäpaikkaa. 

Khs toteaa, että kaupungin toimintoja on pystyttävä tarkastelemaan 
kriittisesti siten, että nykyisillä resursseilla saavutetaan mahdollisimman 
hyvä vaikuttavuus asiakkaitten saamien palveluiden tasossa ja laadus-
sa. Yhtenä keskeisenä lähtökohtana uuden sosiaali- ja terveysviraston 
suunnittelussa on, että uusi organisaatio rakennetaan asiakas- ja poti-
laslähtöisesti asukkaita kuullen. Sujuvat hoitoketjut ovat tärkeässä roo-
lissa uuden organisaation suunnittelussa. Uudistuksessa on kiinnitetty 
erityistä huomiota moniongelmaisiin ja sairastamisen lisäksi tukea 
muussa elämänhallinnassa tarvitseviin asiakkaisiin, jotka käyttävät 
usein sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluja samanaikai-
sesti.  

Varhaiskasvatusviraston sitovana tavoitteena on, että lasten päivähoi-
dossa pienennetään lapsiryhmien kokoja vuonna 2013 siten, että 3 
vuotta täyttävien lasten hoitoisuuskerroin tarkistetaan neljä kertaa vuo-
dessa. Talousarviossa on varauduttu hoitoisuuskertoimen tarkistami-
sen tuomiin lisäkustannuksiin.  Terveysasemien ja neuvoloiden henki-
löstölisäyksiin on varattu vuoden 2013 talousarviossa määrärahaa. 
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Sosiaali- ja terveysviraston sitovana tavoitteena on, että vanhusten pit-
käaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyy siten, että palveluasu-
misen hoitovuorokausine määrä kasvaa ja laitoshoidon hoitovuorokau-
sien määrä vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna. Vanhusten 
pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon pääsy tulee varmistaa si-
ten, että palveluasumiseen ja laitoshoitoon jonottavien vanhusten mää-
rä vähenee. Talousarviossa on varattu määrärahaa em. tarkoitukseen. 

Lisäksi Khs toteaa, että määrärahojen tarkemmat kohdennukset teh-
dään vuoden 2013 käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Organi-
saatiouudistuksessa perustettaviksi esitetyissä uusissa osastoissa, joi-
hin aloitteessa mainitut toiminnot kuuluvat, tulee kiinnittää huomiota 
aloitteessa mainittujen toiminta-alueiden tarpeenmukaiseen resursoin-
tiin. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Kati Peltolan talousarvioaloite Kvsto 15.2.2012 asia 23 
2 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
4 Opetuslautakunnan lausunto 9.6.2012 
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16 
Vt Sirpa Asko-Seljavaaran ja 36 muun valtuutetun talousarvioaloite 
ruokakulttuuriohjelman määrärahasta 

HEL 2012-003443 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: ”Kaupunkiviljelyllä 
tarkoitetaan monimuotoisia viljelmiä palstoilla, parvekkeilla, pihoilla ja 
kerrostalojen katoilla. Palstaviljelmä voi tuottaa syötävää ja säilöttävää 
lähiruokaa koko vuodeksi. Parvekkeella voi viljellä mm. yrttejä ja kuk-
kia. Palstaviljelmät lisäävät kaupungin viihtyisyyttä ja ihmisten yhteisöl-
lisyyttä. 

Kattoviljelmät toimivat kaupungissa lämpösaarekkeina vähentäen kat-
tojen säteilylämpöä. ”Elävä katto” sitoo myös hulevesiä ja lisää mm. 
perhosia. Kattoviljelmiä lisätään nyt kaikissa suurissa kaupungeissa. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että ruokakulttuuriohjelma saa määrära-
han kaupunkiviljelyn ohjeistuksen ja koordinaation laatimiseksi. Helsin-
gin kaupunginvaltuustoon perustetaan kaupunkiviljelyä edistävä ver-
kosto, johon kuuluu valtuutettuja kaikista valtuustoryhmistä. Verkosto 
pitää yhteyttä sosiaalisessa mediassa keskenään, asiantuntijoihin ja 
kaupungin virkamiehiin.” 

Ympäristökeskus on omalta osaltaan pyrkinyt edistämään kaupunkivil-
jelyä osallistumalla aktiivisesti ruokakulttuuriohjelman valmisteluun. 
Ympäristökeskuksessa on laadittu esite siitä, miten asukkaat voivat 
edistää pihojensa luonnon monimuotoisuutta. Opas löytyy ympäristö-
keskuksen Internet-sivuilta: Oppaat ja esitteet/Julkaisut/Kaupunkiluonto 
monimuotoiseksi, miten voin edistää luonnon monimuotoisuutta Hel-
singissä? 

Talousarvio ei sisällä lisämäärärahaa aloitteessa mainittuun tarkoituk-
seen. Hallintokunnat tarkentavat määrärahojensa kohdentumisen tu-
losbudjettiensa ja käyttösuunnitelmiensa laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä  kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen 

 
Lisätiedot  Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

Liitteet 

1 Asko-Seljavaara Sirpa talousarvioaloite 29.2.2012 asia 10 
2 Ympäristölautakunnan lausunto 22.5.2012 
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17 
Vt Juha Hakolan ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloite              
kiertoliittymän rakentamisesta Viikintien ja Viilarintien risteykseen 

HEL 2012-003444 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa talousarvioon kyseiselle 
momentille riittävän määrärahan, jotta Viikintien ja Viilarintien risteyk-
seen saadaan liikenneympyrä parantamaan risteysalueen turvallisuut-
ta.” 

Khs toteaa, että kiertoliittymän rakentaminen Viikintien ja Viilarintien ris-
teykseen on aloitettu kesäkuussa 2012. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Juha Hakola talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 11 
2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 15.5.2012 
3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 15.5.2012 
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18 
Vt Sirkku Ingervon ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite 
bussilinjan 56 vuoroväleistä, valotauluista ja päätepysäkistä 

HEL 2012-003445 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

”Bussi numero 56 on nopea poikittaislinja Kalasatamasta Kannelmä-
keen. Viimeinen bussi lähtee jo noin 20.30, vaikka työväenopiston 
kurssit jatkuvat usein klo 21 asti Kanneltalossa. Bussin vuorojen lisää-
minen auttaisi monia. Samoin pysäkin siirtäminen lähemmäksi Kalasa-
taman metroasemaa. Myöskään pysäkkiaikataulut eivät näy valotaulus-
ta, kuten muiden samoilla pysäkeillä kulkevien vuorojen. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 
2013 budjettia 

1. bussilinjan numero 56 linjan vuoroja lisätään siten, että se kulkisi 
ainakin klo 22 asti arki-iltoina ja myös viikonloppuliikenne aloit-
tamismahdollisuus selvitettäisiin. 

2. pysäkeillä näkyisi valotaulusta milloin seuraava bussi numero 56 
on tulossa. 

3. Päätepysäkkiä siirrettäisiin lähemmäksi Kalasataman metro-
asemaa, jotta vaihtoyhteys bussista metroon sujuvoituisi. ” 

Khs toteaa, että Linjan 56 palvelutasoa parannetaan HSL:n liikennöinti-
suunnitelman 2012–2013 mukaisesti siten, että viimeinen lähtö arkisin 
Kannelmäen suunnasta on kesäliikenteen 2012 alusta noin klo 21.15. 

Viikonloppuliikenteen aloittaminen ei toistaiseksi ole taloudellisesti pe-
rusteltua, sillä linja 56 palvelee enimmäkseen työ- ja koulumatkoja eikä 
viikonloppuliikenteen aloittaminen harvalla vuorovälillä olisi linjan käy-
tettävyyden kannalta mielekästä. Linja 52, jonka vuoroväli tihenee sun-
nuntaisin 20 minuuttiin syksyllä 2012, palvelee osittain samoja yhteyk-
siä linjan 56 kanssa ja muut yhteydet toteutuvat vaihdollisina. 

Helsingissä on bussin saapumisesta kertovat näyttötaulut niiden bussi-
linjojen pysäkeillä, jotka kuuluvat liikennevaloetuusjärjestelmän piiriin 
(ns. Helmi-matkustajainformaatiojärjestelmä). Näiden bussien kulkua 
voidaan seurata reaaliajassa, jolloin näyttötaulu kertoo bussin todelli-
sen saapumisajan. Muilta linjoilta matkustaja saa tiedon arvioidusta 
ajoajasta pysäkillä olevasta paperisesta aikataulusta. Tätä tietoa ei vie-
dä näyttötauluille, koska ajantasaisten ja arvioitujen tietojen näyttämi-
nen samalla näyttötaululla ei olisi matkustajan kannalta selkeää ja ym-
märrettävää. 
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Liikennevaloetuusjärjestelmällä pyritään nopeuttamaan liikennettä ja li-
säämään sen luotettavuutta. Järjestelmään kuuluvat vain kaikkein 
ruuhkaisimmat ja kuormitetuimmat bussilinjat. Linja 56 ei kuulu liiken-
nevaloetuuden piiriin, jonka takia linjalla ei myöskään ole reaaliaikaista 
näyttötaulua. HSL:ssä on käynnissä laaja matkustajainformaation ja 
matkalippujärjestelmän uudistamishanke, joka valmistuu vuonna 2015. 
Uusi järjestelmä korvaa nykyiset matkustajainformaatiojärjestelmät ja 
luo valmiudet tuottaa nykyistä parempaa ja luotettavampaa ajantasais-
ta matkustajainformaatiota koko HSL-alueelle. Nykyistä Helmi-
järjestelmää ei enää laajenneta, vaan seuraavat laajennukset tapahtu-
vat vasta uuden järjestelmän käyttöönoton myötä. Silloin myös linja 56 
saa liikennevaloetuudet ja reaaliaikaisen sijainnin seurannan. 

Kalasataman päätepysäkkiä ei nykyisillä katujärjestelyillä ole mahdollis-
ta siirtää lähemmäksi metron sisäänkäyntiä. Metroasemaa lähinnä ole-
va pysäkki on linjojen 68 (elokuusta 2012 alkaen linjan 55) ja 505 käy-
tössä eikä siihen liikenteen sujuvuuden kannalta ole mahdollista sijoit-
taa linjan 56 lähtöpysäkkiä. 

Kalasataman ympäristö on vielä useita vuosia työmaiden keskellä, mis-
tä aiheutuu myös tilapäisiä poikkeusjärjestelyjä bussiliikenteelle. 

Kalasataman metroaseman välittömään yhteyteen on kuitenkin suunni-
teltu bussiterminaalia, jonne aikanaan voidaan sijoittaa myös linjan 56 
päätepysäkki. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Ingervo Sirkku talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 15 
2 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 22.5.2012 
3 HSL:n lausunto 29.5.2012 
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19 
Vt Sirkku Ingervon ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite 
leikkipuistojen kesätoiminnasta ja -ruokailun kattavuudesta 

HEL 2012-003446 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaikkien leikkipuistojen pitämistä 
auki koko kesän ja niissä tarjottavaksi ruokaa. 

Khs viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että leikkipuisto-
jen tarkoituksena on tarjota kesällä koululaisille ja lapsiperheille toimin-
taa. Toiminnassa olevia leikkipuistoja on 67, joista suurin osa on avoin-
na koko kesäkuun. Heinäkuussa suljetaan noin puolet puistoista. 
Avoinna olevissa leikkipuistoissa tarjotaan ruokaa kaikille alle            
16-vuotialle. Leikkipuistojen kävijämääriä seurataan systemaattisesti. 
Erityisesti heinäkuussa asiakasmäärät ovat useissa leikkipuistoissa   
olleet hyvin pieniä. Kesällä 2011 oli leikkipuistoissa päivittäin klo 9–17 
välillä keskimäärin 3–60 kävijää. Auki olleissa leikkipuistoissa oli ruo-
kailuaikana kävijöitä kesäkuussa 10–200 ja heinäkuussa 10–130. 

Lisäksi Khs toteaa, että leikkipuistojen kesätoiminnan ja siellä ruokailun 
toteuttaminen on järkevää suhteessa käyttäjämääriin. Tästä syystä ei 
ole tarkoituksenmukaista, että kaikki leikkipuistot olisivat koko kesän 
auki. Talousarvion sitovana tavoitteena on, että leikkipuistojen avointa 
toimintaa vahvistetaan myös koululaisten loma-aikana sekä iltaisin ja 
viikonloppuisin myös yhteistyössä järjestöjen kanssa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Ingervo Sirkku talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 16 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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20 
Vt Sirkku Ingervon ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite    
päivähoidon laadun varmistamisesta 

HEL 2012-003447 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2013 ja 
suunnitelmakauden budjettia varataan päivähoitoon riittävät määrära-
hat siten, että jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä voisi olla kaksi las-
tentarhanopettajan vakanssilla olevaa henkilöä varhaiskasvatuksen 
laadun varmistamiseksi. Aloitteessa todetaan mm., että on tärkeää, et-
tä päivähoidon laatu varmistetaan riittävällä osaamisella ja perustehtä-
vän koulutuksella. 

Khs toteaa, että lasten päivähoidosta annetussa asetuksessa on valta-
kunnan tasolla määritelty päivähoitoikäisten lasten hoidon ja kasvatuk-
sen tarpeisiin perustuva henkilöstörakenne ja -mitoitus. Asetuksen 6 
§:n mukaan tulee päiväkodissa vähintään joka kolmannella hoito- ja 
kasvatustehtävissä toimivalla olla tehtävään soveltuva, vähintään opis-
toasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka muun alan ammatil-
linen tutkinto ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla vastaava, 
vähintään kouluasteinen tutkinto. Kaupunginhallitus päätti 10.1.1994    
§ 80, että Helsingin päivähoidossa otetaan käyttöön lasten päivähoi-
toasetuksen mukainen henkilöstömitoitus. Viime vuosien aikana lasten-
tarhanopettajien suhteellinen osuus on kasvanut erityisesti 1.8.2007 
tapahtuneen johtamisrakenteen muutoksen myötä. Muutoksen lähtö-
kohtana oli, ettei pedagogisen henkilöstön osaaminen laske. 

Lisäksi Khs toteaa, että vuoden 2013 talousarviossa on varattu        
850 000 euroa positiivisen diskriminaation määrärahaa, josta osa käy-
tetään henkilöstömitoituksen vahvistamiseen päiväkodeissa, joissa 
maahanmuuttajataustaisten tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten lu-
kumäärä on erityisen suuri. Henkilöstön pedagogista osaamista vahvis-
tetaan lisäämällä lastentarhanopettajien määrää. Muilta osin lastentar-
hanopettajien osuuden lisäämiseen ei ole edellytyksiä, kun otetaan 
huomioon lastentarhanopettajien saatavuuteen ja rekrytointiin liittyvät 
vaikeudet ja kuntien taloustilanne. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Ingervo Sirkku talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 17 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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21 
Vt Sirkku Ingervon ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloite  
kouluterveydenhoidon henkilöstön ja -koulupsykologien             
palkkaamisesta 

HEL 2012-003448 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kouluterveydenhoitajia, -
lääkäreitä ja -psykologeja palkataan suositusten mukainen määrä talo-
ussuunnitelmakauden loppuun mennessä ja että tähän varataan vuosi-
tasolla ja suunnitelmakauden loppuun mennessä riittävät määrärahat. 

Kouluterveydenhoidosta säädetään asetuksessa neuvolatoiminnasta, 
koulu- ja terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta. Kouluterveydenhoitajat ja lääkärit toimivat terveys-
keskuksen alaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen 
mukaan peruskouluissa tulee olla yksi kouluterveydenhoitaja 600 oppi-
lasta kohti. Helsingissä suhdeluku on 562/kouluterveydenhoitaja. 
STM:n suosituksen mukaisesti lääkäreiden mitoitus kouluterveyden-
huollossa tulisi olla 2100 koululaista/lääkäri. Helsingin kouluterveyden-
huollossa lääkäreillä on oppilaita keskimäärin 3300/lääkäri. Lisäksi toi-
mintaa on vahvistamassa 4 LASU-lääkärin resurssit. 

Koulupsykologi- ja -kuraattoritoiminnasta säädetään perusopetuslaissa 
sekä lastensuojelulaissa. Helsingissä koulupsykologit ja -kuraattorit 
työskentelevät opetustoimessa. Koulupsykologien tai -kuraattorien 
määrästä ei ole ajantasaisia valtakunnallisia mitoituksia. Vuoden 1973 
oppilashuoltokomitean suosituksessa mitoitettiin tarpeeksi yksi kuraat-
tori ja psykologi tuhatta oppilasta kohti. Tällä hetkellä Helsingissä on 
yksi koulupsykologi 840 oppilasta kohti ja yksi koulukuraattori 750 oppi-
lasta kohti. 

Khs toteaa, että kouluilla on mitoitusten mukainen määrä koulutervey-
denhuollon työntekijöitä sekä koulupsykologeja. Lääkäreiden vakanssi-
en lukumäärissä on myös lähestytty laatusuositusten tasoa. Tarkem-
mat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2013 käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Ingervo Sirkku talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 18 
2 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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22 
Vt Sirkku Ingervon ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite 
raitiovaunu linjojen 6 ja 8 lisäpysäkistä 

HEL 2012-003449 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

”Raitiovaunun 6 reittiä on pidennetty paremmin matkustajia palvelevak-
si. Samalla kuitenkin päätepysäkki siirtyi peruskoulun kohdalta eikä 
vastaavalle kohdalle ole vieläkään tullut uutta pysäkkiä. Asukkaiden 
sekä peruskoulun takia olisi tärkeää, että mahdollisimman lähellä Kok-
kosaarenkatua olisi raitiovaunu 6. ja 8. pysäkki, esimerkiksi vanhan 
päätepysäkin kohdalla tai sen vieressä nykyisellä reitinreitillä. 

Uudet jalankulun liikennevalot Hämeentien ja Kokkosaaren kadun kul-
massa tukevat tätä ratkaisua. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 
2013 ja taloussuunnitelma kauden budjettia siihen varataan riittävät 
määrärahat, jotta 

1. Raitiovaunun numero 6 reitille lisätään Arabiassa yksi pysäkki, 
joka on mahdollisimman lähellä entistä päätepysäkkiä. 

2. Pysäkkikoroke tehdään riittävän leveäksi ja osittain katetuksi, 
jotta myös koulujen loppumisen aikana siinä on riittävän turval-
lista ja suojaista odottaa raitiovaunua. 

3. Esitämme myös, että samalla voidaan vastaavasti luopua yh-
destä pysäkistä ennen Arabian kauppakeskusta, jotta ajoaika ei 
pitene. ” 

Khs toteaa, että Raitiolinjan 6 päätepysäkki sijaitsi ennen Arabianran-
nan raitiotien avaamista Hämeentien länsilaidassa Intiankadun risteyk-
sen pohjoispuolella. Arabianrannan raitiotien avaamisen yhteydessä 
vanha päätepysäkki poistettiin käytöstä ja korvaava pysäkki sijoitettiin 
150 metrin päähän Arabiankadulle Hämeentien risteykseen. Hämeen-
tielle raitioliikenteen vanhan päätepysäkin läheisyyteen lisättiin bussilii-
kenteen pysäkki. HSL on vuonna 2011 laatinut yhdessä Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston ja Helsingin kaupungin HKL-liikelaitoksen 
kanssa raitiolinjan 8 kehittämisohjelman. Laaditussa kehittämisohjel-
massa on esitetty ne toimenpiteet ja keinot, joilla raitioliikennettä ylei-
sesti ja linjaa 8 erityisesti on mahdollista nopeuttaa tavoitteiden mukai-
seen suuntaan. 
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Kehittämisohjelmassa on esitetty Kyläsaarenkadun ja Toukoniityn py-
säkkien yhdistämistä keskimääräisen pysäkkivälin pidentämiseksi. 
Keskimääräisellä pysäkkivälillä on merkittävä vaikutus raitiotiejärjes-
telmän keskinopeuteen. Keskimääräisen pysäkkivälin tulisi asetetun 
keskinopeustavoitteen kannalta olla yli 400 metriä. Kyläsaarenkadun ja 
Toukoniityn pysäkkiparien välinen etäisyys on vain 200 metriä. Kehit-
tämisohjelman sisältämät pysäkkien yhdistämiset pidentävät kokonai-
suudessaan hieman kävelyetäisyyksiä. Mikään ehdotetuista muutoksis-
ta ei kuitenkaan johda tilanteeseen, jossa etäisyydet ylittäisivät joukko-
liikenteen suunnittelussa HSL-alueella käytettäviä lähimmän pysäkin 
kävelyetäisyyden ohjearvoja. Pysäkkimuutosten aiheuttamia haittoja on 
verrattava kehittämisohjelman aikaan saamaan kokonaishyötyyn, joka 
näkyy matka-aikojen lyhentymisenä sekä tehokkaampana liikennöinti-
nä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Ingervo Sirkku talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 19 
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 3.5.2012 
3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 15.5.2012 
4 HSL:n lausunto 29.5.2012 
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23 
Vt Sirkku Ingervon talousarvioaloite Viikin nuorisotalo -hankkeesta 

HEL 2012-003450 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Viikin nuorisotilahanket-
ta aikaistetaan käyttöönotettavaksi viimeistään v. 2015 ja tähän vara-
taan riittävät määrärahat vuosille v. 2013–2015.” 

Khs toteaa, että Viikin nuorisotalon toteutukselle on taloustilanteen hei-
kennyttyä etsitty vaihtoehtoja. Nykyinen nuorisotila on vuokrakohde, 
jonne on tehty nuorisotoimintaa vaativa remontti. Tilan vuokrasopimus 
on voimassa vuoteen 2017 asti. 

Uusi tilahanke on investointiohjelmassa suunniteltu toteutettavan vuo-
sina 2014–2015 ja sille on alustavasti varattu 2,5 milj. euroa. Tilahanke 
tulisi toteuttaa niin, että se palvelisi nuorison ohella myös muita helsin-
kiläisiä. Tulevan tilan arvokas sijainti huomioiden tilankäyttö tulisi olla 
tehokasta ja investoinnin tulisi hyödyttää mahdollisimman suurta jouk-
koa kaupunkilaisia. Hanke tulee suunnitella kestävältä pohjalta niin, et-
tä elinkaarikustannukset jäävät pieniksi. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Ingervo Sirkku talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 20 
2 Nuorisolautakunnan lausunto 10.5.2012 
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24 
Vt Sirkku Ingervon ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloite   
raitiovaunu linjan 1 monipuolistamisesta 

HEL 2012-003451 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: ”Raitiovaunu 1 
reitin muutokset, ilta- ja viikonlopun aikataulut toisivat sille mahdolli-
suuden toimia useampien työ- ja opiskelu- ja vapaa-ajan matkojen 
joukkoliikennevälineenä. 

Myös suunnitelma siirtää Koskelan terveysaseman palvelut Oulunky-
lään puoltavat 1. raitiovaunun reitin muutoksia. 

Reitti voitaisiin muuttaa siten, että se kulkisi Pohjolan kadulta Oulunky-
län asemalle ja palaisi sieltä Oulunkylän tielle ja Käpylän tien kautta 
Koskelantietä pitkin Mäkelänkadulle. Näin saataisiin kunnolliset vaihto-
yhteydet poikittaisliikenteeseen ja paikallisjuniin. Yhteydet paranisivat 
myös ammattikouluun, Koskelan sairaalaan ja Koskelan, Olympiakylän 
ja Kisakylän asukkaat pääsisivät raitiovaunureitille. Tästä asiasta myös 
Käpylä-Seura on tehnyt aloitteen. 

Matkustajat oppisivat tuntemaan Helsingin nähtävyyksiä paremmin, jos 
ykkösen vaunuihin sisältyisi asianmukaiset kuulutukset. Matkustaja-
määrät lisääntyisivät, jos linja kulkisi Oulunkylään asti. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että 

1. Raitiovaunu 1 kulkisi myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
2. Ykkösen reittiä muutettaisiin siten, että se kulkisi Pohjolankatua 

edelleen Oulunkylän asemalle ja sieltä Koskelan tietä Mäkelän-
kadulle. Samalla voitaisiin tutkia toisena vaihtoehtona lenkkimäi-
nen kierto kahteen suuntaan Hakaniemen torilta siten, että: toi-
nen reitti menisi Kallion kautta ja toinen Hämeentietä ja vastaa-
vasti loppupäässä Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksestä 
toinen Oulunkylän asemalle ja palaisi Koskelan tietä ja toinen 
Koskelan tietä Oulunkylän asemalle ja palaisi Pohjolankatua. 

3. Raitiovaunu ykkösen linjalle tulisi kuulutukset, jotta se voisi toi-
mia samalla kulttuuri- ja matkailuvalttina reitin varrella oleville 
nähtävyyksille.” 

Khs toteaa, että Raitiolinjan 1 reitti on pääosin päällekkäinen muiden 
raitio- ja bussilinjojen kanssa. Ainoastaan Käpylässä Pohjolankadulla 
olevat pysäkit sijaitsevat paikassa, josta ei kulje muita joukkoliikennelin-
joja. Raitiolinjalla 1 tehtävät matkat on siis mahdollista tehdä myös  
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jotakin muuta linjaa käyttäen, minkä vuoksi linjan matkustajamäärät 
ovat raitiolinjoista pienimmät. Ilta- ja viikonloppuliikenteen aloittaminen 
ei linjan nykyisellä reitillä ole siksi taloudellisesti perusteltua. 

Raitiolinjan 1 reitin jatkamista Käpylästä pidemmälle on selvitetty use-
aan otteeseen. Päätepysäkkeinä on tutkittu mm. Veräjämäkeä, Oulun-
kylää, Koskelaa ja Käpylän asemaa. Raitioliikenteen vaatimien rata- ja 
kalustoinvestointien vuoksi raitioliikennettä on perusteltua laajentaa 
alueille, joilla liikennetarjontaa voidaan keskittää raitiolinjalle ja vastaa-
vasti vähentää bussiliikennettä. Raitiolinjojen laajennukset pitää suun-
nitella mahdollisimman suorina linjoina, koska kiemurteleva linjaus hei-
kentää pääomapainotteisen raitioliikenteen kustannustehokkuutta ver-
rattuna bussiliikenteeseen. Talousarvioaloitteessa esitetyt reittivaih-
toehdot ovat päällekkäisiä muiden joukkoliikennelinjojen kanssa ja rei-
teiltään kiemurtelevia, eivätkä näistä syistä ole tarkoituksenmukaisia 
reittejä raitiolinjoille. 

Vuonna 2012 valmistuneessa HSL:n ja Helsingin kaupunkisuunnittelu-
viraston selvityksessä Pisara-radan vaikutuksista raitio- ja bussilinjas-
toon esitetään muutoksia raitiolinjalle 1 Pisara-radan valmistuessa. 
Muutoksessa raitiolinjan 1 pohjoinen päätepysäkki siirtyisi Käpylän 
asemalle rakennettavaan joukkoliikenneterminaaliin, reitti muuttuisi Kal-
liosta Hämeentielle ja eteläinen päätepysäkki siirtyisi Kauppatorilta 
Rautatieasemalle. Linja 1A lakkautettaisiin ja linja 1 muuttuisi tiheästi 
liikennöiväksi raitiolinjaksi korvaten useita Mäkelänkatua ja Hämeen-
tietä kulkevia bussilinjoja. 

Nykyisessä matkustajainformaatiojärjestelmässä (Helmi-järjestelmä) on 
kokeiltu pysäkkikuulutuksia raitiolinjoilla vuonna 1999 ja 2009. Kuulu-
tusten heikon laadun ja asiakkailta saadun palautteen vuoksi kuulutuk-
sia ei otettu käyttöön laajemmin. HSL:ssä on käynnissä laaja matkusta-
jainformaation ja matkalippujärjestelmän uudistamishanke, joka valmis-
tuu vuonna 2015. Uusi järjestelmä korvaa nykyiset matkustajainformaa-
tiojärjestelmät ja luo valmiudet tuottaa nykyistä parempaa ja luotetta-
vampaa ajantasaista matkustajainformaatiota koko HSL-alueelle. Uu-
den matkustajainformaatiojärjestelmän yhteydessä selvitetään mahdol-
lisuus pysäkkikuulutusten käyttöönottoon kaikilla raitiolinjoilla. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä  kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 
Lisätiedot  Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

Liitteet 

1 Ingervo Sirkku talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 21 
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 3.5.2012 
3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 22.5.2012 
4 HSL:n lausunto 29.5.2012 
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25 
Vt Tea Vikstedtin ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite              
rahan varaamisesta ryhmärakennuttajille tarkoitettuihin lainoihin 
asuntotuotantorahastosta 

HEL 2012-003452 T 00 00 03 

 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa rahaa ryhmära-
kennuttajille tarkoitettuihin lainoihin asuntotuotantorahastosta. 

Khs toteaa, että asuntotuotantorahaston lähtökohtainen käyttötarkoitus 
on kaupungin omaan asuntotuotantoon tarvittavien lainojen myöntämi-
nen. Jotta kaupungin omaa asuntotuotantoa pystyttäisiin toteuttamaan 
MA-ohjelman tavoitteen mukaisella 1 500 asunnon tasolla, olisi arvioitu 
lainatarve asuntotuotantorahastosta n. 10–15 milj. euroa vuodessa. 
Tällä hetkellä lainoitukseen osoitetut varat ovat asuntotuotantorahas-
tosta loppuneet ja uudet asuntotuotantoon kohdennetut lainat on 
myönnetty tekemällä varaus kaupungin talousarvioon. 

Kaupungin oman asuntotuotannon rahoituksen tulisi olla ensisijainen 
käyttötarkoitus asuntotuotantorahastoon varattavien lainoitukseen osoi-
tettavien varjojen käyttämiseen. MA-ohjelman asuntotuotantotavoitteen 
saavuttaminen edellyttää, että kaikki tuotantotekijät, kuten myös koh-
teiden rahoitus, on varmistettu. 

Ryhmärakennuttamisen muodot ovat valtakunnallisesti kehitysvaihees-
sa ja niihin liittyy joitakin avoimia oikeudellisia kysymyksiä. Oikeusmi-
nisteriö on selvittänyt asuntokauppalain muutostarpeita koskien lähinnä 
yhtiömuotoista konsulttivetoista ryhmärakennuttamista. Epäselvyyttä on 
syntynyt mm. siitä, voidaanko konsulttivetoista ryhmärakennuttamista 
pitää asuntokauppalain kriminalisointisäännöksen vastaisena. Lisäksi 
on katsottu olevan tarpeen selvittää sitä, millä tavalla asunnon hankki-
jan oikeusasemaa ryhmärakennuttamisessa voitaisiin parantaa asunto-
kauppalain säännöksiä muuttamalla. 

Khs toteaa, että kaupungin taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuutta 
aloittaa kaupungille uudenlaista rahoitustoiminnan muotoa ryhmära-
kennuttamiseen liittyen, koska asuntotuotantorahaston varojen ollessa 
loppuneet ehdotetun toiminnan rahoittaminen näkyisi kaupungin vuosit-
taisessa talousarviossa menoeränä ja siten heikentäisi kaupungin ta-
loudellista tasapainoa ja edelleen kasvattaisi lainanoton tarvetta. 
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Koska ryhmärakennuttamisen rahoituksen tilanne on valtakunnallisesti 
oikeudellisesti epäselvä ja siksi yksityinen rahoitussektori ei ole halukas 
toimimaan ryhmärakennuttamisen rahoittajana, ei kunnan tehtäviin 
kuulu tältä osin täydentää yksityisten rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja 
esimerkiksi ottaa vastuulleen ryhmärakentamiseen liittyvän luotonan-
non riskiä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Vikstedt Tea talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 25 
2 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 20.6.2012 







Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  40 (107) 
Kaupunginhallitus   
   
 14.11.2012  
   
 

 
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/kaupunginhallitus +358 9 655 783  FI02012566 
  
 

 

26 
Vt Tea Vikstedtin ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloite 
sosiaalisen luototuksen määrärahasta 

HEL 2012-003453 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että sosiaaliseen luototukseen varat-
tavaa määrärahaa korotetaan 2,5 milj. euroon. 

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäy-
tymistä ja ylivelkaantumista. Luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei 
ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saa-
da luottoa tavallisilta luottomarkkinoilta. Helsingissä myönnetään taval-
listen sosiaalisten luottojen lisäksi opintososiaalisia luottoja. 

Khs toteaa, että sosiaaliseen luototukseen ja opintososiaaliseen luoto-
tukseen varattu määräraha on ollut vuodesta 2010 lähtien yhteensä 1,8 
milj. euroa. Vuonna 2010 sosiaaliseen luototukseen kului n. 725 000 
euroa ja opintososiaaliseen luototukseen n. 375 000 euroa, yhteensä n. 
1,1 miljoonaa euroa. Hakemuksia oli sosiaalisessa luototuksessa 116 
ja opintososiaalisessa luototuksessa 235. Vuonna 2011 vastaavat eu-
romäärät olivat n. 440 000 euroa ja n. 390 000 euroa, yhteensä 830 
000 euroa. Sosiaalisten luottojen hakemusten määrä oli 87 ja opin-
tososiaalisten luottojen 255. Määrärahoja on siis jäänyt käyttämättä. 

Lisäksi Khs toteaa, että talous- ja velkaneuvontayksikössä on käynnis-
tetty kokeiluna uusi asiakasohjausmalli, jonka yhteydessä myös sosiaa-
lisen luototuksen organisointia on uudistettu. Uuden mallin yhtenä tar-
koituksena on tavoittaa talous- ja velkaneuvonnan asiakaskunnasta ai-
kaisempaa paremmin sosiaalisesta luototuksesta hyötyvät asiakkaat. 
Samalla tavoitteena on tiedottaa aiempaa aktiivisemmin sosiaalisen 
luototuksen käyttömahdollisuuksista. Toimintaan myönnetty nykyinen 
määräraha mahdollistaa asiakaskunnan huomattavan laajentamisen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Vikstedt Tea talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 26 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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27 
Vt Tea Vikstedtin ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite 
Malmin Talttatien urheiluhallin määrärahasta 

HEL 2012-003454 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: ”Pyöräilyn, käsi-
pallon ja salibandyn järjestöt ja toimijat ovat laatineet suunnitelman ur-
heiluhallista Malmin Talttatielle, harjoitusjäähallin viereen. Hallin ener-
giatalous tulisi olemaan yhteinen. 

Hallin urheilulajit tulisivat olemaan ratapyöräily, salibandy, käsipallo ja 
koripallo. Tiloja voisi käyttää muidenkin lajien tarpeisiin ja lasten liikun-
tatiloina. 

Ehdotamme, että Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen avustuk-
sella sekä myöntää lainaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta.” 

Khs toteaa, että Malmin Talttatiellä on yksi liikuntapaikkarakentamiseen 
kaavoitettu rakentamatta oleva tontti. Sille voi rakentaa enintään 
12 800 kerrosneliömetrin suuruisen liikuntaa ja sitä palvelevia tiloja si-
sältävän rakennuksen. Velodrome & Sports Arena Finland -niminen si-
sähallihanke on käynnistynyt vuonna 2008. Hankkeen taustalla ovat 
Suomen Pyöräilyunioni, Suomen Käsipalloliitto ja Suomen Salibandyliit-
to. Tavoitteena on toteuttaa sisäliikuntahalli, joka pitäisi sisällään kan-
sainväliset mitat täyttävän pyöräilyn sisävelodromin ja sisäpalloilutilat 
(käsipallo ja salibandy). Lisäksi halliin on suunniteltu tiloja mm. kori-, 
lento- ja sulkapallolle sekä kunto- ja painisali tarvittavine oheistiloineen. 
Tämä noin 12 000 kerrosneliömetrin halli on suunniteltu toteutettavaksi 
Talttatien tontille. Sisähallin rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 
12 milj. euroa. Esitetty hallin rahoitussuunnitelma pohjautuu suurelta 
osin rahoitusavustuksen varaan (Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Hel-
singin kaupunki). 

Khs toteaa, että liikuntatoimen vuoden 2013 talousarviossa ja talous-
suunnitelmassa 2013–2015 ei ole varauduttu tukemaan hallin rakenta-
mista tai sen toimintaa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä  kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 
 
Lisätiedot  Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

Liitteet 

1 Vikstedt Tea talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 27 
2 Liikuntalautakunnan lausunto 5.6.2012 
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28 
Vt. Kauko Koskisen ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloite        
sorakatujen kunnostamisesta ja asfaltoimisesta 

HEL 2012-003465 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: ”Me allekir-
joittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan vähintään 7 miljoonaa euroa sorateiden kunnostamiseen ja asfal-
toimiseen. Sama summa on otettava jatkuvasti myös taloussuunnitel-
maan niin, että vanhat soratiet tulevat kunnostetuiksi vuoteen 2021 
mennessä.” 

Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että tällä 
hetkellä rakentamattomia sorakatuja on kaikkiaan 228. Niiden yhteispi-
tuus on noin 40 kilometriä. Kaikkien katujen rakentaminen kestopääl-
lysteisiksi kaduiksi maksaa vuoden 2012 hintatasolla noin 
55 miljoonaa euroa. Määrässä eivät ole mukana Östersundomin aluelii-
toksessa Helsingille siirtyneiden alueiden soratiet. Koillisessa suurpii-
rissä sorakatuja on 170 eli noin 75 % kaikista sorakaduista. Koillisen 
suurpiirin sorakatujen yhteispituus on noin 25 kilometriä ja niiden ra-
kentaminen kestopäällysteisiksi kaduiksi maksaa noin 
32 miljoonaa euroa. 

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. Viime 
vuosina sorakatujen rakentamiseen on käytetty 1–2 milj. euroa vuo-
dessa. Talousarviossa ei ole tällä hetkellä mahdollista varata 
7 milj. euroa sorateiden kunnostamiseen ja asfaltoimiseen. Jatkossakin 
sorateiden rakentamiseen kohdistettavat määrärahat on arvioitava 
vuosittain ja sisällytettävä kulloinkin myönnettäviin katumäärärahoihin 
eikä aloitteen mukaiseen vähintään 7 milj. euron investointitasoon ole 
siten mahdollista sitoutua. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä  kaupunginjohtaja Jussi Pajunen  
 
Lisätiedot  Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

Liitteet 

1 Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite, kaupunginvaltuusto 29.2.2012, 
asia 13 

2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 15.5.2012 
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29 
Vt Kauko Koskisen ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloite        
suolistosyövän seulonnan käynnistämisestä 

HEL 2012-003464 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan riittävä määräraha suolistosyövän seulonnan aloittamiseksi Hel-
singissä. 

Khs viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että suolistosyö-
vän seulonta ei sisälly seulonta-asetuksessa määriteltyyn valtakunnalli-
seen seulontaohjelmaan. Mikäli kunta järjestää muun kuin valtakunnal-
lisen seulontaohjelman mukaisen seulonnan, kunnan tulee ennen seu-
lonnan aloittamista arvioida, minkälaisia vaatimuksia seulonta asettaa 
terveydenhuollon palvelujärjestelmälle ja miten seulonta siihen vaikut-
taa. Arvioon tulee sisällyttää seulottavaa tautia, sen esiintyvyyttä ja hoi-
toa, seulontamenetelmiä, seulonnan vaikuttavuutta, organisoimista, ko-
konaiskustannuksia sekä seulontaan liittyviä eettisiä kysymyksiä kos-
keva tarkastelu. 

Jos tutkimukseen kutsuttaisiin kaikki parillisia vuosia täyttävät 
60–69 -vuotiaat, kutsuttavia olisi Helsingissä n. 34 000 ja seulonnan 
välittömät kustannukset olisivat noin 9,5 euroa/seulottava eli vuodessa 
n. 320 000 euroa. Merkittävä lisäresurssitarve syntyisi seulonnan jatko-
tutkimusten, paksunsuolen tähystysten, toteuttamisesta. Helsingissä 
jatkotutkimusten tarve olisi n. 1000 tähystystä a`400 euroa vuodessa ja 
edellyttäisi ainakin yhden erikoislääkärin täyden vuosittaisen työpanok-
sen. Näin ollen seulontakustannus jatkotutkimuksineen olisi vuodessa 
vähintään 720 000 euroa. 

Suomessa on aloitettu vuonna 2004 valtakunnallinen suolistosyövän-
seulontatutkimus, jonka lopulliset tulokset julkaistaan v. 2014. Tämän 
jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö ottaa kantaa suolistosyövän seu-
lontaan. 

Khs toteaa, että suolistosyövän seulontaa ei tulisi tässä vaiheessa 
aloittaa, vaan Helsingissä olisi odotettava valtakunnallisen tutkimuksen 
tuloksia ja kansallisia linjauksia, ennen kuin tehdään päätöksiä mahdol-
lisesta seulonnan käynnistämisestä. Vuoden 2013 talousarvion puit-
teissa seulonnan voisi toteuttaa vain supistamalla muuta toimintaa. 
Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2013 käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Koskinen Kauko talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 12 
2 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
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30 
 
Vt Annika Anderssonin ja 21 muun valtuutetun talousarvioaloite 
moduulipäiväkotiyksikköjen hankkimisesta koekäyttöön Helsinkiin 

HEL 2012-003466 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Helsinki tilaa pikaisesti muutamia 
Ruotsin mallin mukaisia kuorma-autolla siirrettäviä moduulipäiväkotiyk-
sikköjä koekäyttöön ja että siihen myös varataan tarpeelliset määrära-
hat.” 

Khs toteaa, että Helsingin kaupungin sisäisessä työnjaossa päivähoito-
tilojen järjestäminen kuuluu kiinteistöviraston tilakeskukselle. Sosiaalivi-
raston pyynnöstä tilakeskus on tutkinut erilaisia ratkaisumalleja päivä-
hoidon muuntuvia tilatarpeita, kustannussäästötavoitteita sekä nopeita 
tilatarpeita varten. Helsingin kaupunki on käyttänyt paviljonkiratkaisua 
päiväkotitiloihin. Tällä hetkellä käytössä on yhdeksän paviljonkipäiväko-
tia. Nämä siirrettävät paviljongit ovat Ruotsissa käytössä olevien       
moduulipäiväkotiyksiköiden kaltaisia ja muistuttavat valmistaloratkaisu-
ja, jossa tilaelementeistä rakennetaan muuttovalmis talo valmiille pe-
rustuksille. Varsinaisen taloratkaisun lisäksi erilaisten työmaa, perus-
tamis-, aluerakentamis- ja liittymäkustannusten osuus on huomioitava 
kustannuksissa. Helsingissä paviljonkipäiväkoteja koskevat samat 
energia-, lumikuorma-, ilmanvaihto- ym. määräykset kuin muutakin ra-
kentamista. Myös nämä vaikuttavat hankkeiden toteuttamisaikoihin ja 
kustannuksiin. Lisäksi pääkaupunkiseudulla useilla alueilla paviljonkien 
seinärakenteissa tulee huomioida desibelivaatimukset, jotka täyttyvät 
vain ns. raskasrakenteisella mallilla. Edullista kevyttä seinärakennetta 
voidaan käyttää vain alueilla, joilla liikennemelu ei aiheuta terveysriskiä. 

Siirrettävien paviljonkien ongelmaksi on muodostunut tarpeen ja vapau-
tumisen synkronointi sekä väliaikaisvarastointi. Paviljongin siirtokus-
tannukset voivat olla huomattavat. Tilakeskus ja päivähoidon vastuu-
alue ovat tutustuneet aloitteessa mainittuun Ruotsin paviljonkiratkai-
suun. Tässä mallissa kustannus vastasi paikalla rakentamista. Lisäksi 
tiloissa oli noin 10–15 % enemmän huoneistoalaa lasta kohden verrat-
tuna normaaliin suunnitteluratkaisuun. Tilapäisten ja nopeaan tarpee-
seen tulevien rakennusten suuri ongelma on se, että tarkoitukseen so-
pivia ja helposti rakennettavia tontteja ei kaupungista yleensä löydy. 
Samasta haasteesta kertovat myös ruotsalaiset asiantuntijat. Paviljon-
kipäiväkodeissa on yhdessä kaupunkisuunnittelu- ja rakennusvalvonta-
viraston kanssa etsitty hankkeelle mahdollinen sijoituspaikka, kuten 
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tontti, puisto- tai kenttäalue, ja sen jälkeen haettu määräaikainen käyt-
tötarkoituksenmuutos. 

Siirrettävä paviljonkiratkaisu ei ole kokonaiskustannuksiltaan pysyväksi 
suunniteltua vastaavaa rakennusta edullisempi. Paviljongin toimitusai-
ka voi kuitenkin ilman häiriöitä olla noin 30 % paikalla rakentamista ly-
hyempi varsinkin, mikäli pihatöitä ei oteta huomioon. Päivähoidon vas-
tuualueella lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettujen paviljonkitilojen sisäi-
set vuokrat näyttäytyvät pysyviä tilaratkaisuja kalliimpina. 

Kaupungin tilojen käytön tehostamisen tavoite edellyttää, että aina uu-
sien tilatarpeiden yhteydessä tarkastellaan olemassa olevien kaupun-
gin omien vapaiden tilojen muuttamista pysyvästi tai tilapäisesti päivä-
hoitotiloiksi. Päivähoidon vastuualue ja tilakeskus tekevät samalla jat-
kuvaa yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi päivähoidon muuttuvien ja 
ennakoitua nopeampien tilatarpeiden turvaamiseksi. Keväällä 2012 
käynnistyi kokeiluna uusi moduulipäiväkotitarkastelu jo olemassa olevi-
en paviljonki- ja konseptipäiväkotiratkaisujen rinnalle. 

Moduulirakentamista voidaan käyttää eräänä keinona löytää taloudelli-
sia ja laadukkaita uudisrakentamisratkaisuja päiväkoti- ja koulutiloihin. 
Tämä edellyttää yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston, tilakeskuksen 
ja alan toimijoiden kanssa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Andersson Annika talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 14 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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31 
Vt Elina Moision ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite              
kaupunkilaistilistä asioinnin helpottamiseksi 

HEL 2012-003467 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

”Helsingin kaupungin virastojen ja tytäryhtiöiden laskutusjärjestelmät 
ovat moninaisia. Asukkaan ja asiakkaan kannalta laskuja tulee use-
ammalta taholta yksittäisinä laskuina. 

Olisikin syytä selvittää, voisiko Helsingissä ottaa käyttöön asukastilin. 
Tämä kaupunkilaistili toimisi siten, että kaikki kaupungilta tulevat laskut 
ja maksut menevät yhdelle asukkaan tilille, josta sitten asukas maksaa 
kokonaissaldon kerran kuussa. Lisäksi tulisi selvittää tilin yhteiskäyttö 
muiden kuntayhtymien, muiden kaupunkien ja valtionhallinnon kanssa. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki ottaa käyttöön 
kaupunkilaistilin vuoden 2013 aikana.” 

Khs toteaa, että kaupunkilaistilin käyttöönotto vaatisi perusteellista 
suunnittelua sen toteutustavasta, uudesta tietojärjestelmästä ja muu-
tostarpeista nykyisiin järjestelmiin. Kaupunkilaistilin tulisi olla integroitu 
sekä laskutuksen-, myyntireskontran-, ostoreskontran- että useiden 
muiden tietojärjestelmien kanssa. Kaupunkilaistilijärjestelmän määritte-
lyyn, kilpailutukseen, suunnitteluun ja toteutukseen kuluisi runsaasti ai-
kaa. Lukuisten liittymien vuoksi järjestelmästä tulisi todennäköisesti kal-
lis ja raskaasti ylläpidettävä. 

Rahalaitosten ylläpitämät verkkopankit toimivat keskeisiltä osin kau-
punkilaistilin tapaan. Kaupunki voi lähettää kaikki laskut kaupunkilaisel-
le kuluttajan e-laskuna hänen verkkopankkiinsa, jossa hän voi vahvis-
taa laskut maksuun. Lisäksi henkilö voi liittää e-laskuun automaattisen 
maksamisen, jolloin maksua ei tarvitse edes vahvistaa. Myös kaupun-
gin lähettämät laskut henkilö voi ohjata tulemaan samalle pankkitilille. 
Myös palkka voidaan ohjata sähköisesti samalle tilille. Verkkopankin 
kautta henkilö voi katsoa saamansa laskun kuvaa tai palkkalaskelmaa 
varmistuakseen, että laskutus ja palkkatiedot ovat oikein. Verkkopankin 
etuna on se, että järjestelmä on jo toiminnassa ja henkilö voi ohjata 
samalle pankkitilille koko maksuliikenteensä vastapuolesta riippumatta. 
Tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä selvittämään asu-
kastilin käyttöönottoa. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Moisio Elina talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 22 
2 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 31.5.2012 
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32 
Vt Sanna Vesikansan ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite     
leikkipuisto Isonnevan leikkipuistorakennuksen rakentamisen      
kiirehtimisestä 

HEL 2012-003468 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Esitän, että leikkipuiston uudisrakennus toteutetaan samanaikaisesti 
Haagan peruskoulun peruskorjauksen kanssa, jotta uudet tilat saatai-
siin myös iltapäivätoiminnan käyttöön syksyllä 2013, kun koululaiset 
palaavat evakosta.” 

Khs toteaa, että Isonnevan leikkipuistorakennuksen rakentamiselle on 
varattu vuodelle 2013 tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeiden 
investointimäärärahoihin 1,3 milj. euroa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 HEL 2012-003468 Vesikansa Sanna talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 
asia 23 

2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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33 
Vt. Sanna Vesikansan ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite 
Pirkkolan ulkoilupuiston viihtyvyyden parantamisesta 

HEL 2012-003469 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Pirkkolan ulkoilualueen viihtyvyyttä voitaisiin myös parantaa parem-
malla meluntorjunnalla. Suositut lenkkireitit kulkevat hyvin lähellä Kehä 
l:stä. Alueen puustoa on karsittu rajulla tavalla viime vuosina eikä me-
luvallia ole. Merkittäviä määrärahoja meluvalleihin ei välttämättä löydy, 
mutta voitaisiinko puustolla vastaavasti tuoda edes jonkinlaista melu- ja 
näkösuojaa virkistysalueelle. 

Esitänkin, että talousarviossa huomioidaan Pirkkolan liikuntapuiston ja 
erityisesti uimapaikka Plotin viihtyvyyden parantaminen, jotta luonnon-
kaunis alue palvelisi Pirkkolan liikuntapuiston isoa käyttäjäkuntaa pa-
remmin.” 

Khs toteaa, että Pirkkolan liikuntapuisto on liikuntaviraston hallinnoimaa 
aluetta palveluineen. Rakennusvirasto vastaa Pirkkolan liikuntapuiston 
luonnonhoidosta. 

Pirkkolan liikuntapuisto on olennainen osa Helsingin Keskuspuistoa, 
jonne sijoittuvat liikuntapuiston rakennukset palloilu- ja urheilukentti-
neen ja ulkoilureitteineen. Metsämaastoisen liikuntapuiston pinta-ala on 
66 hehtaaria. 

Rakennusvirastossa laaditaan Keskuspuiston hoito- ja kehittämissuun-
nitelmaa, joka valmistuu vuonna 2014. Aloitteessa esitetty melu- ja nä-
kösuojan tarve Pirkkolan liikuntapuistosta Kehä I:lle otetaan huomioon 
hoito- ja kehittämissuunnitelmassa. Siinä myös selviää, miten suojaus 
toteutetaan kasvillisuuden avulla sekä tämän työn kustannukset. 

Uimaplotin kunnostamisesta ja uudistamisesta on laadittu suunnitelma, 
joka on valmistunut kesäkuussa 2011. Liikuntatoimen vuoden 2012 ta-
lousarvioarviossa on varattu 1,0 milj. euroa lähiliikuntapaikkojen kun-
nostamiseen. Tästä summasta on osa varattu Plotin kunnostamiseen 
uimakauden 2012 jälkeen. Näillä rahoilla on suunnitelman mukaisesti 
tarkoitus kunnostaa leikkivälineitä, valaisimia sekä parantaa yleistä viih-
tyvyyttä. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina käytettä-
vissä olevien määrärahojen puitteissa. 
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Plotin kioski on vuokrattu yksityiselle yrittäjälle. Sopimuksen mukaisesti 
yrittäjä saa itse päättää kioskin aukioloajoista. Nykyisen yrittäjän vuok-
rasopimus on päättynyt 31.7.2012. Uudessa sopimuksessa on aukiolo-
aikoihin kiinnitetty huomiota aikaisempaa enemmän jo tarjouskilpailun 
tarjouspyyntöä tehtäessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Vesikansa Sanna talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 24 
2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 15.5.2012 
3 Liikuntalautakunnan lausunto 5.6.2012 
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§ 260
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Sanna Vesikansan ym. 
talousarvioaloitteesta Pirkkolan ulkoilupuiston viihtyvyyden 
parantamisesta

HEL 2012-003469 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Pirkkolan liikuntapuisto on liikuntaviraston hallinnoimaa aluetta 
palveluineen. Rakennusvirasto vastaa Pirkkolan liikuntapuiston 
luonnonhoidosta. 

Rakennusvirastossa laaditaan Keskuspuiston hoito- ja 
kehittämissuunnitelmaa, joka valmistuu vuonna 2014. 
Talousarvioaloitteessa esitetty melu- ja näkösuojan tarve Pirkkolan 
liikuntapuistosta Kehä I:lle otetaan huomioon hoito- ja 
kehittämissuunnitelmassa. Siinä myös selviää, miten suojaus 
toteutetaan kasvillisuuden avulla sekä tämän työn kustannukset.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa talousarvioaloitteen hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 24

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
Hallinto-osasto Esitysteksti
Arkkitehtuuriosasto Esitysteksti

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:
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34 
Vt. Yrjö Hakasen ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite 
asumiskustannusten kohtuullistamisesta 

HEL 2012-003470 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa:  

”Esitämme, että 

1. tonttivuokrat jäädytetään talousarviossa 2013 toistaiseksi nykyi-
selle tasolle ja samalla valmistellaan vuoden 2013 aikana koko 
kaupunkia koskevat tonttivuokrien kohtuullisemmat määräyty-
misperusteet 

2. talousarviossa 2013 osoitetaan määräraha kaupungin oman ra-
kentamisyksikön tai rakentamisen liikelaitoksen perustamiseen.” 

Khs viittaa tontinvuokrien osalta kiinteistölautakunnan lausuntoon ja to-
teaa, että Helsingin kaupungilla oli vuoden 2011 lopulla voimassa yh-
teensä noin 5 000 asuntotontin maanvuokrasopimusta. Näistä saatavat 
maanvuokratulot olivat vuonna 2011 yhteensä noin 87,7 milj. euroa. 

Aloitteen hyväksyminen merkitsisi ainakin asuntotonttien maanvuokrien 
indeksitarkistusten tekemättä jättämistä, joka johtaisi maanvuokrien jäl-
keenjääneisyyteen yleisestä inflaatiokehityksestä. Käytännössä tämä 
merkitsisi sitä, että perittävät maanvuokrat alenisivat reaalisesti         
noin  2–3 % vuodessa, joka tarkoittaisi kaupungille karkeasti            
noin 1,5–2,5 milj. euron tulonmenetystä jo ensimmäisenä vuotena. 
Maanvuokratulojen jäädyttäminen nykyiselle tasolle heikentäisi merkit-
tävästi kaupungin tulopohjaa tulevaisuudessa ja siten peruspalvelutuo-
tantoa jouduttaisiin enenevässä määrin rahoittamaan mm. verorahoi-
tusta tai palvelumaksuja kasvattamalla. 

Kaupungin nykyisin asuntotonttien maanvuokrauksissa noudattamien 
hinnoitteluperiaatteiden osalta voidaan todeta, että asuntotonttien las-
kennallista hintaa määritettäessä käytettävät rakennusoikeuden pää-
oma-arvot ja niihin tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävät korotukset 
ovat hyvin maltillisia. Koska tonttien pääoma-arvot pääsääntöisesti 
merkittävästi alittavat tonttien arvioitavissa olevan markkinahinnan, ei 
kaupungin asuntotonteilta perimiä vuokria voida pitää nykyisellään koh-
tuuttomina. Lisäksi tontinluovutuksissa on noudatettu hyvin pitkiä     
60–100 vuoden vuokra-aikoja. Aloitteessa esitettyyn maanvuokrien 
jäädyttämiseen eikä nykyisten tontinvuokrien määräytymisperusteiden 
muuttamiseen ole aloitteessa esitettyä tarvetta. 
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Khs toteaa oman rakentamisyksikön tai rakentamisen liikelaitoksen pe-
rustamista koskien, että valtaosa kaupungin omistamista asunnoista on 
yhtiömuotoisia ja pieni vain osa suorassa omistuksessa olevia asunto-
ja. Vuoden 2012 alussa toimintansa aloittaneella Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:llä on omistuksessaan noin 43 000 asuntoa. Lisäksi kau-
punki omistaa pääosin yhtiöidensä kautta noin 13 500 muuta asuntoa, 
jotka ovat suurimmaksi osaksi työsuhdeasuntoja ja erityisryhmille tar-
koitettuja asuntoja. 

Helsingin kaupungin asunnot Oy toimii omakustannusperusteisesti ja 
käyttää koko uudistuotannossaan ja suurimmassa osassa peruskorja-
uskorjaustoiminnassaan rakennuttajana Helsingin kaupungin asunto-
tuotantotoimistoa. 

Asuntotuotantotoimiston mukaan uudisrakennuspuolella pääurakkaa 
koskevia urakkatarjouksia on saatu vuonna 2012 pidetyissä urakkakil-
pailuissa keskimäärin 2,5 tarjouspyyntöä kohden. Viime aikoina tar-
joushalukkuus näyttäisi edelleen parantuneen. Korjausrakentamisessa 
saadaan tarjouksia viidestä kuuteen kappaletta. Peruskorjauspuolella 
toimivat yritykset eivät yleensä toimi uudisrakentamispuolella. Urakoit-
sijat optimoivat noususuhdanteessa tuotantoresurssiensa käyttöä, jol-
loin säädelty ara-tuotanto ei pysty kilpailemaan urakoitsijoiden tuotanto-
resursseista, jotka suuntautuvat paremmin tuottaviin kovan rahan koh-
teisiin. 

Helsingin kaupungilla on oma toimitilojen korjaamiseen ja kunnossapi-
toon erikoistunut yksikkö, Staran talonrakennusosasto. Kokemus 
omasta yksiköstä osoittaa, että kaupungin oman tuotantoyksikön kus-
tannusrakenteen työpanosten kustannukset ovat jonkin verran suu-
remmat verrattuna yksityisiin korjausurakoitsijoihin mm. työsuhteiden 
pysyvyyden vuoksi. 

Käytännössä rakentamiseen erikoistuneen yksikön tai liikelaitoksen pe-
rustaminen organisaatioineen on suuri operaatio. Sen toimintaedelly-
tyksiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä, kuten toiminta suhdanneherkil-
lä ja kilpailluilla rakennusmarkkinoilla, joissa voi syntyä myös tappioita. 

Omalla rakennusyksiköllä tai liikelaitoksella tuskin voitaisiin kohtuullis-
taa aloitteen mukaisesti asumismenoja eikä kaupungin perustoiminnan 
laajentamista voida myöskään siten pitää perusteltuna. Edellisen pe-
rusteella määräahojen osoittamiseen vuoden 2013 talousarvioon ei ole 
myöskään tarvetta. Asuntotuotantotoimisto kehittää rakennuttajana 
aloitteessa mainittua peruskorjaustoimintaa ja edistää kaupungin aset-
tamia ekologisuuteen liittyvien tavoitteiden toteuttamista. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 28 
2 Kiinteistölautakunnan lausunto 28.6.2012 
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35 
Vt Yrjö Hakasen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite 
joukkoliikenteen lippujen hinnoista 

HEL 2012-003471 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

”Joukkoliikenteen osuuden lisääminen on kaupungin keskeisiä tavoittei-
ta. Sillä on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnin, työelämän, ympäris-
tön ja kaupunkikulttuurin kannalta. Tavoitteita joukkoliikenteen osuuden 
lisäämisestä ei ole saavutettu. Se haittaa myös päästöjen vähentämistä 
koskevien ilmastotavoitteiden toteuttamista. 

Tarvitaan tuntuvia toimia, joilla panostetaan sekä joukkoliikenteen edul-
lisuuteen että palvelujen laatuun. Lippujen hintojen alentaminen on tär-
keä tekijä, jolla voidaan lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Lisäksi 
tarvitaan investointeja kalustoon, liikenneväyliin ja uusien raideliiken-
teen reittien rakentamiseen. Samalla on huolehdittava pyöräily- ja ja-
lankulkuväylien kehittämisestä niin, että ne eivät kilpaile keskenään. 

Esitämme että talousarvion raamiin 2013 ja taloussuunnitelman poh-
jaan 2013–2015 lisätään 10 miljoonaa euroa käytettäväksi HSL:n tariffi-
tukena kaupungin sisäisen joukkoliikenteen lippujen hintojen alentami-
seen. Alennukset on syytä painottaa työttömiin, eläkeläisiin sekä lapsiin 
ja nuoriin. 

Samalla esitämme, että investointiohjelmassa vartaan määrärahat rai-
tiolinjojen jatkamiseen ja 
Raide-Jokerin rakentamisen valmisteluun. Pyöräilyn ja jalankulun väyli-
en rakentamiseen esitämme lisättäväksi 1 miljoona euroa.” 

Khs toteaa, että Helsingin seudun joukkoliikenteen järjestämisestä on 
vastannut vuoden 2010 alusta Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä 
(HSL). HSL päättää Helsingin seudun joukkoliikenteen taksat ja lippu-
jen myöntämisperusteet. Alennuslippujen myöntämisperusteet ja alen-
nusprosentit ovat koko seudulla yhtenäiset.  Vuoden 2012 alusta myös 
kuntien sisäisten lippujen hinnat ovat yhtenäiset kaikkien seitsemän 
HSL-kunnan alueella. Ainoastaan Helsingin sisäiset lasten (7–16 v.) 
arvo- ja kausilippujen hinnat ovat edelleen muiden kuntien lippuja hal-
vempia. HSL ei pidä perusteltuna Helsingin sisäisten lippujen hintojen 
alentamista. Lippujen hinnat ovat jo voimakkaasti verovaroin subventoi-
tuja. Tavoitteena on, että seudun taksa- ja lippujärjestelmää kehitetään 
suunnitelmallisesti ja yhtenäisesti. Aloitteen esitysten toteuttaminen ha-
jauttaisi lippujärjestelmää tai edellyttäisi lisäsubventiota myös muilta 
HSL-kunnilta. 
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HKL kehittää raitioliikennettä yhdessä Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston (KSV) ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kans-
sa. HSL laatii ja päivittää yhdessä KSV:n ja HKL:n kanssa raitiotierato-
jen kehittämissuunnitelman vuosille 2014–2026. 

Khs toteaa, että Helsingin maksuosuus HSL:lle on talousarvioesityk-
sessä 184,5 milj. euroa. Raamin mukaista määrärahaa on korotettu 5,7 
milj. eurolla. Jalankulun ja pyöräilyn väyliin on varattu 3,04 milj. euroa 
vuodelle 2013, vuodelle 2014 yhteensä 5,04 milj. euroa ja 5,8 milj. eu-
roa vuodelle 2015. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 29.2.2012 asia 29 
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 3.5.2012 
3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 22.5.2012 
4 HSL:n lausunto 29.5.2012 
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36 
Vt Yrjö Hakasen ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite    
työntekijöiden palkkojen parantamisesta 

HEL 2012-003472 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 raamin pohjaan li-
sätään 30 milj. euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen 
korottamiseen ns. Helsinki-lisällä tai muulla henkilöstöryhmien kanssa 
sovittavalla tavalla 

Khs toteaa, että tässä taloustilanteessa ei ole perusteltua poiketa val-
takunnallisista kunta-alan palkkasopimusratkaisuista, joilla kuitenkin 
voidaan toteuttaa Helsingin palkkapolitiikkaa strategian mukaisesti. 
Meneillään olevalla vuosia 2012 ja 2013 koskevalla palkkaratkaisulla 
sekä vuosia 2010 ja 2011 koskeneilla palkkaratkaisuilla Helsingin kau-
punki edistää ja 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 tulevaisuu-
dessa osaavaa työvoimaa. 

Helsingin kaupungin vuoden 2011 henkilöstöraportista ilmenee, että 
Helsingin kaupungilla kuukausipalkkaisen säännöllinen työajan ansio 
on isompi muuhun kuntasektoriin verrattuna. Vuonna 2010 säännölli-
nen työajan ansio Helsingin kaupungilla oli 2 794 e /kk., kun muualla 
kuntasektorilla se oli 2 778 e / kk. 

Khs toteaa lisäksi, että palkitseminen Helsingin kaupungilla on koko-
naisuus, jossa on muitakin tekijöitä rahapalkitsemisen lisäksi. Useat 
tutkimukset osoittavat, että tulevat nuoret sukupolvet arvostavat työ-
elämässä rahapalkitsemisen lisäksi erilaisia työelämän laatuelementte-
jä, joihin työantajien tulee varautua saadakseen osaavaa työvoimaa 
jatkossakin. Tällaisia elementtejä ovat muun muassa mielekäs ja haas-
tava työ, mahdollisuus kehittyä omassa työssään, joustavat työajat ja 
työympäristö sekä laadukas johtaminen. Näin ollen henkilöstökeskus 
katsoo, että talousarvioaloitteessa esitetty lisämääräraha palkkojen ko-
rottamiseen ei ole perusteltua, vaan tulevaisuuden osaajia pitää houku-
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tella Helsinkiin töihin kehittämällä palkitsemisen kokonaisuutta em. työ-
elämän laatuelementit huomioon ottaen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 29.2.2012 asia 30 
2 Heken lausunto 8.5.2012 
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37 
Vt. Sirpa Asko-Seljavaaran ja neljän muun valtuutetun                   
talousarvioaloite lumen aurauksen ja poiston tehostamisesta 

HEL 2012-004321 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Me allekirjoittaneet ehdotamme erillistä määrärahaa kaupungin raken-
nusvirastolle lumen aurauksen ja poiston tehostamiseksi talvella 2012–
2013. Esitämme, että lumen auraus ja poisto tapahtuu tehokkaammin 
ensi talvena, jolloin sairaanhoidon kustannuksia voidaan vähentää ja 
samoin sairastumispäiviä. Soranpoisto ja kaupunkipöly vähenevät.” 

Khs toteaa, että kaupungin alueella kokonaisvastuuhoitoon on siirtynyt 
tontinomistajien talvikunnossapitovastuulta otettuja jalkakäytäviä noin 
64 ha ja puhtaanapitovastuulta otettuja katualueita noin 923 ha. Etu-
Töölön kokonaisvastuualueella tontinomistajilta otettuja velvoitteita on 
talvihoidon osalta 3,4 ha ja puhtaanapidon osalta 10,4 ha. Puhtaanapi-
tovastuu käsittää työvelvoitteen kadun puoleen väliin asti sisältäen 
myös ne alueet, joita ei aurata. Kantakaupungissa tontinomistajilla on 
vielä voimassa jalkakäytävän talvihoitovelvoitetta 56,3 ha ja puh-
taanapitovelvoitetta 291 ha. 

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon mukaan vuoden 2012 loppu-
vuoden talven hoitamiseen varaudutaan rakennusviraston varautumis-
suunnitelman päivittämisellä. Tämä ei sinänsä lisää talvihoidon resurs-
seja, vaan on toimintaa tehostava apuväline erittäin haastaviin olosuh-
teisiin. Lisämäärärahaa ja sitä myöden olennaisesti tehokkaampaa tal-
vihoitoresurssia ei loppuvuodelle 2012 ole osoitettavissa. 

Vuoden 2013 talousarviossa on katu- ja viheralueiden ylläpitoon osoi-
tettu 4,3 milj. euroa enemmän määrärahaa vuoden 2012 talousarvioon 
verrattuna. Määrärahoja voidaan käyttää myös talvihoitoon. 

Kolmena edellisenä talvena olosuhteet ovat runsaslumisuutensa vuoksi 
olleet talvikunnossapidon kannalta poikkeuksellisen haastavia. Tällöin 
talousarviossa varatut määrärahat eivät ole riittäneet vaan rakennusvi-
rastolle on myönnetty loppuvuonna ylitysoikeutena virastossa tehtyjen 
sopeuttamistoimen jälkeen tarvittavat lisämäärärahat. 
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Suuren lumimäärän vuoksi on jouduttu virallisten vastaanottopaikkojen 
lisäksi avaamaan eri puolille Helsinkiä kymmeniä varapaikkoja, joihin 
lunta on ollut mahdollista varastoida. Talousarviossa on muissa kadun-
pidon investoinneissa otettu huomioon yleisten töiden lautakunnan esit-
tämät määrärahatarpeet lumenvastaanottopaikkojen osalta. Tavoitteel-
lisesti jokaisen kaupunginosan tulisi voida huolehtia alueensa lumilogis-
tiikasta itsenäisesti, jotta lunta ei tarvitsisi kuljettaa pitkiä matkoja ja lu-
menpoisto olisi kokonaisuudessaan nopeampaa ja haitattomampaa.  

Tässä kehittämistyössä vaaditaan koko tekniseen sektoriin liittyvien vi-
rastojen osallistumista ja tukea. 

Katujen talvihoitoon paremmin varautuminen vaatii suunnitelmallisuutta 
ja ennakoimista, ja tarvittavia talvihoidon tehostamistöitä onkin kau-
pungissa jo tehty. Tehostamistoimenpiteitä ehdotettiin kaupunginjohta-
jan asettamassa kadunpidon kehittämisryhmässä ja niitä on jo otettu 
käyttöön kuten viime talvena käyttöönotettu runsaslumisien talvien va-
rautumissuunnitelma, joka sisältää lisäpysäköintipaikat ja - lumenvas-
taanottopaikat sekä auton omistajille suunnatun maksuttoman teksti-
viesti- ja Internet-palvelun vähentämään ajoneuvojen siirtoa. 

Rakennusvirastoon siirrettiin vuoden 2012 alussa aiemmin rakennus-
valvontaviraston vastuulle kuulunut tontinomistajien kadunpidollisten 
velvoitteiden valvonta. Tänä aikana rakennusvirasto on rakentanut val-
vontajärjestelyä ja vuoden alusta lähtien valvojat ovat huomauttaneet ja 
kehottaneet satoja kiinteistöjä tekemään heille kuuluneet vastuunsa. 
Tällä tavoin puututaan kiinteistön ollessa vastuussa myös aloitteen mu-
kaiseen lumen aurauksen ja poiston viivästymiseen jalkakäytävillä. 
Valvontatyön tehostaminen ja sitä kautta saavutettavan laadun paran-
taminen edellyttää vahvistuksekseen niin sanotun yleisten alueiden 
kunnossapitojärjestyksen tekemistä. Järjestys helpottaa myös kanta-
kaupungin tontinomistajien kadunpidollisten velvoitteiden tekemistä. 
Rakennusvirasto tekee vuoden 2012 aikana luonnoksen tästä järjes-
tyksestä ja tavoitteena on tuoda se kaupunginvaltuuston käsittelyyn 
vuoden 2013 aikana. 

Rakennusvirasto tekee yhteistyössä muiden viranomaistahojen ja va-
kuutusyhtiöiden kanssa selvityksen talvihoidon yhteiskunnallisista vai-
kutuksista, missä tarkastellaan talviaikana hankaloituneen liikkumisen 
lisäkustannuksia ja -riskejä muun muassa joukkoliikenteen, pelastus-
toiminnan ja yleisesti yhteiskunnan kannalta. Selvityksen pohjalta voi-
daan paremmin arvioida, miten määrärahojen puitteissa aloitteessa esi-
tettyä lumen aurauksen ja poiston tehostamista jalkakäytävillä voidaan 
talvihoidon resurssien oikealla kohdentamisella parantaa ja vähentää 
mm. sairaanhoidon kustannuksia kaupungin kokonaisvastuuhoidon pii-
riin ja kiinteistöjen vastuulle kuuluvilla alueilla. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Asko-Seljavaara Sirpa talousarvioaloite 14.3.2012 asia 13 
2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 15.5.2012 
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38 
Vt Harry Bogomoloffin talousarvioaloite jääclearing-toiminnan      
tukemisesta 

HEL 2012-004322 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että liikuntalautakunnalle tulisi osoit-
taa riittävä lisämääräraha helsinkiläisten jääurheiluseurojen tukemi-
seen, jotta seurojen maksama nettohinta nuorten jääurheilun osalta 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.  
Avustusasioiden kehittämistyön lähtökohtana pidetään nykyisten mää-
rärahojen tasapuolisempaa kohdentumista eri käyttäjäryhmille lajista tai 
sen kustannuksista riippumatta.  Liikuntatilojen tuetussa käytössä lii-
kuntavirasto maksaa seuroille lajikohtaisen tuntikorvauksen. Tuntikor-
vauksen ja varsinaisen erotuksen maksaa tilan käyttävä seura. Tilan 
omistava laitos tai säätiö päättää ao. maksuista. 

Vuoden 2013 talousarvioehdotukseen on liikuntatoimen ehdotuksen 
mukaisesti varattu noin 7,0 milj. euroa liikunnan järjestötoiminnan tu-
kemiseen. 

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 Bogomoloff Harry talousarvioaloite 14.3.2012 asia 14 
2 Liikuntalautakunnan lausunto 5.6.2012 
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39 
Vt Hannele Luukkaisen ja 20 muun valtuutetun talousarvioaloite  
koiraveron kantamisen luopumisesta 

HEL 2012-004323 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki luopuu koiraveron kan-
tamisesta. 

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

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Luukkainen Hannele talousarvioaloite 14.3.2012 asia 15 
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40 
Vt Essi Kuikan ja 13 muun valtuutetun talousarvioaloite               
leikkipuistojen käyttömäärärahojen korottamisesta 

HEL 2012-004324 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että leikkipuistojen käyttömäärärahoja 
korotetaan. 

Khs toteaa, että sosiaaliviraston leikkipuistotoimintaan vuodelle 2012 
on varattu 16,3 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa ja 5,8 % enemmän 
kuin vuonna 2011. Määrärahasta aineisiin ja tarvikkeisiin on kohden-
nettu 272 000 euroa, joka on 12 000 euroa ja 4,6 % enemmän kuin 
vuonna 2011. Lasten päivähoitoon on kohdennettu noin 25 milj. euroa 
enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Talousarvioehdotus ei si-
sällä erikseen toiminnallista lisäystä leikkipuistotoiminnan määrärahoi-
hin. Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2013 
käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Kuikka Essi talousarvioaloite 14.3.2012 asia 16 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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41 
Vt Elina Moision ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloite            
moniammatillisen matalankynnyksen palvelupaikan perustamisesta 
väkivaltaa kokeneille naisille 

HEL 2012-004325 T 00 00 03 

 

Kaupunginhallituksen vastaus 

 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että perustetaan yhteistyössä pää-
kaupunkiseudun kanssa moniammatillinen matalankynnyksen palvelu-
paikka väkivaltaa kokeneille naisille. 

Khs toteaa, että kaupunginjohtaja asetti toimintakaudelle 2011–2014 
lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi työskentelevän työryhmän. Työ-
ryhmässä on laaja edustus eri viranomaisista ja järjestöistä. Työryhmän 
tehtävä on edistää valtakunnallisten oppaiden, suositusten ja toimenpi-
de-ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. 

Lisäksi khs toteaa, että perheneuvolan alkuarviointikäytännön kehittä-
misen myötä kaikki asiakkaat pääsevät palveluun 2–4 viikon sisällä. 
Kiireellisissä tilanteissa asiakas pääsee perheneuvolapalveluun viikon 
sisällä. Perheneuvola on vahvistanut pari- ja perheterapian henkilöstö-
resurssia parisuhdeongelmiin tarjolla olevan avun määrän lisäämiseksi. 
Lastensuojelun avohuollon päivystykseen voi ottaa yhteyttä kaikkina 
arkipäivinä virka-aikaan, ja virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisi-
päivystys toimii ympäri vuorokauden. Pääkaupunkiseudun turvakoti tar-
joaa tukea ja palveluja ympäri vuorokauden väkivaltaa tai väkivallan 
uhkaa kokeneille. Turvakotiin voi ottaa yhteyttä ja hakeutua ilman eril-
listä lähetettä. Helsingissä toimii useita järjestöjä (mm. Naisten linja, 
Rikosuhripäivystys, SOSkriisikeskus, SPR ja Monika-naiset), jotka tar-
joavat matalan kynnyksen palveluja, tukea ja neuvontaa väkivaltaa ko-
keneille naisille. Tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa jat-
ketaan lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja lähisuhdevaltaa kokenei-
den tukemiseksi. 

Khs ei pidä tarpeellisena erillisen matalan kynnyksen palvelukeskuksen 
perustamista. Sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus mahdollistaa 
entistä tiiviimmän yhteistyön mm. neuvolan ja terveyskeskuksen kans-
sa ja yhteisten työmenetelmien kehittämisen monipuoliseen ja nopeaan 
lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseen ja uhrien auttamiseen. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Moisio Elina talousarvioaloite 14.3.2012 asia 17 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
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42 
Vt Lilli Autin talousarvioaloite alle 65-vuotiaiden                             
palveluasumispaikkojen lisäämisestä 

HEL 2012-004326 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan vähintään 4 miljoonaa euroa lisää alle 65-vuotiaiden palvelu-
asumispaikkojen lisäämiseen. 

Khs toteaa, että hoitoketjujen sujumiselle on ratkaisevaa, etteivät poti-
laat joudu jonottamaan sairaalan osastolla palveluasumispaikkaa koh-
tuuttoman pitkään, jolloin kaupunginsairaalan ja psykiatrian sairaansijat 
ovat oikeanlaisessa käytössä. Jonottaminen aiheuttaa ylimääräisiä kus-
tannuksia mm. HUSin siirtoviivekustannusten muodossa. 

Mielenterveysasiakkaita on palveluasumisen piirissä 577. Mielenterve-
ysasiakkaiden asumispalveluihin on tälle vuodelle varattu 0,5 miljoonaa 
euroa suurempi määräraha vuoteen 2011 verrattuna. 

Monisairaiden alle 65-vuotiaiden palveluasumisen piirissä on 369 asia-
kasta. Tälle vuodelle on varattu 2,5 miljoonan euron määräraha sairaa-
loissa odottavien asiakkaiden palveluasumisen järjestämiseen. Määrä-
rahalla hankitaan noin 50 palveluasumispaikkaa, joista on jo otettu 
käyttöön 40 paikkaa. Vuonna 2013 valmistuu Siltamäen palvelukodin 
20-paikkainen lisärakennus. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2013 käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Autti Lilli  talousarvioaloite 14.3.2012 asia 18 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
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43 
Vt Lilli Autin talousarvioaloite ikäihmisille suunnattujen                
turvakotipaikkojen perustamisesta 

HEL 2012-004327 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan riittävästi määrärahoja ikäihmisille suunnattujen turvakotipaikkojen 
perustamiseen. 

Khs toteaa, että tavoitteena on vanhusten hyvä ja turvallinen elämä ko-
tona. Sosiaalialan ammattilaisten kanssa etsitään yhdessä asiakkaan 
ja tarvittaessa hänen omaisensa kanssa keinoja ja ratkaisuja, jotka tu-
kevat asiakkaan elämää. Pohdintoja voidaan käydä sosiaalityöntekijän 
vastaanotolla tai kotikäynnillä tai akuuteissa kriisitilanteissa vanhuspal-
velujen jo käytössä olevilla kriisipaikoilla. Vanhusten palvelujen vastuu-
alueella on käytössä erillinen 10-paikkainen kriisiosasto Kustaankarta-
non vanhustenkeskuksessa ja 9 yksittäistä kriisipaikkaa Kontulan, Riis-
tavuoren ja Roihuvuoren vanhustenkeskuksissa. Tarvittaessa myös 
vanhustenkeskusten arviointi- ja kuntoutumisyksikköjen paikkoja (288 
paikkaa vuonna 2012) voidaan käyttää akuuteissa kriisitilanteissa. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2013 käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Autti Lilli talousarvioaloite 14.3.2012 asia 19 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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44 
Vt Lilli Autin talousarvioaloite kotihoidon henkilöstön lisäämisestä 
ja kotihoidon toiminnan kehittämisestä 

HEL 2012-004328 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan aiempaa enemmän määrärahoja kotihoidon henkilökunnan lisää-
miseen ja kotihoidon toiminnan kehittämiseen. 

Khs toteaa, että kotihoito on ollut terveyskeskuksen toiminnan kehittä-
misen painoalue jo vuosia ja voimavaroja onkin lisätty lähes vuosittain. 
Kotihoidon vakanssimäärä on noussut noin kolmella sadalla vuodesta 
2005 vuoteen 2012. Kotihoito kehittää toipilasajan hoitoa ja kuntoutusta 
sekä moderniin tietotekniikkaan perustuvia palveluja, kuten kuvallinen 
turvapuhelintoiminta, mm. Palmian kanssa. Ottamalla käyttöön uutta, 
asiakkaiden turvallisuutta lisäävää apuvälineistöä voidaan resurssit 
kohdentaa nykyistä optimaalisemmin palveluja eniten tarvitseville. Koti-
hoidon peittävyystavoitteena on, että 13 % 75-vuotta täyttäneestä vä-
estöstä kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin. Kotihoidossa raskashoi-
toisempien määrän kasvu tulee huomioida. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2013 käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Autti Lilli talousarvioaloite 14.3.2012 asia 20 
2 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
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45 
Vt Lilli Autin talousarvioaloite lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 
palkkaamisesta 

HEL 2012-004329 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan riittävästi määrärahoja pätevien lastensuojelun sosiaalityöntekijöi-
den palkkaamiseen, jotta kaikki lastensuojeluilmoitukset ja lastensuoje-
lutarpeen selvitykset pystytään tekemään lastensuojelulain mukaisissa 
määräajoissa. 

Khs toteaa, että sosiaalivirasto antoi loppuvuodesta 2011 Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle selvityksen, jossa määräajat olivat paran-
tuneet edelliseen selvitykseen nähden vähän. Lastensuojeluilmoituksis-
ta 81,3 % oli käsitelty seitsemässä päivässä ja lastensuojelutarpeen 
selvityksistä oli tehty kolmessa kuukaudessa 74,4 %. 

Lisäksi Khs toteaa, että lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä ja lasten-
suojelutarpeen selvityksissä tavoitteena on lastensuojelulaissa säädet-
tyjen määräaikojen noudattaminen. Tavoitteeseen on pyritty johtamis-
toimenpiteitä ja seurantaa tehostamalla. Jatkossa tavoitteen saavutta-
miseksi ja avohuollon vahvistamiseksi selkeytetään lastensuojelutyön 
prosessia siten, että lastensuojeluilmoitusten vastaanotto ja lastensuo-
jelutarpeen selvitysten tekeminen keskitetään seitsemään alueelliseen 
vastaanottotiimiin. Uuteen tiimirakenteeseen siirryttiin huhtikuussa 
2012. Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2013 
käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Autti Lilli talousarvioaloite 14.3.2012 asia 21 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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46 
Vt Lilli Autin talousarvioaloite penkkien lisäämisestä eri puolille 
kaupunkia 

HEL 2012-004330 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 

”Käveleminen on helppo tapa kuntoilla, käydä asioilla ja samalla nauttia 
ulkoilmasta. Monen iäkkään ja nuoremmankin henkilön liikkumista ra-
joittaa se, ettei matkanvarrella ole levähtämiseen tarvittavia penkkejä. 

Edellä olevan johdosta esitän, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan riittävät määrärahat, jotta eri puolille kaupunkia saadaan riittävästi 
penkkejä. Näin pystytään parantamaan erityisesti vanhusten ja kaiken-
ikäisten liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuuksia omatoimiseen 
liikkumiseen ja virkistäytymiseen.” 

Khs toteaa, että rakennusvirasto vastaa suurimmasta osasta yleisiä 
alueita ja sen vastuulle kuuluu niiden kalustaminen. Rakennusvirasto 
suunnittelee kalustuksen yhteistyössä alueesta vastaavan hallintokun-
nan kanssa esim. liikuntapuistoissa liikuntaviraston kanssa. 

Rakennusvirasto tarkastelee penkkien riittävyyttä ja sijaintia verkostoi-
na. Tarkastelussa otetaan huomioon alueiden väestörakenne. Vanhuk-
set ja muut erityisryhmät ovat tällöin etusijalla. Irtopenkkien sijoittelulla 
täydennetään tasapuolisesti kiintopenkeistä muodostunutta penkkiver-
kostoa, ja irtopenkkien sijoittelussa otetaan huomioon käyttäjiltä saatu 
palaute. Penkkimalleina käytetään mahdollisimman kestäviä kaupunki-
kalustelinjauksessa suositeltuja materiaaleja ja malleja. 

Ylläpidossa keskitytään olevan penkkiverkoston (yli 7000 penkkiä tai 
muuta istumiseen tarkoitettua kalustetta) käyttökelpoisena pitämiseen 
ja kunnostamiseen määrärahojen puitteissa. Kaikkien käytöstä poistu-
vien penkkien tilalle ei välttämättä ole tarpeen asentaa uutta. Vastaa-
vasti uusia yksittäisiä penkkejä voidaan asentaa, mikäli se saadun pa-
lautteen ja verkoston riittävyyden kannalta katsotaan erittäin tarpeelli-
seksi. 

Penkkien lisäämiseen nykytasosta ei ole osoitettavissa lisärahoitusta 
vaan rakennusvirasto toteuttaa em. nykykäytäntöjä myös penkkien li-
säämisessä. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Autti Lilli talousarvioaloite Kvsto 14.3.2012 asia 22 
2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 15.5.2012 
3 Liikuntalautakunnan lausunto 5.6.2012 
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47 
Vt Lilli Autin talousarvioaloite asumisneuvojien palkkaamisesta 

HEL 2012-004331 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan 500 000 euron määräraha uusien asumisneuvojien palkkaami-
seen. 

Helsingin sosiaalivirastossa oli vuosina 2009–2011 asumisneuvonta-
hanke, joka pohjasi pitkä-aikaisasunnottomuuden vähentämisohjel-
maan vuosina 2008–2011. Hankkeen aikana luotiin toimiva asumis-
neuvonnan toimintamalli. Hankkeen asumisneuvojat vakinaistettiin 
vuoden 2012 alussa. Tällä hetkellä asumisneuvonnassa työskentelee 
vastaava asumisneuvoja ja 14 asumisneuvojaa. 

Asumisneuvontatoiminnan kehittäminen ja laajentaminen sisällytettiin 
uuteen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman toimeenpano-
suunnitelmaan vuosille 2012–2015. Toiminnan laajentaminen tehdään 
hallitusti. Ohjelman tavoitteena on lisätä kaksi asumisneuvojaa vuosit-
tain ohjelmakauden aikana. Koska asumisneuvontatoiminta rahoitetaan 
osana pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmaa, toiminnan laa-
jentaminen riippuu pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman to-
teuttamisen etenemisestä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Autti Lilli talousarvioaloite 14.3.2012 asia 23 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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48 
Vt Lilli Autin talousarvioaloite sisäisen valvonnan kehittämisestä 

HEL 2012-004332 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan riittävä määräraha, jonka turvin uudessa sosiaali- ja terveysviras-
tossa voidaan kehittää sisäistä valvontaa ja varmistaa palvelujen toteu-
tuminen luvatussa muodossa ja tarvittaessa palkattava henkilökuntaa 
konkreettisen omavalvonnan suorittamiseen esim. turvaamalla sään-
nölliset tarkastuskäynnit palveluja tarjoaviin yksiköihin. 

Khs toteaa, että uuteen virastoon luodaan talouden ja toiminnan laajuu-
teen ja sisältöön nähden toimiva sisäinen valvonta. Viraston sisäinen 
valvonta järjestetään kaupungin ohjeiden mukaisesti. Lisäksi virasto voi 
tarvittaessa tehdä kaupungin ohjeistusta täydentävän sisäisen valvon-
nan ohjeistuksen ja sopia sen osalta menettelyt. Sisäinen valvonta on 
osa toiminnan ohjausjärjestelmää, johtamista ja esimiestyötä. Sisäinen 
valvonta on ennalta ohjaavaa jokapäiväisen toiminnan rutiineihin liitty-
vää jatkuvaa toiminnan ja määrärahojen käytön seurantaa sekä jälkikä-
teen tapahtuvaa seurantaa. 

Palvelujen laadun valvontaa tullaan toteuttamaan mm. sopimustuottaji-
en valinnan ja hyväksynnän yhteydessä. Palvelun aikana valvontaa to-
teutetaan mm. tapaamalla palveluntuottajia ja asiakaspalautteen perus-
teella tehtävin toimenpitein. Lisäksi täytäntöönpanon ja sopimusten 
noudattamisen osalta valvotaan mm. laskutusta/maksatusta, tilitysten 
suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Palvelujen laadun 
valvontaa tehdään jatkuvasti vuosittain mm. laatumittausten, työhyvin-
vointikyselyjen ja johdon katselmusten avulla. 

Talousarvio ei sisällä lisäresursseja sisäiseen valvontaan. Tarkemmat 
määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2013 käyttösuunnitelmi-
en laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä  kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

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

Liitteet 

1 Autti Lilli talousarvioaloite 14.3.2012 asia 24 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
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49 
Valtuutettu Silvia Modigin ja 4 muun valtuutetun talousarvioaloite 
demokratiaehdotusten toteuttamisen turvaamisesta 

HEL 2012-004333 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki va-
raa vuoden 2013 talousarviossa Demokratia-hankkeen ehdotusten to-
teuttamiseen 300 000 euroa.” 

Kaupunginhallitus toteaa, että Demokratia-ryhmän loppuraportissa on 
esitetty hyvin monentasoisia ehdotuksia. Osa ehdotuksista vaatii huo-
lellista jatkovalmistelua eri hallintokunnissa, mutta osa voidaan sovel-
taa käytäntöön hallintokuntakohtaista toiminnan ohjausta tarkistamalla. 

Vuoden 2013 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2013–2015 valmistel-
taessa ovat useat hallintokunnat sisällyttäneet esityksiinsä osia demo-
kratiahankkeesta ja toteuttamisen vaatimista määrärahoista. Nämä esi-
tykset, joiden yhteissumma nousee huomattavasti suuremmaksi kuin 
aloitteessa mainittu 300 000 euroa, tulevat normaalisti käsitellyiksi talo-
usarvion kokonaisuudessa. 

Lisäksi Khs toteaa, että kaupunginhallituksen käyttövaroissa on varau-
duttu rahoittamaan kansalaisosallistumisen jatkohankkeita. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Modig Silvia talousarvioaloite 14.3.2012 asia 25 
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50 
Vt Silvia Modigin ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite       
riittävän jätehuollon järjestämisestä puistoihin 

HEL 2012-004334 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: ”Me allekir-
joittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki varaa vuoden 
2013 talousarvioon määrärahan roskahuollon parantamiselle joko li-
säämällä roskapönttöjen kapasiteettia tai tihentämällä niiden tyhjentä-
misväliä ongelmallisissa kohteissa, kuten vilkkaasti käytetyissä puis-
toissa ja muilla paikoilla, joilla roskat nyt leviävät roskapönttöjen lähei-
syyteen.” 

Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että kau-
punki huolehtii toimivan roska-astiaverkoston ja tyhjennysten järjestä-
misestä. Roska-astiaverkoston täydentämisessä huomioidaan alueen 
käyttöaste ja asukkailta tai muilta käyttäjiltä saatu palaute. 

Puhtaanapidon onnistuminen edellyttää oikeaa kohdekohtaista mitoi-
tusta roska-astioiden määrässä, koossa ja tyhjennyskerroissa. Raken-
nusvirasto panostaa siihen, että puhtaanapitojärjestelyjä tarkastellaan 
puistokohtaisesti ja käytettävissä olevia resursseja kohdistetaan ros-
kaantumisesta kärsiviin kohteisiin sekä nk. isännättömien tilaisuuksien 
puhtaanapidon lisätarpeisiin. Alueiden käyttölupamenettelyihin ja niissä 
vaadittuihin puhtaanapitojärjestelyihin kiinnitetään huomiota. Tilaisuuk-
sien järjestäjien velvollisuutta huolehtia jälkisiivouksista valvotaan pa-
remmin. Tiedottamisen ja valistuksen keinoin vastuuta roskien toimit-
tamisesta roska-astioihin siirretään alueiden käyttäjille. 

Talousarvioaloitteessa esitetyn lisärahoituksen varaamiseen puistojen 
riittävän jätehuollon järjestämiseksi ei ole mahdollisuutta. Sen sijaan 
jossain määrin voidaan aloitteessa esitettyä roska-astiakapasiteettia li-
sätä tai roska-astioiden tyhjennysväliä tihentää käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  

Esittelijä  kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot  Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

Liitteet 

1 Modig Silvia talousarvioaloite 14.3.2012 asia 26 
2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 15.5.2012 
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51 
Vt Silvia Modigin ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite     
Lasten Parlamentin toiminnan ja lasten demokratiakasvatuksen  
tukemisesta 

HEL 2012-004335 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulee varata 
talousarviossa 2013 riittävä määräraha edistämään Lasten Parlamentin 
tunnettavuutta lasten keskuudessa ja samalla mahdollistaen kaikille ha-
lukkaille lapsille osallistua Lasten Parlamentin toimintaan. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä otettiin käyttöön lasten ja 
nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti kesäkuussa 2011. Nuorten vaikut-
tamisjärjestelmän tavoitteena on huomioida nuorten monimuotoisuus 
Helsingissä, luoda erilaisille nuorille mahdollisuuksia edistää heidän 
tärkeiksi kokemiaan asioita nuorille itselleen ominaisella tavalla, luoda 
rakenteita nuorten eritasoisten vaikuttajaryhmien väliselle vuoropuhe-
lulle ja lisätä nuorten mahdollisuuksia käydä jatkuvia neuvotteluja pää-
töksentekijöiden kanssa nuoria itseään kiinnostavista asioista jo asioi-
den valmisteluvaiheessa. 

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä vastaa nuorisolain 8 §:n kunnille aset-
tamaan velvollisuuteen järjestää nuorille mahdollisuus osallistua paikal-
lista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsitte-
lyyn sekä kuulla heitä koskevissa asioissa. 

Edellä mainittuja toimintaperiaatteita toteutetaan seuraavin toiminnoin: 
oppilaskuntatapaamiset, oppilaskuntapäivät, RuutiExpo, Ylipormestarin 
oppilaskuntapäivät ja Ruuti.net-verkkovaikuttamisen kanava mahdollis-
taen nuorten vaikuttamisen myös verkossa. Verkkovaikuttamistyötä 
kehitetään jatkuvasti moniammatillisena, verkostoituneena ja poikkihal-
linnollisena yhteistyönä kaupungin sisällä, seutukunnallisesti ja valta-
kunnallisesti. 

Kaupunginhallitus viittaa lopuksi vielä opetuslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsinki valitsi syksyllä 2011 kaksi edustajaa Suomen Las-
ten Parlamenttiin Länsi-Pasilan ala-asteelta. Vaaleista tiedotettiin kaik-
kia vuosiluokkien 1–6 kouluja. Marraskuussa 2009 Helsingin kaupunki 
järjesti yhdessä Suomen Lasten Parlamentin kanssa Finlandia-talolla 
juhlatilaisuuden Lapsen oikeuksien 20. juhlavuoden kunniaksi ja samal-
la kaupungissa pidettiin Suomen Lasten Parlamentin täysistunto. 
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Suomen lasten parlamenttiin nimetään jatkossakin edustajat, mutta 
strategiaohjelmassa 2009–2012  ja perusopetuksen opetussuunnitel-
massa lasten osallisuudelle asetetut tavoitteet ja demokratiakasvatus 
toteutuvat parhaiten kaupungin oman Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän 
kautta sekä koulukohtaisessa työskentelyssä. 

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 Modig Silvia talousarvioaloite 14.3.2012 asia 27 
2 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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52 
Vt Kati Peltolan ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite                 
läheisväkivaltaan puuttumisen kokeilusta 

HEL 2012-004336 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarvioon vara-
taan määräraha, jolla aloitetaan monipuolinen läheisväkivaltaan puut-
tumisen kokeilu parilla terveysasemalla. 

Khs toteaa, että kaupunginjohtaja on asettanut toimikaudeksi 
2011–2014 työryhmän lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Työryh-
mässä on laaja edustus eri viranomaisista ja järjestöistä. Työryhmän 
tehtävänä on edistää valtakunnallisten oppaiden, suositusten ja toi-
menpide-ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. Työryhmä 
on päivittänyt vuoden 2011 lopussa oppaan Ensiapua perheväkivaltaan 
Helsingissä. 

Lisäksi Khs toteaa, että oman asuinalueen terveysasema on mielenter-
veyskysymyksissä ensisijainen neuvonta-, arviointi- ja hoitopaikka. 
Terveysasemilla työntekijöiden käytössä on ohjeet perhe- ja lähisuhde-
väkivaltapotilaan kohtaamiseksi, väkivallan kirjaamiseksi sekä jatkotoi-
menpiteiksi. Helsingissä Malmin sairaalan poliklinikka ja Malmin poliisi 
ovat kehittäneet toimiaan parantaakseen pahoinpitelyn uhrin oikeustur-
vaa. Tähän tarkoikseen on kehitetty pahoinpitely- ja kehokarttalomake 
(PAKE), jonka avulla potilaan vammat ja muut pahoinpitelytiedot tulevat 
kirjatuiksi. Lääkäreillä on käytössään myös saneluohjeet pahoinpidellyn 
potilaan epikriisien ja lausuntojen laatimista varten. Helsingissä toimii 
lisäksi useita järjestöjä, jotka tarjoavat apua pahoinpitelyn uhreille. Jär-
jestöt voivat hakea vuosittain toiminta-avustusta terveyskeskukselta ja 
sosiaalivirastolta. 

Samalla Khs toteaa, että tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten 
kanssa lähisuhdevälivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi jatke-
taan. Sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus mahdollistaa entistä 
tiiviimmän yhteistyön eri toimijoiden välillä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä  kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 
 
Lisätiedot  Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

Liitteet 

1 Peltola Kati talousarvioaloite 14.3.2012 asia 28 
2 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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53 
Vt Sirpa Puhakan ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite             
työllisyysmäärärahoista pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi 

HEL 2012-004337 T 00 00 03 

 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa todetaan, että pitkäaikaistyöttömyys tulee kal-
liiksi sekä työttömille itselleen että Helsingin kaupungille. Aloitteessa 
esitetään, että vuoden 2013 talousarvioon tulee kohdentaa 7 miljoonan 
euron lisämääräraha käytettäväksi pitkäaikaistyöttömien työllistämis-
toimenpiteisiin. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaalilautakunnan ja Helsingin kaupungin 
työllistämistoimikunnan lausuntoihin ja toteaa, että vuoden 2006 alussa 
voimaan tulleen työmarkkinatukiuudistuksen tarkoituksena oli kuntien ja 
valtion välisen rahoitusvastuun muuttaminen. Valtio vastaa edelleen 
uudistuksen jälkeenkin työmarkkinatuen maksamisesta ensimmäisten 
500 työttömyyspäivän osalta, mutta tämän jälkeen kustannukset jae-
taan puoliksi valtion ja kunnan kesken. Kuntien puoliksi maksamaa 
työmarkkinatuen osuutta on kutsuttu sakkomaksuksi. Vuonna 2011 näi-
tä työmarkkinatuen saajia, joiden työmarkkinatuesta Helsinki maksoi 
puolet, oli 7 928 henkilöä.  Aktivointi- ja työllistämisvastuu heidän osal-
taan kuuluu kuitenkin ensisijaisesti työvoimahallinnolle. Kaupunki koh-
dentaa kuitenkin työllisyydenhoidon toimenpiteitä ao. henkilöihin kuin 
työllisyydenhoidon linjausten mukaan on mahdollista. 

Kaupunginhallitus toteaa, että työttömyysluvut kääntyivät laskuun 2011. 
Lasku pysähtyi huhtikuussa 2012, minkä jälkeen työttömyys on hieman 
kasvanut. VM arvioi kuitenkin, että vuosittainen työttömyysaste jää ku-
luvana vuonna alle edellisvuoden.  Kaupunginhallituksen vahvistama 
raami työllisyyden hoitoon vuodelle 2013 on säilynyt samalla tasolla 
kuin aikaisempina vuosina. Työllisyydenhoidon määräraha vuodelle 
2013 on 43,3 miljoonaa euroa. Huomattava osa määrärahasta kohden-
netaan vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi suunnattuihin toimenpitei-
siin. Pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistämistä yrityksiin ja 
yhdistyksiin edistetään lisäksi erityisellä Helsinki-lisällä.  Pitkäaikaistyöt-
tömien ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden aktivoinnissa auttaa myös 
työvoimanpalvelukeskuksen Duurin toiminta. Kuntouttavaa työvoima-
toimintaa ja sitä tukevaa toimintaa tarjotaan lisäksi vuonna 2013. 
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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 Puhakka Sirpa talousarvioaloite 14.3.2012 asia 29 
2 Työllistämistoimikunnan lausunto 22.5.2012 
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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54 
Vt Sirpa Puhakan ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite            
jalkautuvan perhehoidon kokeilusta 

HEL 2012-004338 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 talousarviossa 
kohdennetaan 500 000 euroa jalkautuvan perhehoidon kokeiluun. 

Khs toteaa, että lastensuojelun tarpeen kehitystä seurataan Helsingis-
sä jatkuvasti. Pienten lasten huostaanotot ovat vähentyneet ja suu-
remman huolen muodostavat tällä hetkellä murrosikäisten sekä kiireel-
listen että varsinaisten huostaanottojen määrän lisääntyminen. Huoli-
matta asiakasmäärän kasvusta huostaanottojen määrä ei ole lisäänty-
nyt samassa suhteessa. Lapsiperheiden palveluissa tuotetaan asiak-
kaiden tarpeita vastaavia palveluja kuten kotiin vietäviä ja koko perhet-
tä tukevia ja kuntouttavia palveluja. 

Lisäksi khs toteaa, että sosiaalivirastossa tuotetaan parhaillaan lasten-
suojelun palvelujen määritystä asiakkaiden palvelutarpeista käsin osa-
na lastensuojelun muutoshanketta. Palvelukuvauksissa määritellään 
muun muassa kohderyhmä, palvelukomponentit, palvelutaso, työmene-
telmät ja resurssit. Palvelukuvauksia hyödynnetään avohuollon lasten-
suojelun kehittämisessä, kun ratkaistaan, mitä palveluja ja osaamista 
asiakkaat tarvitsevat. Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään 
vuoden 2013 käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Puhakka Sirpa talousarvioaloite 14.3.2012 asia 30 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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55 
Vt Sirpa Puhakan ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloite              
epätyypillisistä työsuhteista ja lasten päivähoidon järjestämisestä 

HEL 2012-004339 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, mm. että päivähoidosta tehdään sel-
vitys toimenpiteineen osa-aikaisten, määräaikaisten ja muissa epätyy-
pillisissä työsuhteissa olevien kannalta. Selvitykseen esitetään varatta-
vaksi 180 000 euroa vuoden 2013 talousarviossa. 

Khs viittaa sosiaalilautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa, että päi-
vähoito järjestetään lain mukaan jokaiselle sitä hakevalle perheelle 
pääsääntöisesti neljän kuukauden hakuajalla tai ennakoimattomassa ti-
lanteessa jopa kahden viikon hakuajalla, myös epätyypillistä työaikaa 
tekeville. Kunnallista päivähoitoa järjestetään pääsääntöisesti lapsen 
pysyvän hoidon tarpeen perusteella. 

Helsingissä on kahdeksan ympärivuorokautista päiväkotia ja kuusi ilta-
hoidon yksikköä. Kalasatamaan tulee uusi ympärivuorokautinen päivä-
koti. Helsingissä on kaksi ruotsinkielistä iltahoidon yksikköä, joissa käy 
alle 10 lasta. Perheille tiedotetaan selkeästi, että päivähoitoa järjeste-
tään poikkeavana aikana silloin, kun sitä tarvitaan työn tai opiskelun 
vuoksi. Jos tarve on vähäinen, lapsen päivähoito voidaan järjestää ko-
tia lähellä ja poikkeava-aikainen hoito varahoidossa ympärivuorokauti-
sessa tai iltahoidon yksikössä. Ympärivuorokautisessa ja iltahoidossa 
perhe voi määritellä tarvittavan hoitoajan kolmesta eri kuukausittaisesta 
tuntimäärästä; 61–100, 101–160 ja yli 161 tuntia. Tavallisessa päivä-
hoidossa perhe voi valita lapselle kolmesta eri päivittäisestä hoitoajas-
ta, alle 5, 5–7 ja yli 7 tuntia ja määritellä keskimääräiset hyvitettävät   
4–12 säännöllistä poissaolopäivää kuukaudessa. Helsingissä perhe voi 
säilyttää päivähoitopaikan, vaikka lapsen päivähoito välillä keskeyte-
tään vähintään 4 kuukaudeksi ja perheelle hyvitetään ennalta ilmoite-
tuista kesän poissaoloista. Perheet voivat saada hoitopaikan myös tila-
päiseen tarpeeseen, josta peritään kiinteä hoitopäivähinta. 

Helsingissä epätyypillisiä työaikoja tekevien perheiden lasten epäsään-
nöllisiin läsnäoloihin liittyvä päivähoidon laskutus on kehitetty niin asia-
kaslähtöiseksi, kuin se nykyisen päivähoitolain, asiakasmaksulain ja 
laskutuksen automatisoinnin perusteella on ollut mahdollista kehittää. 
Suunnitteilla oleva sähköinen kulunvalvonta ja perheiden sähköinen 
poissaolotietojen ilmoittaminen mahdollistavat aikanaan laskutuksen 
ennalta varattujen hoitotuntien perusteella. 
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Lisäksi Khs toteaa, että hallitusohjelmaan 22.6.2011 on kirjattu tavoit-
teeksi tukea vanhempien mahdollisuutta perheen ja työn joustavaan 
yhdistämiseen ja että päivähoitojärjestelmää kehitetään tarjoamaan 
perheille mahdollisuuksia päivähoidon joustavampaan käyttöön. 

Khs katsoo, että lasten päivähoidon joustavuuden lisäämisestä on käy-
tettävissä valtakunnallisia selvityksiä, joiden perusteella myös epätyy-
pillisissä työsuhteissa olevien perheiden varhaiskasvatuksen järjestä-
mistä voidaan kehittää. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Puhakka Sirpa talousarvioaloite 14.3.2012 asia 31 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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56 
Vt Pekka Saarnion ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite    
liikuntaseurojen tukemisesta 

HEL 2012-004340 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa todetaan, että helsinkiläiset liikuntaseurat tarvit-
sevat lisää tukea toiminnalleen. Tämä johtuu kallistuvista halli- ja sali-
vuoroista sekä liikuntapalveluiden lisääntyvästä tarjonnasta. Liikuntati-
lojen tuetun käytön periaate tulee olla oikeudenmukainen aputoimenpi-
de seurojen suuntaan, mutta sen oltava lajineutraali. 

Kaupunginhallitus toteaa saatuun lausuntoon viitaten, että liikuntatoimi 
tukee helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaa vuosittain järjestöavus-
tuksin ja liikuntaviraston liikuntatilojen maksuttoman käytön muodossa.  
Toiminta-avustuksen määräytymisperusteita on selvitetty siten, että jul-
kisella tuella saataisiin aikaan mahdollisimman suotuisia vaikutuksia, 
erityisesti liikunnallisen elämäntavan näkökulmasta. Tulevan liikunta-
strategian yksi keskeisimmistä tavoitteista on uudistaa avustusjärjes-
telmä. Avustusasioiden kehittämistyön lähtökohtana pidetään nykyisten 
määrärahojen tasapuolisempaa kohdentumista eri käyttäjäryhmille la-
jista tai sen kustannuksista riippumatta. 

Vuoden 2013 talousarvioehdotukseen on varattu noin 7,0 milj. euroa 
liikunnan järjestötoiminnan tukemiseen.  

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 Saarnio Pekka talousarvioaloite 14.3.2012 asia 32 
2 Lausunto kaupunginhallitukselle 5.6.2012 
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57 
Vt Nils Torvaldsin ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloite           
kielikylpypaikkojen lisäämisestä 

HEL 2012-004341 T 00 00 03 

 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulisi lisätä kielikylpy-
paikkojen määrää. Esityksen mukaan kielikylpypaikkojen määrää lisät-
täisiin ensisijaisesti seuraavilla alueilla: Herttoniemi- Roihuvuori-
alueelle perustettaisiin yksi ryhmä lisää (21 paikkaa) päiväkoti- ja esi-
kouluopetukseen. Lauttasaaressa perustettaisiin yksi kielikylpyluokka 
lisää Lauttasaaren ala-asteelle niin, että yhden kielikylpyluokan sijaan 
olisi kaksi rinnakkaisluokkaa. 

Helsingissä järjestetään suomenkielisille lapsille kielikylpytoimintaa 
ruotsin kielellä yhdessätoista eri päiväkodissa, joista kahdeksan on 
kunnallisia ja yksi päiväkoti kokonaan yksityinen. Kunnallista kielikylpy-
toimintaa täydennetään ostopalvelusopimuksella. Käytäntönä on, että 
päiväkotien kielikylpyryhmistä lapset siirtyvät lähimpiin perusopetuksen 
kielikylpyluokkiin. Kielikylpyopetusta tarjoavista kouluista tiedotetaan 
vanhemmille kielikylpypäiväkoteihin hakeuduttaessa. Tavoitteena on 
huolehtia kielikylpyopetuksen tasapuolisesta tarjonnasta koko kaupun-
gin tasolla. Ensimmäiseltä luokalla alkavaa kielikylpyopetusta järjeste-
tään Kallion, Lauttasaaren, Meilahden, Puotilan ja Roihuvuoren ala-
asteen kouluissa sekä Taivallahden peruskoulussa. 

Oppilaaksiotto kielikylpyyn on nk. toissijaista oppilaaksiottoa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että kielikylpykouluun varataan oppilaspaik-
koja oman alueen lähikoulutarpeen lisäksi erikseen kielikylpyoppilaille. 
Kielikylpyoppilaat saavat tarvittaessa koulumatka-avustuksena HSL:n 
koululaiskortin, mikäli koulumatkan pituus 1–6 luokilla on yli 2 km ja     
7–9 luokilla yli 3 km. 

Kielikylpytoiminnan järjestämistä ja oppilaiden määriä arvioidaan vuo-
sittain sosiaaliviraston ja opetusviraston kesken. Arvioinnissa otetaan 
huomioon lasten kielikylpypolku päiväkodista kouluun ja ala-asteelta 
yläasteelle aina yhdeksänteen luokkaan asti. Päivähoidossa huolehdi-
taan, että esiopetuksesta kielikylpyopetusta antaviin kouluihin siirtyvä 
ikäluokka on sen kokoinen, että kielikylpyluokalla on oppilasmäärän 
osalta riittävät toimintaperusteet. Seuraavan kerran kielikylvyn palvelu-
verkon oppilasmääriä ja kielikylvyn jatkumoa tarkastellaan syksyllä 
2012. Talousarviossa vuodelle 2013 on päivähoidossa varauduttu yllä-
pitämään nykyinen kielikylpyryhmien määrä. Lisäksi tehdään selvitys 
mahdollisesta kielikylpyryhmästä Päiväkoti Telkässä. 



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  87 (107) 
Kaupunginhallitus   
   
 14.11.2012  
   
 

 
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/kaupunginhallitus +358 9 655 783  FI02012566 
  
 

 

 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Torvalds Nils talousarvioaloite 14.3.2012 asia 34 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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58 
Vt Nina Hurun ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite          
moniammatillisen kiputyöryhmän toiminnan mahdollistamisesta 

HEL 2012-004342 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään kaupungin huomioivan talousarviossa vuo-
delle 2013 moniammatillisen kiputyöryhmän toiminnan mahdollistamiseen   
500 000 euroa. 

Khs toteaa, että terveyskeskuksessa on varsin paljon kivunhoitoon liittyvää 
lääketieteellistä osaamista. Helsingin kaupunginsairaalan akuuttiyksiköissä 
(Laakson, Malmin ja Herttoniemen sairaalat) toimii viisi kotisairaalaa, jotka 
vastaavat kotisaattohoidosta. Kotisairaalat saattohoitavat vuosittain noin 200 
potilasta. Akuuttiyksiköt toimivat kotisairaalan tukiosastoina. Suursuon sairaa-
laan ollaan parhaillaan suunnittelemassa kahta vuodeosastoa saattohoitopoti-
laiden (hitaasti eteneviä sairauksia) hoitoon. Kaupunginsairaalan akuuttiyksi-
köissä kuolee vuosittain noin 900 potilasta, joista vajaa puolet on syöpäpotilai-
ta. Yhteensä viidellä lääkärillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys ja 
kaksi on koulutuksessa. Kotihoidossa ja sosiaalitoimen yksiköissä annetaan 
perustason palliatiivista- ja saattohoitoa. Kahdella kotihoidon lääkärillä on pal-
liatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Kotisairaalat vastaavat konsultaa-
tiotuesta. 

Lisäksi Khs toteaa, että kaupunginsairaalan vuoden 2012 toimintasuunnitel-
maan sisältyy jo nyt suunnitelma uutena toimintamuotona aloittavasta kivun-
hallintaryhmästä, joka on tarkoitettu kroonisista pitkäaikaisista kivuista kärsi-
ville potilaille. Kivunhallintatyöryhmä perustetaan kivunhallintatyöryhmän toi-
mintoja uudelleen järjestämällä ja kohdentamalla panosta osaamisen lisäämi-
seen ja levittämiseen nykyisten resurssien puitteissa. Toimintaa on tarkoitus 
pilotoida yhteistyössä  HYKSin fysiatrian poliklinikan kanssa. Lisäksi selvite-
tään 30.6.2013 mennessä moniammatillisen akuutin vaiheen kipuryhmän pe-
rustaminen osaksi kaupungin terveyskeskustoimintaa. Selvityksen valmistut-
tua asiasta tehdään erillinen päätös. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Huru Nina talousarvioaloite 14.3.2012 asia 35 
2 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
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59 
Vt Seppo Kanervan ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloite      
HSL:n ilmaislippujen myöntämisestä sotaveteraaneille 

HEL 2012-004343 T 00 00 03 

 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

”Esitetään, että sotaveteraani-ikäluokalle, jollaiseksi on katsottava 
vuonna 1926 tai sitä aiemmin syntyneet, myönnettäisiin ilmaisliput Hel-
singin seudun liikenteeseen (HSL). 

Vapaalippujen saajina olisivat pääasiassa ikääntyneet naiset, sillä so-
taveteraani- tai sotainvaliditunnuksen omaavilla on jo tämä oikeus. Ve-
teraani-ikäluokan naiset ja ilman veteraanitunnusta olevat miehet osal-
listuivat sotiimme kotirintamalla pitäen yhteiskunnan koossa sotureiden 
ollessa sotatoimialueilla. He osallistuivat maamme jälleenrakentami-
seen sekä niiden 95 000 sodan johdosta pysyvästi vammautuneiden 
naisten, lasten, vanhusten ja sotilaiden sotainvalidityöhön ja hoivaan. 

Samasta asiasta vuonna 2011 tehtyyn talousarvioaloitteeseen saatiin 
toisistaan ristiriidassa olleet selvitykset: Helsingin kaupunki mitätöi 
kaupunginjohtajan allekirjoittamana sotaveteraani-ikäluokan tarpeet 
HSL:n ilmaislippuun vähäisinä lausunnossaan KH:n vastauksena vuo-
den 2012 talousarvioaloitteisiin 31.10.2011. 

HSL:n toimitusjohtaja puolestaan ilmaisi samassa kirjelmässä huolensa 
paineista lippujen hinnan korotuksiin. 

Yhteenvetona lausunnoista voitaneen kuitenkin todeta, että kyseessä 
olisi marginaalinen kustannus, mutta suuri hyväntahdon ele, jonka kus-
tannukset olisivat kiihtyvästi pieneneviä kyseisen ryhmän kuolinprosen-
tin ollessa jo 15 %:n luokkaa. Siten siis tarvitsijoiden määrä vähenee 
samalla kun vuonna 2012 kuolevat ilmaislipun omaavat veteraanit ja 
sotainvalidit pienentävät HSL:n kuluja. 

Näillä perustein esitetään, että Helsingin kaupunki ryhtyisi pikaisesti 
toimenpiteisiin HSL:n ilmaislippujen myöntämiseksi lausunnoissakin 
mainituille ja kiihtyvästi vähenevälle sille sotaveteraani-ikäluokalle, joka 
vielä on niitä vailla. Tämä tarve on lähivuosina lähes tyystin loppuva.” 
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Khs toteaa, että Helsingin seudun joukkoliikenteen järjestämisestä on 
vastannut vuoden 2010 alusta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
(HSL). HSL päättää Helsingin seudun joukkoliikenteen alennus- ja va-
paalippujen myöntämisperusteet. Perusteet ja alennusprosentit ovat 
yhtenäiset kaikissa HSL-kunnissa.  HSL ei toistaiseksi pidä perusteltu-
na vapaalippujen myöntämisperusteiden laajentamista, koska tämä li-
säisi HSL-kuntien maksuosuuksia noin 2,5 milj. euroa vuodessa tai lip-
pujen hintoja tulisi korottaa noin 1,0 % normaalin kustannustason nou-
sun lisäksi. Alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteista on tarkoi-
tus laatia tulevaa taksa- ja lippujärjestelmää varten kokonaisselvitys 
vuonna 2013. 

Khs toteaa, että Helsingin maksuosuutta HSL:lle on talousarvioehdo-
tuksessa korotettu 8,5 milj. eurolla (4,8 %) vuodesta 2012. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Kanerva Seppo talousarvioaloite 14.3.2012 asia 36 
2 HSLn lausunto 29.5.2012 
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60 
Vt Antti Valppaan ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite 
nuorten purjehdusharrastuksen tukemisesta 

HEL 2012-004344 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään 42 000 euron lisämäärärahaa vuoden 
2013 talousarvioon helsinkiläisten nuorten purjehdustoiminnan edistä-
miseen. 

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
liikuntaviraston liikunnanohjausosasto järjestää kesäisin yhteistyössä 
Merenkävijät ry:n kanssa purjehduskursseja 8–15 -vuotiaille lapsille ja 
nuorille. Korvaamalla purjehdusseuralle ohjaajakulut, voidaan kurssien 
hinnat pitää mahdollisimman alhaalla mahdollistaen samalla mahdolli-
simman monen nuoren osallistumisen kursseille. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että liikuntatoimi tukee helsinkiläisten 
liikuntaseurojen toimintaa vuosittain järjestöavustuksin ja liikuntaviras-
ton liikuntatilojen maksuttoman käytön muodossa noin 7,0 milj. eurolla. 
Toiminta-avustuksen määräytymisperusteita on selvitetty siten, että jul-
kisella tuella saataisiin aikaan mahdollisimman suotuisia vaikutuksia, 
erityisesti liikunnallisen elämäntavan näkökulmasta. Tulevan liikunta-
strategian yksi keskeisimmistä tavoitteista on uudistaa avustusjärjes-
telmä. Avustusasioiden kehittämistyön lähtökohtana pidetään nykyisten 
määrärahojen tasapuolisempaa kohdentumista eri käyttäjäryhmille la-
jista tai sen kustannuksista riippumatta. 

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 Valpas Antti talousarvioaloite 14.3.2012 
2 Liikuntalautakunnan lausunto 5.6.2012 
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61 
Vt Yrjö Hakasen ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloite Maunulan 
kirjasto-, nuoriso- ja työväenopistotiloista 

HEL 2012-004345 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Esitämme, että talousarvioon 2013 ja taloussuunnitelmaan 2013–2015 
sekä investointiohjelmaan varataan Maunulan kirjaston, nuorisotalon ja 
työväenopiston suunnitteluun ja rakentamiseen yhteensä 8,5 miljoonaa 
euroa. Lisäksi taloussuunnitelmakauden lopulle varataan tarvittava 
käyttömenojen lisäys tilojen valmistuttua.” 

Khs toteaa, että vaikka investointisuunnittelua tehdään viisi vuotta 
eteenpäin, ulottuu taloussuunnitelma kausi käyttötalouden osalta nyt 
vain vuoteen 2015. Tästä syystä Maunulan kirjaston, nuorisotalon ja 
työväenopiston uudisrakennuksen vuokran maksuun tarvittavia määrä-
rahoja ei vielä pysty varaamaan taloussuunnitelmaan. Investointisuun-
nitelmaan sen sijaan määräraha hankkeen toteutukselle on varattu. 
Uusi rakennus valmistuu marraskuussa 2015. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 14.3.2012 asia 38 
2 Nuorisolautakunnan lausunto 10.5.2012 
3 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 15.5.2012 
4 Suomenkielisien työväenopiston johtokunnan lausunto 22.5.2012 
5 Helsingfors arbis utlåtande 24.5.2012 
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62 
Vt Yrjö Hakasen ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite      
lasten päivähoidon käyttömäärärahojen lisäämisestä 

HEL 2012-004346 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, mm. että talousarvioon 2013 tulisi li-
sätä 6 milj. euroa päivähoidon kehittämiseen. 

Khs toteaa, että päivähoitoikäisten lasten määrä on kasvanut viime 
vuosina väestön kasvun ennustetta enemmän johtuen mm. lapsiper-
heiden poismuuton vähenemisestä Helsingistä. Tämä on vaikeuttanut 
talousarviosuoritteiden arvioimista. Toinen merkittävä syy on se, että 
perheet eivät ole valinneet kerhotoimintaa päiväkotihoidon sijaan niin 
merkittävässä määrin kuin talousarviossa on oletettu. 

Helsingissä noudatetaan päivähoitoasetuksen mukaista henkilöstömi-
toitusta. Asetus lasten päivähoidosta määrittelee lasten ja henkilökun-
nan määrän suhteen koko päiväkodissa. Kyse on perusmitoituksesta, 
jonka mukaan päiväkotiin voidaan sijoittaa lapsia hoito- ja kasvatusteh-
tävissä toimivan henkilökunnan määrän mukaan. Yhtä työntekijää koh-
den voidaan sijoittaa neljä alle 3-vuotiasta lasta tai seitsemän 3-vuotta 
täyttänyttä lasta. Lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:ssä 
(804/1992) määritellään päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä 
työskentelevien ammatillisesta kelpoisuudesta (sosiaalihuollon amma-
tillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 4 tai 5 §:ssä 
säädetty ammatillinen kelpoisuus) ja eri-ikäisten lasten välisestä suhde-
luvusta. 

Helsingissä päivähoidon vakituisesta hoito- ja kasvatushenkilöstöstä n. 
41 % on lastentarhanopettajia (lastentarhanopettaja tai erityislastentar-
hanopettaja). Lastentarhanopettajien laajamittaiseen lisäämiseen ei ole 
varauduttu talousarvioehdotuksessa 2013. Helsingin päivähoidon si-
jaistusjärjestelmä perustuu omiin varahenkilöihin ja vuokratyövoiman 
käyttöön. Vuonna 2011 sijaisjärjestelyihin resursoitiin noin 8 milj. euroa. 
Vuoden 2012 sitovana tavoitteena on alle 3-vuotiaiden lasten lasken-
nallisen kertoimen tarkistaminen neljä kertaa vuodessa. Tavoitteen to-
teutumista ja vaikutuksia arvioidaan vuoden 2013 aikana tarkemmin. 

Lisäksi Khs toteaa, että strategiaohjelman mukaisesti palveluverkon 
tarkistuksissa pyritään säilyttämään lasten lähipalvelut. Asukkaiden 
kannalta keskeisimpien toimipisteiden (mm. koulut, päiväkodit, nuoriso-
tilat ja terveysasemat) verkkoja tarkastellaan kokonaisuutena. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2013 käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 14.3.2012 asia 39 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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63 
Vt Yrjö Hakasen ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite     
ympäristökeskuksen resursseista 

HEL 2012-004347 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2013 raamin pohjaan li-
sätään 500 000 euroa Helsingin Ympäristökeskukselle työntekijöiden 
palkkaamiseksi etenkin ympäristöterveysyksikköön. 

Khs toteaa, että ympäristölautakunta ei ole esittänyt vuodelle 2013 uu-
sien virkojen perustamista ympäristöterveysyksikköön elintarvikeval-
vontatehtäviin. Lisäksi talousarvioehdotuksessaan ympäristölautakunta 
toteaa, että ympäristöterveysyksikköön tullaan saamaan lisäresursseja 
vuonna 2013 jo ympäristökeskuksen talousarvion puitteissa. Tarkoituk-
sena on täyttää kaksi säästössä ollutta tarkastajan vakanssia, joista 
toinen käytetään elintarvikevalvontaan ja toinen tupakkavalvontaan. 

Khs toteaa lisäksi, että hallitusohjelman mukaan elintarvikevalvonnan 
valtiollistamisesta tullaan tekemään selvitys. 

Ympäristökeskuksen menomääräraha on 300 000 euroa raamia suu-
rempi. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 14.3.2012 asia 40 
2 Ympäristölautakunnan lausunto 22.5.2012 
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64 
Vt Yrjö Hakasen ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite      
peruspalvelujen järjestämisestä lähipalveluperiaatteella sosiaali- ja 
terveystoimen yhdistyessä 

HEL 2012-004348 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että terveysasema-, hammashoitola- 
ja mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen toimipisteverkkoa ei 
karsita vaan vahvistetaan palvelujen alueellista kattavuutta ja saata-
vuutta asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Terveyskeskusmaksu poiste-
taan vuoden 2013 alusta lukien, jolloin henkilöstöä voidaan kohdentaa 
enemmän asiakaspalveluun, neuvontaan ja välittömään hoitotyöhön. 
Vanhusten pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen hoitopaikkoja ei vä-
hennetä taloussuunnittelukaudella. Hoitotakuun tarkoittaman kiireettö-
miin hoidon pääsyn määräaikojen toteuttamiseksi lisätään terveyspal-
velujen raamiin 12 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2013–2015. Tämä 
koskee myös päihde- ja mielenterveyspalveluun pääsyä eri ikäryhmis-
sä, erityisesti lasten ja nuorten tarpeita. HUS:n määrärahoja lisätään 
raamiin ja taloussuunnitelmaan 8 miljoonaa euroa. Lisäksi esitetään 
päätettäväksi, että kaupunki ei kilpailuta terveysasemia ja ostopalvelu-
jen lisäämisen sijasta kehitetään kaupungin omaa toimintaa. Tämä tu-
lee edullisemmaksi ja mahdollistaa hoito- ja palvelukokonaisuuksien 
yhtenäisen ja pitkäjänteisen kehittämisen asiakaslähtöisesti. 

Khs toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksessa 
keskeisenä ajatuksena on ollut asiakasläheisyyden vahvistaminen. Ta-
voitteena palveluja järjestettäessä on asiakkaan ympärille rakentuvat 
räätälöidyt palvelukokonaisuudet, jotka ovat nykyistä helpommin saata-
villa, sujuvampia ja vastaavat paremmin asiakkaan tarpeisiin. 

Lisäksi Khs toteaa, että palvelujen rakennemuutosta jatketaan kaupun-
gin strategiaohjelman ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuus-
ton tekemien päätösten mukaisesti. Vanhusten palveluissa rakenneuu-
distuksen tavoitteena on asiakkaiden tarpeenmukainen hoito, omais-
hoidon, palveluasumisen ja kotisairaanhoidon vahvistaminen sekä lai-
tospainotteisuuden vähentäminen jonotilanne huomioiden. Hoitopaikko-
jen volyymisuunnittelu tehdään kaupungin talousarvioon osoitettujen 
määrärahojen puitteissa. Käytettävissä oleva ryhmäkotiasumisen paik-
kamäärä on kasvanut vuodesta 2005 noin 600 paikalla. Ryhmäkotipai-
kat vastaavat muistisairaiden henkilöiden kasvavaan määrään ja hoito-
tarpeeseen. 

Hoitotakuu on toteutunut terveyskeskuksen omassa toiminnassa.  
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HUSin osalta hoitotakuun tilanne on niin ikään hyvä. Katkeamattomien 
hoitoketjujen turvaamisessa on ensisijaisesti kyse palvelujen organi-
soinnista ja palveluprosessien tehostamisesta. 

Khs toteaa, että painoalueena on kohdentaa aina mahdollisimman suu-
ri osa resursseista asiakaspalveluun, neuvontaan ja välittömään hoito-
työhön. Terveyskeskusmaksun poistamiseen liittyvät hyödyt syntyvät 
lähinnä potilaslaskutuksen ja perinnän tehtävissä, joita terveyskeskuk-
sen puolesta hoitaa Taloushallintopalvelut -liikelaitos. Terveysasemien 
henkilöstöön muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta, koska toimisto-
henkilökuntaa vähennettiin merkittävästi jo nykyisen potilastietojärjes-
telmän käyttöönoton yhteydessä. 

Vuoden 2013 talousarvio ei sisällä suunnitelmaa terveysasemien kilpai-
luttamisesta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 14.3.2012 asia 41 
2 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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65 
Vt Yrjö Hakasen ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloite       
sosiaalipalvelujen määrärahojen lisäämisestä 

HEL 2012-004349 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään yhteensä 37 milj. euron määräraha-
lisäystä sosiaalitoimen vuoden 2013 talousarvioon. Lisäys on kohden-
nettu seuraavasti: lapsiperheiden palveluihin 12 milj. euroa, toimeentu-
lotukeen, sosiaaliseen muutostyöhön sekä työllistämiseen 7 milj. euroa, 
päihdehuollon palveluihin 6 milj. euroa ja vanhustenhuollon palveluihin 
12 milj. euroa. Aloitteessa mainitaan myös ehkäisevän työotteen ja 
varhaisen puuttumisen lisääminen, selkeiden palvelulupausten ja no-
peiden määräaikojen määrittelyt sekä palvelusetelijärjestelmä. 

Khs toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen talousarvio on talousar-
viokohdittainen kokonaisuus. Tarkemmat määrärahojen kohdennukset 
tehdään vuoden 2013 käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Aloitteessa esitetyt ehkäisevän työotteen ja varhaisen puuttumisen li-
sääminen, selkeiden palvelulupausten ja nopeiden määräaikojen mää-
rittelyt, sisältyvät sosiaali- ja terveysviraston strategisiin painotuksiin ja 
toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.  Palvelusetelijärjestelmän vakiinnut-
tamisessa ja laajentamisessa noudatetaan kaupunginvaltuuston teke-
miä päätöksiä. Virastossa kokeillaan seteliä vuoden 2013 loppuun asti. 
Päätökset palvelusetelijärjestelmän jatkosta tehdään kokeiluista saatu-
jen tulosten pohjalta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 14.3.2012 asia 42 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
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66 
Vt Yrjö Hakasen ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite     
lähipalveluista 

HEL 2012-004350 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

”Euroopan unioni on määritellyt kestävälle kaupunkikehitykselle suun-
nittelusuositukset, indikaattorit 
(http://ec.europa.eu/environment/urban/common_indicators.htm). Pal-
velujen osalta indikaattorit lähtevät siitä, että lähipalvelut ovat tavoitet-
tavissa kävelyetäisyydellä. Näihin lähipalveluihin kuuluvat muun muas-
sa peruskoulut, päiväkodit, nuorisotalot, kirjastot, terveysasemat ja tie-
tyt vanhustenpalvelut. 

EU:n indikaattoreiden toteuttaminen edistää tasa-arvoista kehitystä 
palvelujen saatavuudessa ja alueellisesti. Se on myös omiaan vähen-
tämään liikennettä ja tukee siten ekologista kestävyyttä. 

Peli Seis! -kansalaisliikkeen tekemän selvityksen perusteella indikaatto-
reiden toteuttaminen edellyttää Helsingissä palveluverkon tiivistämistä 
monilla alueilla lähipalvelujen turvaamiseksi. Viikin nuorisotalon puute 
on eräs esimerkki tästä. Kestävän kaupunkikehityksen suosituksia ei 
vastaa sekään, että terveysasemia vähennetään tai jos keskustakirjas-
ton toteuttaminen uhkaa heikentää lähikirjastoja. 

Esitämme, että talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2013–2015 
erääksi lähtökohdaksi ja tavoitteeksi otetaan EU:n kestävän kaupunki-
kehityksen indikaattoreiden toteuttaminen. Samalla ehdotamme, että 
talousarvion raamiin, taloussuunnitelman pohjaan ja investointiohjel-
maan osoitetaan tässä tarkoituksessa lisämäärärahat.” 

Khs viittaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, opetuslautakunnan, nuori-
solautakunnan, sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan lausuntoihin 
ja toteaa, että hallintokunnan käyttävät jo palvelujen suunnittelussa 
monipuolisesti erilaisia indikaattoreita, jotka vastaavat aloitteessa mai-
nittuja kestävän kaupunkikehityksen linjauksia. 

Khs toteaa, että kaupunginvaltuuston 16.6.2010 päätöksen mukaisesti 
lauta- ja johtokuntien tulee jatkaa palveluverkkojen kehittämistä siten, 
että kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman tavoitteet 
saavutetaan ja budjettiraamin mukaisia menoja ei ylitetä. 
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Kaupunginhallituksen 26.3.2012 hyväksymien talousarvion laatimisoh-
jeiden mukaan hallintokuntien tulee tehostaa kaikkien tilojen käyttöä ja 
etsiä yhteiskäyttömahdollisuuksia. Tavoitteena on palvelujen kokonais-
kustannusten pienentäminen. 

Lisäksi Khs toteaa, että strategiaohjelman mukaisesti palveluverkon 
tarkistuksissa pyritään säilyttämään lasten lähipalvelut. Asukkaiden 
kannalta keskeisimpien toimipisteiden (mm. koulut, päiväkodit, nuoriso-
tilat ja terveysasemat) verkkoja tarkastellaan kokonaisuutena. 

Khs toteaa, että palveluverkon suunnittelu perustuu kaupungin yhteisiin 
päätöksiin, palvelustrategisiin linjauksiin sekä kysynnän ennusteisiin. 
Palvelut toteutetaan vuosittain määrärahojen puitteissa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 14.3.2012 asia 43 
2 Nuorisolautakunnan lausunto 10.5.2012 
3 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 15.5.2012 
4 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
5 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
6 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 
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67 
Vt Yrjö Hakasen ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite    
Demokratia-ryhmän ehdotusten, erityisesti osallistuvan               
budjetoinnin toteuttamisesta 

HEL 2012-004351 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Esitämme, että talousarvion 2013 valmistelussa 

 kehitetään valmistelun avoimuuden, osallistuvan demokratian ja 
osallistuvan budjetoinnin toimintamalleja 

 turvataan talousarvioon riittävät määrärahat muun muassa alu-
eellisiin pilottihankkeisiin, demokratiatiloihin, tietoaineistojen 
saattamiseen asukkaiden käyttöön ja muihin Demokratiaryhmän 
konkreettisiin ehdotuksiin 

 tuodaan talousarvion osaksi osallistuvan budjetoinnin kokeilut, 
joille varataan määrärahat ja muut resurssit niiden aloittamiseksi 
vuonna 2013 

 osoitetaan Helsingin demokratiatavoitteiden ja asukkaiden osal-
listumisen edistämiseen, erilaisten hankkeiden tiedottamiseen ja 
koordinoimiseen riittävät henkilöresurssit.” 

Kaupunginhallitus toteaa käsitelleensä Demokratiaryhmän esitysten 
jatkotoimenpiteitä kokouksessaan 25. kesäkuuta kaupunginjohtajan 
asiana 14. Khs päätti käynnistää vuoden 2013 alusta alkaen alueellisen 
osallistumisen kokeilun, johon valitaan enintään kuusi aluetta ja kolme 
teemakohdetta. 

Yksi kokeiluvaiheen teemakohteista on kaupungin uusi nuorten vaikut-
tamisjärjestelmä Ruuti. 

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginjohtajaa käynnistämään kokeilua 
varten avoimen hakumenettelyn, jonka kautta ensi vuonna alkavan pi-
lottivaiheen alueet ja kaksi muuta teemakohdetta valitaan. 

Haku kokeiluun toteutettiin elo–syyskuussa sähköisesti verkossa ja 
kaupungintalon Virka-info -pistettä hyödyntäen. Hakumenettely oli 
avoin kaikille helsinkiläisille. [Yksityiskohdista päätetään ja tiedotetaan 
erikseen tarkemmin.] 

Esitys kokeilua ja pilotteja koskevaksi suunnitelmaksi tulee kaupungin-
hallituksen käsiteltäväksi 30. marraskuuta mennessä. 
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Kaupunginhallitus teki myös tilannekatsauksen Demokratiaryhmän esi-
tysten pohjalta käynnistetyistä toimenpiteistä ja käsitteli hallintokuntien 
lauta- ja johtokunnilta saadut asiaa koskevat lausunnot. Monia demo-
kratiahankkeen ehdotuksia sisältyy hallintokuntien talousarvioesityksiin 
ja ne tulevat käsitellyiksi ja resursoiduiksi normaalissa järjestyksessä. 
Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroissa on varauduttu rahoitta-
maan kansalaisosallistumisen jatkohankkeita. 

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 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 14.3.2012 asia 44 
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68 
Vt Maria Björnberg-Enckelin ja kahdeksan muun valtuutetun        
talousarvioaloite koulujen IT-strategiasta 

HEL 2012-004357 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulee laajaa 
IT- ja käyttäjäasiantuntemusta hyödyntämällä luoda teknologisesti uu-
denaikainen, taloudellisesti kestävä ja kasvatuksellisesti puolustettava 
kokonaisajattelu koulujen IT-käytön suhteen. Näin voitaisiin paremmin 
kehittää, soveltaa ja käyttää kyseistä teknologiaa opetuksessa. Kau-
pungin tulisi käynnistää strateginen prosessi kokonaisvaltaisen IT-
strategian saamiseksi Helsingin kouluihin. Strategian tulee olla pitkä-
jännitteinen ja tehokas sekä perustua käyttäjän näkökulmaan. 

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan ja tietokeskuksen lausun-
toihin ja toteaa, että opetustoimen tietoteknologian käytön linjaukset 
vuosille 2012–2015 on laadittu kaupungin tietohallinto-ohjelman ja kan-
sallisten opetussektorin tietohallintolinjausten ja opetusministeriön kou-
lutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman pohjalta.  Linjauksissa 
painotetaan avoimuuden, vuorovaikutuksen ja palveluiden saatavuu-
den kehittämistä, hallintokuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden paran-
tamista sekä it-tehokkuuden ia osaamisen lisäämistä. Näiden tavoittei-
den saavuttamiseksi on luotu kaupunkiyhteiset ohjelmakokonaisuudet, 
joihin myös opetusviraston toimenpiteet linkittyvät.  Linjauksia laaditta-
essa on kuultu rehtoreita, opettajia, opiskelijoita ja oppilaita. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tietotekninen infrastruktuuri toteutetaan 
taloudellisesti, ekologisesti ja laadukkaasti. Se tarjoaa käyttäjille ajan-
tasaisen ja helppokäyttöisen työskentely-ympäristön ja mahdollistaa 
tehokkaan tiedon hallinnan. Tietoteknisten taitojen lisäksi kouluissa ja 
oppilaitoksissa opitaan lisäksi toimintatapoja, joilla tieto- ja viestintätek-
niikka yhteiskunnassa ja työelämässä hyödynnetään. Sosiaaliseen 
mediaan tottuneiden oppijoiden taidot otetaan aktiivisesti käyttöön ope-
tuksessa. Teknologiaa käytetään mahdollistamaan innovatiivinen, uutta 
luova työskentely ja oppiminen niin työyhteisössä kuin opetustilanteis-
sa. Helsingin opetusvirastossa teknologinen ympäristö rakennetaan si-
ten, että se tukee erilaisten oppijoiden edellytysten mukaisia oppimis-
prosesseja, tiedon rakentelua ja osaamisen jakamista sekä niiden 
muodostumista yhteisön hyväksi. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyn-
netään kodin ja koulun yhteistyössä ja oppimisympäristön laajentami-
sessa. 
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Koulut ja oppilaitokset suunnittelevat tieto- ja viestintätekniikan peda-
gogisen käytön ja oppimisympäristöjen kehittämisen yhteisöllisesti ja 
arvioivat henkilöstönsä osaamisen. Opetusviraston tukipalvelut suun-
nataan koulu- ja oppilaitoskohtaista kehittämistä tukemaan uusien tie-
tohallintolinjausten suuntaisesti. Tukipalveluina tarjotaan osaamisen 
kehittämistä, pedagogista ja teknistä tukea, digitaalisia oppimateriaale-
ja, sähköisiä työkaluja ja verkkopalveluita. Oppilaille ja opiskelijoille 
varmistetaan opetussuunnitelman määrittelemät tietoyhteiskunnan 
kansalais- ja työelämätaidot. 

Opetusviraston tietotekniikkahankkeiden painopiste on sähköisten asi-
ointipalveluiden kehittämisessä. Teknologiassa keskitytään laitetihey-
den ylläpitämiseen, mobiililaitteiden lisäämiseen, langattomuuden tu-
kemiseen, etäopetus- ja -työmahdollisuuksien käytön laajentamiseen ja 
digitaaliseen esitystekniikkaan. Tavoitteena on myös toiminnan suun-
nittelu- ja arviointijärjestelmän uudistaminen sekä opetussuunnitelma-
työn sähköisen alustan määrittely. Lisäksi varaudutaan sähköisiin yli-
oppilaskirjoituksiin. 

Tietojärjestelmät ja verkkopalvelut suunnitellaan ja ylläpidetään siten, 
että ne ovat yhteensopivia, kattavia ja tietoturvallisia. Järjestelmien yh-
teensopivuutta kehitetään viraston, kaupungin ja valtakunnan tasolla. 
Sähköiset palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti laajaa käyttöä varten. 
Lisäksi tukitaan aktiivisesti mahdollisuutta tehdä pääkaupunkiseutuyh-
teistyötä. 

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 Björnberg-Enckell Maria talousarvioaloite 14.3.2012 asia 33 
2 Opetuslautakunnan lausunto 5.6.2012 







Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  105 (107) 
Kaupunginhallitus   
   
 14.11.2012  
   
 

 
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/kaupunginhallitus +358 9 655 783  FI02012566 
  
 

 

69 
Vt Arja Karhuvaaran ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloite 
määrärahan lisäämisestä terveyskeskuksen avoterveydenhoitoon 

HEL 2012-004442 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa terveyskeskuk-
selle määrärahan 4 fysioterapeutin, 2 toiminta- ja puheterapeutin sekä 
2 neuropsykologin palkkaamiseen avoterveyden hoidon toimipisteisiin. 
Aloitteessa todetaan myös, että monipuolisten vanhuskeskusten toi-
mintojen muokkautuessa on tärkeää turvata aktiivinen liikunta- ja kun-
toutustoiminta niissäkin. Myös pitkäaikaisosastoilla työskentelevien te-
rapeuttien ammattitaidon ja työssä jaksamisen kannalta on tärkeää 
voida työskennellä ajoittain myös avopuolella ja osana yhteistä tervey-
denhuoltoa. Näin varmistetaan yhteistyö avo- ja laitosasiakkaiden hoi-
totyössä ja siihen liittyvässä kuntoutuksessa. 

Khs pitää tärkeänä panostaa ennaltaehkäisevien, toipumisvaiheen ja 
kotiin vietävien kuntoutustoimenpiteiden toteuttamiseen. 

Kotihoito on fysioterapian yhtenä painoalueena. Neuropsykologiassa 
painoalueena ovat ensisijaisesti kuntoutuksen poliklinikat, eivät niin-
kään terveysasemat. Toimintaterapian osalta tärkeimpänä kehittämis-
alueena nähdään terveysasemat. Neuvolatyön ja terveyden edistämi-
seen kuuluvan lasten foniatria- ja puheterapiayksikön resursointi on 
kunnossa. Kaupunginsairaalan kuntoutusyksikössä työskentelee tämän 
lisäksi yhteensä yhdeksän puheterapeuttia. Suursuon sairaalan sekä 
sosiaaliviraston jatkokuntoutusyksiköiden puheterapian järjestämisestä 
tulee pitää huolta jatkosuunnittelussa. 

Vanhusten palvelujen vastuualueella on erillisiä arviointi- ja kuntoutu-
misyksikköjä Kivelän, Kontulan, Koskelan, Kustaankartanon, Myllypu-
ron, Riistavuoren ja Roihuvuoren vanhustenkeskuksissa. Vuonna 2012 
avataan arviointi- ja kuntoutumisyksikkö myös Kinaporin remontoituun 
vanhustenkeskukseen. Yhteensä käytössä on 288 paikkaa lyhytaikais-
ten kuntoutumisasiakkaiden hoitoon vuonna 2012. Kaikissa näissä toi-
mii fysio- ja toimintaterapeutteja sekä sosiaalityöntekijöitä tai sosiaa-
liohjaajia tukemassa asiakkaiden kuntoutumista. Lisäksi monipuolisissa 
vanhustenkeskuksissa on terapiahenkilökuntaa palvelukeskuksen ja 
päivätoiminnan sekä pitkäaikaishoidon asiakkaiden toimintakyvyn tu-
kemiseen ja hoitohenkilökunnan ohjaamiseen kuntouttavaan hoitotyö-
hön. 
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Khs kannattaa aloitteessa esitettyä avo- ja pitkäaikaishoidon tera-
piahenkilöstön yhteistyötä. Uuden sosiaali- ja terveystoimen organisaa-
tion kehittämisen yhteydessä otetaan kantaa myös terapiahenkilöstön 
hallinnolliseen sijoittumiseen. Tarkemmat määrärahojen kohdennukset 
tehdään vuoden 2013 käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Karhuvaara Arja talousarvioaloite 14.3.2012 asia 50 
2 Sosiaalilautakunnan lausunto 29.5.2012 
3 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
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70 
Vt Arja Karhuvaaran ja seitsemän muun valtuutetun                       
talousarvioaloite kotihoidon liikuntaryhmien kuljetuksista                  
ja rahoituksesta 

HEL 2012-004443 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa vuoden 2013 
budjettiin erillisen ja riittävän määrärahan kotihoidon asiakkaiden liikun-
taryhmiin pääsemiseksi ja tekee toiminnasta vakinaisen osan avoter-
veydenhoidon ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä korjaavia palveluja. 

Khs toteaa, että kotihoidossa painotetaan toimintakyvyn ylläpitoa ja ar-
kiliikkumisen kyvyn säilyttämistä. Toimintamallina on ollut mm. kotihoi-
don liikkumissopimus, jolla asiakas ja kotihoito sopivat keinoista, joilla 
arkiliikunta säilyy. Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteinen kun-
toutustyöryhmä on saanut valmiiksi loppuraporttinsa, jonka pohjalta 
toimintaa tullaan linjaamaan uudessa organisaatiossa. Käyttösuunni-
telmien laadinnan yhteydessä on mahdollista kohdentaa resurssit tar-
kemmin. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Karhuvaara Arja talousarvioaloite 14.3.2012 asia 51 
2 Terveyslautakunnan lausunto 29.5.2012 
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