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§ 121
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymys nro 12:

Vt Sami Muttilainen (nro 12)

"Kampin keskus on suosittu nuorten kohtaamispaikka, se on ollut sitä 
alusta alkaen kun keskus kuusi vuotta sitten avattiin. Siitä huolimatta 
kaupunki ei ole riittävissä määrin huomioinut alueella olevia nuoria. 
Alueella toimii Walkers kahvila, mutta kaupungin järjestämää avointa 
nuorisotilaa ei ole. Kampin nuoret on noteerattu mediassa ennenkin, 
mutta vasta pääsiäisen tapahtumien seurauksena asiaan ollaan 
heräämässä. Pääsiäisenä useat poliisipartiot koirineen saivat 
tehtäväkseen tyhjentää nuoret kauppakeskuksesta.

Kampin keskus on epävirallisesti Suomen suurin nuorisotalo. Se ei ole 
ihme, ohjautuuhan sinne julkinen liikenne Helsingin monesta kolkasta 
ja bussit Espoota myöten. Kampin tilannetta seuranneena tulee fiilis, 
kun nuoret oltaisi jälleen kerran keksitty uudelleen. On normaalia ja 
ainoastaan positiivinen asia, että nuoret kokoontuvat ja näkevät 
toisiaan. Yksi vaihtoehto olisi antaa nuorille tilat vanhalta linja-
autoasemalta ns. Laiturin tiloista. Tätä esittää myös 
nuorisolautakunnan puheenjohtaja Timo Kontio. Olisi kuitenkin 
välttämätöntä kuunnella myös nuorten toiveita, kun tiloja suunnitellaan 
ja toteutetaan. Helsingin palveluista nuoret pitävät nimenomaan 
nuorisotiloja suuressa arvossa ja niille on kysyntää.

Kysymys kuuluukin, mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä, että nuorille 
saadaan tilat Kampin alueelta?" (Sj)

Puheenjohtajan ehdotuksesta kysymykseen nro 11 vastattiin 
kirjallisesti.

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

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyselytunnille 24.4.2013 jätetyt kysymykset
2 Vastaukset 24.4.2013

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymykset nro 11 ja 12:
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Vt Ville Jalovaara (nro 11)

"Useat kaupunkilaiset ovat ottaneet minuun viime aikoina 
kaupunginvaltuutettuna yhteyttä ja ilmaisseet huolensa Marian ja 
Haartmanin sairaaloiden ilta- ja erityisesti viikonloppupäivystyksen 
ruuhkautumisesta ja kohtuuttoman pitkiltä vaikuttavista jonotusajoista. 
Ongelma ei ole uusi. Samasta aiheesta on ajoittain käyty myös vilkasta 
lehdistökeskustelua. Tänään kuulin tapauksesta, jossa Haartmanin 
sairaalassa päivystävän terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsy oli 
viime viikonloppuna kestänyt viisi tuntia. 

Kaupungin lääkäripäivystyksen useiden tuntien jonotusajat asettavat 
kansalaiset terveyspalveluiden saatavuuden osalta varsin eriarvoiseen 
asemaan, kun tiedossa on, että yksityislääkärin päivystykseen pääsee 
Helsingissä viipymättä. Yleinen tietoisuus siitä, että jonotusajat ovat 
pitkiä saattaa myös tarpeettomasti lykätä hoitoon hakeutumista. 
Esimerkiksi yksinhuoltajavanhemman saattaa olla vaikea järjestää 
lapsensa hoito viikonloppuna jopa puolipäivää kestävän 
välttämättömän lääkärikäyntinsä ajaksi. 

Edellä mainitun pohjalta kysyn, mitkä ovat tällä hetkellä keskimääräiset 
terveyskeskuspäivystyksen lääkäriin pääsyn jonotusajat Helsingin 
kaupungin eri toimipisteissä niin aikuisten kuin lasten- ja nuortenkin 
puolella. Samalla kysyn näkeekö Helsingin kaupunki, että sen 
järjestämässä terveyskeskuspäivystyksessä on tällä hetkellä riittävä 
määrä hoitohenkilökuntaa vai näkeekö kaupunki, että sitä olisi tarpeen 
lisätä." (Stj)

Vt Sami Muttilainen (nro 12)

"Kampin keskus on suosittu nuorten kohtaamispaikka, se on ollut sitä 
alusta alkaen kun keskus kuusi vuotta sitten avattiin. Siitä huolimatta 
kaupunki ei ole riittävissä määrin huomioinut alueella olevia nuoria. 
Alueella toimii Walkers kahvila, mutta kaupungin järjestämää avointa 
nuorisotilaa ei ole. Kampin nuoret on noteerattu mediassa ennenkin, 
mutta vasta pääsiäisen tapahtumien seurauksena asiaan ollaan 
heräämässä. Pääsiäisenä useat poliisipartiot koirineen saivat 
tehtäväkseen tyhjentää nuoret kauppakeskuksesta.

Kampin keskus on epävirallisesti Suomen suurin nuorisotalo. Se ei ole 
ihme, ohjautuuhan sinne julkinen liikenne Helsingin monesta kolkasta 
ja bussit Espoota myöten. Kampin tilannetta seuranneena tulee fiilis, 
kun nuoret oltaisi jälleen kerran keksitty uudelleen. On normaalia ja 
ainoastaan positiivinen asia, että nuoret kokoontuvat ja näkevät 
toisiaan. Yksi vaihtoehto olisi antaa nuorille tilat vanhalta linja-
autoasemalta ns. Laiturin tiloista. Tätä esittää myös 
nuorisolautakunnan puheenjohtaja Timo Kontio. Olisi kuitenkin 
välttämätöntä kuunnella myös nuorten toiveita, kun tiloja suunnitellaan 
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ja toteutetaan. Helsingin palveluista nuoret pitävät nimenomaan 
nuorisotiloja suuressa arvossa ja niille on kysyntää.

Kysymys kuuluukin, mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä, että nuorille 
saadaan tilat Kampin alueelta?" (Sj)

Esittelijä

Kaikki 15.4.2013 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän 
esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai 
apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

10, 11 (Stj), 12 (Sj), 13 (Kj) 14 ja 15 (Ryj)

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin 
verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä. Seuraava kyselytunti pidetään 
29.5.2013. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava 
viimeistään 20.5.2013 klo 12 kaupungin kirjaamoon 
(helsinki.kirjaamo@hel.fi).

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

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyselytunnille 24.4.2013 jätetyt kysymykset


