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1 
Vt Riikka Henttosen ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite      
koskien palvelupaikan perustamista väkivaltaa kokeneille naisille 

HEL 2012-006679 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään väkivaltaa kokeneiden naisten palve-
lupaikkaan liittyvän tilan ja määrärahan varaamista vuoden 2014 talo-
usarvioon ja taloussuunnitelmakaudelle 2014-2016. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveystoimen lausuntoon ja toteaa, että Helsin-
gissä toimii kaupunginjohtajan asettama lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja 
vähentäminen -työryhmä (2011–2014), jossa on laajasti edustettuna eri 
viranomaistahoja ja järjestöjä. Työryhmän tehtävänä on edistää valta-
kunnallisten oppaiden, suositusten ja toimenpide ehdotusten paikallista 
toimeenpanoa Helsingissä. Lisäksi se tekee esityksiä lähisuhdeväkival-
taa ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta. Helsin-
gissä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevää työtä on edistetty systemaatti-
sesti muun muassa työryhmän esitysten pohjalta. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on järjestetty lähisuhdeväkivaltaan liitty-
vää koulutusta sekä laajana kaikille työntekijöille kohdennettuna koulu-
tuksena että kohdennettuna intensiivikoulutuksena. Sosiaali- ja terve-
ysviraston yksiköissä (esimerkiksi neuvolat, koulu- ja opiskelutervey-
denhuolto, lastensuojelu, perheneuvolat, terveyskeskuspäivystykset, 
terveysasemat, vanhusten kotihoito ja palvelutalot) on omat ohjeistuk-
sensa eri väkivallan muotojen puheeksi ottamisesta sekä uhrin koh-
taamisesta ja auttamisesta. 

Sosiaali- ja terveysvirastosta on saatavana tukipalveluja lähisuhdeväki-
vallan uhreille. Perheneuvolan alkuarviointikäytännön kehittämisen 
myötä kaikki asiakkaat pääsevät palveluun 2-4 viikon sisällä. Kiireelli-
sissä tilanteissa asiakas pääsee perheneuvolapalveluun viikon sisällä. 
Perheneuvoloissa järjestetään hoidollisia ryhmiä perheväkivaltaa koke-
neille äideille. Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii ympäri vuorokauden. Po-
tilaita, jotka on raiskattu tai pahoinpidelty hoidetaan psykiatrian polikli-
nikoiden akuuttityöryhmissä ja mielialahäiriökeskuksessa. Psykiatrinen 
hoito voi sisältää yksilö-, pari- tai perhekeskusteluja tai se voi olla ryh-
mämuotoista. Jokaisella psykiatrian poliklinikalla on akuuttityöryhmä, 
jonka vastaanotolle saa ajan nopeasti. Potilas tai hänen läheisensä voi 
ilman lähetettä ottaa yhteyttä psykiatrian poliklinikkaan hoidon saami-
seksi akuuttityöryhmässä. Jos päihteet liittyvät väkivaltaan, hoitoa tar-
joavat A-klinikat. Myös sosiaaliasemilta on saatavana sosiaalityön kes-
kusteluja ohjausapua lähisuhdeväkivallan uhreille. Vammaisten lä-
hisuhdeväkivallan uhrien osalta vammaisten sosiaalityössä järjestetään 
vammaisuuden vuoksi tarvittavat tukitoimet, jotta asiakas pystyisi käyt-
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tämään yhteiskunnan tavanomaisia palveluja. Tarvittaessa vammaisel-
le henkilölle toteutetaan lyhytaikaishoitoa tai pysyviä asumispalveluja, 
ettei tilanne perheessä pääse kärjistymään väkivaltaiseksi. Sosiaali- ja 
terveystoimen yhdistyminen mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön 
ja yhteisen osaamisen kehittämisen naisiin kohdistuvan väkivallan eh-
käisemisessä, uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa sekä tilantee-
seen puuttumisessa niissä monissa palveluissa, joissa naisia kohda-
taan päivittäin. Uhrien auttamiselle on eduksi, että aiheeseen liittyvää 
osaamista on tarjolla eri palvelupisteissä. 

Idän poliisipiirissä on pilotoitu MARAK-nimistä moniammatillista ris-
kienarviointiryhmää, jossa on ollut edustus muun muassa perhe- ja so-
siaalipalveluista, terveys- ja päihdepalveluista, rikosuhripäivystyksestä, 
pääkaupungin turvakodista, poliisista sekä Monika-Naisista. Ryhmän 
tavoitteena on saattaa uhri oikeiden palveluiden piiriin ja kokemukset 
ryhmästä ovat olleet rohkaisevia. 

Pääkaupungin turvakoti tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja palveluja 
ympäri vuorokauden väki-valtaa tai väkivallan uhkaa kokeneille. Hel-
singissä toimii useita muitakin järjestöjä (muun muassa Naisten linja, 
Rikosuhripäivystys, SOS-kriisikeskus, SPR ja Monika-Naiset), jotka tar-
joavat matalan kynnyksen palveluja, tukea ja neuvontaa väkivaltaa ko-
keneille naisille. 

Khs toteaa, että meneillään olevaa väkivaltaa kokeneiden auttamista 
koskevaa kehittämistyötä tulee jatkaa ja se voidaan toteuttaa normaali-
toiminnan osana. Talousarvio vuodelle 2014 ei sisällä varausta uudelle 
palvelupaikalle väkivaltaa kokeneille naisille. Tarkemmat määrärahojen 
kohdennukset tehdään vuoden 2014 käyttösuunnitelmien laadinnan yh-
teydessä. 

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 Kvsto 25.4.2012 asia 16, Riikka Henttosen talousarvioaloite 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 188 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB3205C48-E3FB-4E25-92AE-625F44863397%7D&vsId=%7B35563131-44E4-4F32-A2EF-302884889350%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B39BDEA09-5392-4AED-AD1D-F5AB54CA26B0%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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HEL 2012-006679 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Riikka Henttosen 
ja 10 muun valtuutetun väkivaltaa kokeneiden naisten palvelupaikkaa 
koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Väkivalta voi kohdata naista eri ikäkausina, eri elämäntilanteissa ja eri 
tavoin. Yksi väkivallan muoto on aloitteessa mainittu parisuhdeväkivalta, 
jonka lähi-ilmiöitä ovat lähisuhdeväkivalta ja perheväkivalta. Väkivalta 
voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista ja/tai taloudellista väkivaltaa. Li-
säksi kunniaväkivalta on yksi yleistyvä, erityisesti naisiin kohdistuva, 
lähisuhdeväkivallan muoto. 

Helsingissä toimii kaupunginjohtajan asettama lähisuhdeväkivallan eh-
käisy ja vähentäminen -työryhmä (2011–2014), jossa on laajasti edus-
tettuna eri viranomaistahoja ja järjestöjä. Työryhmän tehtävänä on 
edistää valtakunnallisten oppaiden, suositusten ja toimenpide-
ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. Lisäksi se tekee esi-
tyksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja 
koulutuksesta. Helsingissä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevää työtä on 
edistetty systemaattisesti muun muassa työryhmän esitysten pohjalta. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on järjestetty lähisuhdeväkivaltaan liitty-
vää koulutusta sekä laajana kaikille työntekijöille kohdennettuna koulu-
tuksena että kohdennettuna intensiivikoulutuksena. Sosiaali- ja terve-
ysviraston yksiköissä (esimerkiksi neuvolat, koulu- ja opiskelutervey-
denhuolto, lastensuojelu, perheneuvolat, terveyskeskuspäivystykset, 
terveysasemat, vanhusten kotihoito ja palvelutalot) on omat ohjeistuk-
sensa eri väkivallan muotojen puheeksi ottamisesta sekä uhrin koh-
taamisesta ja auttamisesta. 

Idän poliisipiirissä on pilotoitu MARAK-nimistä moniammatillista ris-
kienarviointiryhmää, jossa on ollut edustus muun muassa perhe- ja so-
siaalipalveluista, terveys- ja päihdepalveluista, rikosuhripäivystyksestä, 
pääkaupungin turvakodista, poliisista sekä Monika-Naisista. Ryhmän 
tavoitteena on saattaa uhri oikeiden palveluiden piiriin ja kokemukset 
ryhmästä ovat olleet rohkaisevia. 

Sosiaali- ja terveysvirastosta on saatavana tukipalveluja lähisuhdeväki-
vallan uhreille. Perheneuvolan alkuarviointikäytännön kehittämisen 
myötä kaikki asiakkaat pääsevät palveluun 2-4 viikon sisällä. Kiireelli-
sissä tilanteissa asiakas pääsee perheneuvolapalveluun viikon sisällä. 
Perheneuvoloissa järjestetään hoidollisia ryhmiä perheväkivaltaa koke-
neille äideille. Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii ympäri vuorokauden. Po-
tilaita, jotka on raiskattu tai pahoinpidelty hoidetaan psykiatrian polikli-
nikoiden akuuttityöryhmissä ja mielialahäiriökeskuksessa. Psykiatrinen 
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hoito voi sisältää yksilö-, pari- tai perhekeskusteluja tai se voi olla ryh-
mämuotoista. Jokaisella psykiatrian poliklinikalla on akuuttityöryhmä, 
jonka vastaanotolle saa ajan nopeasti. Potilas tai hänen läheisensä voi 
ilman lähetettä ottaa yhteyttä psykiatrian poliklinikkaan hoidon saami-
seksi akuuttityöryhmässä. Jos päihteet liittyvät väkivaltaan, hoitoa tar-
joavat A-klinikat. Myös sosiaaliasemilta on saatavana sosiaalityön kes-
kustelu- ja ohjausapua lähisuhdeväkivallan uhreille. 

Vammaisten lähisuhdeväkivallan uhrien osalta vammaisten sosiaali-
työssä järjestetään vammaisuuden vuoksi tarvittavat tukitoimet, jotta 
asiakas pystyisi käyttämään yhteiskunnan tavanomaisia palveluja. Tar-
vittaessa vammaiselle henkilölle toteutetaan lyhytaikaishoitoa tai pysy-
viä asumispalveluja, ettei tilanne perheessä pääse kärjistymään väki-
valtaiseksi. 

Pääkaupungin turvakoti tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja palveluja 
ympäri vuorokauden väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneille. Helsin-
gissä toimii useita muitakin järjestöjä (muun muassa Naisten linja, Ri-
kosuhripäivystys, SOS-kriisikeskus, SPR ja Monika-Naiset), jotka tar-
joavat matalan kynnyksen palveluja, tukea ja neuvontaa väkivaltaa ko-
keneille naisille. 

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen mahdollistaa entistä tiiviimmän 
yhteistyön ja yhteisen osaamisen kehittämisen naisiin kohdistuvan vä-
kivallan ehkäisemisessä, uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa sekä 
tilanteeseen puuttumisessa niissä monissa palveluissa, joissa naisia 
kohdataan päivittäin. Uhrien auttamiselle on eduksi, että aiheeseen liit-
tyvää osaamista on tarjolla eri palvelupisteissä. Sosiaali- ja terveyslau-
takunta katsoo, että meneillään olevaa väkivaltaa kokeneiden auttamis-
ta koskevaa kehittämistyötä tulee jatkaa ja se voidaan toteuttaa nor-
maalitoiminnan osana. Talousarvio vuodelle 2014 ei sisällä varausta 
uudelle palvelupaikalle väkivaltaa kokeneille naisille. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Väkivaltaa kokeneet naiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Kukin 
uhri tarvitsee yksilöllistä apua ja tukea. Sosiaali- ja/tai terveyspalvelut 
voivat tuottaa osaltaan tätä apua eri yksiköissään käyttäen hyödyksi 
omaa asiantuntemustaan sekä eri verkostojaan ja yhteistyötahojaan. 
Sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus mahdollistaa entistä pa-
remman yhteistyön lähisuhdeväkivallan uhrien auttamisessa ja hoidos-
sa ja tällä voidaan olettaa olevan myönteisiä terveys- ja hyvinvointivai-
kutuksia kohderyhmälle." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9ECC78FF-E447-4FB1-9BDD-5B03EE856DC3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Matti Toivola 

Lisätiedot 
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662 

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 253 

HEL 2012-006679 T 00 00 03 

Päätös 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
 
Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistötoimi toteuttaa tai hankkii hal-
lintokuntien käyttöön huonetiloja kaupunginhallituksen hyväksymien Ti-
lahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisella tavalla. 

Tilakeskus hankkii aloitteessa mainittuun tarkoitukseen soveltuvat huo-
netilat sosiaali- ja terveysviraston hyväksymän tarvepäätöksen mukai-
sesti sekä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355 

erik.nieminen(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6A9D2D45-962C-4143-A572-3136B2793C40%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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2 
Vt Antti Vuorelan talousarvioaloite Tapaninvainion lähipalveluiden 
parantamisesta 

HEL 2012-007255 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että aiemmin suunniteltu korttelitalo-
hanke, ns. Kapuntalo, palautetaan suunnitteluun peruskoulun ja päivä-
kodin sijoittamiseksi Tapaninvainioon ja että tarvittavat määrärahat 
hankkeen toteuttamiseksi varataan talousarvioon. 

Khs viittaa varhaiskasvatuslautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa. Tapaninvainio kuuluu Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatus-
alueeseen, jonka päivähoidon palveluverkko on varsin tiivis. Nykyisen 
palvelutarjonnan katsotaan riittävän, vaikka uusimman väestöennus-
teen mukaan päivähoitoikäisten lasten osuus kasvaa Tapaninvainion 
osa-alueella noin 90 lapsella vuoteen 2019 mennessä. Vastaavasti lä-
hialueilla 1–6 -vuotiaiden osuus väestöstä pysyy ennallaan tai laskee 
hieman. Tapaninvainiossa sijaitsee 42 tilapaikkainen päivähoitoyksikkö 
Immola-Tilhi, jonka päiväkoti Tilheen saadaan uusia tilapaikkoja noin 
21, kun peruskorjaus valmistuu vuoden 2014 lopussa. 

Edelleen Khs viittaa opetuslautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa. Tapaninvainion alue kuuluu Malmin alueeseen, jossa on 
Pukinmäen peruskoulu, Ylä-Malmin peruskoulu, Soinisen koulu, Ko-
tinummen ala-asteen koulu ja Hietakummun ala-asteen koulu. Kun tar-
kastellaan alueen oppilasmääräennusteita ja käytössä olevia koulutiloja, 
niin voidaan todeta, että alueella ei ole lisäkapasiteettitarvetta. Nykyi-
sen palvelutarjonnan katsotaan olevan riittävä. Tapaninvainiossa on 
Pukinmäen peruskoulun sivupiste, joka toimii Immolantien tilapäisissä 
tiloissa. 

Lisäksi Khs viittaa kiinteistölautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa, 
että aloitteessa mainittu tontti 39049/2 on varattu 31.12.2013 saakka 
Esperi Care Oy:lle uudisrakennushankkeen suunnittelua varten. 

Edellä esitetyn perusteella Khs katsoo, että päivähoitopalveluilla ja pe-
rusopetuksessa ei ole tarvetta ns. Kapuntalo-hankkeeseen eikä asiaan 
ole varauduttu talousarvioehdotuksessa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

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

Liitteet 

1 Kvsto 9.5.2012 asia 68, Antti Vuorelan talousarvioaloite 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 73 

HEL 2012-007255 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Tapaninvainio maantieteellisenä alueena jakautuu useamman perus-
koulun oppilaaksiottoalueeseen. Perusopetuksen tilatarvetta tarkastel-
laan yhtä koulua laajemmilla alueilla. Tapaninvainion alue kuuluu Mal-
min alueeseen, jossa on Pukinmäen peruskoulu, Ylä-Malmin peruskou-
lu, Soinisen koulu, Kotinummen ala-asteen koulu ja Hietakummun ala-
asteen koulu. Kun tarkastellaan alueen oppilasmääräennusteita ja käy-
tössä olevia koulutiloja, niin voidaan todeta, että alueella ei ole lisäka-
pasiteettitarvetta. Nykyisen palvelutarjonnan katsotaan olevan riittävä. 
Tapaninvainiossa on Pukinmäen peruskoulun sivupiste, joka toimii Im-
molantien tilapäisissä tiloissa. 

Opetuslautakunta katsoo edellä esitetyn perusteella, että perusopetuk-
sessa ei ole tarvetta Kapuntalo-hankkeeseen eikä asiaan ole varaudut-
tu opetuslautakunnan lausunnossa vuosien 2014-2018 investointioh-
jelmasta. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274 

outi.salo(a)hel.fi 

 

Varhaiskasvatuslautakunta 21.05.2013 § 83 

Pöydälle 14.5.2013 

HEL 2012-007255 T 00 00 03 

Päätös 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6F3C2131-4FEB-4C46-8928-D330917495FD%7D&vsId=%7B4B7E416B-77B1-4D28-8865-361550783730%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B02A67C1E-C269-4C61-A06B-EF382C1AA65C%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD281D6CD-A843-46A0-972F-BA8ACCDC4687%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa talousarvioaloitteesta kaupun-
ginhallitukselle seuraavansisältöisen lausunnon. 

Päivähoidon tilaverkkoa tarkastellaan aina ensisijaisesti varhaiskasva-
tusalueen, päivähoidon ja leikkipuistojen palvelukokonaisuutena ja yh-
teistyössä muiden hallintokuntien kuten opetusviraston kanssa. 

Tapaninvainio on pientalovaltainen asuinalue, jossa sijaitsee 42 tila-
paikkainen päiväkoti Immola. Lähialueella on useita päiväkoteja sekä 
perhepäivähoitoa ja kerhoja, jotka palvelevat Tapaninvainion asukkaita. 
Tapaninvainio kuuluu Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueeseen, 
jonka päivähoidon palveluverkko on varsin tiivis. 

Tapaninvainion palveluverkon arvioinnissa suhteessa väestönkasvuun 
tarkastellaan myös muita osa-alueita kuten Tapanila, Ylä-Malmi ja Pu-
kinmäki. Nykyisen palvelutarjonnan katsotaan riittävän, vaikka uusim-
man väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisten lasten osuus kasvaa 
Tapaninvainion osa-alueella noin 90 lapsella vuoteen 2019 mennessä. 
Vastaavasti lähialueilla 1–6 -vuotiaiden osuus väestöstä pysyy ennal-
laan tai laskee hieman. Päivähoitoyksikkö Immola-Tilhen päiväkoti Til-
heen saadaan uusia tilapaikkoja noin 21, kun peruskorjaus valmistuu 
vuoden 2014 lopussa. 

Edellä mainituista seikoista johtuen varhaiskasvatuslautakunta katsoo, 
että päivähoitopalveluilla ei ole tarvetta Kapuntalo -hankkeeseen eikä 
asiaan ole varauduttu talousarvioehdotuksessa. 

14.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Riikka Kurki, suunnittelija, puhelin: 310 46302 

riikka.kurki(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 255 

HEL 2012-007255 T 00 00 03 

Päätös 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
 
Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistötoimi toteuttaa tai hankkii hal-
lintokuntien käyttöön huonetiloja kaupunginhallituksen hyväksymien Ti-
lahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisella tavalla. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6A669745-12D5-4031-BB6C-BCCEA60B8E72%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9C7E1D7E-9679-431D-88E1-33E2C79FDC7B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Tilakeskus tulee hankkimaan Tapaninvainioon mahdollisesti toteutetta-
van ala-asteen ja päiväkodin huonetilat opetusviraston ja varhaiskasva-
tusviraston hyväksymän tarvepäätöksen mukaisesti sekä käytettävissä 
olevien määrärahojen puitteissa. 

Lautakunta toteaa lisäksi, että aloitteessa mainittu tontti 39049/2 on va-
rattu 31.12.2013 saakka Esperi Care Oy:lle uudisrakennushankkeen 
suunnittelua varten. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355 

erik.nieminen(a)hel.fi 
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3 
Vt Antti Valppaan ja 21 muun valtuutetun talousarvioaloite koskien 
vammaisneuvoston aseman vahvistamista 

HEL 2012-008639 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään vammaisneuvoston aseman vahvis-
tamista siten, että sille mahdollistetaan tarpeelliset resurssit lautakunti-
en lausuntopyyntöjen käsittelyyn. Lisäksi esitetään, että Helsingin kau-
punki hyödyntäisi paremmin vammaisasiantuntijaresurssiaan ja pyytäisi 
lausuntoja vammaisneuvostolta nykyistä aktiivisemmin. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
vammaisneuvoston tehtävistä on säädetty laissa vammaisperusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Vammaisneuvosto 
on neuvoa-antava yhteistyöelin. Se voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä 
antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden 
elämisessä ja suoriutumisessa. 

Helsingin vammaisneuvoston tehtävät on määritelty kaupunginhallituk-
sen hyväksymässä toimintasäännössä. Vammaisneuvostoon kuuluu 19 
jäsentä, joista kaupunginhallitus nimeää kymmenen helsinkiläisten 
vammaisjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista, neljä kaupungin luotta-
mushenkilöistä, sekä viisi kaupungin niiden virastojen ehdotuksesta, 
joiden toimialaan vammaisia koskevat asiat lähinnä kuuluvat. Jäsenten 
toimikausi on kaksi vuotta. Vammaisnäkökulman esille tuloa on tukenut 
se, että vammaisneuvoston edustajat ovat olleet aktiivisina toimijoina 
sosiaaliviraston eri työryhmissä ja tilaisuuksissa. Vammaisneuvostolla 
on virallinen edustus vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen seuranta-
työryhmässä. Vammaisneuvostoa kuullaan vaikeavammaisten palvelu-
ja koskevissa asioissa sekä pyydetään tarvittaessa lausuntoja päätök-
senteon tueksi. 

Vammaisneuvoston toiminnan turvaamiseksi vuosittain myönnettävistä 
määrärahoista päättää kaupunginhallitus. Vammaisasiamiehen työajas-
ta 40 % on ollut käytettävissä vammaisneuvoston sihteerin tehtävään. 
Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysvirastossa toimiva Helsingin kaupun-
gin vammaisasiamies tukee erityisasiantuntemuksensa kautta ja muilla 
tavoin vammaisuutta koskevien näkökulmien esiin tulemista Helsingis-
sä. 

Lisäksi Khs toteaa, että Helsingin vammaisneuvosto jatkaa toimenpitei-
tä, jotka edistävät perusoikeuksien toteutumista kaikissa tilanteissa, 
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta sekä valtaistumista ja osal-
listumista yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisena jäsenenä. Toiminta 
on selkeästi Helsingin kaupungille yleisesti hyväksyttyjen strategioiden 
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suuntaista, jossa tarkoitusena on syrjäytymisen estäminen eri elämän-
alueilla. 

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 Valpas Antti talousarvioaloite Kvsto 6.6.2012 asia 16 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 197 

HEL 2012-008639 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Antti Valppaan 
ym. määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

"Vammaisneuvoston tehtävistä on säädetty laissa vammaisperusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Vammaisneuvosto 
on neuvoa-antava yhteistyöelin. Se voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä 
antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden 
elämisessä ja suoriutumisessa. 

Helsingin vammaisneuvoston tehtävät on määritelty kaupunginhallituk-
sen hyväksymässä toimintasäännössä. Vammaisneuvostoon kuuluu 19 
jäsentä, joista kaupunginhallitus nimeää kymmenen helsinkiläisten 
vammaisjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista, neljä kaupungin luotta-
mushenkilöistä, sekä viisi kaupungin niiden virastojen ehdotuksesta, 
joiden toimialaan vammaisia koskevat asiat lähinnä kuuluvat. Jäsenten 
toimikausi on kaksi vuotta. 

Vammaisnäkökulman esille tuloa on tukenut se, että vammaisneuvos-
ton edustajat ovat olleet aktiivisina toimijoina sosiaaliviraston eri työ-
ryhmissä ja tilaisuuksissa. Vammaisneuvostolla on virallinen edustus 
vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen seurantatyöryhmässä. Vammais-
neuvostoa kuullaan vaikeavammaisten palveluja koskevissa asioissa 
sekä pyydetään tarvittaessa lausuntoja päätöksenteon tueksi. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B04B4ACEF-6640-4727-B1E3-FE3F83BBDF3E%7D&vsId=%7B4EE25689-29E4-46E5-92F7-A46C02A56BB6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B10D0CBE4-AAD9-42A8-AAD2-4444E3A63655%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vammaisneuvoston toiminnan turvaamiseksi vuosittain myönnettävistä 
määrärahoista päättää kaupunginhallitus. Vammaisasiamiehen työajas-
ta 40 % on ollut käytettävissä vammaisneuvoston sihteerin tehtävään. 
Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysvirastossa toimiva Helsingin kaupun-
gin vammaisasiamies tukee erityisasiantuntemuksensa kautta ja muilla 
tavoin vammaisuutta koskevien näkökulmien esiin tulemista Helsingis-
sä. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Talousarvioaloitteen mukainen vammaisneuvoston toiminnan vahvis-
taminen liittyy etupäässä neuvoston työskentelyyn ja sen toteuttami-
seen. Terveyteen ja terveyserojen kaventamiseen vammaisneuvoston 
vahvistamisella ei nähdä olevan suoraa vaikutusta." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B86D10DFA-024C-4B5E-805E-A9636E163D97%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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4 
Vt Antti Vuorelan talousarvioaloite hissien rakentamisesta 

HEL 2012-013132 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Kaupunginvaltuutettu Antti Vuorela esittää talousarvioaloitteessaan, et-
tä hissien rakentamiseen osoitetaan nykyistä enemmän määrärahoja. 
Lisäksi hän esittää, että kaupungille palkataan uusi hissiasiamies, joka 
neuvoo asukkaita ja taloyhtiöitä hissien rakentamisessa. Antti Vuorelan 
talousarvioaloitteessa todetaan, että monet vanhukset ja liikuntakykyn-
sä menettäneet joutuvat muuttamaan pois kodeistaan, koska talossa ei 
ole hissiä. Myös kaupungin kannalta on parasta, että ihmiset asuvat ko-
tonaan mahdollisimman pitkään. Laitoshoito passivoi ja on kallista. His-
sejä rakentamalla voimme edistää ihmisten asumista kotonaan. 

Khs viittaa asuntolautakunnan lausuntoon ja yleisten töiden lautakun-
nan lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin strategiaohjelman 2013 - 
2016 yhtenä tavoitteena on ikääntyneistä huolehtiminen. Toimenpiteiksi 
on kirjattu palvelualuemallin toimeenpano ja kotona asumisen lisäämi-
nen sekä kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden kasvattami-
nen ja laitoshoidon pienentäminen ympärivuorokautisessa hoidossa. 

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 pää-
määrien ja tavoitteiden mukaan asuntokantaa kehitetään mm. paran-
tamalla asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen sekä edistämällä 
hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan. 

ARA:n ja Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy:n valtakunnallinen hissihan-
ke on käynnistynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sekä 
Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy ovat käynnistäneet valtakunnallisen 
Hissi – esteetön Suomi 2017 - hankkeen, jossa myös Helsinki on mu-
kana. Tavoitteena on jälkiasennushissien rakentamisen määrän kak-
sinkertaistaminen vuoden 2017 loppuun mennessä. ARA:n jälkiasen-
nushissien avustuksista noin viidennes on myönnetty Helsinkiin. 

Helsingissä käynnistettiin vuonna 2000 erillinen hissiprojekti. Tällöin 
palkattiin kaupungille hissiasiamies. Hissiprojektin tavoitteena on ollut 
edistää erityisesti vanhusten mahdollisuutta asua pidempään kotonaan 
ja vähentää laitospaikkatarvetta. Hissiprojektin myötä ARA:n myöntä-
mistä jälkiasennushissien avustuksista myönnetään nykyisin vuosittain 
noin viidennes Helsinkiin. Hissiprojektin toimintaa jatketaan edelleen ja 
hissiasiamiehen tehtävään on valittu seuraaja eläkkeelle jääneen tilalle. 

Valtioneuvosto on tehnyt 18.4.2013 periaatepäätöksen ikääntyneiden 
asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2013–2017. Ohjelman erityise-
nä tavoitteena on lisätä hissittömiin kerrostaloihin rakennettavien hissi-
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en määrää. Kaupunginhallituksen 23.10.2000 hyväksymä kaupungin 
hissiavustusten jakoperusteet ja myöntämismenettelyiden mukaan 
avustusta myönnetään hankkeille, joille Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus on myöntänyt hissiavustuksen. 

Vuoden 2014 talousarvion kohdassa 5 21 05 Avustukset asuintalojen 
hissien rakentamiseen on varauduttu 1,13 milj. eurolla. Tällä hetkellä ei 
ole mahdollista lisätä hissien avustuksiin tarkoitettuja määrärahoja. 

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 Vuorela Antti talousarvioaloite 2014, Kvsto 26.9.2012 asia 53 

Päätöshistoria 

Asuntolautakunta 23.05.2013 § 53 

HEL 2012-013132 T 00 00 03 

Päätös 

Asuntolautakunta päätti antaa talous- ja suunnittelukeskukselle seu-
raavan lausunnon: 

ARA:n ja Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy:n valtakunnallinen hissihanke on käynnistynyt 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sekä Lahden Tiede- ja 
Yrityspuisto Oy ovat käynnistäneet valtakunnallisen Hissi - esteetön 
Suomi 2017 - hankkeen, jossa myös Helsinki on mukana. Tavoitteena 
on jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen 
vuoden 2017 loppuun mennessä. ARA:n jälkiasennushissien avustuk-
sista noin viidennes on myönnetty Helsinkiin. 

Hissiprojekti on osa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa 

Edellä mainituilla toimenpiteillä on varmastikin tulevina vuosina vaiku-
tusta myös Helsingissä rakennettavien jälkiasennushissien määrään. 
Helsingissä käynnistettiin vuonna 2000 erillinen hissiprojekti. Tällöin 
palkattiin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kehittämis-
toimistoon hissiasiamies. Hissiprojektin tavoitteena on ollut edistää eri-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5ABFB7D9-D98D-4ABB-A92E-69B98884B5E5%7D&vsId=%7B0F4F75CB-AB40-46F2-A8C2-6CFE11A6BD6F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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tyisesti vanhusten mahdollisuutta asua pidempään kotonaan ja vähen-
tää laitospaikkatarvetta. 

Hissiprojektissa pitkään toiminut hissiasiamies on jäämässä eläkkeelle 
syksyllä 2013. Uudeksi hissiasiamieheksi on valittu rakennusinsinööri 
Simo Merilä 1.8.2013 alkaen. 

Kaupungin hissiavustusmäärärahaa on supistettu talousarvioehdotuksessa 

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa on kaupungin hissiavustusmää-
rärahoja supistettu, vaikka niitä tulisi tulevaisuudessa korottaa, jotta 
kaupunginhallituksen 23.10.2000 hyväksymä (Kaupungin hissiavustuk-
sen jakoperusteet ja myöntämismenettelyt) esitys toteutuu. Avustus 
myönnetään hankkeille, joille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
on myöntänyt hissiavustuksen. 

Hissiavustusmäärärahan nostaminen 

Valtioneuvosto on tehnyt 18.4.2013 periaatepäätöksen ikääntyneiden 
asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2013-2017. Ohjelman erityise-
nä tavoitteena on lisätä hissittömiin kerrostaloihin rakennettavien hissi-
en määrää. Valtion vuosittaista hissiavustusta lisätään nykyisestä noin 
20 miljoonasta eurosta 24-28 miljoonaan euroon vuosina 2014-2017. 

Jotta Helsingissä voidaan vastata valtion toimiin, tarvitaan Helsingin 
oman vuosittaisen hissiavustustason nostamista 0,3 milj. eurolla. His-
siavustuksen vuotuinen määräraha olisi korotuksen jälkeen 1,4 miljoo-
naa euroa. Määrärahaa on esitetty korotettavaksi kiinteistölautakun-
nassa 16.5.2013. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Markku Leijo 

Lisätiedot 
Anne Välimäki, peruskorjausinsinööri, puhelin: 310 34149 

anne.valimaki(a)hel.fi 

 

Yleisten töiden lautakunta 14.05.2013 § 209 

HEL 2012-013132 T 00 00 03 

Päätös 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa talous- ja suunnittelukeskukselle 
seuraavan lausunnon: 

Valtioneuvosto on tehnyt 18.4.2013 periaatepäätöksen ikääntyneiden 
asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2013 - 2017. Ohjelman erityi-
senä tavoitteena on lisätä hissittömiin kerrostaloihin rakennettavien 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8320E272-CB9B-4A2D-A99C-43D6C7667172%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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hissien määrää. Siksi valtion rahoitusta hissiavustuksiin tullaan lisää-
mään useilla miljoonilla euroilla vuodessa, vuosittaista hissiavustusta 
nostetaan nykyisestä noin 20 miljoonasta eurosta 24 - 28 miljoonaan 
euroon vuosina 2014 - 2017. 

Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen on alkanut, ja eläkeläisten 
määrä kasvaa nyt nopeasti. Helsingissä eläkeikäisten (yli 65-vuotiaiden) 
määrässä alkoi nopea kasvu vuonna 2010, ja vuosien 2010 - 2014 ai-
kana kasvun ennustetaan olevan keskimäärin 3500 henkeä vuodessa. 
Tämän jälkeen, vuosien 2015 - 2030 aikana, kasvun ennustetaan hi-
dastuvan vajaaseen 2500:aan henkilöön vuodessa. Kaupungin strate-
giaohjelman 2013 - 2016 yhtenä tavoitteena on ikääntyneistä huolehti-
minen. Toimenpiteiksi on kirjattu palvelualuemallin toimeenpano ja ko-
tona asumisen lisääminen sekä kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden 
osuuden kasvattaminen ja laitoshoidon pienentäminen ympärivuoro-
kautisessa hoidossa. Hissien rakentamisesta hyötyy koko väestö: niin 
vanhukset, lapsiperheet, taloissa vierailijat, postinjakajat kuin muutto-
miehetkin. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sekä Lahden tiede- ja 
yrityspuisto Oy ovat käynnistäneet valtakunnallisen Hissi - esteetön 
Suomi 2017 -hankkeen, jossa myös Helsinki on mukana. Valtakunnalli-
sena tavoitteena on jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksin-
kertaistaminen vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Helsingin kaupungin omissa asunto-ohjelmissa on järjestelmällisesti 
korostettu esteettömyyttä ja siihen liittyen jälkiasennushissien rakenta-
mista. Esimerkiksi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusoh-
jelma 2012 toteaa: "Tavoitteena on myös lisätä valtion hissiavustuksen 
käyttöä tiedotuksen ja neuvonnan avulla". Helsingissä hissiavustukset 
budjetoi ja jakaa  kiinteistöviraston asuntoasiainosasto. 

Edellä mainituilla toimenpiteillä on varmasti tulevina vuosina vaikutusta 
myös Helsingissä rakennettavien jälkiasennushissien määrän kasvuun. 
Helsingissä käynnistettiin vuonna 2000 erillinen hissiprojekti. Tällöin 
palkattiin talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle his-
siasiamies, jonka toiminta jatkuu edelleen. Hissiprojektin tavoitteena on 
ollut edistää erityisesti vanhusten mahdollisuutta asua pidempään ko-
tonaan ja vähentää laitospaikkatarvetta. Hissiprojektin myötä ARA:n 
myöntämistä jälkiasennushissien avustuksista myönnetään nykyisin 
vuosittain noin viidennes Helsinkiin. Hissiprojektissa pitkään toiminut 
hissiasiamies on jäämässä eläkkeelle syksyllä 2013. Uuden hissiasia-
miehen rekrytointi on jo käynnistetty talous- ja suunnittelukeskuksessa, 
haastattelut ovat parhaillaan käynnissä. 

Helsinki on vuodesta 2000 lähtien täydentänyt valtion hissiavustusta 
omalla 10 %:n hissiavustuksella. Kaiken kaikkiaan Helsingin kaupunki 
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on vuodesta 2000 lähtien avustanut yli 600 jälkiasennushissin raken-
tamista. Rakentamiskustannukset ovat olleet yli 100 miljoonaa euroa ja 
kaupungin hissiavustukset näin ollen yli 10 miljoonaa euroa. Hissittö-
mien Helsingissä sijaitsevien kolmikerroksisten tai korkeampien asuin-
rakennusten kannasta rakennettujen jälkirakennushissien määrä on al-
le 10 %. 

On erittäin huolestuttavaa, jos kiinteistöviraston vuoden 2014 talousar-
vioehdotuksessa kaupungin 10 %:n hissiavustusmäärärahoja supiste-
taan. Määrärahoja tulisi tulevaisuudessa ennemminkin korottaa, jotta 
kaupunginhallituksen 23.10.2000 hyväksymä kaupungin hissiavustuk-
sen jakoperusteet ja myöntämismenettelyesitys toteutuu.  Tuolloin hy-
väksytyn esityksen mukaan hissiavustus myönnetään niille hankkeille, 
joille Valtion asuntorahasto (nykyään Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskus ARA) on myöntänyt hissiavustuksen. 

Hissiavustusten budjetoinnista ja jakamisesta vastaa kiinteistöviraston 
asuntoasiainosasto. Talousarvioaloite ei vaikuta rakennusviraston talo-
usarvioehdotukseen. 

Esittelijä 
kaupungininsinööri 
Raimo K Saarinen 

Lisätiedot 
Pirjo Tujula, projektinjohtaja, puhelin: 310 38410 

pirjo.tujula(a)hel.fi 
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5 
Vt Kauko Koskisen ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloite 
Tapaninvainion lähipalveluiden lisäämisestä 

HEL 2012-013811 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Tapaninvainion alueella osoit-
teessa Kirkonkyläntie 70 / Immolantie 9 sijaitsevalle tontille käynniste-
tään hankesuunnittelu päiväkodin ja koulun rakentamiseksi ja että tar-
vittavat määrärahat varattaisiin vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 
2015 – 2016 taloussuunnitelmaan. 

Khs viittaa varhaiskasvatuslautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa. Tapaninvainio kuuluu Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatus-
alueeseen, jonka päivähoidon palveluverkko on varsin tiivis. Nykyisen 
palvelutarjonnan katsotaan riittävän, vaikka uusimman väestöennus-
teen mukaan päivähoitoikäisten lasten osuus kasvaa Tapaninvainion 
osa-alueella noin 90 lapsella vuoteen 2019 mennessä. Vastaavasti lä-
hialueilla 1-6 –vuotiaiden osuus väestöstä pysyy ennallaan tai laskee 
hieman. Tapaninvainiossa sijaitsee 42 tilapaikkainen päivähoitoyksikkö 
Immola-Tilhi, jonka päiväkoti Tilheen saadaan uusia tilapaikkoja noin 
21, kun peruskorjaus valmistuu vuoden 2014 lopussa. Lisäksi opetusvi-
rastolta on vapautumassa lähivuosina tilaa, jota voidaan tarvittaessa ot-
taa päivähoidon käyttöön. 

Edelleen Khs viittaa opetuslautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa. Tapaninvainion alue kuuluu Malmin alueeseen, jossa on 
Pukinmäen peruskoulu, Ylä-Malmin peruskoulu, Soinisen koulu, Ko-
tinummen ala-asteen koulu ja Hietakummun ala-asteen koulu. Kun tar-
kastellaan alueen oppilasmääräennusteita ja käytössä olevia koulutiloja, 
niin voidaan todeta, että alueella ei ole lisäkapasiteettitarvetta. Nykyi-
sen palvelutarjonnan katsotaan olevan riittävä. Tapaninvainiossa on 
Pukinmäen peruskoulun sivupiste, joka toimii Immolantien tilapäisissä 
tiloissa. 

Edellä esitetyn perusteella Khs katsoo, että päivähoitopalveluilla ja pe-
rusopetuksessa ei ole uudisrakentamisen lisätarvetta Tapaninvainion 
alueella eikä asiaan ole varauduttu talousarvioehdotuksessa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 
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Liitteet 

1 Koskinen Kauko talousarvioaloite 2014, Kvsto 10.10.2012 asia 27 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 72 

HEL 2012-013811 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Tapaninvainio maantieteellisenä alueena jakautuu useamman perus-
koulun oppilaaksiottoalueeseen. Perusopetuksen tilatarvetta tarkastel-
laan yhtä koulua laajemmilla alueilla. Tapaninvainion alue kuuluu Mal-
min alueeseen, jossa on Pukinmäen peruskoulu, Ylä-Malmin peruskou-
lu, Soinisen koulu, Kotinummen ala-asteen koulu ja Hietakummun ala-
asteen koulu. Kun tarkastellaan alueen oppilasmääräennusteita ja käy-
tössä olevia koulutiloja, niin voidaan todeta, että alueella ei ole lisäka-
pasiteettitarvetta. Nykyisen palvelutarjonnan katsotaan olevan riittävä. 
Tapaninvainiossa on Pukinmäen peruskoulun sivupiste, joka toimii Im-
molantien tilapäisissä tiloissa. 

Opetuslautakunta katsoo edellä esitetyn perusteella, että perusopetuk-
sessa ei ole tarvetta Tapaninvainion alueella uudisrakentamiseen eikä 
asiaan ole varauduttu opetuslautakunnan lausunnossa vuosien 2014–
2018 investointiohjelmasta. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274 

outi.salo(a)hel.fi 

 

Varhaiskasvatuslautakunta 21.05.2013 § 84 

Pöydälle 14.5.2013 

HEL 2012-013811 T 00 00 03 

Päätös 

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa talousarvioaloitteesta kaupun-
ginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon. 
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Tapaninvainio kuuluu Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueeseen, 
jonka päivähoidon palveluverkko on varsin tiivis. Varhaiskasvatuksen 
palvelutarvetta ei tarkastella vain yksittäisten osa-alueitten mukaan, 
vaan sitä arvioidaan laajemmin koko varhaiskasvatusalueena. Ta-
paninvainion pientalovaltaista asuinaluetta palvelee 42 tilapaikkainen 
päiväkoti Immola. Lisäksi lähialueella on useita päiväkoteja, perhepäi-
vähoitoa ja kerhotoimintaa. 

Nykyisen palvelutarjonnan katsotaan riittävän, vaikka uusimman väes-
töennusteen mukaan päivähoitoikäisten lasten osuus kasvaa Tapanin-
vainion osa-alueella noin 90 lapsella vuoteen 2019 mennessä. Lähialu-
eiden 1–6 -vuotiaiden osuus väestöstä pysyy ennusteen mukaan lähes 
nykyisellään tai laskee hieman.  Päivähoitoyksikkö Immola-Tilhen päi-
väkoti Tilhen peruskorjauksen jälkeen alueelle saadaan uusia tilapaik-
koja noin 21, lisäksi opetusvirastolta on vapautumassa lähivuosina tilaa, 
jota voidaan tarvittaessa ottaa päivähoidon käyttöön. 

Edellä mainituista seikoista johtuen varhaiskasvatuslautakunta katsoo, 
että päivähoitopalveluilla ei ole uudisrakentamisen lisätarvetta alueella 
eikä asiaan ole varauduttu talousarvioehdotuksessa. 

14.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot Riikka Kurki, suunnittelija, puhelin: 310 46302, riikka.kurki(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 254 

HEL 2012-013811 T 00 00 03 

Päätös Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
 
Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistötoimi toteuttaa tai hankkii hal-
lintokuntien käyttöön huonetiloja kaupunginhallituksen hyväksymien Ti-
lahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisella tavalla. 

Tilakeskus käynnistää hankesuunnittelun Tapaninvainioon mahdolli-
sesti toteutettavan ala-asteen ja päiväkodin toteuttamiseksi opetusvi-
raston ja varhaiskasvatusviraston hyväksymän tarvepäätöksen mukai-
sesti sekä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

Esittelijä tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355 
erik.nieminen(a)hel.fi 
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6 
Vt Jukka Relanderin ja 61 muun valtuutetun talousarvioaloite     
asukastilojen tukien järjestämisestä 

HEL 2013-002181 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki järjestää asukastiloille 
mahdollisuuden hakea riittävästi rahoitusta yhdeltä luukulta tärkeän lä-
hidemokratiatoiminnan ylläpitämiseksi. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että asukasti-
la- ja -talotoiminta on Helsingissä monipuolista ja laaja-alaista. Helsin-
gissä toimii kaupungin omia asukas- ja kumppanuustaloja sekä lähiö-
asema- ja asukastilatoimintaa. Lisäksi Helsingissä toimii järjestöjen yl-
läpitämiä asukastiloja ja -taloja. 

Helsingin kaupungin talouden liikkumavara on niukka eikä se mahdol-
lista avustusten kasvattamista. 

Asukastoimintaan liittyen kaupunginjohtaja asetti 15.5.2013 (§ 60) alue-
työn työryhmän, jonka tehtävänä on laatia 31.10.2013 mennessä selvi-
tys sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön toiminnasta ja sen yh-
tymäkohdista kaupungin muuhun asuinaluetyöhön ja asukastalotoimin-
taan sekä kartoittaa alue- ja yhdyskuntatyön organisointivaihtoehtoja. 

Lisäksi Helsingin strategiaohjelman 2013 - 2016 täytäntöönpanopää-
töksen (Khs 20.5.2013) mukaisesti talous- ja suunnittelukeskus tulee 
tekemään yhteistyössä avustuksia myöntävien virastojen kanssa selvi-
tyksen 31.10.2013 mennessä kaupungin ulkopuolisten toimijoiden 
avustusten ja tukien myöntämisen keskittämisestä kaupunginhallituk-
selle 

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 Relander Jukka talousarvioaloite Kvsto 13.2.2013 asia 40 

Päätöshistoria 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 175 

HEL 2013-002181 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Jukka Relanderin 
ja 61 muun valtuutetun asukastilojen tukien järjestämistä koskevasta 
talousarvioaloitteesta seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 
lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön toimintaan kuuluvat kau-
pungin omat asukas- ja kumppanuustalot sekä lähiöasema- ja asukas-
tilatoiminta. Lisäksi kaupungissa toimii järjestöjen ylläpitämiä asukasti-
loja ja -taloja. 

Järjestöjen asukastila- ja -talotoiminta on usein laaja-alaista ja moni-
puolista. Ne voivat hakea avustuksia kaupungin eri hallintokunnilta ku-
ten sosiaali- ja terveystoimelta, kulttuuritoimelta, nuorisotoimelta ja lii-
kuntatoimelta, jotka myöntävät avustuksia kukin omien kriteeriensä 
mukaisesti. Tilanne on sekä hakijoiden että avustusten myöntäjien 
kannalta monimutkainen. 

Sosiaali- ja terveystoimeen saapui vuonna 2013 yli 450 avustushake-
musta, joista asukastalotoimintaa koski noin 30. Näille myönnettiin 
avustuksia yhteensä runsaat 700 000 euroa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta tukee aloitteessa mainittua ehdotusta, 
jonka mukaan kaupungin tulisi valtuuston hyväksymän strategian mu-
kaisesti avustaa asukastiloja yhdestä paikasta. Rahoitusmallia tulee 
huolellisesti selvittää yhteistyössä keskushallinnon ja kaupunginhalli-
tuksen kanssa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee elokuun loppuun mennessä 
vuoden 2014 avustuksia koskevat hakukriteerit. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Järjestöjen ylläpitämien asukastalojen ja -tilojen on mahdollista tukea ja 
täydentää kaupungin palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten sosiaa-
lista hyvinvointia ja toimintakykyä. Järjestöjen taloudellisella avustami-
sella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa." 

Käsittely 

04.06.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

1. Vastaehdotus: 
Hannu Tuominen: Esitän kappaleita 5 ja 6 muutettavaksi seuraavasti: 
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(5) Sosiaali- ja terveyslautakunta tukee aloitteessa mainittua ehdotusta, 
jonka mukaan kaupungin tulisi valtuuston hyväksymän strategian mu-
kaisesti avustaa asukastiloja yhdestä paikasta. Rahoitusmallia tulee 
huolellisesti selvittää yhteistyössä keskushallinnon ja kaupunginhalli-
tuksen kanssa. 

(6) Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee elokuun loppuun mennessä 
vuoden 2014 avustuksia koskevat hakukriteerit. 

Kannattajat: Anna Vuorjoki 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena. 

1 äänestys (päätös esittelijän ehdotuksesta poiketen) 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Esitän kappaleita 5 ja 6 muutettavaksi seuraavasti: (5) So-
siaali- ja terveyslautakunta tukee aloitteessa mainittua ehdotusta, jonka 
mukaan kaupungin tulisi valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti 
avustaa asukastiloja yhdestä paikasta. Rahoitusmallia tulee huolellises-
ti selvittää yhteistyössä keskushallinnon ja kaupunginhallituksen kans-
sa. (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee elokuun loppuun men-
nessä vuoden 2014 avustuksia koskevat hakukriteerit. 

Jaa-äänet: 4 
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Jouko Malinen, Tuomas Nurme-
la 

Ei-äänet: 9 
Maija Anttila, Miina Kajos, Husein Muhammed, Laura Nordström, Tuula 
Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjo-
ki 

Tyhjä: 0 
 

Poissa: 0 
 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662 

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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Nuorisolautakunta 16.05.2013 § 46 

HEL 2013-002181 T 00 00 03 

Päätös 

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Asukastilat ovat olennainen osa alueellisen osallistumisen välineistöä. 
Kokoontumis- ja toimintatilat tekevät alueen toimijoiden yhteistoiminnan 
mahdolliseksi. Parhaimmillaan asukastilat tuovat kaupunginosan eri-
ikäisiä kansalaisia yhteen tunnistamaan ja ratkomaan yhteisesti tunnis-
tettuja ongelmia. Asukastiloilla on merkittävä rooli myös alueellisten ta-
pahtumien - jopa kotiseutuilon - vahvistamisessa. 

Vuodesta 2011 asukastilojen tuesta on pääsääntöisesti vastannut sosi-
aali- ja terveysvirasto. Monissa tiloissa myös nuorisoasiainkeskus on 
toiminnallisena kumppanina ja siten osallistuu toimintamenojen katta-
miseen. 

Nuorisolautakunta toivoo, että asukastalojen tulevaisuutta mietittäessä 
muistetaan kiinnittää huomiota myös muiden kaupungin omistuksessa 
ja hallinnossa olevien tilojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Nuorisoasi-
ainkeskus haluaa olla edistämässä yhä vahvempaa yhteiskäytön kult-
tuuria. Nuorisoasiainkeskus on jo vuosia tarjonnut nuorisotiloja kansa-
laisten käyttöön - pääsääntöisesti kustannuksetta. Nuorisotalojen käyn-
timääristä tällä hetkellä 48 prosenttia tulee muusta kuin nuorisoasiain-
keskuksen omasta toiminnasta. Valmistellessaan vuoden 2014 tavoit-
teita nuorisoasiainkeskus on asettanut tavoitteeksi, että muu käyttö li-
sääntyy yhä entisestään. Nuorisolautakunta näkee, että tilojen moni-
puolinen ja monitoimijainen käyttö vahvistaa asuinalueita, suuntaa re-
sursseja oikein ja synnyttää mahdollisuuksia joustavammalle toiminnal-
le. Nuorisolautakunta näkee kaupungin hallinnoimien tilojen merkittä-
vänä kuntatalouden sopeuttamiskeinona. 

Asukastilojen osalta nuorisolautakunta pitää perusteltuna, että kiintei-
siin kustannuksiin liittyvien avustusten myöntämistä ja ehtoja selkeyte-
tään. Nuorisolautakunta pitää perusteltuna, että kiinteiden menojen 
myöntäminen keskitetään yhteen paikkaan. Järjestöjen avustamisen pi-
tää tapahtua hakijajärjestön luonteesta riippuen ao. asiantuntijalauta-
kunnan alaisuudessa. Nuorisolautakunta näkee, että vertailtavuuden li-
sääminen palvelisi myös alueiden välistä tasa-arvoa ja avoimempaa 
hallinnon kulttuuria.  Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että mahdolliset 
uudet järjestelyt toteutetaan tavalla, joka vahvistaa kansalaisten mah-
dollisuuksia itse määriteltävään ja yhdessä toteutettuun – itsenäiseen – 
kansalaistoimintaan. Nuorisolautakunta toivoo, että asukastilojen tukien 
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selvittämisen yhteydessä tarkastellaan  myös muiden tilojen uusia käyt-
tömahdollisuuksia kansalaistoimintaan. 

Käsittely 

16.05.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä lisäsi esityslistan kohdan 5 kolmanneksi virkkeeksi: "Järjestö-
jen avustamisen pitää tapahtua hakijajärjestön luonteesta riippuen ao. 
asiantuntijalautakunnan alaisuudessa." 

Esittelijä 
nuorisotoimenjohtaja 
Tommi Laitio 

Lisätiedot 
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045 

tommi.laitio(a)hel.fi 

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.05.2013 § 74 

HEL 2013-002181 T 00 00 03 

Päätös 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non: 

Niin sanotut asukastalot ja – tilat yleistyivät 1990 – luvun alkuvuosina. 
Tuolloin paikalliset yhdistykset vuokrasivat laman seurauksena vapau-
tuneita tyhjiä tiloja erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiinsa. Samaan aikaan 
uudisrakennusalueiden kaavoituksessa siirryttiin yksittäisten asuintalo-
jen harrastustiloista laajempiin yhteiskerhotiloihin, joiden ylläpitokus-
tannukset kerättiin asuntojen vastikkeissa. Asukastilat ovat lähtökohdil-
taan siten kansalaisyhteiskunnan luomuksia. Niihin keskittyi aina vuosi-
tuhannen lopulle saakka aktiivisin kaupunginosatoiminta. 

Silloisen kulttuuriasiainkeskuksen aluetyö alkoi 1990 – luvun puolivälis-
sä rakentaa verkostoa asukastilojen välille. Nostettuaan näkyvyyttään 
verkoston kautta alkoivat asukastalot saada myös taloudellista tukea 
pääasiassa kaupungin Terve ja Turvallinen Kaupunki – neuvottelukun-
nalta. Osa asukastaloista kuten Käpylän Klubi alkoi tehdä myös osto-
palvelusopimuksia eri hallintokuntien kanssa. Vuosituhannen vaihtees-
sa verkosto rekisteröityi yhdistykseksi. Laajentuneen verkoston talou-
dellinen riippuvuus kaupungista kasvoi edelleen. 

Terve ja Turvallinen Kaupunki – neuvottelukunnan lopettamisen jälkeen 
vuonna 2011 asukastalojen tuesta on vastannut pääsääntöisesti sosi-
aali- ja terveysvirasto.  Kulttuuritoimi on vuonna 2013 avustanut kiin-
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teissä kustannuksissa vain yhtä asukastilaa – Kumpula- Toukola - kylä-
tilaa. 

Asukastilojen kustannukset koostuvat pääasiassa vuokrista, palkoista 
ja erilaisista muuttuvista kustannuksista. Näitä kustannuksia katetaan 
monella tavalla koska asukastilojen kirjo on laaja. Kulttuuri- ja kirjasto-
lautakunta on perinteisesti ollut halukas tukemaan asukastiloissa järjes-
tettäviä kulttuuriprojekteja. Asukastilojen kustannusrakenteen moninai-
suuden vuoksi jatkossa olisikin hyvä, että avustukset käsitellään koko-
naisuutena yhdeltä luukulta. Tämä menettely olisi linjassa myös kau-
pungin strategian kanssa 

Sektorihallinnossa ongelman muodostavat asukastilojen kiinteisiin kus-
tannuksiin liittyvät avustukset. Tämän tuen kokonaisvaltainen selkiyt-
täminen aloitteessa esitetyllä tavalla on perusteltua. Tuen organisoin-
nissa on kuitenkin huolehdittava siitä, että asukastalotoiminta pysyy pe-
rusteiltaan riippumattomana osana kansalaisyhteiskuntaa. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on kokouksessaan 12.2.2013 kehottanut 
kulttuurikeskusta yhteistyössä muiden kaupungin hallintokuntien kans-
sa selventämään uusissa ja vanhoissa kaupunginosissa vaikuttavien 
asukastalojen ja kaupunkilaisten asukastoiminnan avustusten ja tukien 
tasaveroisuutta vuoden loppuun mennessä. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta kannattaa asukastilojen toiminnan rahoit-
tamista yhdeltä luukulta kaupungin strategian mukaisesti. Rahoitusmal-
lia pitää täsmällisemmin selvittää yhteistyössä keskushallinnon, sosiaa-
lilautakunnan ja kaupunginhallituksen kanssa. 

Käsittely 

14.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Toivo Laitinen: POISTO: "Myös muut lautakunnat ovat usein rajanneet 
tukensa niiden oman toimialan mukaan. Tämä linja on järkevä säilyttää 
kulttuuriprojektien osalta." 

LISÄYS: "Asukastilojen kustannusrakenteen moninaisuuden vuoksi jat-
kossa olisikin hyvä, että avustukset käsitellään kokonaisuutena yhdeltä 
luukulta. Tämä menettely olisi linjassa myös kaupungin strategian 
kanssa" 

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. 

Kannattajat: Jaana Alaja 

Vastaehdotus: 
Toivo Laitinen: POISTO: "Kulttuuri- ja kirjastolautakunta kannattaa asu-
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kastilojen kiinteisiin kustannuksiin kuten vuokriin ja palkkoihin kohden-
tuvien kaupungin avustusten keskittämistä yhteen paikkaan. Kulttuuri- 
ja kirjastolautakunnan roolina asukastilojen osalta olisi nykyistä yksise-
litteisemmin asukastiloissa tapahtuvan kulttuuritoiminnan avustami-
nen." 

LISÄYS: "Kulttuuri- ja kirjastolautakunta kannattaa asukastilojen toi-
minnan rahoittamista yhdeltä luukulta kaupungin strategian mukaisesti. 
Rahoitusmallia pitää täsmällisemmin selvittää yhteistyössä keskushal-
linnon, sosiaalilautakunnan ja kaupunginhallituksen kanssa" 

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. 

Kannattajat: Jaana Alaja 

07.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
va. kulttuurijohtaja 
Veikko Kunnas 

Lisätiedot 
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008 

ari.tolvanen(a)hel.fi 
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7 
Vt Yrjö Hakasen ja 21 muun valtuutetun talousarvioaloite            
Maunulan monitoimitalosta 

HEL 2013-002198 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: ”Me allekir-
joittaneet esitämme, että talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan 
2014 - 2016 varataan 2 miljoonaa euroa vuodelle 2014 ja 6,20 miljoo-
naa euroa vuodelle Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon 
uusien tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Samalla esitämme, että 
Maunulan alueellisen demokratiakokeilun tulosten pohjalta jatketaan 
uusien tilojen toimintaan liittyvää osallistuvan demokratian toimintamal-
lin kehittämistä.” 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa. Maunulan työ-
väenopisto, kirjasto ja nuorisotalo -hankesuunnitelma on laadittu 
12.3.2010 ja tarkennettu 16.3.2010. Hallintokuntien muuttuneiden tila-
tarpeiden vuoksi hankesuunnitelmaa päivitetään parhaillaan vastaa-
maan asukkaiden ja hallintokuntien tarpeita. Hankesuunnitelmassa tul-
laan huomioimaan Helsingin kaupungin vuoden 2013 alueellisen osal-
listumisen kokeiluun sisältyvä Maunulan demokratiahanke. 

Maunulan työväenopisto, kirjasto ja nuorisotalo -uudisrakennushanke 
ovat mukana talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa osana 
palvelutoiminnan muutos- ja lisätarpeiden edellyttämiä kohteita. Vuo-
den 2014 talousarvioon sisältyvässä talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelmassa on hankkeelle varattu 0,26 miljoonaa euroa vuodelle 
2014, 3,82 miljoonaa euroa vuodelle 2015 ja 4,69 miljoonaa euroa 
vuodelle 2016. 

Talon hankesuunnitelma valmistunee ja hankepäätös tehtäneen vuo-
den 2013 aikana. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2015 ja 
2016. Rakentaminen yhteen sovitetaan uuden kauppakeskuksen val-
mistumisen ja vanhan liikerakennuksen purkamisen kanssa. 

Maunulan demokratiahanke on valittu yhdeksi kansalaisvaikuttamisen 
pilottikohteista. Kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilais-
ten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Työväen-
opiston, kaupunginkirjaston ja nuorisoasiainkeskuksen edustajat ovat 
osallistuneet Maunulan demokratiahankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ja 
uudisrakennuksen suunnitteluryhmään on kutsuttu demokratiahank-
keesta edustajat. Kokemukset osallistuvan demokratian toimintamallis-
ta ja sen kehittämisestä Maunulassa ovat olleet hyviä. Demokratiapilot-
tien arviointi ja päätelmät tehdään vuoden 2013 lopussa, jonka jälkeen 
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alueellisen osallistumisen kokeilun jatkosta tullaan päättämään erik-
seen. 

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 13.2.2013 asia 41 

Päätöshistoria 

Suomenkielisen työväenopiston jk 28.05.2013 § 52 

HEL 2013-002198 T 00 00 03 

Päätös 

Johtokunta päätti antaa valtuutettu Yrjö Hakasen ja 21 muun valtuute-
tun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta (12.3.2013, Dno 2013002198) 
talousarvioon 2014  ja TASU 20142016  seuraavan lausunnon: 

Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman uudisra-
kennushankkeissa on ehdotettu Maunulan kirjaston, työväenopiston ja 
nuorisotoimen yhteishankkeelle 8,29 miljoonaa euroa vuosille 2014 
2015. 

Uudistalon tilaohjelmaa on muokattu alkuperäisestä suunnitelmasta, 
jossa olivat mukana kirjasto ja työväenopisto. Muokkauksella saatiin 
myös nuorisotoimen tarpeisiin soveltuvia tiloja mahtumaan kokonais-
hyötyalaan supistamalla sekä työväenopiston että kirjaston tilaohjelmaa 
tarveselvitysvaiheen tavoitteista. Näin saadaan vielä entisestään tehos-
tetuksi yhteisten tilojen käyttöä ja myös optimoiduksi eri hallintokuntien 
henkilökunnan työtä. Johtokunta päätti esittää lausunnossaan kiinteis-
tölautakunnalle, että Maunulan uudistalohankkeeseen (Metsäpurontie 4) 
varattaisiin määrärahat tilakeskuksen esityksen mukaisesti vuosille 
2013 - 2017 (Stojk 22.3.2013). Suunnitelman mukaan rakentaminen 
ajoittuu vuosille 2014 2015. 

Työväenopiston johtokunta on samalla tuonut esiin, että työväenopis-
ton talousarvioon tulee lisätä uuden rakennuksen aiheuttamia kuluja 
vastaavat määrärahat, jotta työväenopisto voi ottaa uudet tilat vastaan. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B7EB051AE-21B4-4991-852C-0F7610AF22CD%7D&vsId=%7B3AE114E0-8DFF-4B81-A8E6-026D534F3B85%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Työväenopiston johtokunta edelleen korostaa, että Maunulan uudisra-
kennuksen aiheuttamia lisäkustannuksia ei ole mahdollista kattaa työ-
väenopiston nykyisen budjettiraamin sisältä. Lisäksi tulisi varata määrä-
raha irtaimen omaisuuden hankintaan rakennuksen valmistumisvuodel-
le. 

Lisäksi johtokunta pitää tärkeänä uusien asuntoalueiden rakentamises-
sa sitä, että uusia koulu, kirjasto, nuoriso ja palvelutiloja suunnitelta-
essa ja rakennettaessa uusille asuinalueille (mm. Kalasatama, Jätkä-
saari) aikuisopetuksen tarpeet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. 
Tilojen monikäyttöisyyteen on myös kiinnitettävä erityistä huomiota 
suunnittelussa. 

Puoltaessaan Maunulan työväenopiston, kirjaston ja nuorisotoimen 
12.3.2010 päivätyn ja 16.3.2010 tarkennetun hankesuunnitelman hy-
väksymistä (Stojk 20.4.2010) johtokunta totesi: ”Jotta työväenopisto 
voisi ottaa uudet tilat vastaan, tulisi kaupunginhallituksen lisätä työvä-
enopiston käyttötalousarvioon vuositasolla 373200 euroa, jota nykyisen 
budjettiraamin sisällä ei voida kattaa.” 

Hankkeen käynnistymisen viivästymisen ja hallintokuntien muuttunei-
den tilatarpeiden vuoksi hankesuunnitelmaa päivitetään parhaillaan 
vastaamaan asukkaiden ja hallintokuntien tarpeita. 

Maunulan demokratiahanke on valittu yhdeksi kansalaisvaikuttamisen 
pilottikohteista. Kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilais-
ten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Valittujen 
hankkeiden toivotaan toimivan yhteistyössä myös muiden alueen toimi-
joiden kanssa. Työväenopiston, kirjaston ja nuorisoasiainkeskuksen 
edustajat ovat osallistuneet Maunulan demokratiahankkeen järjestämiin 
tilaisuuksiin ja uudisrakennuksen suunnitteluryhmään on kutsuttu de-
mokratiahankkeesta edustajat. 

Johtokunta pitää tärkeänä, että hanke toteutuu Maunulan keskustan ja 
ympäristön muutosten mahdollistamassa aikataulussa. Maunula toimii 
pilottina niin tilojen käytön, henkilökunnan osaamisen kuin palveluiden 
asukaslähtöisen järjestämisen suhteen. 

Maunulan uudistalohanke toteuttaa kaupungin hyväksymän strate-
giaohjelman tavoitteita seuraavasti: 

-Hanke tukee palvelukulttuurin muutosta ja aluekulttuurin ominaispiirtei-
tä. 

-Asiakkaiden vastaanotto järjestetään eri hallintokuntien yhteistyönä. 
Tavoitteena on tarjota asiakkaalle aiempaa kokonaisvaltaisempaa pal-
velua mahdollisimman vaivattomasti kahden tai kolmen hallintokunnan 
yhteistyönä. 
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- Palveluidean ytimenä on, että tulevassa uudisrakennuksessa hallinto-
kuntien toimet lomittuvat kaikilla tasoilla. Näin saadaan hallintokunta-
kohtaisen voimavarojen käytön synergeettisiä vaikutuksia aikaiseksi ai-
empaa tehokkaammin. 

Inhimillisen kasvun, kehityksen, oppimisen ja opiskelun muodot ja ym-
päristöt muuttuvat teknologisen kehityksen myötä, vaikka itse kasvuta-
pahtuma säilyykin samana. Tavoitteena on niin sanotun oppimisen olo-
huoneen kautta laajentaa oppimis ja opiskelumahdollisuuksia, kehittää 
ajassa elävää ja jopa sitä ennakoivaa oppimiskulttuuria. 

- Samalla tuotetaan tila, jossa  kaupunkilaisten on helppo kartuttaa tie-
tojaan ja taitojaan. 

- Talo toimii eri-ikäisten ja  eri kansallisuusryhmien yhteisenä kohtaus-
paikkana. Tilojen ja toimintojen tulee tukea ja mahdollistaa ihmisten vä-
lisiä kohtaamisia. 

Johtokunta pitää tärkeänä myös todeta, että työväenopiston organisaa-
tiorakenteen uudistus muuttaa työväenopiston tarjoaman koulutuksen 
suunnittelua ja toteutusta. Joustavuuden ja toiminnallisen ketteryyden 
varmistamiseksi on työväenopiston hallinnassa olevien tilojen helppo 
monikäyttöisyys tärkeää. Työväenopiston hallinnassa olevien tilojen 
laatu ja luonne arvioidaan tästä näkökulmasta uudestaan koko opiston 
tasolla (palveluverkkosuunnitelma). 

07.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
asiakaspalveluosaston osastopäällikkö 
Hannele Koli-Siiteri 

Lisätiedot 
Hannele Koli-Siiteri, asiakaspalveluosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88521 

hannele.koli-siiteri(a)hel.fi 
Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501 

taina.h.saarinen(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 247 

HEL 2013-002198 T 00 00 03 

Päätös 

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistötoimi toteuttaa tai hankkii hal-
lintokuntien käyttöön huonetiloja kaupunginhallituksen hyväksymien Ti-
lahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisella tavalla. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BAC5621FA-06CC-4B29-8C1E-DAED13B55220%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Maunulan työväenopisto, kirjasto ja nuorisotalo -uudisrakennushanke 
on mukana talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa osana 
palvelutoiminnan muutos- ja lisätarpeiden edellyttämiä kohteita. 

Maunulan työväenopisto, kirjasto ja nuorisotalo -hankesuunnitelma on 
päivätty 12.3.2010 ja tarkennettu 16.3.2010. Hallintokuntien muuttunei-
den tilatarpeiden vuoksi hankesuunnitelmaa päivitetään parhaillaan 
vastaamaan asukkaiden ja hallintokuntien tarpeita. Päivitetty hanke-
suunnitelma tuodaan päätöksentekoon päivityksen valmistuttua. 

Tilakeskus huomioi hankesuunnitelmassa Helsingin kaupungin vuoden 
2013 alueellisen osallistumisen kokeiluun sisältyvän Maunulan demo-
kratiahankkeen. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Matti Kuusela, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 38810 

matti.kuusela(a)hel.fi 

 

Nuorisolautakunta 16.05.2013 § 52 

HEL 2013-002198 T 00 00 03 

Päätös 

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Maunulaan on suunniteltu uutta nuorisotaloa jo 1980-luvulta lähtien. 
Suunnitelmat eivät ole kuitenkaan toteutuneet pääosin kaupungin ta-
louden ja toisaalta muiden kiireellisten rakentamishankkeiden vuoksi. 
Vuonna 2010 monitoimitalon hankesuunnitelman edellinen versio oli jo 
menossa kaupunginhallituksen päätettäväksi, mutta esitys vedettiin 
viime vaiheessa pois. Silloin kyse oli työväenopiston ja kirjaston yhdis-
telmästä. Nuorisotilojen tarve tuli hankesuunnitelmaan loppuvaiheessa. 
Nuorisotilan tarve nousi suunnitelmaan, koska silloisen Maunulan nuo-
risotalon tilojen todettiin vakavasti kosteuden vaurioittamiksi ja siten 
nuorten toimintaan soveltumattomiksi. Nuorisotila suljettiin pian sen jäl-
keen. Tiukan taloustilanteen vuoksi koko hankesuunnitelma ei edennyt 
toteutukseen. Nuorisotoiminnan väliaikaisiksi tiloiksi löydettiin alakoulun 
entinen hammashoitola, jossa tilaa on vain 120 m². Tämä tila toimii 
edelleen ainoana nuorten tilana Maunulassa. 

Vanhan hankesuunnitelman päivittäminen aloitettiin vuoden 2011 lopul-
la. Nuorten toiminnan tilatarpeet olivat edelleen ajankohtaisia ja nuori-
soasiainkeskus tuli mukaan Maunula-talon (kuten sitä nykyisin nimite-
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tään) hankkeen suunnitteluun täysivaltaisena osapuolena. Hankesuun-
nitelmaa on päivitetty työväenopiston, kirjaston ja nuorisoasiainkeskuk-
sen tiiviinä yhteistoimintana niin, että suunnitelma edennee päätöksen-
tekoon kiinteistölautakuntaan kesäkuussa 2013. 

Nykyisessä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 
2014-18 Maunula-talon suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu, ku-
ten talousarvioaloitteen tekijät toteavat, 0,2 miljoonaa euroa vuodella 
2013, 1,99 miljoonaa vuodelle 2014 ja 6,1 miljoonaa vuodelle 2015. 
Käytännössä Maunula-talon rakentamisen aikataulu on hiukan myö-
hentynyt muun muassa samalle tontille ensiksi rakennettavan kauppa-
keskuksen vuoksi. Tarkentuneen aikataulun mukaan Maunula-talon to-
teutus etenee seuraavien vaiheiden kautta. Talon hankesuunnitelma ja 
tarvittavat päätökset tehdään vuonna 2013, rakennussuunnittelu ajoit-
tuu alkuvuoteen 2014 ja rakentamaan päästään kauppakeskuksen 
valmistumisen ja vanhan liikerakennuksen purkamisen jälkeen kesällä 
2015. Maunula-talon arvioitu valmistumisaika on toukokuu 2016. 

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että Maunula-talon rakentaminen 
toteutetaan realistisen aikataulun mukaisesti. Siten nuorisoasiainkes-
kus on samalla kannalla aloitteentekijöiden esityksestä siirtää rakenta-
misohjelmaan varatut määrärahat suunnittelun osalta talousarvioon 
2014 ja rakentamisen osalta investointisuunnitelmaan 2014 -16. 

Samalla nuorisoasiainkeskus toteaa, että aloitteentekijöiden esittämä 
osallistuvan demokratian toimintamalli ja sen kehittäminen Maunulassa 
on kannatettava toimintatapa. Sen avulla voidaan vahvistaa osallistu-
vaa demokratiaa Maunula-talon uusien tilojen ja niihin tulevan toimin-
nan suunnittelua alueen asukkaiden, kirjaston, työväenopiston ja nuori-
sotalon kiinteänä yhteistoimintana. 

Esittelijä osastopäällikkö 
Mikko Vatka 

Lisätiedot Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036, harri.taponen(a)hel.fi 

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 07.05.2013 § 56 

HEL 2013-002198 T 00 00 03 

Päätös Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non: 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on 16.4.2008 hyväksynyt omalta osal-
taan Maunulan työväenopiston ja kirjaston 12.3.2008 päivätyn tar-
veselvityksen, joka laadittiin yhteistyössä työväenopiston, kaupunginkir-
jaston ja rakennusviraston kanssa. 
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Tilakeskuksen laatimassa kaupungin rakentamisohjelmassa hankkeen 
rakentamisvuosiksi oli merkitty vuodet 2014 – 2015. Rakentamisohjel-
masta tilakeskukselle 11.3.2009 antamassaan lausunnossa kulttuuri- ja 
kirjastolautakunta kiinnitti huomiota siihen, että kaupungin tulisi varau-
tua Maunulan kirjaston ja työväenopiston hankkeen rakentamiseen uu-
den keskuksen liikerakentamisen rytmissä, jolloin rahoitukseen tulisi 
varautua jo alkavalla suunnittelukaudella. 

Hankesuunnittelun loppuvaiheessa kävi ilmi, että nuorisotoimen Mau-
nulassa käytössä olevista tiloista joudutaan luopumaan sisäilmaongel-
mien vuoksi. Tilaohjelmaa muokkaamalla saatiin myös nuorisotoimen 
tarpeisiin soveltuvia tiloja mahtumaan kokonaishyötyalaan supistamalla 
sekä kirjaston että työväenopiston tilaohjelmaa tarveselvitysvaiheen ta-
voitteista. Näin saadaan vielä entisestään tehostetuksi yhteisten tilojen 
käyttöä ja myös optimoiduksi eri hallintokuntien henkilökunnan työtä. 

Hankesuunnitelma on päivätty 12.3.2010 ja tarkennettu 16.3.2010. 

Maunulan kirjasto-työväenopisto-nuorisotalo- hanke on mukana lauta-
kunnan hyväksymässä ehdotuksessa kirjastotoimen talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmaksi 2014 – 2018 (Kklk 12.3.2013). 

Hankkeen käynnistymisen viivästymisen ja hallintokuntien muuttunei-
den tilatarpeiden vuoksi hankesuunnitelmaa päivitetään parhaillaan 
vastaamaan asukkaiden ja hallintokuntien tarpeita. 

Hankkeen toteutuessa uuden tilan aiheuttamaa vuokranlisäyksestä ja 
henkilöstömenolisäyksestä syntyvää, kirjaston osalta yhteensä 190 000  
euron käyttötalousarvion vuotuista menolisäystä ei ole mahdollista kat-
taa kaupunginkirjaston nykyisen talousarvioraamin puitteissa. Jotta 
kaupunginkirjastolla olisi mahdollista vastaanottaa uudet tilat, tulisi val-
tuuston lisätä tarvittava osuus kaupunginkirjaston käyttötalousarvioke-
hykseen. 

Maunulan demokratiahanke on valittu yhdeksi kansalaisvaikuttamisen 
pilottikohteista. Kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilais-
ten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Valittujen 
hankkeiden toivotaan toimivan yhteistyössä myös muiden alueen toimi-
joiden kanssa. Maunulan kirjasto- työväenopisto- nuorisotalon hallinto-
kuntien edustajat ovat osallistuneet Maunulan demokratiahankkeen jär-
jestämiin tilaisuuksiin ja uudisrakennuksen suunnitteluryhmään on kut-
suttu demokratiahankkeesta edustajat. 

Esittelijä kirjastotoimen johtaja 
Tuula Haavisto 

Lisätiedot Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503 
sara.ihamaki(a)hel.fi 
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8 
Vt Yrjö Hakasen ja 5 muun valtuutetun talousarvioaloite              
koskien varhaiskasvatusta 

HEL 2013-002199 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen  vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että varhaiskasvatusviraston vuoden 
2014 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2014 - 2016 pohjaan 
lisättäisiin päivähoidon kehittämiseen kaupungin omana toimintana ja 
lähipalveluna 5 milj. euroa käytettäväksi mm. ryhmäkokojen pienentä-
miseen ja alan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työntekijöiden 
palkkaamisen lisäämiseen. Aloitteessa esitetään lisäksi, että investoin-
tiohjelmassa huomioidaan lasten päiväkotien rakentamisen lisätarve ja 
että päiväkodit toteutetaan uusille alueille heti asuntotuotannon alusta 
alkaen. 

Khs toteaa, että kaupungin vuoden 2014 talousarvion raamin lähtökoh-
tana on valtuustokauden 2013–2016 strategiaohjelman mukainen ta-
louden tasapaino ja tuottavuuden parantamista koskeva tavoite. 
Useimpien hallintokuntien toimintamenot eivät raamin mukaan kasva 
talousarvioon 2013 nähden. Määrärahaa on kohdennettu toiminnoille, 
joissa on väestönkasvusta aiheutuvaa väistämätöntä palvelutarpeen 
kasvua kuten esim. varhaiskasvatusvirastolle. Viimeisimmän väestöen-
nusteen mukaan alle kouluikäisten 0–6 -vuotiaiden lasten määrän en-
nustetaan kasvavan vuonna 2013 noin 1 030 lapsella ja vuonna 2014 
noin 1 100 lapsella. Varhaiskasvatusviraston menoraami vuodelle 2014 
on 370,8 milj. euroa, mikä on 15,5 milj. euroa enemmän kuin vuoden 
2013 talousarviossa. 

Helsingin päivähoidossa noudatetaan lasten päivähoidosta annetun 
asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta. Asetuksen 6 §:n mukaan päi-
väkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö 
enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä 
ja enintään neljää alle kolmevuotiasta lasta kohden. Lisäksi asetuksen 
mukaan joka kolmannella hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvalla tu-
lee olla vähintään opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taik-
ka muun alan ammatillinen tutkinto ja muilla hoito- ja kasvatustehtävis-
sä toimivilla vastaava, vähintään kouluasteinen tutkinto. 

Maaliskuussa 2013 Helsingin suomenkielisessä päivähoidossa oli lap-
siryhmissä työskenteleviä vakituisia hoito- ja kasvatushenkilöitä 
3126. Heistä lastentarhanopettajan tai erityislastentarhanopettajan teh-
tävässä työskenteli 1273 (41 %) ja lastenhoitajan tehtävässä 1853 
(59 %) henkilöä. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa ei ole varau-
duttu laajempaan hoito- ja kasvatushenkilöstöä koskevaan muutokseen. 
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Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 mukaan strategia-
kaudelle asetetaan vuotuiseksi investointien tasoksi 435 milj. euroa. 
Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys, onko 
hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puit-
teissa sekä toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja elä-
köitymiseen varautumiselle strategiassa asetetut tavoitteet. Uusille 
asuinalueille sijoittuvat hankkeet on ajoitettu aluerakentamisen ja väes-
töennusteiden mukaisesti siten, että ne voidaan toteuttaa tarpeita vas-
taavasti. 

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 13.2.2013 asia 42 

Päätöshistoria 

Kiinteistölautakunta 27.06.2013 § 355 

HEL 2013-002199 T 00 00 03 

Päätös 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Kiinteistölautakunnan / kiinteistöviraston tilakeskuksen toimivaltaan ei-
vät kuuluu päivähoidon sisällön kehittämiseen eivätkä henkilökunnan 
riittävyyteen ja koulutustasoon liittyvät talousarvioaloitteessa esitetyt 
kysymykset. 

Kiinteistölautakunta / kiinteistövirasto valmistelee taloussuunnitelmaeh-
dotuksen investointiohjelman päiväkotien osalta varhaiskasvatus- ja 
opetusviraston esitysten perusteella päätetyn talousarvioraamiin ja 
Helsingin kaupungin uuden strategiaohjelman 2013 - 2016 mukaisesti. 

Palveluhallintokuntien ehdotukset rakentamisohjelmaan perustuvat 
palveluverkkolinjauksiin sekä palveluverkkojen kehittämissuunnitelmiin. 
Uusille asuinalueille sijoitetut hankkeet on ajoitettu aluerakentamisen ja 
väestöennusteiden mukaisesti siten, että ne voidaan toteuttaa tarpeita 
vastaavasti. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC468F7A4-3276-4666-B3FE-CCE614B5BF02%7D&vsId=%7B9458A597-167E-43F6-AE66-6C910F5CA7B7%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD7637A93-01E5-482F-A0AF-6C5F5A79C599%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Merja Sederholm, projektiarkkitehti, puhelin: 310 43894 

merja.sederholm(a)hel.fi 
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466 

jarmo.raveala(a)hel.fi 

 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 75 

HEL 2013-002199 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Kaupungin vuoden 2014 talousarvion raamin lähtökohtana on valtuus-
tokauden 2013–2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapaino 
ja tuottavuuden parantamista koskeva tavoite. 

Useimpien hallintokuntien toimintamenot eivät raamin mukaan kasva 
talousarvioon 2013 nähden. Määrärahaa on kohdennettu toiminnoille, 
joissa on väestönkasvusta aiheutuvaa väistämätöntä palvelutarpeen 
kasvua kuten esim. opetusvirastolle. 

Ruotsinkielisen päivähoidon menoraami vuodelle 2014 on 21 880 eu-
roa, mikä on 661 000 euroa enemmän kuin vuoden 2013 tulosbudjetis-
sa. Määrärahat kasvavat vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna noin 
1,5 milj. euroa. 

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alle kouluikäisten 1-6-
vuotiaiden ruotsinkielisten lasten määrän ennustetaan kasvavan vuon-
na 2013 noin 20 lapsella ja vuonna 2014 noin 40 lapsella. Ruotsinkieli-
sen päivähoidon valitsevien suomen- ja muunkielisten lasten määrä 
vaihtelee ja sitä on vaikea ennustaa, mutta se lisää hieman lasten lu-
kumäärää ruotsinkielisessä päivähoidossa. 

Ruotsinkielisessä päivähoidossa palvelut toteutetaan pääsääntöisesti 
kaupungin omana toimintana. Yksityinen palvelutuotanto täydentää 
kaupungin itse tuottamia palveluja. 

Helsingin päivähoidossa noudatetaan lasten päivähoidosta annetun 
asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta. Asetuksen 6 §:n mukaan päi-
väkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö 
enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä 
ja enintään neljää alle kolmevuotiasta lasta kohden. Lisäksi asetuksen 
mukaan joka kolmannella hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvalla tu-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B602C8C75-AE3C-4C20-A90F-D0244F7F32F3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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lee olla vähintään opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taik-
ka muun alan ammatillinen tutkinto ja muilla hoito- ja kasvatustehtävis-
sä toimivilla vastaava, vähintään kouluasteinen tutkinto. 

Maaliskuussa 2013 Helsingin ruotsinkielisessä päivähoidossa oli lapsi-
ryhmissä työskenteleviä vakituisia hoito- ja kasvatushenkilöitä 389. 
Heistä lastentarhanopettajan tai erityislastentarhanopettajan tehtäväs-
sä työskenteli 145 ja lastenhoitajan tehtävässä 204 henkilöä. Vuoden 
2014 talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu laajempaan hoito- ja 
kasvatushenkilöstöä koskevaan muutokseen. 

Helsingin kaupungin uuden strategiaohjelman 2013–2016 mukaan stra-
tegiakaudelle asetetaan vuotuiseksi investointien tasoksi 435 milj. eu-
roa. Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys, 
onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin 
puitteissa sekä toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja 
eläköitymiseen varautumiselle strategiassa asetetut tavoitteet. 

Lapsimäärien pieni kasvu tulevina vuosina sekä ruotsinkielisen päivä-
hoidon tarve kaupungin uusilla asuinalueilla on otettu huomioon sekä 
opetusviraston taloussuunnitelmassa että investointiohjelmassa 2014–
2016. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Christer Sundqvist, vs. talouspäällikkö, puhelin: 310 86216 

christer.sundqvist(a)hel.fi 

 

Varhaiskasvatuslautakunta 21.05.2013 § 81 

Pöydälle 14.5.2013 

HEL 2013-002199 T 00 00 03 

Päätös 

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa talousarvioaloitteesta kaupun-
ginhallitukselle seuraavansisältöisen lausunnon. 

Kaupungin vuoden 2014 talousarvion raamin lähtökohtana on valtuus-
tokauden 2013–2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapaino 
ja tuottavuuden parantamista koskeva tavoite. 

Useimpien hallintokuntien toimintamenot eivät raamin mukaan kasva 
talousarvioon 2013 nähden. Määrärahaa on kohdennettu toiminnoille, 
joissa on väestönkasvusta aiheutuvaa väistämätöntä palvelutarpeen 
kasvua kuten esim. varhaiskasvatusvirastolle. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B09E44A44-16F4-4DD5-93FF-786E53363C9C%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Varhaiskasvatusviraston menoraami vuodelle 2014 on 368,0 milj. eu-
roa, mikä on 12,7 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarvios-
sa. Määrärahat kasvavat vuoden 2012 tilinpäätökseen (tilinpäätös tehty 
yhdenmukaiseksi hallinnon osalta) verrattuna 25,0 milj. euroa. 

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alle kouluikäisten 1–6-
vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2013 noin 760 
lapsella ja vuonna 2014 noin 850 lapsella. 

Varhaiskasvatusviraston palvelustrategian mukaisesti palvelut toteute-
taan pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana. Yksityinen palvelu-
tuotanto täydentää kaupungin itse tuottamia palveluja. Ostopalveluina 
hankitaan pieni osa palveluista, joissa vaaditaan erityistä osaamista. 
Lasten yksityisen hoidon tuen käytön ja kerhotoiminnan lisääntyminen 
otetaan huomioon päivähoidon palveluverkon suunnittelussa. Varhais-
kasvatusvirastossa nähdään, että väestöennusteen mukainen lapsi-
määrän kasvu aiheuttaa runsaasti uutta päivähoidon palvelutarvetta. 

Helsingin päivähoidossa noudatetaan lasten päivähoidosta annetun 
asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta. Asetuksen 6 §:n mukaan päi-
väkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö 
enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä 
ja enintään neljää alle kolmevuotiasta lasta kohden. Lisäksi asetuksen 
mukaan joka kolmannella hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvalla tu-
lee olla vähintään opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taik-
ka muun alan ammatillinen tutkinto ja muilla hoito- ja kasvatustehtävis-
sä toimivilla vastaava, vähintään kouluasteinen tutkinto. 

Maaliskuussa 2013 Helsingin suomenkielisessä päivähoidossa oli lap-
siryhmissä työskenteleviä vakituisia hoito- ja kasvatushenkilöitä 3126. 
Heistä lastentarhanopettajan tai erityislastentarhanopettajan tehtäväs-
sä työskenteli 1273 (41 %) ja lastenhoitajan tehtävässä 1853 (59 %) 
henkilöä. Vuoden 2007 keväällä lastentarhanopettajan tehtävässä 
työskenteli 37 % ja lastenhoitajan tehtävässä 63 % hoito- ja kasvatus-
henkilöstöstä, joten korkeammin koulutetun henkilöstön suhteellinen 
osuus on viime vuosina jonkin verran kasvanut. 

Varhaiskasvatusviraston talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 on 
varattu positiivisen diskriminaation määrärahaa 850 000 euroa, mikä 
vastaa vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa määriteltyä tasoa. Positiivi-
sen diskriminaation (PD) määrärahaa käytetään erityisesti hoito- ja 
kasvatushenkilöstön määrän ja osaamisen lisäämiseen niillä asuinalu-
eilla, joilla alueen indikaattorien perusteella on nähtävissä riskitekijöitä. 
Vuonna 2013 PD-rahalla on palkattu hoito- ja kasvatushenkilöstöä ase-
tuksen mukaiseen mitoitukseen kuuluvan henkilöstön lisäksi: viisi las-
tentarhanopettajaa, kolme erityislastentarhanopettajaa, kahdeksan las-
tenhoitajaa ja kaksi leikkipuistoissa toimivaa sosiaaliohjaajaa. Lisäksi 
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osaamista on vahvistettu muuttamalla 26 lastenhoitajan vakanssia las-
tentarhanopettajan vakansseiksi ja yksi lastentarhanopettajan vakanssi 
erityislastentarhanopettajan vakanssiksi. 

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu laajempaan 
hoito- ja kasvatushenkilöstöä koskevaan muutokseen. 

Helsingin kaupungin uuden strategiaohjelman 2013–2016 mukaan stra-
tegiakaudelle asetetaan vuotuiseksi investointien tasoksi 435 milj. eu-
roa.  Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys, 
onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin 
puitteissa sekä toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja 
eläköitymiseen varautumiselle strategiassa asetetut tavoitteet. 

Ehdotukset vuosien 2014–2018 rakentamishankeohjelmiin perustuvat 
varhaiskasvatusviraston palveluverkkolinjauksiin ja palveluverkkojen 
kehittämissuunnitelmiin. Uusille asuinalueille sijoittuvat hankkeet on 
ajoitettu aluerakentamisen ja väestöennusteiden mukaisesti siten, että 
ne voidaan toteuttaa tarpeita vastaavasti. 

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2014–2018 
on tällä hetkellä neljätoista päiväkotien uudishanketta, kolme päiväko-
tien ja kuusi leikkipuistojen peruskorjausta korvaavaa hanketta sekä 
kaksi paviljonkipäiväkotihanketta. Lisäksi siihen sisältyy 23 peruskorja-
ushanketta. Vuokra- ja osakehankeohjelmaan sisältyy lisäksi kuusi päi-
väkotihanketta. 

Varhaiskasvatusviraston hankkeiden tarve perustuu väestöennusteisiin 
ja alle kouluikäisten lasten määriin. Uusilla alueilla varaudutaan järjes-
tämään kunnallisia päiväkotipalveluja noin 61 prosentille 1–6-
vuotiaasta väestöstä. Väestöennusteen mukaan lasten määrä lisääntyy 
vuosina 2013–2018 runsaalla 4300 lapsella, minkä arvioidaan aiheut-
tavan 2 440 päiväkotitilapaikan tarpeen. Tällä hetkellä rakentamisoh-
jelmaan sisältyy suunnitelma 2 020 tilapaikan toteuttamisesta. 

14.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346 

armi.vaden(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1461B80C-1D4D-4E47-A5EA-93B970DCD4D7%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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9 
Vt Yrjö Hakasen ja 2 muun valtuutetun talousarvioaloite              
koskien vanhuspalveluja ja hoiva- ja hoitotakuuta 

HEL 2013-002200 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kiireettömän hoidon pääsyn mää-
räaikojen toteuttamiseksi lisätään sosiaali- ja terveyspalvelujen raamiin 
10 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2014 - 2016. 

Khs toteaa, että laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (niin sanottu vanhuspal-
velulaki) tulee voimaan asteittain 1.7.2013 alkaen. Iäkkäiden palveluis-
sa jatketaan palvelurakenteen muutosta siten, että kevyempien palve-
lujen osuus nousee, ja iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon paikka-
määriä tullaan tarkastelemaan vuosittain suhteessa palvelutarpeisiin ja 
palvelurakenteen muuttumiseen. Sosiaali- ja terveysvirasto on tehnyt 
kaupunginhallitukselle 30.6.2013 mennessä selvityksen lakiin varautu-
misesta. 

Sosiaali- ja terveysvirasto seuraa jatkuvasti hoitotakuun toteutumista ja 
tiedot ilmoitetaan viraston internet-sivuilla. Kiireettömään hoitoon pääsy 
on hyvällä tasolla ja hoitotakuun mukaiset tavoitteet katsotaan voitavan 
saavuttaa normaalirahoituksella. 

Aloitteessa mainittuja kolmea toimintamuotoa, perusterveydenhuoltoa, 
hammashuoltoa ja mielenterveystyötä, kehitetään jatkuvasti optimaalis-
ten toimintatapojen ja toimipisteverkostojen luomiseksi. Terveysase-
maverkosta tehdään selvitys 1.9.2013 mennessä. 

Vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2014 - 2016 ei si-
sälly aloitteessa mainittuja lisäyksiä. 

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 13.2.2013 asia 43 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BBFD804CA-9BCC-4D14-B849-61AFBC11BC37%7D&vsId=%7BDB18C239-B16E-4B3A-BCC9-BA25692E7CE2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 178 

HEL 2013-002200 T 00 00 03 

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Yrjö Hakasen ja 
kahden muun valtuutetun vanhuspalveluja ja hoiva- ja hoitotakuuta 
koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista (niin sanottu vanhuspalvelulaki) tulee 
voimaan asteittain 1.7.2013 alkaen. Sosiaali- ja terveysvirasto tekee 
kaupunginhallitukselle 30.6.2013 mennessä selvityksen lakiin varautu-
misesta. 

Iäkkäiden palveluissa jatketaan palvelurakenteen muutosta siten, että 
kevyempien palvelujen osuus nousee, ja iäkkäiden ympärivuorokauti-
sen hoidon paikkamääriä tullaan tarkastelemaan vuosittain suhteessa 
palvelutarpeisiin ja palvelurakenteen muuttumiseen. 

Sosiaali- ja terveysvirasto seuraa jatkuvasti hoitotakuun toteutumista ja 
tiedot ilmoitetaan viraston internet-sivuilla. Kiireettömään hoitoon pääsy 
on hyvällä tasolla ja hoitotakuun mukaiset tavoitteet katsotaan voitavan 
saavuttaa normaalirahoituksella. Talousarvio vuodelle 2014 ei sisällä 
erillistä lisäystä hoitotakuun toteuttamista varten. 

Aloitteessa mainittuja kolmea toimintamuotoa, perusterveydenhuoltoa, 
hammashuoltoa ja mielenterveystyötä, kehitetään jatkuvasti optimaalis-
ten toimintatapojen ja toimipisteverkostojen luomiseksi. Terveysase-
maverkosta tehdään selvitys 1.9.2013 mennessä. 

Edellä olevaan perustuen sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että 
vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2014-2016 ei sisälly 
aloitteessa mainittuja lisäyksiä. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Riittävillä, oikea-aikaisilla ja asiantuntevilla sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluilla voidaan edistää kaiken ikäisten ja erilaisissa elämäntilan-
teissa olevien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Lainsäädännön toimin-
nalle asettamien normien saavuttaminen takaa osaltaan asianmukaiset 
palvelut." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä virastopäällikkö Matti Toivola 
Lisätiedot Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662                                

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B7DAD1938-6DB9-49FD-B29E-80C29B2A936B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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10 
Vt Yrjö Hakasen ja 2 muun valtuutetun talousarvioaloite koskien  
sosiaali- ja terveystoimen määrärahoja  

HEL 2013-002201 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään 25 milj. euron määrärahalisäyksiä 
vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelman 
pohjaan. Lisäykset on kohdennettu mm. lapsiperheiden palveluihin, 
nuorten työllistämiseen, toimeentulotukeen, psykiatria- ja päihdepalve-
luihin sekä vanhusten palveluihin. Aloitteessa mainitaan myös selkeät 
palvelulupaukset, nopeat määräajat, palautejärjestelmä ja kaupungin 
omien palvelujen kehittäminen palvelusetelijärjestelmän sijaan. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
selkeät palvelulupaukset ja nopeat määräajat ovat hyväksyttyjä tavoit-
teita järjestettäessä sosiaali- ja terveysviraston palveluja käytännössä. 
Viraston osallisuus- ja asiakaspalaute kokonaisuudessa seurataan ja 
hyödynnetään välitöntä palautetta, asiakaskyselyjen tuloksia, osallista-
via menetelmiä ja lakisääteisiä raportteja. 

Samalla Khs toteaa, että 15.5.2013 kaupunginvaltuusto päätti, että so-
siaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi osto-
palvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön laajentamises-
ta päätetään lautakunnissa. Varmistetaan tasa-arvoiset palvelut kaikis-
sa sosioekonomisissa ryhmissä. 

Edelleen Khs toteaa, että nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi 
RESPA hankkeelle myönnettiin 5,2 milj. euroa kolmelle vuodelle Hel-
sinki 200 vuotta pääkaupunkina juhlavuoden erillismäärärahasta. Li-
säksi henkilöstökeskuksen työllisyydenhoidon budjetista on suunnattu 
aikaisempaa suurempi osuus yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvien nuor-
ten toimenpiteiden rahoittamiseen. 

Talousarviomäärärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään käyttö-
suunnitelmien valmistelun 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 
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1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 13.2.2013 asia 44 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 179 

HEL 2013-002201 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Yrjö Hakasen ym. 
sosiaali- ja terveystoimen määräraha lisäyksiä koskevasta talousarvio-
aloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 on 
laadittu kaupunginhallituksen 25.3.2013 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Sosiaali- ja terveysviraston menoraami on 2 143 115 000 eu-
roa. Siitä sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on 1 459 202 000 euroa, 
toimeentulotuen osuus on 158 000 euroa, työllisyyden hoitamiseen on 
kohdennettu 6107 000 euroa ja HUS kuntayhtymälle 519 806 000 eu-
roa. Sosiaali- ja terveysviraston kokonaisraami kasvaa 2,3 % vuoden 
2013 talousarviosta. Talousarvioraami ei mahdollista esitettyjä lisäyksiä. 
Em. raamien sisällä määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään 
syksyllä laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. 

Selkeät palvelulupaukset ja nopeat määräajat ovat hyväksyttyjä tavoit-
teita järjestettäessä sosiaali- ja terveysviraton palveluja käytännössä. 
Viraston osallisuus- ja asiakaspalaute kokonaisuudessa seurataan ja 
hyödynnetään välitöntä palautetta, asiakaskyselyjen tuloksia, osallista-
via menetelmiä ja lakisääteisiä raportteja. Kaupunginvaltuusto päätti oi-
keuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan jatkamaan 
25.8.2010 § 183 päätettyjä palvelusetelikokeiluja ajalla 1.7.2012 - 
31.12.2013. Lopulliset päätökset kokeilujen pohjalta tehdään vuoden 
2013 aikana. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Viraston toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen annetun raamin puit-
teissa mahdollistavat myös positiivisten terveysvaikutusten toteutumi-
sen." 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 
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Henkilöstökeskus 24.5.2013 

HEL 2013-002201 T 00 00 03 

Aloitteentekijät esittävät sosiaali- ja terveysvirastolle viiden miljoonan 
euron määrärahalisäystä nuorten työllistämiseen yhteiskuntatakuun to-
teuttamiseksi. 

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen on valtion vastuulla. Hallitus-
ohjelmassa todetaan nuorten yhteiskuntatakuusta, että jokaiselle alle 
25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, 
harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-, kuntoutuspaikka kolmen kuukauden ku-
luessa työttömäksi joutumisesta. 

Henkilöstökeskus valmisteli vuonna 2012 esityksen RESPA-
hankkeesta Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina juhlavuoden 10 miljoo-
nan euron erillismäärärahasta. Hanke-esitys hyväksyttiin kaupunginhal-
lituksessa joulukuussa 2012 ja hanke on käynnistynyt toukokuussa 
2013. Tavoitteena on yhteistyössä TE-toimiston kanssa toteuttaa nuor-
ten yhteiskuntatakuuta. RESPAn asiakkaiksi ohjautuvat TE-toimistosta 
ne alle 30-vuotiaat nuoret, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Hankkee-
seen on palkattu 10 uraohjaajaa, jotka tapaavat nuoria, laativat yhteis-
työssä nuoren kanssa suunnitelman työhön tai pitkäkestoiseen koulu-
tukseen pääsemiseksi ja tukevat nuorta yhdessä tehdyn suunnitelman 
toteuttamisessa. Arvio RESPAn kokonaisasiakasmäärästä on 1 000 
nuorta/vuosi. RESPAn tulosta tullaan mittaamaan vaikuttavuusarvioin-
tina. 

RESPA-hankkeen kokonaiskustannukset kolmelle vuodelle ovat noin 
5,2 miljoonaa euroa. Kuten edellä todettiin, rahoitus tulee erillismäärä-
rahana ja tarkoittaa vuositasolla runsaan 1,7 miljoonan euron lisäystä 
nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Lisäksi henkilöstökeskuk-
sen työllisyydenhoidon budjetista on suunnattu aikaisempaa suurempi 
osuus yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvien nuorten toimenpiteiden ra-
hoittamiseen. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuetun työn to-
teuttaminen sekä kaupungin työpaikoilla että Helsinki-lisällä yrityksissä 
ja yhdistyksissä. Henkilöstökeskus on arvioinut, että yhteenlaskettuna 
nämä kohdennukset tarkoittavat vuositasolla vähintään 8 miljoonan eu-
ron kaupungin erityispanostusta nuorten työllisyydenhoitoon ja yhteis-
kuntatakuun toteuttamiseen. 

Lisätiedot 
Jaana Karvonen, työllistämispäällikkö, puhelin: 310 79789 

jaana.karvonen(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B671B9CF4-F253-4264-B005-4E472EC0DDBE%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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11 
Vt Mari Holopaisen ja 32 muun valtuutetun talousarvioaloite            
kelluvan uimalan toteutuksesta 

HEL 2013-002202 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvioon lisät-
täisiin määrärahat kelluvan uimalan rakentamiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä on jo kaksi kaupungin omis-
tamaa maauimalaa sekä Pirkkolassa sijaitseva hiekkapohjainen uima-
allas. Lisäksi on uintimahdollisuus 28 rannalla, joista 15 on valvottuja. 
Ympärivuotisesti toimivia kaupungin uimahalleja Helsingissä sijaitsee 
13, joista neljä on liikuntaviraston ylläpitämää ja yhdeksässä muussa 
uimahallissa kaupunki on suurimpana omistajana. 

Uusille projektialueille sekä mm. Arabianrantaan on tehty tilavarauksia 
merivesiuimaloille ja kelluville uimaloille. Kaupunginhallitus toteaa, ettei 
kaupungin ole välttämättä tarkoituksenmukaista toteuttaa suunniteltuja 
kelluvia uimaloita itse, vaan ensin pitää selvittää yksityisten tahojen ha-
lukkuus toteuttaa hankkeita. Kelluvat uimalat sopivat hyvin yksityisenä 
hankkeena toteutettaviksi, niin että kaupunki osoittaisi hankkeelle pai-
kan ja yksityinen taho toteuttaisi ja ylläpitäisi uimalaa joiden yhteydessä 
voisi olla myös esimerkiksi sauna ja kahvila. 

Näin toimittiin, kun kaupunginhallitus päätti 10.6.2013 varata Katajano-
kalta tontin viideksi vuodeksi Korjaamo Groupin omistamalle Helsingin 
Allas Oy:lle, joka on luvannut investoida 5 miljoonaa euroa alueen ra-
kentamiseen. Alueelle on tulossa ympärivuotinen uinti- ja saunomis-
mahdollisuus. Liikuntavirasto on ollut mukana tämän hankkeen suunnit-
telussa, mutta sen ei tarvitse itse investoida hankkeeseen. Samoin on 
toimittu myös esimerkiksi Merihakaan valmistuneen Kulttuurisaunan 
kanssa, jossa on myös uintimahdollisuus. 

Kelluvien uimaloiden rakentajiksi on ollut muitakin halukkaita yksityisiä 
tahoja. Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin tulee ensin selvittää 
yksityisten toimijoiden halukkuus kelluvien uimaloiden toteuttamiseen. 
Koska halukkaita on ollut, ei kaupungin ole tarkoituksenmukaista lähteä 
kilpailemaan kelluvien uimaloiden ja saunojen rakentamisesta yksityis-
ten toimijoiden kanssa. Rajallisia liikuntatoimen määrärahoja tulee en-
nemmin kohdistaa liikuntaviraston ydintoimintaan. Esimerkiksi tämän 
Allas -hankkeen investointikustannukset vastaisivat noin puolta koko 
liikuntatoimen vuotuisesta investointibudjetista, jolla pidetään yllä kaik-
kia kaupungin liikuntapaikkoja. 
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Kaupunginhallitus katsoo, että nykyisessä 435 miljoonan euron inves-
tointiraamista ei ole osoitettavissa lisämäärärahoja kelluvan uimalan 
rakentamiseen. Liikuntarakentaminen on toteutettava liikuntaviraston 
rakennushankkeille ositettujen määräahojen puitteissa.  Liikuntavirasto 
asettaa hankkeet tärkeysjärjestykseen talousarvioehdotuksen ja talo-
ussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen mukaan. Ensisijaisia ovat täl-
löin peruskorjaushankkeet ja ylläpitokustannuksia vähentävät korvaa-
vat hankkeet sekä uusien asuntoalueiden toteuttamiseksi välttämättö-
mät hankkeet. Kelluvan uimalan ei voida katsoa kuuluvan ensisijaisiin 
hankkeisiin. 

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 Holopainen Mari talousarvioaloite Kvsto 13.2.2013 asia 39 

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 112 

HEL 2013-002202 T 00 00 03 

Päätös 

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Mari Holopainen ja eräät muut valtuutetut ovat esittäneet, että liikunta-
virasto varautuisi 2014 talousarvioesitystä valmisteltaessa kelluvan ui-
malan toteutukseen. 

Liikuntavirasto on useaan otteeseen esittänyt määrärahoja kelluvan 
uimalan toteuttamiseksi esimerkiksi Arabianrantaan tai Hernesaaren 
rantaan. Kelluva uimala loisi viraston mielestä paitsi uutta allastilaa 
myös uuden merellisen vetovoimakohteen merelliseen Helsinkiin. Pie-
nimuotoisen uimalan rakentaminen maksaisi 500 000 euroa ja suuren 
uimalan saisi aikaan 1 500 000 eurolla. Uimalan vaatimat määrärahat 
on kuitenkin aina karsittu talousarvioneuvotteluissa viraston esityksestä, 
eikä uimala sisälly vuoden 2014 esitykseenkään, eikä niitä ole lisätty 
talousarvioesitykseen, eikä taloussuunnitelmaesitykseen. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BEDE2EADF-B243-4C87-8437-A5B199AD4A8D%7D&vsId=%7B2E46FF39-DCA2-431A-86C4-7742D926BB6E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8850661C-F302-4816-AC49-071C09AE9473%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  48 (227) 
Kaupunginhallitus   
   
 13.11.2013  
   
 

 

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 
  

 

 

Kelluvan uimalan toteutuminen Helsinkiin ensi vuonna saattaa silti olla 
mahdollista, koska kaupunginhallitukselle on jätetty kaksikin esitystä 
rakennuspaikan vuokraamisesta Katajanokalta kelluvaa uimalaa varten. 
Kyseessä ovat N2 Helsinki Oy:n Platta -hanke ja korjaamo Group Oy:n 
hanke Allas – Helsinki Pool. Kiinteistövirasto valmistelee parhaillaan 
asiaa kaupunginhallitukselle. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785 
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12 
Vt Ville Jalovaaran ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloite 
kouluruokailun lisäresurssista 

HEL 2013-003014 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki varaa vuoden 
2014 budjettiin lisämäärärahaa kouluruokailuun, jonka avulla ruoka-
annoksen valmistamiseen voitaisiin käyttää 10 senttiä nykyistä enem-
män. 

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että 
koulu- ja opiskelijaruoka-palvelujen 10 sentin lisämääräraha ateriaa 
kohden merkitsisi opetusviraston taloudelliseen kehykseen noin 1,0 milj. 
euron määrärahalisäystä vuonna 2014.  Määrärahan lisäys on ristirii-
dassa Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013 -2016 ja sen talou-
den tasapainotavoitteiden kanssa. Kaupunginhallitus katsoo, että tuo-
reiden elintarvikkeiden ja ateriavaihtoehtojen nykytasoiset kouluruoka-
palvelut ovat riittävät ja monipuoliset. 

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 2013-003014 Jalovaara Ville talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 
asia 24 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 68 

HEL 2013-003014 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että oppilaat ja opiskelijat syövät päi-
vittäin koulussa tarjolla olevan aterian ja että kouluruoan laatu on kou-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BDC6E0CAF-F5CD-4073-8CE2-91978B38A567%7D&vsId=%7BA9915D96-8ACE-47A4-BA04-DD86CA8070F5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BDC6E0CAF-F5CD-4073-8CE2-91978B38A567%7D&vsId=%7BA9915D96-8ACE-47A4-BA04-DD86CA8070F5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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lu- ja opiskelijaruokailulle asetettujen tavoitteiden mukainen. Helsingin 
kaupungin koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen sisältö-, laatu- ja määrä-
taso on pääpiirteissään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruo-
kailusuosituksen 2008 mukainen. 

Helsingin kaupungin koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen laatu, ate-
riavaihtoehdot, ruokalistojen ja aterioiden monipuolisuus ja vaihtele-
vuus sekä vähimmäislaatutaso on kuvattu palvelukuvauksissa. Sopi-
mukset ja palvelukuvaukset sitovat palveluntuottajia. Palvelukuvaukset 
ovat osa opetusviraston ja palveluntuottajien välisiä sopimuksia. Erityis-
tä huomiota palvelukuvauksissa on kiinnitetty ruoan laatukriteereihin, 
riittävyyteen ja soveltuvuuteen eri ikäryhmille. Ateriavaihtoehtojen avul-
la on pyritty varmistamaan, että mahdollisimman moni löytäisi päivittäin 
itselleen sopivan ja mieluisan pääruoan lisäkkeineen. Helsingin koulu- 
ja opiskelijaruokapalvelujen laatutaso perustuu suomalaisiin asiakas- ja 
ikäryhmäkohtaisiin suosituksiin. 

Kouluruoan hyväksyttävyyttä oppilaiden ja opiskelijoiden keskuudessa 
lisää sen herkullinen ja syömään houkutteleva ulkonäkö, maku, tarjoi-
lun oikea-aikaisuus, palvelu ja ruokailuympäristön viihtyisyys. Opetusvi-
rasto on selvittänyt ruokailijoiden tarpeita yhdessä Palmian kanssa 
muun muassa sähköisen ruokailijakyselyn ja ravintolatoimikuntapilotti-
hankkeen avulla. Kaupungin selvityksissä on ilmennyt (Vastaus valtuu-
tettu Ville Jalovaaran kysymykseen oppilaiden osallistumisesta koulu-
ruokailuun sekä toimista kouluruokailun viihtyvyyden ja ruuan laadun 
parantamisesta 27.3.2013), että kouluruuan käyttöasteissa on huomat-
tavia eroja riippuen kouluasteesta. Käyttöastearvio ala-asteilla on noin 
95 % ja lukioissa noin 80–75 %. Yläasteilla käyttöaste on alhaisin vaih-
teluvälin ollessa 75–90 %. Tämä tarkoittaa sitä, että päivittäin jopa joka 
neljäs saattaa jättää päivittäin koulussa syömättä. 

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että kouluruoan merkitys oppilaiden 
ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta säilyy myös tulevaisuudessa ja 
että koulu- ja opiskelijaravintoloiden käyttöaste on päivittäin läsnä ole-
vien osalta mahdollisimman korkea. Tarkka koulu- ja opiskelijaruokai-
lun käyttöasteen selvittäminen edellyttää, että koulu ja palveluntuottaja 
yhdessä laskevat seurantajaksolla, kuinka moni läsnä olevista oppilais-
ta tai opiskelijoista jättää kokonaan osallistumatta ruokailuun. Helsin-
gissä kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ruokailee päivittäin yli 
50 000 koululaista ja opiskelijaa, joiden ruoka- ja makutottumuksissa 
on suuriakin eroja. 

Ravintolatoimikuntatoiminta ja sähköinen ruokailijakysely ovat keinoja 
nostaa kouluruoan arvostusta ja imagoa oppilaiden ja opiskelijoiden 
keskuudessa sekä varmistaa päivittäisten asiakaslähtöisten aterioiden 
toteutuminen. Kouluruoan korkea hyväksyttävyysarvo ja mieluisuus 
varmistavat parhaiten sen, että oppilaat ja opiskelijat myös syövät päi-
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vittäin heille valmistetun ja tarjoillun aterian ja että läsnä olevien sekä 
aterian kokonaan väliin jättävien määrä on mahdollisimman pieni. 

Opetusvirasto noudattaa koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen määrära-
havarausten osalta Helsingin kaupungin talousarvion laatimisohjeita. 
Opetusvirastolle annetun taloudellisen kehyksen puitteissa ei ole mah-
dollista lisätä koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen määrärahoja vuonna 
2014. Koulu- ja opiskelijaruokapalveluissa 10 sentin määrärahalisäys 
ateriaa kohden tarkoittaisi opetusviraston kehykseen noin 1 miljoonan 
euron lisäystä vuonna 2014. Määrärahalisäyksessä ei ole mukana ope-
tusviraston ruotsinkielisen päivähoidon ateriahinnan määrärahakorotus-
ta 10 sentillä ateriaa kohden. 

Mikäli opetusviraston taloudelliseen kehykseen lisätään koulu- ja opis-
kelijaruokapalveluihin 10 senttiä ateriaa kohden vuonna 2014, tulisi 
palveluntuottajalta samassa yhteydessä edellyttää selvitystä siitä, mil-
laisia laadullisia vaikutuksia määrärahalisäyksellä on päivittäisiin ateri-
oihin ja miten määrärahalisäys on tarkoitus kohdentaa koulu- ja opiske-
lijaruokapalveluissa. 

Käsittely 

28.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Keskustelu. 

Jäsen Jalovaara ehdotti, että esityslistan 4. merkityn kappaleen ("Kou-
luruoan hyväksyttävyyttä oppilaiden…") jälkimmäisen virkkeen ”Ope-
tusvirasto on selvittänyt ruokailijoiden tarpeita yhdessä Palmian kanssa 
muun muassa sähköisen ruokailijakyselyn ja ravintolatoimikuntapilotti-
hankkeen avulla.” jälkeen lisätään kohta: 

"Kaupungin selvityksissä on ilmennyt (Vastaus valtuutettu Ville Jalo-
vaaran kysymykseen oppilaiden osallistumisesta kouluruokailuun sekä 
toimista kouluruokailun viihtyvyyden ja ruuan laadun parantamisesta 
27.3.2013), että kouluruuan käyttöasteissa on huomattavia eroja riip-
puen kouluasteesta. Käyttöastearvio ala-asteilla on noin 95 % ja luki-
oissa noin 80–75 %. Yläasteilla käyttöaste on alhaisin vaihteluvälin ol-
lessa 75–90 %. Tämä tarkoittaa sitä, että päivittäin jopa joka neljäs 
saattaa jättää päivittäin koulussa syömättä." 

Kannattajat: jäsenet Razmyar, Ahva, Rydman. 

Jäsen Ahva ehdotti, että esityslistan 3. merkityn kappaleen ("Helsingin 
kaupungin koulu- ja…") loppuun lisätään: 

"Opetuslautakunta suosittaa kaupunginhallitukselle, että pakollisesta 
viikottaisesta kasvisruokapäivästä luovutaan, jotta oppilaiden läsnäolo 
kouluruokailussa lisääntyisi ja hukkaan heitettävän ruoan määrä vä-
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henisi. Siitä saatavat säästöt käytetään kouluruoan laadun parantami-
seen ja suomalaisen lähiruoan suosimiseen." 

Kannattaja: jäsen Rydman. 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Ahvan ehdotus 

Jaa-äänet: 9 
jäsenet Alanko-Kahiluoto, Ekman, Hannula, Jalovaara, Leoni, Nordman, 
Palm, Raittinen, Razmyar 

Ei-äänet: 2 
jäsenet Ahva, Rydman 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus. 

2 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Jalovaaran ehdotus 

Jaa-äänet: 0 

Ei-äänet: 11 
jäsenet Ahva, Alanko-Kahiluoto, Ekman, Hannula, Jalovaara, Leoni, 
Nordman, Palm, Raittinen, Razmyar, Rydman 

Hyväksyttiin jäsen Jalovaaran ehdotus. 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307 

airi.rintamaki(a)hel.fi 

 

Palmia-liikelaitoksen jk 02.05.2013 § 25 

HEL 2013-003014 T 00 00 03 

Päätös 

Valtuutettu Jalovaara on aloitteessaan esittänyt lisäresursseja koulu-
ruokailuun, liite 1 
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Palmia-liikelaitoksen johtokunta toteaa, että Palmia toimii opetusviras-
ton kanssa tilaaja-tuottajamallilla. Palmia tuottaa kouluihin sitä ruokaa 
ja ruokapalvelua, mitä opetusvirasto meiltä tilaa omien määrärahojensa 
puitteissa. Ruokapalvelua suunnitellaan yhdessä molempien osapuol-
ten tiiviissä yhteistyössä. 

Palmian kouluruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa maukasta, terveel-
listä ja turvallista ruokaa kouluihin niillä resursseilla, jotka kunnalliseen 
kouluruokailuun Helsingissä on osoitettu. 

Tavoitteenamme on tehdä ruoasta sekä ruokailuhetkestä sellainen, että 
mahdollisimman moni koululainen nauttisi koko kouluaterian päivittäin. 
Uskoaksemme samaa toivovat myös useimpien lasten vanhemmat. 
Suomalainen – ja helsinkiläinen – kouluruoka on kansainvälisestikin ar-
vostettu tuote, josta me kaikki voimme olla ylpeitä. 

Esittelijä 
toimitusjohtaja 
Antti Värtelä 

Lisätiedot 
Paul-Erik Sultsi, puhelin: 310 32996 

paul-erik.sultsi(a)palmia.fi 
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13 
Vt Seppo Lampelan ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloite          
liikuntatilojen määrärahasta 

HEL 2013-003015 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvion 2014 raamiin ja ta-
loussuunnitelmaan 2014–16 lisätään 2 milj. euroa toimintamenoihin, 
erityisesti matalan kynnyksen ja lähiliikuntapalveluihin, ja 2 milj. euroa 
investointisuunnitelmaan kullekin vuodelle liikuntavirastolle. 

Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntavirasto siirtyi vuoden 2013 alusta 
kokonaisuudessaan nettobudjetointiin. Nettobudjetointi kannustaa ha-
kemaan uusia tuottomahdollisuuksia ja etsimään kohteita kustannus-
säästöihin. Nettobudjetissa liikuntatoimelle on talousarviossa asetettu 
sitova toimintakate, jota ei saa heikentää. Tämän vuoksi menoja ei siis 
voida lisätä, ilman että tulot lisääntyisivät yhtä paljon. 

Voimavarojen suuntaamisessa suositaan väestöryhmiä, joille terveyden 
eriarvoisuuden riskit kasautuvat. Näiden ryhmien vähäisen liikunnan 
tunnistamista tehostetaan ja heille tarjotaan edullisia liikuntamahdolli-
suuksia. Lähiöliikunta on integroitu liikunnanohjaukseen. Maahanmuut-
tajille järjestetään liikuntatoimintaa. Ikääntyneiden toimintakykyä ylläpi-
detään liikuntaviraston senioriliikunnalla 

Vuoden 2014 talousarviossa liikuntarakentamiseen on jo lisätty raamiin 
nähden 1,2 milj. euroa. Lisäksi mm. Lähiörahastosta on myönnetty 
vuonna 2013 yli miljoona euroa erilaisiin liikuntaa edistäviin hankkeisiin. 
Näistä suuri osa edistää juuri talousarvioaloitteessa mainittuja matalan 
kynnyksen lähiliikuntapalveluja. Khs katsoo, että nykyisen 435 miljoo-
nan euron investointiraamin sisällä ei ole tällä hetkellä siirrettävissä li-
sämäärärahoja liikuntatilojen rakentamiseen. Jatkovuosinakaan tämä ei 
ole mahdollista, ellei muiden toimialojen investointeja karsita vastaa-
vasti 

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 Lampela Seppo talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 34 
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Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 199 

HEL 2013-003015 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Seppo Lampelan 
ym. määrärahojen lisäystä liikuntapalveluja koskevasta talousarvioaloit-
teesta seuraavan lausunnon: 

"Liikunta, ulkoilu ja liikuntapalvelut ovat tärkeitä hyvinvoinnin, terveyden 
ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä. Sosiaali- ja terveysvirasto 
kannustaa helsinkiläisiä liikkumaan omaehtoisesti ja hyödyntämään 
kaupungin ylläpitämää monipuolista liikuntatarjontaa. Liikuntaa voi har-
rastaa kaupungin palvelujen piirissä maksutta tai kohtuullista korvausta 
vastaan. Ulkoilumahdollisuudet Helsingissä ovat hyvät. 

Syrjäytymisen ja terveyserojen kaventumiseen vaikuttavat monet tekijät 
yhtä aikaa, jotka liittyvät esimerkiksi työmarkkina-asemaan, toimeentu-
lon vaikeuksiin tai elintapoihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, 
että liikunta on hyvä ja terveellinen tapa edistää hyvinvointia ja että hel-
sinkiläisiä tulee kannustaa omaehtoisten liikuntaharrastusten pariin. 
Kuitenkin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimialaan eivät kuulu liikuntapaikkainvestoinnit eivätkä lii-
kuntapalvelujen toimintamenot. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Matalan kynnyksen liikuntatilojen määrän lisääminen vähentää terve-
yseroja ja lisää hyvinvointia." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 113 

HEL 2013-003015 T 00 00 03 

Päätös 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
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http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6156EF29-A229-4621-99D2-3B1625CF0104%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B78F766F6-7516-44EE-AA42-D66FEA7628AB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  56 (227) 
Kaupunginhallitus   
   
 13.11.2013  
   
 

 

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 
  

 

 

Seppo Lampela ja eräät muut valtuutetut ovat esittäneet, että talousar-
vion 2014 raamiin ja taloussuunnitelmaan 2014-2016 lisätään 2 miljoo-
naa euroa toimintamenoihin, erityisesti matalan kynnyksen ja lähiliikun-
tapalveluihin, ja 2 miljoonaa euroa investointisuunnitelmaan kullekin 
vuodelle. 

Liikuntatoimen investointeihin käytettävät määrärahat ovat raamin myö-
tä pienentyneet oleellisesti. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että in-
vestointeja ei voida tehdä niillekään uusille asuinalueille, joiden toteu-
tus on meneillään tai alkamassa. Liikuntavirasto joutuu vuosittain työ-
ohjelmaansa laatiessa priorisoimaan perusparannusta niihin kiinteistöi-
hin ja ulkoilualueisiin, joiden kunto on oleellisesti heikentynyt. Vanhat 
olympiarakennukset esimerkiksi vaativat lähivuosina merkittäviä perus-
parannuksia ja ne ovat kalliita. 

Liikuntatoimen toimintamenot ovat myös vähentyneet ja liikuntalauta-
kunta pitää valtuustoaloitteessa esitettyjä menolisäyksiä niihin ja inves-
tointeihin periaatteessa kannatettavina. 

Käsittely 

28.05.2013 Ehdotuksen mukaan 

Sallamaari Muhonen saapui klo 16:16 tämän asian käsittelyn aikana. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785 

 

Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 250 

HEL 2013-003015 T 00 00 03 

Päätös 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Lautakunta toteaa, että liikuntatoimelle on osoitettu talousarviossa sekä 
omat käyttötalousmäärärahat että investointimäärärahat. Tämän takia 
lautakunta toteaa, että aloite ei ole kiinteistölautakunnan toimialaa. 

Esittelijä tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot Mårten Lindholm, hankeohjelmoija, puhelin: 310 31831 
marten.lindholm(a)hel.fi 

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319 
irmeli.grundstrom(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B78F766F6-7516-44EE-AA42-D66FEA7628AB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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14 
Vt Seppo Lampelan ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite 
tietotekniikkaosaston kehittämisestä 

HEL 2013-003016 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Valtuutettu Seppo Lampela ja kaksi muuta valtuutettua esittävät talo-
usarvioaloitteessaan, että talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniik-
kaosastolle palkataan ohjelmoijia valvomaan yrityksiltä tilattavien tieto-
järjestelmien laatua sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä 
asukkaiden kanssa kunnan tarpeisiin sopivia avoimen lähdekoodin jär-
jestelmiä. 

Lisäksi tietotekniikkaosastolle tulisi palkata data-analyytikoita, jotka 
mahdollistavat kaupungin tuottaman datan hyödyntämisen demokratian 
välineenä, mikrotukihenkilöitä asukastilojen tietokonejärjestelmien ra-
kentamiseen ja kehittämiseen yhdessä käyttäjien kanssa sekä käyttö-
liittymä- ja käytettävyyssuunnittelijoita varmistamaan osaston itsensä 
tuottamien järjestelmien käytettävyys. 

Kaupunginhallitus toteaa, että virastot ja liikelaitokset hankkivat tietojär-
jestelmiä toimintansa tueksi. Tietotekniikkaohjelman mukaisesti kau-
punki pyrkii keskittämään toimialariippumattoman tietotekniikan palvelut 
kaupunkiyhteiseen palvelukeskukseen ja vapauttamaan näin resursse-
ja hallintokuntien ydintoiminnan tietotekniseen tukemiseen. Ydintoimin-
taa palvelevien järjestelmien hankinnassa tarvitaan toimialaosaamista, 
eikä sen keskittämistä kaupunkitasolle ole pidetty järkevänä. 

Helsingin kaupunki on pitkään noudattanut käytäntöä, jossa tarvittavat 
tietotekniikkaratkaisut hankitaan pääosin valmisratkaisuina kilpailutta-
malla alan toimittajia. Kaupungilla ei ole omaa ohjelmistotuotantoa. Tie-
totekniikkaohjelmassa vuosille 2012–2014 (Khs 30.1.2012) todetaan, 
että kaupunki toteuttaa monitoimittajapolitiikkaa ja hyödyntää markki-
noiden valtavirtateknologioita. Tietotekniikkaohjelmassa ei ole pidetty 
tarpeellisena oman ohjelmistotuotannon aloittamista. 

Talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto pyrkii tukemaan 
hallintokuntien tietoteknisiä hankintoja mm. tarjoamalla hanke- ja pro-
jektipäällikkökoulutusta ja tarjoamalla tietotekniikan osaamiskeskuksen 
kautta asiantuntijoita mm. projektien johtamiseen, vaatimusmäärittelyyn, 
arkkitehtuurityöhön sekä käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnitteluun. 
Kaikkea it-hankkeissa tarvittavaa asiantuntemusta ei ole tarkoituksen-
mukaista palkata kaupungin palvelukseen. 

Kaupunki on hyödyntänyt ketterää ohjelmistokehitystä hankkimalla oh-
jelmistokehittäjiä kilpailutuksen kautta sopiviksi katsotuille kehitysalueil-
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le mm. palvelukartan ja toimipisterekisterin kehitykseen. Kokemukset 
ovat olleet hyviä ja ketterän ohjelmistokehityksen laajentamista suunni-
tellaan uusille alueille mm. sähköiseen asiointiin ja verkkopalveluihin. 
Kilpailutuksen avulla saadaan käyttöön asiantuntevimmat resurssit kul-
lekin kehitysalueelle. Kaikkeen ohjelmistokehitykseen tämä malli ei so-
vellu. 

Kaupunki on järjestänyt asukkaiden käyttöön yleisötyöasemia sekä 
omissa toimitiloissaan että asukastiloissa. Omissa tiloissa oleville työ-
asemille antavat käyttötukea kyseisten virastojen tukihenkilöt. Asukasti-
loissa oleville yleisötyöasemille (mm. Kontu- ja Mellupiste) on talous- ja 
suunnittelukeskus järjestänyt tukipalvelut Lasipalatsin Mediakeskuksen 
kautta. Tuen tarvetta seurataan yhteistyössä käyttäjien ja muiden asu-
kastilojen toimijoiden kanssa ja tuen järjestämiseen pyritään löytämään 
mahdollisimman toimivat ja kustannustehokkaat ratkaisut. 

Tietotekniikkaohjelman mukaisesti kaupungin eri toimijat, tietokeskus, 
Forum Virium, tietotekniikkaosasto ja hallintokunnat, pyrkivät kaikin ta-
voin toimimaan avoimen datan saatavuuden ja käytön lisäämisen hy-
väksi. Kaupungin tavoitteena on saada avoin data mahdollisimman 
käyttökelpoiseen muotoon niin, että avoimet kehittäjäyhteisöt voivat 
hyödyntää sitä sovelluskehityksessään ja sekä kaupunki itse että muut 
tahot esim. tutkimuslaitokset voivat hyödyntää sitä analyyseissään. Tie-
tokeskus ja kaupunginkirjasto antavat opastusta avoimen datan hyö-
dyntämisessä mm. Lasipalatsin Kohtaamispaikalla. Kaupunki on Forum 
Viriumin kautta aktiivisesti osallisena ja järjestämässä jo viidettä kertaa 
toteutuvaa ja avointa dataa hyödyntävää Apps4Finland kilpailua. Lisäk-
si talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto on yhdessä Fo-
rum Viriumin kanssa järjestänyt säännöllisesti kehittäjäyhteisötapaami-
sia ja niitä on tarkoitus jatkaa. 

Kaupunki on myös mukana Code4Europe ohjelmassa, jossa kaupunki 
testaa itsekin avoimeen tietoon ja avoimiin työkaluihin perustuvaa so-
vellusten tekemistä ja on antanut kahdelle ohjelmistokehittäjälle mah-
dollisuuden työskennellä määräaikaisesti Helsingissä. Työskentelystä 
on jo saatu tuloksia: Open Ahjon varaan on toteutettu asukkaiden käyt-
töön tarkoitettu, avoimen koodin tuotteisiin pohjautuva käyttöliittymä. 

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 Lampela Seppo talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 35 
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15 
Vt Sirpa Asko-Seljavaaran ja 18 muun valtuutetun talousarvioaloite 
koskien omaishoidon määrärahan lisäämistä 

HEL 2013-003018 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään omaishoidon määrärahan korottamista 
siten, että omaishoitajien lukumäärä kasvaa 7 %, omaishoidon koti-
avustajien ja virkistysvapaan sijaisten lisäämistä, omaishoitajien ja -
hoidettavien kuljetusten parantamista sekä vapaaehtoistyön koor-
dinaattorien palkkaamista kaikille palvelualueille 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön 
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoi-
dettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on lakisääteinen 
kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista 
hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajalla tarkoite-
taan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt 
kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoidon tuen piirissä ole-
vien määrä on Helsingissä viime vuosina kasvanut. Vuonna 2012 
omaishoidon tuen saajia oli yhteensä 3 698, joista vammaispalveluissa 
973, kehitysvammahuollossa 583 ja yli 65-vuotiaiden palveluissa 2 155. 

Omaishoitajia tuetaan eri palvelumuodoilla, joita ovat kotiavustajapalve-
lu (13 kotiavustajaa), sijaisomaishoito, omaishoidon toimintakeskukset 
sekä omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien palveluseteli. Kulje-
tukset sisältyvät omaishoitoon päivätoiminnan osalta. Meneillään on li-
säksi omaishoitajien jaksamista edistävä hanke, jossa kehitetään osa-
vuorokautista hoitoa virkistysvapaan mahdollistamiseen, palvelusetelei-
tä kotiin annettaviin palveluihin sekä ei-lakisääteisiin vapaapäiviin, pal-
veluohjauksen tehostamista ja omaishoitajien valmennuskursseja. Tu-
kimuodot suunnitellaan ja toteutetaan perustuen yksilölliseen suunni-
telmaan. 

Sosiaali- ja terveysvirastossa toimii neljä vapaaehtoistoiminnan koor-
dinaattoria, joiden tehtävät on määritelty sisällöllisesti, ei maantieteelli-
sesti alueittain. Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edelleen 
omaishoitajien määrän lisäys ja omaishoitajien tukeminen. Vuoden 
2014 talousarvioon sisältyy omaishoitajien määrän lisääminen 200:lla 
(5,4 %). Lisäksi omaishoitoa kehitetään kokonaisvaltaisesti parhaillaan 
työskentelevän valtakunnallisen omaishoidon kehittämistyöryhmän 
suositusten ja mahdollisten tulevien lainsäädännön muutosten pohjalta. 

Talousarvio vuodelle 2014 ei sisällä aloitteessa mainittuja lisäyksiä 
omaishoidon kotiavustajien eikä viraston vapaaehtoistyöntekijöiden lu-
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kumäärään. Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 
2014 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 Asko-Seljavaara Sirpa talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 18 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 180 

HEL 2013-003018 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Sirpa Asko-
Seljavaaran ja 18 muun valtuutetun omaishoidon määrärahan lisäämis-
tä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henki-
lön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun 
hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on lakisäätei-
nen kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palve-
luista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajalla 
tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on 
tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 

Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä on Helsingissä viime vuosina 
kasvanut. Vuonna 2012 omaishoidon tuen saajia oli yhteensä 3 698, 
joista vammaispalveluissa 973, kehitysvammahuollossa 583 ja yli 65-
vuotiaiden palveluissa 2 155. 

Omaishoitajia tuetaan eri palvelumuodoilla, joita ovat kotiavustajapalve-
lu (13 kotiavustajaa), sijaisomaishoito, omaishoidon toimintakeskukset 
sekä omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien palveluseteli. Kulje-
tukset sisältyvät omaishoitoon päivätoiminnan osalta. Meneillään on li-
säksi omaishoitajien jaksamista edistävä kärkihanke, jossa kehitetään 
osavuorokautista hoitoa virkistysvapaan mahdollistamiseen, palve-
luseteleitä kotiin annettaviin palveluihin sekä ei-lakisääteisiin vapaapäi-
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viin, palveluohjauksen tehostamista ja omaishoitajien valmennuskurs-
seja. Tukimuodot suunnitellaan ja toteutetaan perustuen yksilölliseen 
suunnitelmaan. 

Sosiaali- ja terveysvirastossa toimii neljä vapaaehtoistoiminnan koor-
dinaattoria, joiden tehtävät on määritelty sisällöllisesti, ei maantieteelli-
sesti alueittain. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston 
tavoitteena on edelleen omaishoitajien määrän lisäys ja omaishoitajien 
tukeminen. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy omaishoitajien määrän 
lisääminen 200:lla (5,4 %). Lisäksi omaishoitoa kehitetään kokonaisval-
taisesti parhaillaan työskentelevän valtakunnallisen omaishoidon kehit-
tämistyöryhmän suositusten ja mahdollisten tulevien lainsäädännön 
muutosten pohjalta. Talousarvio vuodelle 2014 ei sisällä aloitteessa 
mainittuja lisäyksiä omaishoidon kotiavustajien eikä viraston vapaaeh-
toistyöntekijöiden lukumäärään. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Omaishoidon tuki mahdollistaa eri tavalla vammaisten sekä ikääntynei-
den asumisen kotona toimintakykyä rajoittavista seikoista huolimatta. 
Yksi keskeisimpiä omaishoidon onnistumisen edellytyksiä on omaishoi-
tajan jaksaminen tehtävässään. Jaksamista voidaan edistää järjestä-
mällä omaishoitajalle yksilölliset, riittävät ja oikea-aikaiset tukipalvelut 
sekä lakisääteiset vapaat." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662 

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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16 
Vt Kauko Koskisen ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloite          
sorateiden asfaltoimisesta 

HEL 2013-003019 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2014 talousarvi-
oon varataan vähintään 7 miljoonaa euroa sorateiden kunnostamiseen 
ja asfaltoimiseen. Sama summa on otettava jatkuvasti myös talous-
suunnitelmaan niin, että vanhat soratiet tulevat kunnostetuiksi vuoteen 
2021 mennessä.” 

Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että tällä 
hetkellä rakentamattomia sorakatuja on kaikkiaan 223. Niiden yhteispi-
tuus on noin 39 kilometriä. Kaikkien katujen rakentaminen kestopääl-
lysteisiksi kaduiksi maksaa vuoden 2013 hintatasolla noin 53 miljoonaa 
euroa. Määrässä eivät ole mukana Östersundomin alueliitoksessa Hel-
singille siirtyneiden alueiden soratiet. Koillisessa suurpiirissä sorakatuja 
on 165 eli noin 74 % kaikista sorakaduista. Koillisen suurpiirin soraka-
tujen yhteispituus on noin 24 kilometriä ja niiden rakentaminen kesto-
päällysteisiksi kaduiksi maksaa noin 30 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 vuodes-
sa. Talousarviossa ei ole tällä hetkellä mahdollista varata 7 milj. euroa 
sorateiden kunnostamiseen ja asfaltoimiseen. Jatkossakin sorateiden 
rakentamiseen kohdistettavat määrärahat on arvioitava vuosittain ja si-
sällytettävä kulloinkin myönnettäviin katumäärärahoihin eikä aloitteen 
mukaiseen vähintään 7 milj. euron investointitasoon ole siten mahdol-
lista sitoutua. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 
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1 Koskinen Kauko talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 19 

Päätöshistoria 

Yleisten töiden lautakunta 14.05.2013 § 216 

HEL 2013-003019 T 00 00 03 

Päätös 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa talous- ja suunnittelukeskukselle 
asiasta seuraavan lausunnon: 

Tällä hetkellä rakentamattomia sorakatuja on kaikkiaan 223. Niiden yh-
teispituus on noin 39 kilometriä. Kaikkien katujen rakentaminen kesto-
päällysteisiksi kaduiksi maksaa vuoden 2013 hintatasolla noin 
53 miljoonaa euroa. Määrässä eivät ole mukana Östersundomin aluelii-
toksessa Helsingille siirtyneiden alueiden soratiet. 

Koillisessa suurpiirissä sorakatuja on 165 eli noin 74 % kaikista sora-
kaduista. Koillisen suurpiirin sorakatujen yhteispituus on noin 24 kilo-
metriä ja niiden rakentaminen kestopäällysteisiksi kaduiksi maksaa 
noin 30 miljoonaa euroa. 

Asunto- ja työpaikkarakentamisen asemakaavojen edellyttämä uusien 
katujen rakentaminen on käytännössä viivästyttänyt sorakatujen raken-
tamista. Sorakatujen rakentamiseen on viime vuosina käytetty 1 -
 2 miljoonaa euroa vuodessa.  Mikäli nykyinen investointitaso sorakatu-
jen rakentamisessa jatkuu, kestää kaikkien sorakatujen rakentaminen 
25 - 30 vuotta. 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaikki sorakadut tulisi saada ra-
kennetuiksi vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edel-
lyttää, että sorakatujen rakentamiseen on käytettävissä vuosittain noin 
8 miljoonaa euroa ja katujen uudisrakentamisen investointimäärärahaa 
kasvatetaan vuositasolla vähintään 6 miljoonalla eurolla. Suurin osa 
tästä summasta tulee kohdistaa koillisen suurpiirin katujen rakentami-
seen. Vaikka investointimäärärahaa kasvatettaisiin jo vuodesta 2014, 
on tavoite kaikkien sorakatujen rakentamisesta kestopäällystetyiksi 
vuoteen 2021 mennessä haasteellista saavuttaa. 

Lautakunta toteaa, että tavoite vuoden 1946 alueliitoksista peräisin ole-
vien sorakatujen rakentamisesta hyväksytyn katusuunnitelman mukai-
siksi kestopäällysteisiksi kaduiksi on oikea. Aloitteen mukainen aikatau-
lutavoite on kuitenkin mahdoton nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. 
Sorakatujen toteutusohjelmaa tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan 
ja erityisesti alueiden täydennysrakentamiseen tukeutuen. Toteutusoh-
jelman nopeuttamiseksi rakennusvirasto tulee lisäksi selvittämään vaih-
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toehtoisia menetelmiä sorakatujen saneeraamiseksi vaatimukset täyt-
täviksi kestopäällysteisiksi kaduiksi. Samoin sorakatujen ylläpitoon pa-
nostetaan niiden hyvän liikennöitävyyden varmistamiseksi ympärivuoti-
sesti. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Osmo Torvinen 

Lisätiedot 
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360 

jarkko.karttunen(a)hel.fi 
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17 
Vt Kauko Koskisen ja 17 muun valtuutetun talousarvioaloite        
koskien suolistosyövän seulonnan käynnistämistä 

HEL 2013-003020 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvioon vara-
taan riittävä määräraha suolistosyövän seulonnan aloittamiseksi Hel-
singissä. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
Suomessa on aloitettu vuonna 2004 valtakunnallinen suolistosyövän 
seulontatutkimus, jonka lopulliset tulokset julkaistaan vuonna 2014. 
Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö ottaa kantaa suolistosyö-
vän seulontaan. Terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuutta tutkivan 
Finohtan kannan mukaan suurten kaupunkien ei ole syytä tässä vai-
heessa käynnistää seulontaa, koska suosituksia käynnissä olevan tut-
kimuksen pohjalta on odotettavissa aikaisintaan kahden vuoden kulut-
tua. 

Tällä hetkellä suolistosyövän seulonta ei sisälly seulonta-asetuksessa 
määriteltyyn valtakunnalliseen seulontaohjelmaan. Jos seulontaan kut-
suttaisiin Helsingissä kaikki parillisia vuosia täyttävät 60–69 -vuotiaat, 
kustannukset jatkotutkimuksineen olisivat vuodessa vähintään 720 000 
euroa. 

Edellä olevan perusteella Khs toteaa, että suolistosyövän seulontaa ei 
tulisi tässä vaiheessa aloittaa, vaan Helsingissä olisi odotettava valta-
kunnallisen tutkimuksen tuloksia ja kansallisia linjauksia, ennen kuin 
tehdään päätöksiä mahdollisesta suolistosyövän seulonnan käynnistä-
misestä. Vuoden 2014 talousarvion puitteissa seulonnan voisi toteuttaa 
vain supistamalla muuta toimintaa. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2014 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 27.2.2013 asia 20 
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Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 181 

HEL 2013-003020 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Kauko Koskisen 
ja 17 muun valtuutetun suolistosyövän seulonnan käynnistämistä kos-
kevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Suomessa on aloitettu vuonna 2004 valtakunnallinen suolistosyövän 
seulontatutkimus, jonka lopulliset tulokset julkaistaan vuonna 2014. 
Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö ottaa kantaa suolistosyö-
vän seulontaan. 

Tällä hetkellä suolistosyövän seulonta ei sisälly seulonta-asetuksessa 
määriteltyyn valtakunnalliseen seulontaohjelmaan. Jos seulontaan kut-
suttaisiin Helsingissä kaikki parillisia vuosia täyttävät 60–69 -vuotiaat, 
kustannukset jatkotutkimuksineen olisivat vuodessa vähintään 720 000 
euroa. 

Terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuutta tutkivan Finohtan kan-
nan mukaan suurten kaupunkien ei ole syytä tässä vaiheessa käynnis-
tää seulontaa, koska suosituksia käynnissä olevan tutkimuksen pohjal-
ta on odotettavissa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. Espoo ja 
Vantaa eivät ole mukana suolistosyövän seulonnassa. 

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 talousarvioraami ei mahdollis-
ta seulontojen laajentamista, eikä vuoden 2014 talousarvioesityksessä 
ole varausta aloitteessa esitettyyn suolistosyövän seulontaan. 

Edellä oleva perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että suo-
listosyövän seulontaa ei tulisi tässä vaiheessa aloittaa, vaan Helsingis-
sä olisi odotettava valtakunnallisen tutkimuksen tuloksia ja kansallisia 
linjauksia, ennen kuin tehdään päätöksiä mahdollisesta suolistosyövän 
seulonnan käynnistämisestä. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Suolistosyövän seulonta todennäköisesti vähentää väestötason kuol-
leisuutta paksunsuolen syöpään, mutta yksilötasolla virheellisillä seu-
lontatuloksilla (väärä positiivinen eli seulontatulos viittaa syöpään, jota 
ei kuitenkaan ole sekä väärä negatiivinen eli seulonta ei paljasta syö-
pää, joka kuitenkin on olemassa) voi olla huomattavia kielteisiä terve-
ysvaikutuksia. Suomalaisen seulonnan kustannusvaikuttavuudesta ja 
eettisistä näkökulmista tarvitaan lisää tutkimustietoa." 
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21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662 

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305 

jukka.pellinen(a)hel.fi 
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18 
Vt Seija Muurisen ja 23 muun valtuutetun talousarvioaloite          
koskien palvelusetelikokeilun jatkamista 

HEL 2013-003021 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että yksityisiin palvelutaloihin hakeu-
tuneille asukkaille voitaisiin tarjota kaupungin tuottaman kotihoitopalve-
lun vaihtoehtona palveluseteleitä hoiva- ja hoitopalvelujen hankintaan. 

Sosiaali- ja terveysvirastossa palveluseteliä kokeillaan yhteensä yh-
deksässä palvelussa. Näitä ovat lapsiperheiden kotipalvelu, vammais-
palvelulain mukainen henkilökohtainen apu ja palveluasuminen, 
omaishoitajien lakisääteinen vapaa ja muu lyhytaikaishoito, vanhusten 
päivätoiminta ja alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukainen palvelu-
asuminen. Lisäksi palveluseteliä kokeillaan suun terveydenhuollossa, 
tähystystutkimuksissa ja lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiassa. 
Palveluseteli on vakituisesti käytössä vanhusten palveluasumisessa. 

Palvelusetelikokeilut ovat onnistuneet hyvin ja palveluseteli sopii hyvin 
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kokeiluista saatujen kokemusten mu-
kaan palvelusetelitoimintaan valittavien palvelujen ja tuotteiden tulee ol-
la mahdollisimman selkeitä, hyvin määriteltyjä ja tuotteistettuja. Palve-
lusetelin käyttövolyymin tulee olla myös riittävän iso. Palvelusetelin 
käyttö vähentää painetta julkisiin palveluihin helpottaen näin kaikkien 
hoitoon ja palveluun pääsyä. 

Kaupunginvaltuusto päätti 16.5.2013 palvelusetelin vakinaistamisesta 
yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön 
laajentamisesta päätetään lautakunnissa. Palvelusetelin vakinaistuessa 
yhdeksi palvelujen järjestämisvaihtoehdoksi tullaan uusien palvelusete-
livaihtoehtojen, kuten kotihoidon palvelujen, mahdollisuudet selvittä-
mään. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2014 käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Muurinen Seija talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 21 
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Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 182 

HEL 2013-003021 T 00 00 03 

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Seija Muurisen 
ym. talousarvioaloitteesta koskien kotihoitopalvelun palveluseteliä hoi-
topalvelujen hankkimiseksi yksityisissä palvelutaloissa seuraavan lau-
sunnon: 

"Sosiaali- ja terveysvirastossa palveluseteliä kokeillaan yhteensä yh-
deksässä palvelussa. Näitä ovat lapsiperheiden kotipalvelu, vammais-
palvelulain mukainen henkilökohtainen apu ja palveluasuminen, 
omaishoitajien lakisääteinen vapaa ja muu lyhytaikaishoito, vanhusten 
päivätoiminta ja alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukainen palvelu-
asuminen. Lisäksi palveluseteliä kokeillaan suun terveydenhuollossa, 
tähystystutkimuksissa ja lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiassa. 
Palveluseteli on vakituisesti käytössä vanhusten palveluasumisessa. 

Palvelusetelikokeilut ovat onnistuneet hyvin ja palveluseteli sopii hyvin 
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kokeiluista saatujen kokemusten mu-
kaan palvelusetelitoimintaan valittavien palvelujen ja tuotteiden tulee ol-
la mahdollisimman selkeitä, hyvin määriteltyjä ja tuotteistettuja. Palve-
lusetelin käyttövolyymin tulee olla myös riittävän iso. Palvelusetelin 
käyttö vähentää painetta julkisiin palveluihin helpottaen näin kaikkien 
hoitoon ja palveluun pääsyä. 

Kokeilusta saatujen kokemusten perusteella sosiaali- ja terveysvirasto 
katsoo, että palveluseteli tulee ottaa yhdeksi palvelujen järjestämista-
vaksi sosiaali- ja terveysvirastossa, ja että palvelusetelitoiminta tulee 
vakinaistaa. Palvelusetelitoiminnassa mukana olevat tuotteet ja palve-
lut päätetään erikseen. 

Palvelusetelin vakinaistuessa yhdeksi palvelujen järjestämisvaihtoeh-
doksi tullaan uusien palvelusetelivaihtoehtojen, kuten kotihoidon palve-
lujen, mahdollisuudet selvittämään. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Oikein kohdennettuna palvelusetelitoiminta vähentää painetta julkisiin 
palveluihin ja helpottaa näin kaikkien hoitoon ja palveluihin pääsyä. Tä-
tä kautta toiminnalla on hyvinvointia edistävä vaikutus." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404, timo.hakala(a)hel.fi 
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19 
Vt Dan Koivulaakson ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloite      
hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 

HEL 2013-003022 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvion raa-
miin varataan riittävästi varoja työttömien ja toimeentulotuella elävien 
kaupunkilaisten urheiluharrastusten mahdollistamiseksi joko mak-
susitoumuksella tai liikuntakortilla. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin toimintoja on pysyttävä tar-
kastelemaan kriittisesti siten, että nykyisillä resursseilla saavutetaan 
mahdollisimman hyvä vaikuttavuus asiakkaitten saamien palveluiden 
tasossa ja laadussa. 

Liikuntavirasto pyrkii lisäämään kaupunkilaisten liikuntaa tuottamalla 
palveluja erilaisille asiakasryhmille. Voimavarojen suuntaamisessa 
suositaan väestöryhmiä, joille terveyden eriarvoisuuden riskit kasaan-
tuvat. Viitaten liikuntalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausuntoihin kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tarjoamat liikun-
tapalvelut ovat tällä hetkellä joko täysin maksuttomia tai voimakkaasti 
subventoituja. Maksuttomia liikuntapaikkoja ovat mm. ulkoilualueet ja -
reitit, luistelu- ja palloilukentät, hiihtoladut ja valvotut uimarannat sekä 
lähiliikuntapaikat, joiden rakentamista korostetaan erityisesti liikunta-
toimen strategiassa. Maksullisissa sisäliikuntapaikoissa (uimahallit, 
kuntosalit ja monitoimihallit) lapset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 
ja eläkeläiset pääsevät harrastamaan liikuntapalveluja alennettuun hin-
taan. 

Liikuntatoimen talousarvioesitys 2014 ei sisällä työttömien tai toimeen-
tulotuettujen liikuntaharrastusten mahdollistamista erillisellä mak-
susitoumuksella tai liikuntakortilla. 

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 Koivulaakso Dan talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 27 
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Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 11.06.2013 § 133 

HEL 2013-003022 T 00 00 03 

Päätös 

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon: 

Terveysliikunnan edistäminen on osa helsinkiläisten laajempaa tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämistä. On tärkeää huolehtia terveysnäkökoh-
tien huomioon ottamisesta kaupungin kaikissa toiminnoissa sekä tehdä 
laajaa yhteistyötä kaupungissa toimivien eri tahojen kanssa. Liikunnan 
harrastaminen vaikuttaa ehkäisevästi suureen osaan suomalaisista 
kansantaudeista. Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuva ja yli-
painoinen kaupunkilainen tarkoittaa suurempaa riskiä sairastua ja siten 
kasvavia sosiaali- ja terveyskustannuksia kaupungille. 

Liikunnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä on huomat-
tava. Liikunta on sosiaalisista harrastuksista suosituin, sillä se tarjoaa 
mahdollisuuden yhdessäoloon, uusiin kokemuksiin, itsensä kehittämi-
seen, mielekkääseen ajankäyttöön ja yhteisölliseen vaikuttamiseen. 

Helsingin kaupungin liikuntatoimen arvoperusta tukeutuu Helsingin yh-
teisiin arvoihin. Helsingin kaupungin uuden strategian mukaan kaupun-
kilaisten hyvinvointia tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä 
enemmän liikunnan keinoin. 

Liikuntatoimi ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, joissa liikunnan harras-
taminen on maksutonta. Näitä ovat mm. ulkoilualueet ja -reitit, luistelu- 
ja palloilukentät, hiihtoladut ja valvotut uimarannat sekä lähiliikuntapai-
kat. Liikuntatoimen strategiassa korostetaan erityisesti lähivuosina uu-
sien lähiliikuntapaikkojen rakentamista. 

Liikuntavirasto järjestää lisäksi ohjattuja liikuntaryhmiä, joista lähiölii-
kuntaryhmät on suunnattu erityisesti jo liikunnasta syrjäytyneille tai ma-
talan tulotason omaaville henkilöille. Monipuolisiin liikuntaryhmiin voi 
osallistua lunastamalla 20 euron lähiöliikuntapassin, joka on voimassa 
neljän kuukauden ajan. Toiminta rajoittuu päiväsaikaan. Vastaavasti 
matalan tulotason omaavilla lapsiperheillä on mahdollisuus hyödyntää 
alakouluikäisille kohdennettuja EasySport-liikuntaryhmiä, jotka ovat 
pääasiassa maksuttomia. Yläkouluikäisille on FunAction-toiminta, jossa 
nuori lunastaa 20 euron liikuntakortin, jolla voi vapaasti käydä useassa 
eri liikuntaryhmässä. Lisäksi kaupunki tarjoaa maksutonta liikuntaneu-
vontaa ja liikuntainfoja sekä järjestää kesäisin kaikille avoimia puisto-
jumppia eri puolilla Helsinkiä. 
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Uimahalleissa, liikuntahalleissa, tekojääradoilla, kuntosaleilla ym. pää-
symaksullisissa paikoissa työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja varus-
miehet on huomioitu maksuluokassa muut. Sisäänpääsymaksut ovat 
aikuisten hintaan verrattuna noin puolet. Esimerkiksi kaupungin uima-
hallien sisäänpääsymaksu tässä maksuluokassa vaihtelee 2,50 € - 
2,70 € välillä uimahallista riippuen. 

Helsingin kaupungin tarjoamat liikuntapalvelut ovat jo nyt huomattavasti 
subventoituja. Liikuntaviraston palvelujen lisäksi liikunnan tarjontaa to-
teuttavat Helsingissä myös muut kaupunkikonsernin yksiköt kuten esi-
merkiksi työväenopisto, jonka kursseista  peritään kerta- ja kausimak-
suja sekä kaupunkienemmistöinen osakeyhtiö Urheiluhallit Oy, joka tar-
joaa laajasti ohjattuja liikuntaryhmiä sekä kuntosali- ja uimahallipalve-
luita. 

Maksusitoumuksella tai liikuntakortin avulla voitaisiin osittain vaikuttaa 
palvelujen saavutettavuuteen, mutta sitäkin tärkeämpää on turvata pal-
veluiden riittävyys ja tasapuolisuus huomioiden liikuntapalveluja käyttä-
vät hyvin erilaiset väestöryhmät ja terveytensä kannalta riittämättömästi 
liikkuvat. Mahdollisten uusien alennettujen tai maksuttomien ryhmien 
aiheuttamat tulojen menetykset joudutaan korvaamaan muiden ryhmi-
en hintojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla, jos liikuntatoimelle 
asetettu katetavoite pidetään ennallaan. Jos vastaavat päätökset ulote-
taan myös muihin kaupunkikonsernin yksiköihin (esim. Urheiluhallit Oy), 
niin se lisännee ko. laitosten avustustarvetta. 

Pelkästään työttömien maksuton sisäänpääsy liikuntapaikoille johtaa 
arviolta vähintään 150 000 euron tulojen menetyksiin liikuntatoimella. 
Lisäksi on huomioitava, että kyseisten maksuttomien aktivointitoimenpi-
teiden toteuttaminen vaatii myös uuden toimivan järjestelmän luomista 
kyseisiin etuihin oikeutettujen toteamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Liikuntatoimen talousarvioesitys ei sisällä työttömien tai toimeentulo-
tuettujen liikuntaharrastusten mahdollistamista erillisellä mak-
susitoumuksella tai liikuntakortilla. 

28.05.2013 Palautettiin 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812 
Saila Hänninen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509 
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Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Dan Koivulaak-
son ja 14 muun valtuutetun hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista 
urheiluharrastusten avulla koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

"Kuten aloitteessa todetaan, liikunnalla ja urheiluharrastuksilla voidaan 
edistää ihmisen terveyttä ja toimintakykyä sekä hyvinvointia. Vähäva-
raisuus ja työttömyys taas voivat altistaa henkilöä näiden heikkenemi-
seen. 

Toimeentulotukea saava voi yksilöllisen harkinnan perusteella saada 
maksusitoumuksen liikuntaharrastuksien toteuttamista varten esimer-
kiksi uimahalli- tai kuntosalikorttia varten. Tältä osin aloitteessa ehdo-
tettu toiminta toteutuu jo Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa. 

Työttömille ja toimeentulotukea saaville ei ole tarjolla maksutonta liikun-
takorttia, mutta he voivat käyttää kaupungin tarjoamia ilmaisia liikunta-
paikkoja, joita ovat ulkoilualueet ja -reitit, luistelu- ja palloilukentät, hiih-
toladut ja valvotut uimarannat sekä lähiliikuntapaikat. Maksullisissa si-
säliikuntapaikoissa (uimahallit, kuntosalit ja monitoimihallit) lapset, 
opiskelijat, varusmiehet, työttömät ja eläkeläiset pääsevät liikkumaan 
alennettuun hintaan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että toimeentulotukea saaville ja 
työttömille suunnatusta liikuntakortista päättäminen edellyttäisi perus-
teellista selvitystä, jossa kuvattaisiin kortin mahdollinen kohderyhmä, 
kattavuus, kesto ja muut ehdot sekä mahdolliset hyödyt, haitat sekä 
kustannukset. 

Toimeentulotukea saaville ja työttömille tarjottavat liikuntakortit eivät si-
sälly sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 talousarvioon. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Liikunnan harrastaminen vaikuttaa ehkäisevästi suureen osaan suoma-
laisista kansantaudeista ja liikunnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämisessä voi olla huomattava. Urheiluharrastuksia tukevilla toi-
menpiteillä voidaan katsoa olevan myönteisiä terveysvaikutuksia." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662 

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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20 
Vt Dan Koivulaakson ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloite     
koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista 

HEL 2013-003023 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään taloudenpidon edistämistä sekä sosi-
aali- ja terveyspalvelujen turvaamista. Aloitteessa esitetään, että kau-
punki varaa vuoden 2014 talousarvioon varoja sosiaali- ja terveyspal-
veluihin inflaatiokorjattujen toteutuneiden lukujen perusteella ja väes-
tönkasvun huomioiden. Aloitteessa todetaan, ettei ole hyvää talouden-
pitoa tehdä tietoisesti alibudjetoitu talousarvio. 

Khs toteaa, että Khs:n hyväksymien laatimisohjeiden mukaan vuoden 
2014 raamin lähtökohtana on valtuustokauden 2013 - 2016 strate-
giaohjelman mukainen talouden tasapainoa ja tuottavuuden paranta-
mista koskeva tavoite, joka sisältää käyttömenojen reaalikasvun pitä-
misen asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % 
tuottavuuden parantamisen tavoitteella. Heikentyneet kasvunäkymät 
heijastuvat julkisen talouden rahoitusasemaan. Suomen julkisessa ta-
loudessa on tehty kuluneella hallituskaudella merkittäviä kuntien tulo-
pohjaa leikkaavia päätöksiä. Valtiontalouden 2013 - 2016 kehyspää-
töksen mukanaan tuomat kuntien tulopohjaa heikentävät 500 milj. eu-
ron valtionosuusleikkaukset toteutetaan portaittain kasvaen vuosina 
2013 - 2015. Helsingin Energian osuus kaupungin palvelujen rahoitta-
jana pienenee kehitysohjelman, energiamarkkinoiden kilpailutilanteen 
ja tulevan yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveysviraston palvelujen kysyntään ja menojen kehityk-
seen vaikuttavat mm. yleinen taloustilanne, työllisyystilanne sekä väes-
tön määrä ja rakenne. Näiden tekijöiden vaikutukset pyritään huomioi-
maan mahdollisimman tarkkaan palvelujen tarvetta arvioitaessa ja niitä 
suunniteltaessa. 

Talousarvioehdotusten raamien ja talousarvion laadinnan pohjana käy-
tetyissä tekijöissä voi kuitenkin vuoden mittaan tapahtua muutoksia, 
jotka aiheuttavat mm. kasvua palvelujen kysynnässä ja määrärahojen 
tarpeessa sekä niiden käytössä. Näin syntyviä ylityksiä ei voida pitää 
tietoisena alibudjetointina. Sosiaalitoimen palvelut ovat monesti vii-
mesijainen mahdollisuus asukkaiden elämäntilanteen korjaamisessa. 
Viraston talous muodostaa monipuolisen ja laajan kokonaisuuden, jos-
sa menopaineita aiheuttavien tekijöiden vaikutusten kumoamiseksi on 
meneillään lukuisia mm. toiminnan ja sen vaikuttavuuden kehittämi-
seen ja tuottavuuden lisäämiseen tähtääviä hankkeita. 
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Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2014 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 Koivulaakso Dan talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 28 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 183 

HEL 2013-003023 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Dan Koivulaak-
son ym. taloudenpidon edistämistä ja palvelujen turvaamista koskevas-
ta talousarvioaloitteesta seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 
lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 on 
laadittu kaupunginhallituksen 25.3.2013 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Sosiaali- ja terveysviraston menoraami on 2 143 115 000 eu-
roa. Siitä sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on 1 459 202 000 euroa, 
joka on 27,5 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarvio. Li-
säksi on oma raami toimeentulotuelle, työllisyyden hoitamiselle ja HUS 
kuntayhtymälle. Laatimisohjeissa todetaan, että vuoden 2014 raamin 
lähtökohtana on valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman mukai-
nen talouden tasapainoa ja tuottavuuden parantamista koskeva tavoite, 
joka sisältää käyttömenojen reaalikasvun pitämisen asukasmäärän 
kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden paran-
tamisen tavoitteella. 

Sosiaali- ja terveysviraston palvelujen kysyntään ja menojen kehityk-
seen vaikuttavat mm. yleinen taloustilanne, työllisyystilanne sekä väes-
tön määrä ja rakenne. Näiden tekijöiden vaikutukset pyritään huomioi-
maan mahdollisimman tarkkaan palvelujen tarvetta arvioitaessa ja niitä 
suunniteltaessa. Talousarvioehdotusten raamien ja laadinnan pohjana 
käytetyissä tekijöissä voi kuitenkin vuoden mittaan tapahtua muutoksia, 
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jotka aiheuttavat mm. kasvua palvelujen kysynnässä ja määrärahojen 
tarpeessa sekä niiden käytössä. Näin syntyviä ylityksiä ei voida pitää 
tietoisena alibudjetointina. Sosiaalitoimen palvelut ovat monesti vii-
mesijainen mahdollisuus asukkaiden elämäntilanteen korjaamisessa. 
Viraston talous muodostaa monipuolisen ja laajan kokonaisuuden, jos-
sa menopaineita aiheuttavien tekijöiden vaikutusten kumoamiseksi on 
meneillään lukuisia mm. toiminnan ja sen vaikuttavuuden kehittämi-
seen ja tuottavuuden lisäämiseen tähtääviä hankkeita. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että käsitellessään vuoden 
2014 budjettia kaupunginhallitus korjaa menoraamia senhetkisten vuo-
den 2013 toteutumaennusteiden mukaisesti. Lautakunta suosittelee 
myös, että jatkossa talousarvioraamin pohjana käytetään edellisen 
vuoden budjetin sijasta toteutumaennusteita 

Terveysvaikutusten arviointi 

Riittävillä ja oikein kohdennetuilla sosiaali- ja terveyspalveluilla on ko-
konaisuutena huomattava merkitys asukkaiden henkiseen ja fyysiseen 
hyvinvointiin ja positiivisiin terveysvaikutuksiin." 

Käsittely 

04.06.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

1. Vastaehdotus: 
Anna Vuorjoki: Esitän lisättäväksi kappaleen 3 jälkeen: 
"Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että käsitellessään vuoden 
2014 budjettia kaupunginhallitus korjaa menoraamia senhetkisten vuo-
den 2013 toteutumaennusteiden mukaisesti. Lautakunta suosittelee 
myös, että jatkossa talousarvioraamin pohjana käytetään edellisen 
vuoden budjetin sijasta toteutumaennusteita." 

Kannattajat: Miina Kajos 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena: 

1. äänestys: (Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuk-
sesta poiketen seuraavaa) 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Esitän lisättäväksi kappaleen 3 jälkeen: 
"Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että käsitellessään vuoden 
2014 budjettia kaupunginhallitus korjaa menoraamia senhetkisten vuo-
den 2013 toteutumaennusteiden mukaisesti. Lautakunta suosittelee 
myös, että jatkossa talousarvioraamin pohjana käytetään edellisen 
vuoden budjetin sijasta toteutumaennusteita." 
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Jaa-äänet: 5 
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Tuomas Nurmela, 
Markku Vuorinen 

Ei-äänet: 8 
Miina Kajos, Jouko Malinen, Husein Muhammed, Laura Nordström, 
Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Anna Vuorjoki 

Tyhjä: 0 
 

Poissa: 0 
 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 
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21 
Vt Outi Alanko-Kahiluodon ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloite 
koskien työttömien aktiivipassia 

HEL 2013-003034 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa 2014 talous-
suunnitelmakauden budjettia varauduttaisiin työttömien ns. aktiivipassin 
käyttöön ottamiseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi esitetään, 
että aktiivipassi voitaisiin myöntää kaupungissa kulkemisiin ja liikunta-
harrastuksiin. 

Khs toteaa, että aktiivipassi on kattotermi sosiaaliselle tukimuodolle, 
jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, mutta jonka sisältö ja laa-
juus vaihtelevat. Tavallisesti aktiivipassilla tarkoitetaan tiettyjen tulorajo-
jen alapuolelle jääville henkilöille myönnettävää alennuskorttia, joka oi-
keuttaa esimerkiksi edulliseen joukkoliikenteen käyttöön ja erilaisiin 
alennuksiin virkistys-, urheilu-, kulttuuri- ja sivistyspalveluissa. Aktiivi-
passin ajatuksena on, ettei matala tulotaso ole este monipuoliselle 
osallistumiselle ja aktiiviselle elämälle. 

Khs yhtyy ajatukseen, että matalan tulotason ei tulisi olla esteenä ih-
misten monipuoliselle osallistumiselle ja aktiiviselle elämälle. Helsingis-
sä onkin lukuisia maksualennuksia käytössä mm. työttömille, kotihoi-
dontukea saaville, opiskelijoille ja eläkeläisille mm. suomen ja ruotsin-
kielisillä työväenopistoilla ja liikuntavirastolla. Liikuntatoimi painottaa 
esimerkiksi lähiliikunnan tarpeellisuutta ja sen hyötyjä terveyden ylläpi-
täjänä. Kaupungin tarjoamat liikuntapalvelut ovat tällä hetkellä joko 
maksuttomia tai voimakkaasti subventoituja. Kirjaston aineiston lai-
naaminen on maksutonta ja kulttuuripalvelut ovat jo nykyisellään hin-
noiltaan edullisia tai ilmaisia. Terveyskeskuksen tarjoamat terveyden 
edistämisen palvelut ovat myös maksuttomia. Näitä terveyspalveluja 
ovat mm. äitiys- ja lastenneuvolan, tupakkaklinikan ja terveysasemien 
terveydenhoitajien vastaanotot ja ryhmätoiminta. Helsingin työvoiman 
palvelukeskus Duurissa työskentelee yhteensä kuusi terveydenhuollon 
työntekijää; viisi terveydenhoitajaa ja yksi osastonhoitaja. 

Lisäksi Khs toteaa, että toimeentulotuen perusosassa huomioidaan jo 
nyt liikkumiseen ja harrastuksiin sisältyvät paikallisliikenteen käytöstä ja 
harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot. Lisäksi täydentä-
vänä toimeentulotukena voidaan myöntää henkilön tai perheen erityi-
sistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat toimeentulon turvaamiseksi tai 
itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi arvioidut menot. 

Samalla Khs toteaa, että kaupunginhallituksen 25.3.2013 hyväksymis-
sä Talousarvion laatimisohjeissa vuodelle 2014 todetaan, että hallinto-
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kuntien tulee selvittää mahdollisuudet maksu- ja vuokratulojen lisäämi-
seen ja tehdä tarvittavat esitykset osana talousarvioesitystään. Edellä 
mainittuihin seikkoihin viitaten Khs toteaa, että nykyjärjestelyillä saavu-
tetaan samat hyödyt kuin mahdollisella passijärjestelmällä. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2014 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 Alanko-Kahiluoto Outi talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 22 
2 HSL:n lausunto Outi Alanko-Kahiluodon talousarvioaloitteesta 

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 11.06.2013 § 134 

HEL 2013-003034 T 00 00 03 

Päätös 

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon: 

Terveysliikunnan edistäminen on osa helsinkiläisten laajempaa tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämistä. On tärkeää huolehtia terveysnäkökoh-
tien huomioon ottamisesta kaupungin kaikissa toiminnoissa sekä tehdä 
laajaa yhteistyötä kaupungissa toimivien eri tahojen kanssa. Liikunnan 
harrastaminen vaikuttaa ehkäisevästi suureen osaa suomalaisista kan-
santaudeista. Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuva ja ylipai-
noinen kaupunkilainen tarkoittaa suurempaa riskiä sairastua ja siten 
kasvavia sosiaali- ja terveyskustannuksia kaupungille. 

Liikunnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä on myös 
huomattava. Liikunta on sosiaalisista harrastuksista suosituin, sillä se 
tarjoaa mahdollisuuden yhdessäoloon, uusiin kokemuksiin, itsensä ke-
hittämiseen, mielekkääseen ajankäyttöön ja yhteisölliseen vaikuttami-
seen. Terveysliikunnan edistäminen onkin osa helsinkiläisten laajem-
paa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B02034562-BB21-41AC-8E59-DD7A621996F8%7D&vsId=%7BE2F7A8B6-E7F0-4628-8B9E-89655F0310E9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Helsingin kaupungin liikuntatoimen arvoperusta tukeutuu Helsingin yh-
teisiin arvoihin. Helsingin kaupungin uuden strategian mukaan kaupun-
kilaisten hyvinvointia tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä 
enemmän liikunnan keinoin. 

Liikuntatoimi ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, joissa liikunnan harras-
taminen on maksutonta. Näitä ovat mm. lähiliikuntapaikat, ulkoilualueet 
ja -reitit, luistelu- ja palloilukentät, hiihtoladut ja valvotut uimarannat se-
kä lähiliikuntapaikat. Liikuntatoimen strategiassa korostetaan erityisesti 
uusien lähiliikuntapaikkojen rakentamista lähivuosina. 

Liikuntavirasto järjestää lisäksi ohjattuja liikuntaryhmiä, joista lähiölii-
kuntaryhmät on suunnattu erityisesti jo liikunnasta syrjäytyneille tai ma-
talan tulotason omaaville henkilöille. Monipuolisiin liikuntaryhmiin voi 
osallistua lunastamalla 20 € lähiöliikuntapassin, mikä on voimassa nel-
jän kuukauden ajan. Toiminta ajoittuu päiväaikaan. Lisäksi kaupunki 
tarjoaa maksutonta liikuntaneuvontaa ja liikuntainfoja sekä järjestää 
kesäisin kaikille avoimia puistojumppia eri puolilla Helsinkiä. 

Uimahalleissa, liikuntahalleissa, tekojääradoilla, kuntosaleilla ym. pää-
symaksullisissa paikoissa työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja varus-
miehet on huomioitu maksuluokassa muut. Sisäänpääsymaksut ovat 
aikuisten hintaan verrattuna puolet. Esimerkiksi kaupungin uimahallien 
sisäänpääsymaksu tässä maksuluokassa vaihtelee 2,50 € - 2,70 € vä-
lillä uimahallista riippuen. 

Helsingin kaupungin tarjoamat liikuntapalvelut ovat jo nyt huomattavasti  
subventoituja. Liikuntaviraston palvelujen lisäksi liikunnan tarjontaa to-
teuttavat Helsingissä myös  muut kaupunkikonsernin yksiköt kuten 
esimerkiksi työväenopisto, jonka kursseista peritään kerta- ja kausi-
maksuja sekä kaupunkienemmistöinen osakeyhtiö Urheiluhallit Oy, mi-
kä tarjoaa laajasti ohjattuja liikuntaryhmiä sekä kuntosali- ja uimahalli-
palveluita. 

Työttömien aktiivipassin avulla voitaisiin osittain vaikuttaa palvelujen 
saavutettavuuteen, mutta sitäkin tärkeämpää on turvata palveluiden riit-
tävyys ja tasapuolisuus huomioiden liikuntapalveluja käyttävät hyvin 
erilaiset väestöryhmät. Sosiaalivirastosta saadun tiedon mukaan vuo-
den 2011 aikana kuusi kuukautta tai pidempään toimeentulotukea saa-
via talouksia oli yhteensä 23 852. Tammikuussa 2012 talouksia oli 
kaikkiaan 21 943. Maksuttomien aktiivipassien aiheuttamat tulojen me-
netykset joudutaan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla 
tai menojen leikkauksilla, jos liikuntatoimelle asetettu katetavoite pide-
tään ennallaan. Jos vastaavat päätökset ulotetaan myös muihin kau-
punkikonsernin yksiköihin (esim. Urheiluhallit Oy), niin se lisännee ko. 
laitosten avustustarvetta. 
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Pelkästään työttömien maksuton sisäänpääsy liikuntapaikoille johtaa 
arviolta vähintään 150 000 euron tulojen menetyksiin liikuntatoimella. 
Lisäksi on huomioitava, että kyseisten maksuttomien aktivointitoimenpi-
teiden toteuttaminen vaatii myös uuden toimivan järjestelmän luomista 
kyseisiin etuihin oikeutettujen toteamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Liikuntatoimen vuoden 2014 talousarvioesitys ei pidä sisällään esityk-
sessä esitettyä työttömien aktiivipassin kautta toteutettavaa maksuton-
ta sisäänpääsyä liikuntapaikkoihin. 

28.05.2013 Palautettiin 

Esittelijä liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812 
Minna Ekman, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87932 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 198 

HEL 2013-003034 T 00 00 03 

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Outi Alanko-
Kahiluodon ym. määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloittees-
ta seuraavan lausunnon: 

"Aktiivipassi on kattotermi sosiaaliselle tukimuodolle, jonka tavoitteena 
on ehkäistä syrjäytymistä, mutta jonka sisältö ja laajuus vaihtelevat. 
Tavallisesti aktiivipassilla tarkoitetaan tiettyjen tulorajojen alapuolelle 
jääville henkilöille myönnettävää alennuskorttia, joka oikeuttaa esimer-
kiksi edulliseen joukkoliikenteen käyttöön ja erilaisiin alennuksiin virkis-
tys-, urheilu-, kulttuuri- ja sivistyspalveluissa. Aktiivipassin ajatuksena 
on, ettei matala tulotaso ole este monipuoliselle osallistumiselle ja aktii-
viselle elämälle. 

Suomessa Tampereen kaupunki on selvittänyt mahdollisuutta ottaa ak-
tiivipassi käyttöön. Tampereen suunnitelmassa aktiivipassi olisi kohdis-
tettu suurimmassa syrjäytymisvaarassa eläville pidempään toimeentu-
lotukea saaneille. Aktiivipassi olisi myönnetty esimerkiksi kuusi kuu-
kautta kerrallaan, riippumatta siitä, jatkuuko henkilön toimeentulotuen 
saanti aktiivipassin saannin jälkeen. Aktiivipassin tukimuodot olisivat 
koskeneet esimerkiksi joukkoliikennettä, kaupungin uimahalleja tai kun-
tosaleja. Tampereella pohdittiin, voisiko aktiivipassi käytännössä toteut-
taa joukkoliikenteen matkakortin yhteydessä. Aktiivipassi itsessään olisi 
käyttäjälle ilmainen ja se oikeuttaisi alennettuun hintaluokkaan matka-
kortilla maksettaessa. Alennusprosentti olisi jokaisen palvelun kohdalla 
vähintään 50 % palvelun normaalihinnasta. Toistaiseksi aktiivipassia ei 
kuitenkaan ole päätetty ottaa Tampereella käyttöön. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5102DF0A-9CB1-41B3-88E1-CF3FDDB92F05%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää aktiivipassia kannatettavana, mutta 
katsoo, ettei se kuulu sosiaali- ja terveysviraston ydintoimintoihin. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille kohdennettuna aktiivipassilla 
voidaan katsoa olevan positiivisia terveysvaikutuksia." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404, timo.hakala(a)hel.fi 

 

Henkilöstökeskus 24.5.2013 

HEL 2013-003034 T 00 00 03 

Tutkimukset osoittavat työttömien ja työllisten välillä olevan terveysero-
ja. Tähän vaikuttavat todennäköisesti samanaikaisesti useat eri syyt, 
kuten esimerkiksi vähäinen liikunta, yksipuolinen ravinto tai hoitamat-
tomat perussairaudet. Työttömyys ja köyhyys vähentävät yleisemmäl-
läkin tasolla osallisuutta yhteiskunnassa. Nämä tekijät aiheuttavat jopa 
merkittäviä kuolleisuuseroja työttömien ja työllisten välillä. 

Kaupunki on käynnistänyt tämän vuoden toukokuussa nuorten yhteis-
kuntatakuun toteuttamiseksi RESPA-hankkeen Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina juhlavuoden erillismäärärahalla. RESPAan ohjautuvat 
kaikki työ- ja elinkeinotoimistossa asioivat alle 30-vuotiaat nuoret, joi-
den työttömyys on pitkittymässä. Osana hanketta henkilöstökeskus on 
suunnitellut yhteistyötä liikuntaviraston kanssa RESPAn asiakasnuor-
ten aktivoimiseksi liikuntaharrastusten pariin. Liikuntavirasto on hake-
nut suunniteltuun hankkeeseen rahoitusta samasta juhlavuoden erillis-
määrärahasta. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.5.2013 hyväk-
synyt liikuntaviraston hanke-esityksen. Hanke keskittyy nuorten työ- ja 
toimintakykyä sekä koulutusta ja työllistymistä tukevien palveluiden jär-
jestämiseen tiiviissä yhteistyössä henkilöstökeskuksen koordinoimien 
RESPA-hankkeen ja Tulevaisuustiskin kanssa. 

Henkilöstökeskus pitää hyvänä aloitteentekijöiden tekemää esitystä 
työttömien aktiivipassista osana toimeentulotukea. Henkilöstökeskus 
toteaa samalla, että asiaa edistetään jo tällä hetkellä työttömien alle 30-
vuotiaiden osalta edellä mainitussa liikuntaviraston ja henkilöstökes-
kuksen yhteistyönä toteutettavassa kokonaisuudessa. 

Lisätiedot Jaana Karvonen, työllistämispäällikkö, puhelin: 310 79789 
jaana.karvonen(a)hel.fi 
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22 
Vt Pentti Arajärven ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloite 
maksuttomista oppikirjoista 

HEL 2013-003035 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarviossa esitetään, että Helsingin kaupunki varaa vuoden 2014 
budjettiin määrärahan oppikirjojen hankkimisesta helsinkiläisille opiske-
lijoille. 

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että 
opetushallitus päättää lukion opetussuunnitelman perusteista, mutta ei 
päätä opetusmenetelmistä eikä oppimateriaalista. Yksityisellä opettajal-
la on oikeus päättää, mitä kurssikirjoja tai muuta oppimateriaalia kurs-
seilla käytetään. Lukiolaki ei edellytä lukion oppikirjojen hankkimista. 

Opetusvirasto myöntää vuosittain lukioille ja aikuislukioille määrärahan 
kirja- ja muihin materiaalihankintoihin. Määrärahaa ao. hankintoihin 
myönnettiin vuonna 2012 yhteensä 98 000 euroa, jolla lukiot ja aikuis-
lukiot ovat hankkineet kaunokirjallisuutta, sanakirjoja ja muuta opetuk-
seen käytettävää materiaalia. 

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 Arajärvi Pentti talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 23 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 69 

HEL 2013-003035 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 
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Opetushallitus päättää lukion opetussuunnitelman perusteista, mutta ei 
opetusmenetelmistä eikä oppimateriaaleista. Yksittäisellä opettajalla on 
oikeus päättää, mitä kurssikirjoja tai muuta oppimateriaalia kursseilla 
käytetään. Lukiolaki ei edellytä lukion oppikirjojen hankkimista opiskeli-
joille. 

Helsinkiläisiä opiskelijoita Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkieli-
sissä päivälukioissa on yhteensä 6 411. Lukion oppimäärää aikuisluki-
ossa suorittavia opiskelijoita on 396. Muiden kuntien lukio-opiskelijoita 
Helsingin kaupungin päivälukioissa opiskelee 1980. Edelliset opiskeli-
jamäärät yhteen laskien lukioissa opiskelee 8 787 opiskelijaa (tilastoin-
tipäivä 20.9.2012). 

Yksityisissä ja valtion ylläpitämissä lukioissa helsinkiläisiä opiskelijoita 
on yhteensä 4 407. Muiden kuntien opiskelijoita on 1 095. Yhteensä lu-
kio-opiskelijoita yksityisissä ja valtion ylläpitämissä lukioissa on 5 502. 

Lukion oppimäärää suorittavien opiskelijoiden kurssimäärät vaihtelevat 
lukio-opintojen aikana. Lukion kurssikirjakustannuksiksi tulee opiskeli-
jan kurssivalintojen mukaan noin 1 500–2 000 euroa koko lukion ajalta. 

Mikäli Helsingin kaupunki päättää vastata vuotuisista oppikirjakustan-
nuksista Helsingin kaupungin lukioissa, tarvittava määräraha olisi noin 
4 393 500-5 858 000 euroa. Yksityisten ja valtion lukioissa Helsingissä 
opiskelevien lukion oppikirjakustannukset olisivat 2 751 000-3 668 000 
euroa. 

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti tulisi toisella asteella maksut-
tomat oppikirjat tarjota myös ammatillista peruskoulutusta suorittaville 
opiskelijoille. Heitä on 7  693 opiskelijaa, joista helsinkiläisiä opiskelijoi-
ta on 5 672. 

Opetusvirasto myöntää vuosittain lukioille ja aikuislukioille määrärahan 
kirja- ja muihin materiaalihankintoihin. Vuonna 2012 määräraha oli yh-
teensä 98 000 euroa. Lukiot ovat hankkineet määrärahoilla kaunokirjal-
lisuutta, sanakirjoja ja muuta opetukseen käytettävää materiaalia. 

Lukioiden opiskelijat myyvät käyttämiään oppikirjoja toisilleen. Lisäksi 
opiskelijoilla on mahdollisuus ostaa oppikirjoja käytettyjen oppikirjojen 
kaupoista. Tulevaisuudessa sähköisten oppimateriaalien käyttö tulee li-
sääntymään. Sähköisen materiaalin kokonaiskustannuksista ei ole vie-
lä tarkkaa arviota. Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunki selvittää ja nopeuttaa sähköisten oppimateriaalien käyttöönot-
toa. 

Käsittely 

28.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BCEF73610-4173-464B-904B-CF815D717DDC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Keskustelu. 

Jäsen Ahva ehdotti, että lisätään esityslistan 9. merkittyyn kappalee-
seen ("Lukioiden opiskelijat myyvät…"): 

"Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki selvit-
tää ja nopeuttaa sähköisten oppimateriaalien käyttöönottoa." 

Kannattaja: jäsen Palm. 

Jäsen Ahva ehdotti, että lisätään esityslistan 2. merkittyyn kappalee-
seen ("Opetushallitus päättää lukion…"): 

"Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ohjeis-
taa opettajia valitsemaan opetuksessa käytettävät kirjat niin, että sa-
maa kirjaa ja mieluiten myös samaa painosta voidaan käyttää useam-
pia vuosia peräkkäin. Tällöin opiskelijoiden ei tarvitse ostaa joka vuosi 
uusia kirjoja kalliilla hinnalla, vaan vanhojen kirjojen kierrätys toimii. 
Myös opetussuunnitelmien laadinnassa ennakoidaan ja otetaan huo-
mioon, että kirjasarjoja ei vaihdeta jatkuvasti." 

Kannattaja: jäsen Palm. 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Ahvan lisäys kappaleeseen yhdeksän (9). 

Jaa-äänet: 3 
jäsenet Hannula, Leoni, Nordman 

Ei-äänet: 4 
jäsenet Ahva, Palm, Raittinen, Rydman 

Tyhjä: 4 
jäsenet Alanko-Kahiluoto, Ekman, Jalovaara, Razmyar 

Hyväksyttiin jäsen Ahvan ehdotus. 

2 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Ahvan lisäys kappaleeseen kaksi (2). 

Jaa-äänet: 6 
jäsenet Alanko-Kahiluoto, Ekman, Hannula, Jalovaara, Leoni, Nordman 

Ei-äänet: 4 
jäsenet Ahva, Palm, Raittinen, Rydman 
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Tyhjä: 1 
jäsen Razmyar 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus. 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen 1 äänestyksen seurauk-
sena. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Mervi Pekkari, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342 

mervi.pekkari(a)hel.fi 
Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850 

liisa.pohjolainen(a)hel.fi 
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23 
Vt Tarja Tenkulan ja 19 muun valtuutetun talousarvioaloite           
ilmaisista lukion oppikirjoista 

HEL 2013-003036 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarviossa esitetään, että Helsingin kaupunki varaa vuoden 2014 
budjettiin määrärahan oppikirjojen hankkimisesta helsinkiläisille opiske-
lijoille. 

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että 
opetushallitus päättää lukion opetussuunnitelman perusteista, mutta ei 
päätä opetusmenetelmistä eikä oppimateriaalista. Yksityisellä opettajal-
la on oikeus päättää, mitä kurssikirjoja tai muuta oppimateriaalia kurs-
seilla käytetään. Lukiolaki ei edellytä lukion oppikirjojen hankkimista. 

Opetusvirasto myöntää vuosittain lukioille ja aikuislukioille määrärahan 
kirja- ja muihin materiaalihankintoihin. Määrärahaa ao. hankintoihin 
myönnettiin vuonna 2012 yhteensä 98 000 euroa, jolla lukiot ja aikuis-
lukiot ovat hankkineet kaunokirjallisuutta, sanakirjoja ja muuta opetuk-
seen käytettävää materiaalia. 

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 Tenkula Tarja talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 25 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 70 

HEL 2013-003036 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B04CBCC2C-CEB3-49AA-A4BD-10C52A134149%7D&vsId=%7BFA351CBD-B7E2-493A-BD07-F22964C65CD2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1B38665C-1097-4663-A243-4B5B04954BDF%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Opetushallitus päättää lukion opetussuunnitelman perusteista, mutta ei 
opetusmenetelmistä eikä oppimateriaaleista. Yksittäisellä opettajalla on 
oikeus päättää, mitä kurssikirjoja tai muuta oppimateriaalia kursseilla 
käytetään. Lukiolaki ei edellytä lukion oppikirjojen hankkimista opiskeli-
joille. 

Helsinkiläisiä opiskelijoita Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkieli-
sissä päivälukioissa on yhteensä 6 411. Lukion oppimäärää aikuisluki-
ossa suorittavia opiskelijoita on 396. Muiden kuntien lukio-opiskelijoita 
Helsingin kaupungin päivälukioissa opiskelee 1 980. Edelliset opiskeli-
jamäärät yhteen laskien lukioissa opiskelee 8 787 opiskelijaa (tilastoin-
tipäivä 20.9.2012). 

Yksityisissä ja valtion ylläpitämissä lukioissa helsinkiläisiä opiskelijoita 
on yhteensä 4 407. Muiden kuntien opiskelijoita on 1 095. Yhteensä lu-
kio-opiskelijoita yksityisissä ja valtion ylläpitämissä lukioissa on 5 502. 

Lukion oppimäärää suorittavien opiskelijoiden kurssimäärät vaihtelevat 
lukio-opintojen aikana. Lukion kurssikirjakustannuksiksi tulee opiskeli-
jan kurssivalintojen mukaan noin 1 500–2 000 euroa koko lukion ajalta. 

Mikäli Helsingin kaupunki päättää vastata vuotuisista oppikirjakustan-
nuksista Helsingin kaupungin lukioissa, tarvittava määräraha olisi noin 
4 393 500-5 858 000 euroa. Yksityisten ja valtion lukioissa Helsingissä 
opiskelevien lukion oppikirjakustannukset olisivat 2 751 000-3 668 000 
euroa. 

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti tulisi toisella asteella maksut-
tomat oppikirjat tarjota myös ammatillista peruskoulutusta suorittaville 
opiskelijoille. Heitä on 7 693 opiskelijaa, joista helsinkiläisiä opiskelijoita 
on 5 672. 

Opetusvirasto myöntää vuosittain lukioille ja aikuislukioille määrärahan 
kirja- ja muihin materiaalihankintoihin. Vuonna 2012 määräraha oli yh-
teensä 98 000 euroa. Lukiot ovat hankkineet määrärahoilla kaunokirjal-
lisuutta, sanakirjoja ja muuta opetukseen käytettävää materiaalia. 

Lukioiden opiskelijat myyvät käyttämiään oppikirjoja toisilleen. Lisäksi 
opiskelijoilla on mahdollisuus ostaa oppikirjoja käytettyjen oppikirjojen 
kaupoista. Tulevaisuudessa sähköisten oppimateriaalien käyttö tulee li-
sääntymään. Sähköisen materiaalin kokonaiskustannuksista ei ole vie-
lä tarkkaa arviota. 

Esittelijä opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot Mervi Pekkari, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342, mervi.pekkari(a)hel.fi 
Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850, liisa.pohjolainen(a)hel.fi 
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24 
Vt Tarja Tenkulan ja 18 muun valtuutetun talousarvioaloite            
koululaislipuista vuoroasujille 

HEL 2013-003037 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvion budjet-
tiin varataan määräraha vuoroasujakoululaisten matkalippuihin. 

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että 
perusopetuslaissa (4§) on tarkasti määritelty kuinka kunnan opetuksen 
järjestämisvelvollisuus määräytyy. Opetus järjestetään pääsääntöisesti 
oman asuinalueen koulussa, jonka mukaan määräytyy myös oikeus pe-
rusopetuslain (32 §) mukaiseen koulumatkaetuuteen. Opetuksen järjes-
täjällä ei ole velvollisuutta perusopetuslain (32§) järjestää maksutonta 
koulukuljetusta tai myöntää hänen kuljettamistaan tai saattamistaan 
varten riittävää avustusta kunnan lapsen asuinosoitteen perusteella 
osoittamaan kouluun yhteishuoltajuudessa sen vanhemman luota, jon-
ka luona lapsi ei asu lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun 
lain nojalla. Koulumatka-avustuksien myöntämisen periaatteista on 
päättänyt opetuslautakunta 30.1.2007 (§13). 

Matkaetuuden myöntäminen vuoroasujille merkitsisi matkaetuuden laa-
jentamista 6 500 peruskoululaisella, mikä on ristiriidassa kaupungin 
strategiaohjelman 2013-2016 ja sen talouden tasapainotavoitteiden 
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 Tenkula Tarja talousarvioaloite Kvsto 27.2.2013 asia 26 
2 HSL:n lausunto Tarja Tenkulan talousarvioaloitteesta 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 67 

HEL 2013-003037 T 00 00 03 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC56D3063-D979-4CB7-9B3D-09879550C157%7D&vsId=%7B342F5BBC-6A7D-406B-96B2-F92A73B34CF6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B3CE5A5E9-338B-4D4F-8AF4-5635AC502D00%7D&vsId=%7B1EFA6BCD-FD94-43B5-958D-C3DAA753A3CA%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA5D72B50-75E3-45B1-B92E-17DCDCABEFD8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  90 (227) 
Kaupunginhallitus   
   
 13.11.2013  
   
 

 

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 
  

 

 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle: 

Perusopetuslaissa kunnan opetuksen järjestämisvelvollisuus on sidottu 
asumiseen (4 §). Opetus on järjestettävä siten, että oppilaiden matkat 
ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen si-
jainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia 
ja lyhyitä. Oppilaan lähikoulu osoitetaan pääsääntöisesti asuinosoitteen 
perusteella (6 §), jonka mukaan määräytyy myös oikeus 32 §:n mukai-
seen koulumatkaetuuteen. 

Yhteishuoltajuudessa lapsen asuminen määräytyy lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetun lain nojalla. Edellä mainittu laki lähtee sii-
tä, että lapsi asuu aina toisen vanhemman luona, vaikka käytännössä 
oleskelu- tai tapaamisoikeusjärjestelyt voivat olla niin laajoja, että vai-
kuttaa siltä, että lapsi asuu kahdessa paikassa (laki lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 7 § ja 9 §). Opetuksenjärjestäjällä ei ole lapsen 
oleskellessa sen vanhemman luona, jonka luona lapsi ei asu, velvolli-
suutta perusopetuslain 32 §:n nojalla järjestää hänelle maksutonta kou-
lukuljetusta tai myöntää hänen kuljettamistaan tai saattamistaan varten 
riittävää avustusta kunnan lapsen asuinosoitteen perusteella osoitta-
maan koulupaikkaan. 

Opetuslautakunta on päättänyt 30.1.2007 (§ 13) oppilaan koulumatka-
avustuksen myöntämisen periaatteista. Koulumatka-avustus myönne-
tään pääsääntöisesti kunnan osoittamaan lähikouluun tai vastaavaan. 
Koulumatkaetuuden voi saada myös vieraskielisen opetuksen, kielikyl-
vyn, soveltuvuuskoepainotteisen opetuksen tai harvinaisen A-kielen 
opiskelun perusteella. Koulumatka-avustus myönnetään vain oppilaan 
väestörekisterin mukaiseen kotiosoitteeseen. 

Koulumatka-avustus myönnetään ensisijaisesti HSL:n koululaislippuna. 
Koululaislipun saa vuosittain noin 4 500 Helsingin kaupungin peruskou-
lujen oppilasta. Niille oppilaille, jotka eivät selviydy koulumatkasta julki-
silla kulkuvälineillä, voidaan myöntää erityiskuljetus (taksikuljetus). Eri-
tyiskuljetuksessa olevia peruskoululaisia on vuosittain noin 1 200 oppi-
lasta. Koulumatka-avustusten kustannukset ovat vuosittain reilut 6 milj. 
euroa, josta suurin kustannuserä on erityiskuljetukset (noin 5 milj. eu-
roa). Koulumatka-avustuksen laajentaminen koskemaan myös toisen 
vanhemman luona asumista, lisäisi huomattavasti koulumatka-
avustuskustannuksia. Koulumatkaetuutta ei voi rajata koskemaan vain 
HSL:n koululaislippuja, vaan se tulisi myöntää tällöin myös erityiskulje-
tuksiin. 

Talousarvioaloitteessa todetaan, että noin 20 % 7–12-vuotiaista ovat 
vuoroasujia. Mikäli sama määrä 13–16-vuotiaista on vuoroasujia, niin 
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se tarkoittaisi matkaetuuden laajentamista yhteensä runsaalle 6 500 
peruskoululaiselle, joista osalle kuljetus jouduttaisiin järjestämään eri-
tyiskuljetuksena. HSL:n koululaislippujen määrät kasvaisivat, mutta 
suurimpana menoeränä olisi erityiskuljetusten järjestäminen kahdesta 
eri osoitteesta; reititys, aikataulutus jne. Kaupungin nykyisessä talou-
dellisessa tilanteessa ei kuljetuskustannusten kasvattaminen talousar-
vioaloitteessa esitetyllä tavalla ole mahdollista ilman, että siihen tarvit-
tavat varat lisättäisiin opetustoimen taloarvioon. 

Käsittely 

28.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Keskustelu. 

Jäsen Jalovaara ehdotti, että esityslistan 6. merkityn kappaleen ("Talo-
usarvioaloitteessa todetaan, että…") viimeinen virke "Kaupungin nykyi-
sessä taloudellisessa tilanteessa ei kuljetuskustannusten kasvattami-
nen talousarvioaloitteessa esitetyllä tavalla ole kannatettavaa.” muute-
taan muotoon ”Kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei kul-
jetuskustannusten kasvattaminen talousarvioaloitteessa esitetyllä taval-
la ole mahdollista ilman, että siihen tarvittavat varat lisättäisiin opetus-
toimen taloarvioon." 

Kannattaja: jäsen Ahva 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Jalovaaran ehdotus 

Jaa-äänet: 0 

Ei-äänet: 11 
jäsenet Ahva, Alanko-Kahiluoto, Ekman, Hannula, Jalovaara, Leoni, 
Nordman, Palm, Raittinen, Razmyar, Rydman 

Hyväksyttiin jäsen Jalovaaran ehdotus. 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208 

marjo.kyllonen(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA5D72B50-75E3-45B1-B92E-17DCDCABEFD8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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25 
Vt Yrjö Hakasen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite 
työntekijöiden palkkauksesta 

HEL 2013-003038 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 raamin pohjaan li-
sätään 25 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 tulevai-
suudessa osaavaa työvoimaa. 

Helsingin kaupungin vuoden 2012 henkilöstöraportista ilmenee, että 
Helsingin kaupungilla kuukausipalkkaisen säännöllinen työajan ansio 
on noussut vuosittain. Vuoden 2012 lopussa säännöllisen työajan kes-
kiansio Helsingin kaupungilla oli 2 939 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-
tella Helsinkiin töihin kehittämällä palkitsemisen kokonaisuutta em. työ-
elämän laatuelementit huomioon ottaen. 
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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 27.2.2013 asia 29 

Päätöshistoria 

Henkilöstökeskus 30.4.2013 

HEL 2013-003038 T 00 00 03 

Henkilöstökeskus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Palkitseminen Helsingin kaupungilla on kokonaisuus, jossa on muitakin 
tekijöitä rahapalkitsemisen lisäksi. Palkan lisäksi on käytössä palkkioita, 
etuja sekä työelämän laatua edistäviä käytäntöjä. Useat tutkimukset 
osoittavat, että työntekijät arvostavat työelämässä rahapalkitsemisen li-
säksi erilaisia työelämän laatutekijöitä, joihin työantajien tulee varautua 
saadakseen osaavaa työvoimaa jatkossakin. Tällaisia tekijöitä ovat 
muun muassa työsuhdeturva, mielekäs ja haastava työ, mahdollisuus 
kehittyä omassa työssään, joustavat työajat ja työympäristö sekä laa-
dukas johtaminen. 

Helsingin kaupunki on lisäksi kehittänyt palkitsemisen kokonaisuutta si-
ten, että hyvästä työsuorituksesta voi palkita esimerkiksi kertapalkkiolla. 
Uusi ohje tuli voimaan 21.6.2012. Tavoitteena on myös edistää tulos-
palkkiojärjestelmän käyttämistä kaikissa virastoissa. Henkilöstökeskus 
toteaa, että Helsingin kaupungilla on käytössä kannustavia palkitsemi-
sen tekijöitä runsaasti, ehkä jopa monipuolisemmin kuin muilla kunnilla. 

Helsingin kaupungin vuoden 2012 henkilöstöraportista ilmenee, että 
Helsingin kaupungilla kuukausipalkkaisen säännöllinen työajan ansio 
on noussut vuosittain. Vuoden 2012 lopussa säännöllisen työajan kes-
kiansio oli 2 939 e /kk. 

Näin ollen henkilöstökeskus katsoo, että talousarvioaloitteessa esitetty 
lisämääräraha palkkojen korottamiseen ei ole perusteltua, vaan tule-
vaisuuden osaajia pitää houkutella Helsinkiin töihin kehittämällä palkit-
semisen kokonaisuutta em. työelämän laatutekijät huomioon ottaen se-
kä tulospalkkiojärjestelmän käytön lisäämisellä. 

Lisätiedot Tina Sweins, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 43956, tina.sweins(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0A3004BC-2977-4EA9-A560-903E0A132D3E%7D&vsId=%7B757B8A82-F848-4B1E-936C-319EF5C058AB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BE9EBC0AB-ED79-4C9C-B44B-40A88571B2C0%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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26 
Vt Yrjö Hakasen ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloite              
työllisyyden edistämisestä 

HEL 2013-003039 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvion raa-
miin ja taloussuunnitelmaan 2014 - 2016 lisätään 10 milj. euroa käytet-
täväksi työpaikkojen luomiseen kaupungin omaan toimintaan ja työlli-
syyden hoitoon, tukityöllistämiseen, työllistämisjaksojen pidentämiseen 
sekä nuorten työllistämisen aloituspaikkojen ja vaikeasti työllistävien 
työpaikkojen luomiseen. 

Kaupunginhallitus toteaa henkilöstökeskuksen, opetus-, nuoriso- ja so-
siaali- ja terveyslautakunnan lausuntoihin viitaten, että työllisyyden hoi-
don määräraha vuodelle 2014 on noin 45,4 milj. euroa. Työllisyyden 
hoidon painopisteryhmät ovat nuoret, nuoret aikuiset, maahanmuuttajat 
ja vaikeasti työllistyvät. Määräraha mahdollistaa myös erityisryhmien 
ottamisen huomioon työllisyyden hoidossa. 

Palkkatuetussa työssä työttömiä helsinkiläisiä on noin 8 000 kuukau-
den ajan vuonna 2014. Kaupunki tarjoaa lisäksi työharjoittelu- ja työ-
elämävalmennuspaikkoja ja tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta. 
Keskimäärin opiskelijoita on noin 380 henkilöä kuukaudessa. Työllis-
täminen Helsinki-lisällä mahdollistaa noin 800 henkilön palkkauksen tu-
kemisen. Helsinki-lisä mahdollistaa myös yrityksien ja yhdistysten pal-
kata pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia henkilöitä tukityöhön. 

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 
saada kokonaisvaltaista apua tulevaisuuden suunnitteluun koskien 
oman paikkansa löytämistä ammatissa tai opiskelussa. 

Työllisyydenhoidossa on ollut lisäksi vuodesta 2009 lähtien käytettävis-
sä myös erillismäärärahoitusta määräaikaisten työllisyyttä edistävien 
hankkeiden ja kohdennettujen palveluiden toteuttamiseen, esimerkkinä 
Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden johdosta kaupungin-
hallituksen käytettäväksi 10 milj. euron erillismääräraha kohdistettavak-
si erityisesti nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Määrära-
haa on kohdennettu vuonna 2013 henkilöstökeskuksen koordinoimaan 
RESPA-toimintamalliin tavoitteena helsinkiläisten työttömien tai ilman 
koulutuspaikkaa olevien 17 - 29 -vuotiaiden nuorten yhteiskuntatakuun 
turvaaminen kaupungin ja Uudemaan TE-toimiston yhteistyönä. Mallin 
tavoitteena on Helsingissä asuvien nuorten työttömyyden merkittävä 
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vähentäminen sekä työllistämistä ja koulutusvalmiuksia edistävien pal-
velujen parempi kohdentuminen ja suunnitelmallinen käyttö nuorten 
hyväksi.  Tarkoituksena on lisäksi vahvistaa kaupungin yhteistyöyritys-
ten ja yhdistysten osuutta nuorten työllistämispalvelujen ja työpaikkojen 
tarjoajina. Toinen mainitulla määrärahalla toteutettava nuorten työllis-
tämisen edellytyksiä parantava iso kokonaisuus on opetusviraston Sta-
din ammattiopiston osana oleva Avoin ammattiopisto. Avoimen ammat-
tiopiston tavoitteena on koulutustakuun piirissä olevien nuorten koulu-
tuksen läpäisyasteen parantaminen, keskeyttämisen vähentäminen, 
syrjäytymisen ehkäiseminen sekä nuorten koulutus- ja työmahdolli-
suuksien turvaaminen. Ao. määrärahaa on myös kohdennettu liikunta-
virastolle nuorten yhteiskuntatakuun työ- ja toimintakykyä tukevien pal-
veluiden järjestämiseen sekä koulutusta ja työllistämistä edistäviin toi-
menpiteisiin. 

Työllisyydenhoidossa aiotaan panostaa sekä palveluiden että asia-
kasohjauksen kehittämiseen niin, että jatkossa kaupungin järjestämien 
työllisyydenhoidon toimenpiteiden vaikuttavuus paranisi. 

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 27.2.2013 asia 30 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 176 

HEL 2013-003039 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Yrjö Hakasen 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

"Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon koordinoinnista ja pääosin 
myös sen järjestämisestä vastaa henkilöstökeskus. Työllisyyden hoi-
don määrärahasta sosiaali- ja terveysvirastolle osoitetaan vuosittain 
tietty osuus pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktivointiin. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0631132A-1D1E-42BF-A6B2-E9ABC67E1A35%7D&vsId=%7BF4B88A89-B954-4102-BBC9-AD314D90B1B8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9BB71A5B-B146-405F-8EB5-1679FA9CDFAC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Esimerkiksi vuodelle 2013 tätä rahaa on osoitettu yhteensä 6 107 000 
euroa. Vuonna 2012 määrärahan suuruus oli 5 877 000 euroa. Työlli-
syyden hoidossa painopistealueena ovat erityisesti nuoret aikuiset ja 
maahanmuuttajat. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sinänsä tärkeänä työllistämisen 
edistämistä, mutta sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2014 raamiin ei 
ole osoitettu lisämäärärahaa, joka mahdollistaisi aloitteessa esitetyt li-
säykset. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Työllisyyden edistämisellä on myönteinen vaikutus terveyserojen ka-
ventumiseen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 80 

HEL 2013-003039 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Vuoden 2013 alusta voimaan tullut nuorisotakuu on osaltaan edistä-
mässä nuorten ja nuorten aikuisten työllistymistä. Nuorisotakuu tarjoaa 
alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, 
työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäk-
si ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, 
joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan 
sekä joustavat koulutusväylät. Tarve eri toimijoiden aktiiviseen yhteis-
työhön korostuu nuorisotakuuta toteutettaessa. 

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen parantaa selvästi työllistymis-
mahdollisuuksia. Helsingin kaupungilla on tarjolla 7 790 opiskelupaik-
kaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittamiseen. Koulutuk-
seen osallistuu sekä nuoria juuri peruskoulun päättäneitä opiskelijoita 
että aikuisopiskelijoita. Kouluttamattomien helsinkiläisten pääsy amma-
tilliseen koulutukseen on turvattava. Helsingin kaupunki on hakenut jat-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B027DD452-43EC-4BEB-A8F8-A3B67BAA7FC2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B58FD2BC2-0236-4630-B69D-708E1FE6136C%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  97 (227) 
Kaupunginhallitus   
   
 13.11.2013  
   
 

 

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 
  

 

 

kuvasti opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisää opiskelupaikkoja ammatilli-
seen koulutukseen. Viimeisimmässä esityksessä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on esittänyt 720 opiskelupaikkaa lisää Helsingin kaupungille 
vuoteen 2016 mennessä. 

Nuorten oppisopimuskoulutus avaa mahdollisuuksia niille nuorille, jotka 
ovat jo perusasteen jälkeen orientoituneita työelämään. Haasteellista 
on löytää työnantajia, jotka ovat valmiita palkkaamaan nuoria oppiso-
pimukseen. Yksityisiä työnantajia ja Helsingin kaupunki kannustetaan 
nuorten oppisopimusten tekemiseen. Keskeistä nuoren kannalta on 
valmentaminen työelämään sekä riittävän tuen ja ohjauksen tarjoami-
nen oppisopimuskoulutuksen aikana. Helsingin kaupungille oppisopi-
muskoulutuksen järjestäjänä on myönnetty lisäresursseja korotettuun 
koulutuskorvaukseen. Korotettu koulutuskorvaus työnantajalle on pe-
rusteltu, koska nuoret eivät ainakaan aluksi pysty aikuisen työpanok-
seen ja he tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea. 

Opetusviraston nuorten työpajat osaltaan tarjoavat työttömälle helsinki-
läiselle nuorelle mahdollisuuden tutustua itseensä ja omiin vahvuuk-
siinsa. Työpajassa nuorella on mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työn-
tekoon sekä räätälöityyn koulutuspolkuun. Saatu työkokemus parantaa 
mahdollisuuksia päästä opiskelemaan tai työelämään. Työpajat tarjoa-
vat vuosittain työharjoittelupaikan 350 nuorelle. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Anna Lyra-Katz, projektikoordinaattori, puhelin: 310 86706 

anna.lyra-katz(a)hel.fi 
Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850 

liisa.pohjolainen(a)hel.fi 
Annele Ranta, ts. koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86356 

annele.ranta(a)hel.fi 

 

Henkilöstökeskus 24.5.2013 

HEL 2013-003039 T 00 00 03 

Helsingin työllisyystilanne on ollut syksyllä 2008 tapahtuneen taantu-
man jälkeen suhdanneherkkä. Taantuman jälkeen työttömyys oli kor-
keimmillaan 9,1 prosenttia heinäkuussa 2010, minkä jälkeen työttö-
myysluvut kääntyivät laskuun. Tämän jälkeen työttömyys on kuitenkin 
lähtenyt uudelleen nousuun syksystä 2012 alkaen. Huhtikuussa 2013 
työttömyysaste Helsingissä oli 8,7 prosenttia. Erityisesti nuorten ja ul-
komaan kansalaisten työttömyys on kasvanut verrattuna vuoden takai-
seen tilanteeseen. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8E26731C-6141-4707-8DDB-59668DFE3665%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vuoden 2014 raamiin on varattu työllisyydenhoidolle määrärahoja noin 
43,5 miljoonaa euroa käytettäväksi henkilöstökeskuksen, sosiaali- ja 
terveysviraston, opetusviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen työt-
tömille helsinkiläisille suunnattujen palveluiden järjestämiseen. Raami 
on samalla tasolla kuin kuluvan ja edellisen vuoden budjetit. Työllisyy-
denhoidossa on lisäksi ollut jo vuodesta 2009 lähtien käytettävissä 
myös erillisrahoitusta määräaikaisten työllisyyttä edistävien hankkeiden 
ja kohdennettujen palveluiden toteuttamiseen. Näitä erillisrahoituksella 
toteutettavia hankkeita on myös vuoden 2014 työllisyydenhoidon toi-
mintasuunnitelmassa. RESPA-hankkeen tavoitteena on alentaa merkit-
tävästi Helsingin nuorisotyöttömyyttä ja Kuntakokeilun tavoitteena on 
löytää pysyviä ratkaisuja pitkään työttömänä olleille 30 - 45-vuotiaille 
helsinkiläisille. Lisäksi valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien aie-
sopimuksen toteuttamiseen on varattu vuosittainen erillismääräraha. 
Kaikki nämä määrärahat huomioiden työllisyydenhoitoon on käytettä-
vissä noin 47 miljoonaa euroa vuodelle 2014. 

Vuoden 2012 työllisyydenhoidon budjetin mukaisista määrärahoista 
käytettiin 94 prosenttia. Määrärahoja jäi kuluttamatta ensisijaisesti sen 
vuoksi, ettei kaikkiin kaupungin ilmoittamiin palkkatukipaikkoihin löydet-
ty sopivia hakijoita TE-toimistosta. TE-toimistoon ilmoitettiin vuoden ai-
kana lähes 1 600 palkkatukipaikkaa, joissa aloitti 1 351 tukityöllistettyä. 
Mikäli kaikki paikat olisi täytetty, olisi määrärahat kulutettu täysimääräi-
sesti. Henkilöstökeskuksen tavoitteena on jatkossa kehittää palkkatuki-
työn tarjontaa niin, että ne vastaisivat jatkossa paremmin työttömänä 
olevien henkilöiden tarpeita jolloin tukityöhön varatut määrärahat tulisi-
vat täysimääräisesti käytettyä. Myös työllisyydenhoidon toimenpiteistä 
tehty vaikuttavuusmittaus vahvistaa tarvetta kehittää tukityön tarjontaa, 
jotta aikaisempaa suurempi osa tukityöhön pääsevistä henkilöistä löy-
täisi pysyviä ratkaisuja työttömyyteensä. Henkilöstökeskukseen ollaan 
palkkaamassa ns. kuntakoordinaattori vuoden 2013 aikana kaupungin 
tukityön valikoiman monipuolistamiseksi. Lisäksi henkilöstökeskukseen 
on palkattu keväällä 2013 kaksi yrityskoordinaattoria, joiden tehtävänä 
on lisätä alueen yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä niin, että sieltä 
avautuisi jatkossa aikaisempaa monipuolisemmin paikkoja helsinkiläi-
sille työttömille. 

Työllisyydenhoidossa on lisäksi tavoitteena kehittää kaupungin omaa 
asiakasohjausta erityisesti edellä mainitun kahden, tänä vuonna käyn-
nistetyn ja myös vuonna 2014 jatkuvan hankkeen avulla. Nuorten yh-
teiskuntatakuuta edistetään RESPA-toimintamallin avulla ja valtion osa-
rahoituksella toteutettavalla Kuntakokeilulla edistetään 500 päivää työt-
tömyysetuutta saaneiden 30-45-vuotiaiden työttömien sijoittumista 
työmarkkinoille. Kaupunki ottaa näissä kahdessa mainitussa hank-
keessa aikaisempaa kokonaisvaltaisemman vastuun asiakkaan ohjau-
tumisesta tarkoituksenmukaiseen palveluun. Käytännössä tämä tarkoit-
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taa molemmissa hankkeissa pitkäkestoiseen koulutukseen tai työelä-
mään tapahtuvaa tehokasta ja suunnitelmallista ohjausta. 

Henkilöstökeskus pitää työllisyydenhoidon vuoden 2014 raamiin varat-
tujen määrärahojen tasoa riittävänä nykyiseen työllisyystilanteeseen 
suhteutettuna. Työllisyydenhoidossa aiotaan panostaa sekä palvelui-
den että asiakasohjauksen kehittämiseen niin, että jatkossa kaupungin 
järjestämien työllisyydenhoidon toimenpiteiden vaikuttavuus paranisi. 
Nämä kehittämistarpeet ja niiden rahoitus on huomioitu vuoden 2014 
raamin mukaan tehdyssä toimintasuunnitelmassa. 

Lisätiedot 
Jaana Karvonen, työllistämispäällikkö, puhelin: 310 79789 

jaana.karvonen(a)hel.fi 

 

Nuorisolautakunta 16.05.2013 § 55 

HEL 2013-003039 T 00 00 03 

Päätös 

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Nuorisolautakunta pitää nuorten työllistymisen edellytysten parantamis-
ta kannatettavana ja tähän työhön käytettävien resurssien tarkastelua 
perusteltuna. Helsingin kaupungissa työllisyydenhoidon koordinoinnista 
vastaa henkilöstökeskus ja siihen sisältyviä toimenpiteitä toteutetaan 
usean viraston voimin. Rahoituksen lisäämisestä keskusteltaessa on 
ehkä hyvä ottaa huomioon, että Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 
kokouksessaan 11.4.2012 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti myöntää Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden johdosta 
kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron erillismäärära-
han kohdistettavaksi erityisesti nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toi-
menpiteisiin. Tällä resurssilla aloittaa kuluvana vuonna toimintansa 
henkilöstökeskuksen toteuttama Respa –toimintamalli. Jatkossa Res-
paan on tarkoitus ohjata kaikki ne helsinkiläiset työttömäksi työnhaki-
jaksi ilmoittautuneet alle 29-vuotiaat nuoret, jotka eivät sijoitu koulutuk-
seen tai työelämään kolmen kuukauden kuluessa TE-hallinnon toimen-
pitein, ilmoittautuvat toistuvasti työttömiksi työnhakijoiksi tai ovat toi-
meentulotuen asiakkaita ja Respan palvelumalli sopisi heille. Arvioitu 
asiakastavoite tullee olemaan noin 1000 nuorta vuodessa. Respassa 
selvitetään nuoren työllistymisedellytykset ja tuen tarve sekä ohjataan 
edelleen tarpeen mukaisiin työllisyyspalveluihin. Toinen mainitulla mää-
rärahalla toteutettava nuorten työllistymisen edellytyksiä parantava iso 
kokonaisuus on opetusviraston nuorten avoin ammattiopisto joka mah-
dollistaa nuorille joustavan siirtymisen suorittamaan toisen asteen tut-
kintoa. Tätä toteutetaan järjestämällä ammatillista koulutusta ja ohjaus-
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ta ilman opiskelupaikkaa oleville helsinkiläisille nuorille sekä niille am-
matillisten oppilaitosten opiskelijoille, jotka ovat keskeyttäneet tai ovat 
keskeyttämässä opintonsa. Molemmat toiminnot vastaavat nuorten 
työllisyydenhoidon kehittämisen tarpeeseen ja ovat keskeinen osa nuo-
risotakuun toteuttamista Helsingissä. 

Helsingin kaupungin tuottaminen palvelujen toteuttaminen ja henkilös-
tön mitoitus tulee nuorisolautakunnan näkemyksen mukaan suunnitella 
ja toteuttaa siten, että se on mahdollista tehdä laadukkaasti, vaikka 
työllisyysmäärärahoilla osin tai kokonaan palkattua henkilökuntaa ei 
olisikaan käytettävissä. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista 
edistää aitojen työmarkkinoiden kehitystä ja saada nuoret mukaan työ-
hön ja koulutukseen sellaisille aloille, joille on mahdollisuus työllistyä ja 
joilla on tällä hetkellä työvoiman tarve. Näillä aloilla esimerkiksi oppiso-
pimustoimintaa voisi laajentaa nykyisestä. Nuorisolautakunta kuitenkin 
katsoo, että kaupunki voisi ottaa nykyistä vahvemmin roolia nuorten 
työllistäjänä. 

Nuorisolautakunta näkee, että kaupungin työntekijöiden työssä jaksa-
misen ja laajemmin työhyvinvoinnin kehittäminen on tärkeää. Siihen 
vaikuttaa selkeästi se, miten työvoiman riittävyys suhteutuu toteutetta-
viin tehtäviin. Henkilöstön määrän vähentäminen ja siitä seuraavat 
mahdolliset vaikeudet työtehtävistä suoriutumisessa pitäisi ratkaista jol-
lakin muulla keinoin kuin työllisyydenhoidon toimenpitein. 

Käsittely 

16.05.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä lisäsi esityslistan kohdan 3 loppuun virkkeen: "Nuorisolauta-
kunta kuitenkin katsoo, että kaupunki voisi ottaa nykyistä vahvemmin 
roolia nuorten työllistäjänä." 

 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Leena Ruotsalainen 

Lisätiedot 
Martti Poteri, toimistopäällikkö, puhelin: 310 71687 

martti.poteri(a)hel.fi 
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27 
Vt Yrjö Hakasen ja seitsemän valtuutetun muun talousarvioaloite 
asumisesta 

HEL 2013-003040 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: 

”Esitämme, että 

1. tonttivuokrien määräytymisperusteet määritellään uudelleen ja koh-
tuullisemmalle tasolle ja sitä korkeammat sopimukset korjataan vastaa-
vasti. 

2. talousarviossa päätetään ryhtyä toimiin kaupungin oman rakenta-
misyksikön tai rakennusliikkeen perustamiseksi.” 

Khs toteaa, että kaupungin strategiaohjelmassa 2013–2016 sisältyy 
useita tavoitteita kohtuuhintaiseen asumiseen, johon aloitteen mukai-
sella tontinvuokrien kohtuullistamisella pyritään. Strategiaohjelman 
eräänä keskeisimpänä tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa mm. 
nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista rahoitetaan tulo-
rahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. 

Khs viittaa tontinvuokrien osalta kiinteistölautakunnan lausuntoon ja to-
teaa, että Helsingin kaupungilla oli vuoden 2012 lopulla voimassa hie-
man yli 5 000 asuntotontin maanvuokrasopimusta. Näistä saatavat 
maanvuokratulot olivat vuonna 2012 yhteensä noin 94 milj. euroa. 

Kaupunki luovuttaa vuosittain vuokraamalla uutta rakennusoikeutta 
asuntorakentamiseen keskimäärin noin 100 000 - 150 000 k-m². Lisäksi 
uusitaan erinäinen määrä päättyviä maanvuokrasopimuksia. 

Aloitteen mukainen tontinvuokrien kohtuullistaminen merkitsisi ainakin 
asuntotonttien maanvuokrien indeksitarkistusten tekemättä jättämistä, 
joka johtaisi maanvuokrien jälkeenjääneisyyteen yleisestä inflaatiokehi-
tyksestä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että perittävät maanvuok-
rat alenisivat reaalisesti noin 2-3 % vuodessa, joka pienentäisi tuloja 
noin 1,5–2,5 milj. euroa jo ensimmäisenä vuotena. 

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-
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tuuttomina. Vuonna 2012 kaupungin omistamissa normaaleissa ara-
vuokrataloissa tontinvuokra oli keskimäärin 0,76 e/m2/kk, joka on kes-
kimäärin 7,5 % asuntojen kokonaisvuokrasta. Tämä osoittaa myös sen, 
että tontinvuokrien alentamisen vaikutus asumisen kokonaismenoihin 
on vähäinen. 

Nykyisten tontinvuokrien kohtuullistaminen esitetyllä tavalla merkitsisi 
myös kaupungin tulorahoituspohjan heikennystä eikä se olisi strate-
giaohjelman tasapainoisen talouden tavoitteiden mukaista. 

Khs toteaa oman rakentamisyksikön tai rakennusliikkeen perustamista 
koskien, että valtaosa kaupungin omistamista runsaasta 50 000 asun-
nosta on yhtiömuotoisia ja pieni vain osa suorassa omistuksessa olevia 
asuntoja. 

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. 

Urakkakilpailujen tilannetta ei voida pitää tällä hetkellä erityisen hyvänä, 
mutta taloudellisten näkymien heiketessä tarjoushalukkuus yleensä 
kasvaa. Peruskorjauskohteiden urakkakilpailut ovat toimineet jossain 
määrin paremmin ja viime vuosina saatujen tarjousten määrä on ollut 
nousussa. Samaan aikaan tarjoushinnat ovat lähentyneet kustannusar-
vioita ja joissakin tapauksissa alittaneet kustannusarvion. 

Asuntopuolen kilpailu-urakoita ei pidetä rakennusalalla erityisen hyvä-
katteisina. Näin ollen ei voida yksiselitteisesti päätellä, että kaupungin 
oman rakennusliikkeen perustaminen johtaisi välttämättä urakkahinta-
tason alentumiseen. Kaupungin rakennusliikettä tai -yksikköä rasittaisi-
vat joka tapauksessa samat henkilöstö- ja materiaalikulut kuin yksi-
tyisiäkin rakennusliikkeitä. 

Käytännössä rakentamiseen erikoistuneen yksikön tai rakennusliikkeen 
perustaminen organisaatioineen on suuri operaatio. Sen toimintaedelly-
tyksiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä, kuten toiminta suhdanneherkil-
lä ja kilpailluilla rakennusmarkkinoilla, joissa voi syntyä myös tappioita. 
Kaupungin oman rakentamisyksikön tai rakennusliikkeen perustamisen 
sijaan, kaupungin tulee pyrkiä vaikuttamaan omalta osaltaan urakkakil-
pailujen toimivuuteen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

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

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite kvsto 27.2.2013 asia 31 

Päätöshistoria 

Asuntotuotantotoimikunta 22.05.2013 § 89 

HEL 2013-003040 T 00 00 03 

Päätös 

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon: 

Asuntotonttien maanvuokrien uudelleen määrittäminen 

Maanvuokran määräytymisen perusteet 

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja muiden valtion tukemaan tuotan-
toon luovutettujen tonttien vuokranmäärittely perustuu valtion Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymiin rakennusoikeuden 
enimmäisyksikköhintoihin. ARA on 18.12.2012 päättänyt pääkaupunki-
seudulla vuonna 2013 sovellettavista enimmäistonttihinnoista HSY:n 
asettaman tonttitoimikunnan tonttikustannussuositusten mukaisesti. 
Tonttitoimikunnan tehtävänä on toteutuneiden tonttikauppojen perus-
teella määritellä vuosittain pääkaupunkiseudulla neljän vyöhykkeen yh-
tenäinen ja johdonmukainen, kohtuullisen hintatason yläraja, jota käyte-
tään ohjeena ARA-tuotantoon luovutettavien tonttien hinnoittelussa. 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymät tonttien enim-
mäishinnat ovat kaukana markkinahinnoista, pääsääntöisesti alle puo-
let toteutuneiden kauppojen hintatasosta. 

ARA:n vahvistamassa tonttien hintatilastossa pääkaupunkiseutu on ja-
ettu neljään eri kalleusvyöhykkeeseen, joista Helsinki kuuluu kahteen 
kalleimpaan luokkaan. Kalleimmalla vyöhykkeellä hinnat sovitaan ta-
pauskohtaisesti ja tontin määräytymishintaa voidaan perustellusti nos-
taa jonkin verran esimerkiksi keskusta-alueilla tai ranta-alueilla n. 20 %. 
Kaupungin laitamilla, esimerkiksi Suutarilassa, tontin vuokran määräy-
tymisperuste oli viime vuonna 25 e/k-m2 ja toisaalta kantakaupungin 
läheisyydessä Kalasatamassa 33 e/k-m2. 

Vuonna 2012 asuntotuotantotoimiston rakennuttamien tavanomaisten 
vuokrahankkeiden tontin vuosivuokra oli keskimäärin n. 20 e/m2 ja ra-
kennuskustannukset olivat keskimäärin 3.312 e/m2 eli tontin vuokra on 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B692F86E1-9546-4A87-8D3F-F60E170BD321%7D&vsId=%7B9C366972-8F5D-47A8-B8D1-34E26FD542F7%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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pieni verrattuna rakennuskustannuksiin. Rakennuskustannusten nou-
suun nähden tontinvuokrien nousu on ollut viimeisen kymmenen vuo-
den aikana vähäinen. Viime vuosina asuntotuotantotoimiston tuotanto-
ohjelmassa on ollut useita vuokra- ja asumisoikeushankkeita tontin 
hinnan määräytymisperusteiltaan kalliimmissa Kalasatamassa ja Jät-
käsaaressa. Tämä on nostanut ARA-hankkeiden keskimääräistä tontin 
vuosivuokraa. Vuokrien tasaus on kuitenkin pitänyt kaupungin vuokra-
taloissa asuvien asumismenot kohtuullisina. 

Vuonna 2011 kaupungin omistamissa normaaleissa vuokrataloissa ton-
tin vuosivuokra oli keskimäärin 8,76 e/m2 (vaihteluväli 6,48 - 12,72 
e/m2). Tontin vuokran osuus oli keskimäärin 7,4 % asuntojen koko-
naisvuokrasta. 

Asuntotuotantotoimikunnan mielestä kaupungin tontinvuokrien alenta-
miselle ei ole tarvetta. 

Kaupungin oman rakennuttamisyksikön tai rakennusliikkeen perustaminen 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että rakennusalan kilpailun toimivuus 
on keskeinen elementti kaupungin oman asuntotuotannon toteuttami-
sessa. Helsingin seudulla asuntorakentamista koskevien urakkakilpai-
lujen toimivuutta ei voida pitää erityisen hyvänä. Korkeasuhdanteessa 
on tyypillistä, että rakennusliikkeet keskittyvät paremmin kannattavaan 
omaperusteiseen asuntotuotantoon ja halukkuus urakkakilpailuihin 
osallistumiseen on vähäistä. Laskusuhdanteessa tai taantumassa ra-
kennusliikkeiden osallistumishalukkuus urakkakilpailuihin lisääntyy. 
Kuitenkin on ollut havaittavissa myös sellaista suuntausta, että raken-
nusliikkeet supistavat toimintojaan taloustilanteen heiketessä eikä 
urakkakilpailuihin osallistuminen lisäänny odotetulla tavalla. 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että urakkakilpailuihin osallistuminen 
on ollut heikkoa erityisesti uudisrakentamista koskevissa urakkakilpai-
luissa. Peruskorjauskohteiden urakkakilpailut ovat toimineet jossakin 
määrin paremmin. On selvää, että kilpailun vähäisyydellä on vaikutusta 
urakoiden hintatasoon.  Vuonna 2010 asuntotuotantotoimisto sai kes-
kimäärin vain 1,8 tarjousta urakkakilpailua kohti. Tilanne on parantunut 
siitä vähitellen ja vuonna 2012 tarjouksia saatiin keskimäärin hieman yli 
kolme kappaletta urakkakilpailua kohti. Kuluvana vuotena saatujen tar-
jousten määrä on edellisestä vuodesta edelleen noussut. Samaan ai-
kaan tarjoushinnat ovat lähentyneet kustannusarvioita ja joissakin ta-
pauksissa alittaneet kustannusarvion. Vieläkään uudisrakentamisen 
kilpailutilannetta ei voida pitää erityisen hyvänä ja vaarana on, että ta-
loustilanteen parantuessa osallistumishalukkuus urakkakilpailuihin 
heikkenee. 

Heikolle osallistumiselle on haettu selitystä mm. asuntotuotantotoimis-
ton teettämässä konsulttiselvityksessä. Yhtenä perusteena on tullut 
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esiin ARA-tuotannon käynnistymisen epävarmuus tuotantomuotoon liit-
tyvän hintavalvonnan takia. Lisäksi perusteena on esitetty asuntotuo-
tantotoimiston kohteiden monimuotoisuutta. Selkeät, tuotantotavaltaan 
yksinkertaiset hankkeet ovat tarjoajan näkökulmasta kiinnostavampia ja 
vähemmän riskejä sisältäviä. Myös haasteelliset rakennuspaikat ovat 
karsineet urakkakilpailuihin osallistumista. 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että kilpailu-urakoita etenkin asunto-
puolella pidetään yleisesti heikkokatteisina. Näin ollen ei voida yksiselit-
teisesti päätellä, että kaupungin oman rakennusliikkeen perustaminen 
johtaisi välttämättä urakkahintatason alentumiseen. Kaupungin raken-
nusliikettä tai -yksikköä rasittaisivat joka tapauksessa samat henkilöstö- 
ja materiaalikulut kuin yksityisiäkin rakennusliikkeitä. Rakentamiseen 
liittyy myös merkittäviä riskejä, joita ei ole välttämättä perusteltua ottaa 
kaupungin kannettaviksi. 

Kaupungin oman rakennusliikkeen perustaminen on ollut esillä jo ai-
emminkin ja talous- ja suunnittelukeskus on tehnyt asiaa koskevan sel-
vityksen 1.11.2012. Selvityksen johtopäätöksenä todetaan mm.: ”Ra-
kentamisen laadun, kustannustehokkuuden ja harmaan talouden hal-
linnan kannalta on järkevämpää kehittää kaupungin rakentamistoimin-
nan menettelytapoja yhtenä kokonaisuutena kuin perustaa oma raken-
nusyritys”. 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että kaupungin tulee pyrkiä vaikutta-
maan omalta osaltaan urakkakilpailujen toimivuuteen, eikä kaupungin 
oman rakennusliikkeen perustamista voida pitää perusteltuna. 

Esittelijä 
vs. toimitusjohtaja 
Markku Nyyssölä 

Lisätiedot 
Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027 

elina.kotiranta(a)att.hel.fi 
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297 

markku.nyyssola(a)att.hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 256 

HEL 2013-003040 T 00 00 03 

Päätös 

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginval-
tuutettu Yrjö Hakasen ja seitsemän muun kaupunginvaltuutetun talous-
arvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

Tiivistelmä 
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Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen on yhdessä seitsemän muun kau-
punginvaltuutetun kanssa tehnyt talousarvioaloitteen, jossa vaaditaan 
tontinvuokrausperusteiden uudelleenmäärittämistä kohtuullisemmalle 
tasolle. 

Edelleen aloitteessa vaaditaan, että vuoden 2014 talousarviossa osoi-
tetaan määräraha kaupungin oman rakentamisyksikön tai rakentami-
sen liikelaitoksen perustamiselle. Mainitulta osin asia kuuluu kaupungin 
rakennustoimen toimialaan, eikä siihen oteta lausunnossa kantaa. 

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. Kun otetaan vielä 
huomioon kaupungin asuntotonttien vuokrauksissa noudattamat koh-
tuulliset hinnoitteluperusteet, ei aloitteessa esitettyyn kohtuullisempien 
tontinvuokrien määräytymisperusteiden luomiseen ole tarvetta. 

Talousarvioaloite 

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen on yhdessä seitsemän muun kau-
punginvaltuutetun kanssa 27.2.2013 (asia 31) tehnyt talousarvioaloit-
teen kaupungin asuntotonttien maanvuokrausperusteiden uudelleen 
määrittämiseksi. Aloitetta perustellaan asumiskustannusten alentami-
sella. 

Edelleen aloitteessa vaaditaan, että vuoden 2014 talousarviossa osoi-
tetaan määräraha kaupungin oman rakentamisyksikön tai rakentami-
sen liikelaitoksen perustamiselle. 

Talousarvioaloitteen perustelut ilmenevät kokonaisuudessaan talousar-
vioaloitteesta, joka on liitteenä nro 1. 

Vastaus aloitteeseen 

Kiinteistölautakunta ottaa jäljempänä lausunnossaan kantaa aloitteen 
kohdassa 1 esitettyihin asuntonttien maanvuokriin liittyviin seikkoihin. 
Siltä osin kuin aloitteessa esitetään kaupungin oman rakentamisyksi-
kön tai rakentamisen liikelaitoksen perustamista, asia kuuluu kaupun-
gin rakennustoimen toimialaan, eikä siihen oteta tässä lausunnossa 
kantaa. 

Vuokrasopimuskanta ja maanvuokratulot 

Helsingin kaupungilla oli vuoden 2012 lopulla voimassa hieman yli 
5 000 asuntotontin maanvuokrasopimusta. Näistä saatavat maanvuok-
ratulot olivat vuonna 2012 yhteensä noin 94 milj. euroa. 
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Kaupunki luovuttaa vuosittain vuokraamalla uutta rakennusoikeutta 
asuntorakentamiseen keskimäärin noin 100 000 - 150 000 k-m². Lisäksi 
uusitaan erinäinen määrä päättyviä maanvuokrasopimuksia. 

Maanvuokran määräytymisen perusteet 

Kaupunginvaltuusto päätti 1.10.1980 (asia 18), että asuntotonttien vuo-
sivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, joka määräytyy tontin 
pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaupungin perimä maan-
vuokra on korkotuottoa sille pääomalle, joka on sitoutunut kaupungin 
maaomaisuuteen. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. 

Tontin laskennallinen hinta määritetään vuokrattavan tontin kerrosalan 
ja rakennusoikeuden yksikköhinnan (euroa/k-m²) perusteella. Pääoma-
arvoon vaikuttavat kohteen rahoitus- ja hallintamuodosta riippuen muun 
muassa hintatilastoista saatava selvitys rakennusoikeuden arvosta ky-
seisellä alueella, kaupungin alueella maanvuokrauksissa noudattama 
yleinen käytäntö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (jäl-
jempänä ”ARA”) valtion tukemaa tuotantoa varten pääkaupunkiseudun 
kuntiin vahvistamat tonttien rakennusoikeuden enimmäishinnat. Lisäksi 
maanvuokraa määritettäessä pyritään aina arvioimaan maanvuokran 
vaikutus asumiskustannuksiin. 

Käytännössä ARA:n vahvistama tonttien hintataso on tärkein ohje 
asuntotonttien vuokrausperusteita määriteltäessä. Kaupunki ei siis itse 
arvioi vuokrausperusteena käytettäviä rakennusoikeuden arvoja, vaan 
ne perustuvat Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän (jäl-
jempänä ”HSY”) laatimiin hintakäyrästöihin, jotka ARA vahvistaa nou-
datettaviksi valtion tukemassa tuotannossa vuosittain. Käyrästö perus-
tuu HSY:n alueelta keräämään hyvin laajaan toteutuneiden tonttikaup-
pojen hintatilastoon. Käyrästön hintataso on Helsingissä pääsääntöi-
sesti alle puolet toteutuneiden kauppojen hintatasosta. Mahdolliset ko-
rotukset vuokrausperusteissa noudattavat pääsääntöisesti edellä mai-
nitun hintakäyrästön hintatason kehitystä. 

Kaupungin asuntotonttien hinnoittelussa noudattaman käytännön mu-
kaan edellä mainitut valtion tukemassa tuotannossa noudatettavat ra-
kennusoikeuden yksikköhinnat ovat pohjana myös Hitas-tuotantoon ja 
sääntelemättömään tuotantoon luovutettavien tonttien vuokrausperus-
teiden määrittelyssä. Hitas-tuotantoon luovutettavien tonttien maan-
vuokra on 20 % korkeampi kuin vastaavien valtion tukemaan tuotan-
toon luovutettavien tonttien maanvuokra kyseisellä alueella. Sääntele-
mättömään tuotantoon luovutettavien tonttien vuokrausperusteet ovat 
puolestaan nykyisellään 10 - 30 % korkeampia kuin kulloinkin kyseessä 
olevalta alueelta Hitas-tuotantoon luovutettavien tonttien vuokrauspe-
rusteet. 

Arvio talousarvioaloitteen vaikutuksista 
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Talousarvioaloitteessa ei tarkemmin määritellä, mitä tonttivuokrien 
määräytymisperusteiden uudelleenmäärittämisellä tarkoitetaan. Käy-
tännössä tällä voidaan tarkoittaa elinkustannusindeksin kehitykseen 
perustuvien indeksitarkistusten tekemättä jättämistä olemassa olevien 
maanvuokrasopimusten osalta. Lisäksi uudelleenmäärittämisellä voi-
daan tarkoittaa uusien vuokrattavaksi tulevien tonttien vuokrausperus-
teiden, eli rakennusoikeuden yksikköhintojen, sitomista nykytasoon. 

Asuntotonttien maanvuokrien indeksitarkistusten tekemättä jättäminen 
johtaisi maanvuokrien jälkeenjääneisyyteen yleisestä inflaatiokehityk-
sestä. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että perittävät maanvuokrat 
alenisivat reaalisesti noin 2 - 3 % vuodessa. Tämä merkitsisi puoles-
taan kaupungille käytännössä karkeasti noin 1,5 - 2,5 milj. euron tu-
lonmenetystä jo ensimmäisenä vuotena. Indeksitarkistusten jäädyttä-
minen merkitsisi pitkällä tähtäimellä kaupungin maanvuokrasopimus-
kannan reaaliarvon merkittävää alenemista ja johtaisi maanvuokrien 
jälkeenjääneisyyteen yleisestä inflaatiokehityksestä sekä yleisestä kiin-
teistöjen arvonkehityksestä. 

Edellä selostettujen, kaupungin nykyisin asuntotonttien maanvuokrauk-
sissa noudattamien hinnoitteluperiaatteiden osalta voidaan todeta, että 
asuntotonttien laskennallista hintaa määritettäessä käytettävät raken-
nusoikeuden pääoma-arvot ja niihin tulevaisuudessa mahdollisesti teh-
tävät korotukset ovat hyvin maltillisia. Koska tonttien pääoma-arvot 
pääsääntöisesti merkittävästi alittavat tonttien arvioitavissa olevan 
markkinahinnan, ei kaupungin asuntotonteilta perimiä vuokria voida pi-
tää nykyisellään kohtuuttomina. Tämä erityisesti huomioiden tontin-
luovutuksessa noudatetut hyvin pitkät 
60 - 100 vuoden vuokra-ajat. 

Edellä mainituin perustein kiinteistölautakunta toteaa, ettei aloitteessa 
esitettyihin (aloitteen kohta 1) toimiin ole syytä ryhtyä. Aloitteella ei si-
ten ole vaikutusta kiinteistölautakunnan 16.5.2012 (277 §) tekemään 
talousarvioesitykseen. 

02.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
vs. osastopäällikkö 
Esko Patrikainen 

Lisätiedot 
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182 

pekka.t.saarinen(a)hel.fi 
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437 

sami.haapanen(a)hel.fi 
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HEL 2013-003040 T 00 00 03 

Päätös 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa talous- ja suunnittelukeskukselle 
seuraavan lausunnon: 

Kaupungin strategiaohjelmassa 2013 - 2016 on monia asuntotuotan-
toon ja kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen liittyviä tavoitteita ja 
toimenpiteitä. Kohtuuhintaisen asumisen edistäminen on erittäin tärkeä 
ja kannatettava asia. 

Rakennusvirasto vastaa omalta osaltaan kaupungin toimitila- ja infra-
hankkeiden rakennuttamisesta. Rakennusvirasto tilaa rakentamistyöt 
joko Staralta tai kilpailuttamalla yksityisiltä urakoitsijoilta. 

Vuonna 2009 perustettu Helsingin kaupungin rakentamispalvelu  Stara 
on kaupungin organisaatiossa rakentamisen osaaja. Staran rakennus-
tekniikka -yksikkö on erikoistunut kaupungin omistamien rakennusten, 
kuten sairaaloiden, päiväkotien, koulujen ja arvorakennusten korjauk-
siin. 

Tonttien vuokrauksesta vastaa kiinteistövirasto ja kaupungin asuntotuo-
tantorakentamisesta asuntotuotantotoimisto. Talousarvioaloitteella ei 
ole vaikutusta rakennusviraston talousarvioehdotukseen. 

Esittelijä 
kaupungininsinööri 
Raimo K Saarinen 

Lisätiedot 
Silja Hyvärinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 38619 

silja.hyvarinen(a)hel.fi 
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28 
Vt Yrjö Hakasen talousarvioaloite Helsingin Energian ylijäämästä 

HEL 2013-003041 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 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 2014 talousarvioehdotukseen sisältyy enin-
tään 80 milj. euron lainanottovaltuus. Jo vuoden 2013 talousarvioon si-
sältyy enintään 60 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. 

Kaupungin talousarvioon kirjataan vuosittain tuloina Helsingin Energial-
ta peruspääoman tuotto sekä perustamislainan korko ja lyhennys. 
Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa em. erät ovat yhteensä noin 75 
milj. euroa. Kaupungin talousarvioon kirjatun erän lisäksi Helsingin 
Energia on tilinpäätöksen yhteydessä tehdyillä erillispäätöksillä maksa-
nut vuosina 2003–2012 ylimääräisenä tuloutuksena kaupungille 1 560 
milj. euroa. Myös vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä kaupungin-
valtuusto päätti, että Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voitto-
varoista 150 miljoonaa euroa siirretään kaupungin taseen omaan pää-
omaan. Tasesiirto tehtiin kesäkuussa. 

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, 
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joten viime vuosien suuruiset ylimääräiset tuloutukset kaupungille eivät 
ole jatkossa mahdollisia. Tuloksen jakomahdollisuuksia rajaa myös to-
dennäköisestä yhtiöittämisestä aiheutuvat veroseuraamukset. 

Aloitteessa esitetty ylijäämistä jo ennakkoon talousarvioon kirjattava 
siirto ei sinänsä muuttaisi vuoden 2014 koko kaupunkia koskevan talo-
usarvion taloudellista tasapainoa, sillä Helsingin Energian tulos ja ra-
hoituserät sisältyvät koko kaupunkia koskevaan tulos- ja rahoituslas-
kelmaan. 

Lisäksi aloitteessa esitetään, että selvitetään mahdollisuudet uudistaa 
Helsingin Energian kuluttajahintojen määräytymistä siten, että se suosii 
energian säästämistä ja että välttämättömin peruskulutus hinnoitellaan 
muuta kulutusta edullisemmin. Helsingin Energian sähkötuotteet koh-
taavat sähkömarkkinoilla avoimen ja voimakkaan kilpailun, joten hin-
noittelun on oltava markkinaehtoista. Vähittäismyynnissä myytävä säh-
kö hankitaan tukkusähkömarkkinoilta ja pääosaltaan sähköpörssistä. 
Sähköpörssin hinta vaihtelee tuntitasoisesti ja siten sähkötuotteissa tu-
lee huomioida myös asiakkaiden sähkönkäytön ajallinen jakautuminen 
siten, että sähkötuotteille muodostuu samanaikaisesti kannattavuus ja 
kilpailukyky. Tarjolla on myös markkinaehtoisia sähkötuotteita, joissa 
sähkön hinta seuraa tuntitasolla sähköpörssin hintavaihteluita. Energi-
an-säästön edistäminen on tärkeä tavoite ja siihen liittyen Helsingin 
Energia on tuonut markkinoille erityisen apuvälineen raportointipalvelun 
Sävel Plus. Tämä palvelu esittää käyttäjälle energian-käytön jakautu-
misen monipuolisesti viiden vuoden trendikuvasta aina tuntitasoiseen 
käyttöön. Palvelussa voi suunnitella ja määritellä itselleen myös ener-
giansäästötavoitteen ja seurata sen toteutumista. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Päätöshistoria 

Helsingin Energian johtokunta 14.05.2013 § 32 

HEL 2013-003041 T 00 00 03 

Päätös 
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Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Tuloutus 

Helsingin kaupungin talousarviossa kirjataan vuosittain tuloina Helsin-
gin Energialta noin 75 milj. euroa, joka koostuu peruspääoman tuotosta 
sekä perustamislainan lyhennyksestä ja koroista. Näistä peruspää-
oman tuotto 47,4 milj. euroa on jo osingonluonteinen tuotto, jollaisesta 
normaalissa yritystaloudessa päätetään vasta tilinpäätöksen yhteydes-
sä, mikäli yrityksen tulos mahdollistaa osingonjaon. Tämän jo ennak-
koon päätetyn ja vuosittain kaupungin talousarvioon kirjatun erän lisäk-
si Helsingin Energia on tilinpäätöksen yhteydessä tehdyillä erillispää-
töksillä maksanut vuosina 2003–2012 ylimääräisenä tuloutuksena kau-
pungille 1 560 milj. euroa. Myös vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydes-
sä on kaupunginhallitus esittänyt kaupunginvaltuustolle, että Helsingin 
Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 150 miljoonaa euroa siir-
retään kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin taseen omaan pää-
omaan. 

Helsingin Energialla on edessään kuluvan vuosikymmenen aikana ke-
hitysohjelman toteutukseen liittyviä mittavia investointeja, jotka tullaan 
rahoittamaan sopivassa suhteessa tulorahoituksella ja pitkäaikaisella 
velkarahalla. Kehitysohjelman toteutus tulee myös heikentämään mer-
kittävästi Helsingin Energian tulonmuodostuskykyä, joten edellisten 
vuosien suuruiset ylimääräiset tuloutukset eivät ole mahdollisia. 

Aloitteessa esitetään, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2014 Hel-
singin Energian ylijäämistä kirjataan jo ennakkoon 100 miljoonan euron 
siirto (peruspääoman 47,4 milj. euron tuoton lisäksi).  Avoimessa kilpai-
lutilanteessa toimivan energiayrityksen tulosta ei voi jakaa ennen kuin 
se on tehty. Tuloksen jakomahdollisuuksia rajaavat merkittävästi myös 
energia-alaa koskeva regulaatio ja kilpailulainsäädäntö. Erillisenä teh-
dyt ylimääräiset tuloutukset Helsingin Energian voittovaroista ovat siten 
vuosittaisia voitonjakoeriä, joista päätöksiä ei voida tehdä ennen tilin-
päätöksen valmistumista. 

 

 

Sähkön hinnoittelu 

Helsingin Energian sähkötuotteet kohtaavat sähkömarkkinoilla avoimen 
ja voimakkaan kilpailun, joten hinnoittelun on oltava markkinaehtoista. 
Vähittäismyynnissä myytävä sähkö hankitaan tukkusähkömarkkinoilta 
ja pääosaltaan sähköpörssistä. Sähköpörssin hinta vaihtelee tuntitasoi-
sesti ja siten sähkötuotteissa tulee huomioida myös asiakkaiden säh-
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könkäytön ajallinen jakautuminen siten, että sähkötuotteille muodostuu 
samanaikaisesti kannattavuus ja kilpailukyky. Tarjolla on myös markki-
naehtoisia sähkötuotteita, joissa sähkön hinta seuraa tuntitasolla säh-
köpörssin hintavaihteluita. 

Asiakkaiden kannattaa luonnollisesti mahdollisuuksiensa mukaan seu-
rata sähkönhankintansa kokonaiskustannuksia siitä huolimatta, onko 
tuotteessa johonkin kulutusmäärään sidottu hinnoittelun porrastus vai 
ei. Sähkömarkkinoilta toistaiseksi saadun kokemuksen mukaan koko-
naiskustannusten tarkastelu ja ennakointi on asiakkaille kuitenkin mo-
nesti varsin vaikeaa ja siten sähkötuotteiden rakenteiden on tarkoituk-
senmukaista olla mahdollisimman selkeitä ja yksinkertaisia. 

Energiansäästön edistäminen on tärkeä tavoite ja siihen liittyen Helsin-
gin Energia on tuonut markkinoille erityisen apuvälineen raportointipal-
velun Sävel Plus. Tämä palvelu esittää käyttäjälle energiankäytön ja-
kautumisen monipuolisesti viiden vuoden trendikuvasta aina tuntitasoi-
seen käyttöön. Palvelussa voi suunnitella ja määritellä itselleen myös 
energiansäästötavoitteen ja seurata sen toteutumista. 

Kaukolämmön hinnoittelu 

Kaukolämpö on Kilpailuviraston määrittelemässä määräävässä markki-
na-asemassa jo liitettyjen asiakkaidensa osalta. Kaukolämmön hinnoit-
telun tulee olla kohtuullista, kustannusvastaavaa ja samanlaisia asiak-
kaita on kohdeltava tasapuolisesti. Hinnoittelun on myös turvattava 
kannattava ja kilpailukykyinen toiminta, taattava olemassa olevan jär-
jestelmän korjaukset ja varmistettava pitkän aikavälin ylläpitoinvestoin-
nit. Hinnoittelun tulee olla yksinkertaista ja sen tulee kannustaa energi-
an säästöön. 

Välttämättömimmän peruskulutuksen hinnoittelu muuta kulutusta edul-
lisemmaksi ei ole toteutettavissa oleva ratkaisu. Asiakkaan välttämät-
tömän lämmöntarpeen arvioiminen Helsingin Energian toimesta on 
käytännössä mahdotonta. Kaikissa asiakaskohteissa on oma sisäinen 
lämmönjakojärjestelmä, jota ohjataan kohteen käyttötarkoituksen ja 
käyttäjien tarpeiden mukaisesti. 

Kaukolämpöjärjestelmän investoinnista ja ylläpidosta aiheutuu suuret 
kiinteät kustannukset, riippumatta asiakaskohteiden lämmitystarpeesta. 
Kaukolämpöasiakkaat varaavat käyttökohteeseen aina tilausvesivirran 
ja tätä vastaavan tehon. Helsingin Energian sitoutuu toimittamaan asi-
akkaalle lämpöä sopimuksessa sovitulla tavalla kaikkina vuodenaikoina. 
Kaukolämmön kiinteillä maksuilla katetaan lämmöntuotannon ja siirron 
kustannuksia. Energiamaksulla puolestaan katetaan energianhankin-
nan muuttuvia kustannuksia sekä tuotannon polttoainekustannuksia. 
Hinnoittelu perustuu aiheutuviin kustannuksiin mukaan lukien verot ja 
päästöoikeusmaksut. 
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Kaukolämmön hinnoittelu noudattaa toiminnalta vaadittuja periaatteita. 
Kiinteä vesivirtamaksu on määritelty tasapuolisesti ja muuttuva kulu-
tuksen mukainen energiamaksu perustuu julkiseen energiamaksutarif-
fiin. Kaukolämmön hinnoittelu kannustaa energian säästämiseen. Kau-
kolämpö on erittäin toimintavarma ja asiakkailleen kilpailukykyinen 
lämmitysratkaisu. Kaukolämmön hinnoittelua kehitetään jatkuvasti vas-
taamaan muuttuvaan lämmön kysyntään ja varmistamaan aiheutuvien 
kustannusten kohdentumisen tasapuolisesti kunkin asiakasryhmän 
osalta. Asiakkaat voivat omilla keinoilla ja asumisen tottumuksilla vai-
kuttaa eniten energian käyttöön ja tästä aiheutuviin kustannuksiin. 
Vuoden 2013 loppuun mennessä kaikki noin 14 500 liittymää ovat etä-
luennan piirissä. Tämä mahdollistaa todelliseen kulutukseen perustu-
van laskutuksen käyttöönottamisen sekä kaikille asiakkaille ilmaisen 
Sävel Plus -palvelun hyödyntämisen kaikissa asiakaskohteissa. 

Lisäksi Helsingin Energia tarjoaa sähkön ja lämmön käyttäjille moni-
puolista energiansäästötietoutta ja neuvontapalveluita vasta uudistetul-
la Sähkötalon Energiatorilla.  Energiatorilla on pysyvä näyttely, jossa 
asiakas voi myös omatoimisesti perehtyä energiakäyttökysymyksiin. 
Helsingin Energian  asiakaslehti sekä www-sivut tuovat jatkuvasti esille 
keinoja, joilla asiakas voi säästää energiaa. Kaukolämpöasiakkaille on 
tarjolla mm. energiansäästövinkkejä, teknistä neuvontaa ja teknisten 
järjestelyiden tarkastuspalvelua. 

Esittelijä 
Toimitusjohtaja 
Pekka Manninen 

Lisätiedot 
Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100 

kauno.kaija(a)helen.fi 
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29 
Vt Yrjö Hakasen ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite    
joukkoliikenteestä 

HEL 2013-003042 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon 2014 ja talous-
suunnitelman pohjaan 2014 – 2016 lisätään 10 miljoonaa euroa käytet-
täväksi kaupungin joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseen 
HSL:n kanssa tehtävällä sopimuksella ja että investointiohjelmassa va-
rataan määrärahat Raide-Jokerin rakentamisen kiirehtimiseksi ja raitio-
liikenteen kehittämiseen. 

Khs viittaa HSL:n lausuntoon ja toteaa, että Helsingin sisäisen liiken-
teen lippujen hintojen alentaminen lisäisi seutulippujen ja sisäisen lipun 
hintaeroa entisestään. Lisäalennukset jo ennestään voimakkaasti sub-
ventoiduille ryhmille edellyttäisi, että muutkin kunnat olisivat valmiita li-
säämään näille ryhmille kohdennettua tukea nostamalla HSL:n kunta-
osuutta. HSL uudet tariffipoliittiset linjaukset ovat valmistelussa ja niihin 
on pyydetty kuntien lausunnot 30.9.2013 mennessä. Muutokset korva-
usten määriin ja alennuksiin käsitellään siinä yhteydessä. 

Khs toteaa, että Raide-Jokeri on pikaraitiotienä toteutettava seudullinen 
kehämäinen joukkoliikenneyhteys, joka kulkee Itäkeskuksesta Oulunky-
län, Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Tapiolaan. Radalla on vaihto-
yhteydet metroon Itäkeskuksessa ja Tapiolassa sekä lähijunaliikentee-
seen Oulunkylässä, Huopalahdessa ja Leppävaarassa. Säteittäisiin 
bussilinjoihin on vaihtoyhteydet mm. Hämeenlinnanväylän ja Tuusulan-
väylän kohdilla. 

Helsingin strategiaohjelman 2013–2016 eräänä tavoitteena on edistää 
kestävää liikkumista lisäämällä mm. joukkoliikenteen osuutta liikentees-
tä. Tämän ohjelman kohdalla on erikseen mainittu, että raitioliikenteen 
kehittämiseksi perustetaan poikkihallinnollinen ratikkaprojekti ja Raide-
Jokerin toteutusta pyritään aikaistamaan. 

Raitioliikennettä kehitetään yhteistyössä HSL:n, kaupunkisuunnitteluvi-
raston ja HKL-liikelaitoksen yhteistyönä. Kehitystyötä tehdään inves-
tointiohjelman puitteissa. Raitioliikenteen kehittämishankkeiden lähtö-
kohtana on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) vuonna 2009 
tekemä Raitioliikenteen kokonaiskehittämisselvitys. Tämän lisäksi vuo-
den 2013 aikana valmistellaan esitys strategiaohjelman 2013–2016 
mukaisen poikkihallinnollisen ratikkaprojektin perustamiseksi. Ratikka-
projektin tarkoituksena on kehittää raitioliikennettä ja valmistautua sen 
laajentamiseen. 
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Raide-Jokeri sisältyy Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 
HLJ 2011:ssä vuoteen 2020 mennessä aloitettaviin hankkeisiin. Valtion 
ja Helsingin seudun kuntien välisessä, maankäytön, asumisen ja liiken-
teen (MAL) aiesopimuksessa 2012–2015, on todettu, että valtio edistää 
mm. pääkaupunkiseudun metro- ja pikaraitiotiehankkeiden (valtion 
osuus 30 %) suunnitteluvalmiutta seuraavalle aiesopimuskaudelle. 
Raide-Jokerin hankesuunnittelu ei kuitenkaan ole vuonna 2013 valtion 
osittaisen rahoituksen piirissä. Myöskään Valtiovarainministeriön 
8.8.2013 julkaistussa ehdotuksessa vuoden 2014 talousarvioksi ei ollut 
erikseen varattu määrärahaa Raide-Jokerin suunnitteluun. 

Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma on valmistunut 2009 ja hank-
keen hankesuunnittelu olisi siltä osin mahdollista aloittaa syksyllä 2013. 
Mikäli suunnittelun rahoitus saadaan varmistettua, voisi hankesuunnit-
telu edetä siten, että hankepäätös olisi mahdollista tehdä keväällä 2015. 
Tällä aikataululla rakennussuunnittelu ja rakentaminen voitaisiin käyn-
nistää siten, että Raide-Jokerin liikennöinti olisi mahdollista aloittaa 
vuosien 2020–2023 aikana. 

Raide-Jokerin rakentamiseen HLJ 2011 aikataulun mukaisesti on va-
rauduttu Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) vuoden 2014 ta-
lousarvioehdotuksessa, jossa se on esitetty vuosien 2019–2023 suu-
rimmaksi investointikohteeksi. Vuosille 2019–2023 Raide-Jokerin vau-
nuhankintoihin on budjetoitu 90,0 milj. euroa sekä radan ja varikon ra-
kentamiseen 75,6 milj. euroa. 

Raide-Jokerin toteutuminen HLJ 2011 aikataulun mukaisesti edellyttää 
valtion MAL-aiesopimuksen mukaisen 30 % rahoitusosuuden varmis-
tumista Raide-Jokerin hankesuunnitteluun. 

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 27.2.2013 asia 33 
2 HSLn lausunto Yrjö Hakasen talousarvioaloitteesta joukkoliikenteessä 

Päätöshistoria 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.05.2013 § 94 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BED48CA9B-EE45-4E2F-BFFC-532957A6989E%7D&vsId=%7B7A986C95-3771-4DE6-B6DF-4A165FA9D8B5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B57856D01-0062-47D4-80B1-3B5AF7C76EFB%7D&vsId=%7BCA7D55AB-8AE2-4002-BCCE-EFBEBFD49663%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1AAC8E25-5E3B-4EC6-B8CB-AD1148379549%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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HEL 2013-003042 T 00 00 03 

Päätös 

HKL -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Yrjö 
Hakasen ym. talousarvioaloitteeseen koskien joukkoliikennettä: 

HKL haluaa olla mukana Raide-Jokerin toteutuksessa sen suunnittelun 
alusta alkaen. HKL kannattaa Raide-Jokerin kiirehtimistä ja lisäresurs-
sien osoittamista Raide-Jokerin suunnitteluun ja toteutukseen. 

HKL haluaa myös varmistaa muiden Helsingin raitiotiehankkeiden to-
teutumisen suunnitellun aikataulun ja kustannusten mukaisesti. Raide-
Jokerin toteutumisella ja raitiotieverkon laajennuksilla on HKL:n toimin-
nan kannalta merkittäviä vaikutuksia mm. varikko- ja kalustoinvestoin-
teihin, jotka tulee päättää hyvissä ajoin ennen suunnitellun liikennöinnin 
aloittamista. 

Raide-Jokeri on uusi ja nykyisistä Helsingin raideliikennejärjestelmistä 
poikkeava ratkaisu. Se toteutetaan alueille ja reiteille, joissa ei aiemmin 
raideliikennettä ole ollut. Raide-Jokerin suunnitteluun ja toteuttamiseen 
liittyy aiemmasta poikkeavia toimintatapoja ja ratkaisuja. Pintaliikenteen 
ratkaisuna Raide-Jokerin suunnittelu vaatii esimerkiksi metron suunnit-
telusta poikkeavia toimia. 

Jotta Raide-Jokeri voidaan toteuttaa, tulee sen suunnitteluun ohjata riit-
tävästi henkilöitä ja muita suunnitteluresursseja. Raide-Jokeri rakenne-
taan olemassa olevaan katu- ja kaupunkiympäristöön, joka tarkoittaa 
laajaa vuorovaikuttamista kaupungin nykyisten toimintojen ja asukkai-
den kanssa. Tämä aiheuttaa runsaasti työtä, jota varten tulee kaupun-
gin osoittaa riittävästi kaavoitus- ja liikennesuunnittelun resursseja - jo-
ko kaupungin omia tai ulkopuolisia. 

HKL näkee, että Helsingin tulisi osoittaa Raide-Jokerin suunnitteluun 
henkilöitä ja suunnittelurahaa, joka on linjassa muiden vastaavan ko-
koisten raideliikennehankkeiden (esim. Pisara-rata) kanssa. Lisäksi tu-
lee huomioida laajan vuorovaikuttamisen aiheuttama lisätyö. Tämä tar-
koittaa Helsingin osalta vähintään yhden täysipäiväisen projektipäälli-
kön osoittamista hankkeelle sekä vähintään 5 miljoonan määrärahan 
varaamista Raide-Jokerin suunnitteluun vuosina 2014-2015. 

HKL näkee, että Raide-Jokerin toteutumisen suurimmat riskit ja epä-
varmuudet liittyvät suunnittelun laatuun. Riittämättömällä suunnittelulla 
ei saada luotettavaa kustannusarviota, jonka perusteella kaupunki voisi 
tehdä taloudellisesti sitovia päätöksiä. Lisäksi riittämättömällä vuoro-
vaikutuksella hanke on vaarassa viivästyä erilaisten lupakäsittelyjen ja 
valitusten vuoksi. 
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HKL antaa Raide-Jokerin suunnitteluun täyden tukensa ja asiantunte-
muksensa liittyen HKL:n kokemukseen raitiotieratojen rakentajana ja 
raitioliikenteen operoijana Helsingissä. HKL:n näkemys on, että Raide-
Jokerilla on vahvoja synergiahyötyjä toimimisesta yhdessä Helsingin 
nykyisen raitiotiejärjestelmän kanssa siitä huolimatta, että Raide-Jokeri 
edustaa nykyisestä raitiotieradoista poikkeavaa pikaraitiotiejärjestelmää. 

Esittelijä 
yksikön johtaja 
Juha Saarikoski 

Lisätiedot 
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245 

artturi.lahdetie(a)hel.fi 
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30 
Vt Harry Bogomoloffin talousarvioaloite liikuntalautakunnan        
määrärahasta 

HEL 2013-003764 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarviossa esitetään, että helsinkiläiset liikuntaseurat tarvitsevat li-
sää tukea toiminnalleen. Liikuntatilojen tuetun käytön periaate tulee olla 
oikeudenmukainen aputoimenpide seurojen suuntaa, mutta sen oltava 
lajineutraali. 

Kaupunginhallitus toteaa liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten, että 
liikuntatoimi tukee helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaa vuosittain 
järjestöavustuksin ja liikuntaviraston maksuttoman käytön muodossa. 
Toiminta-avustuksen määräytymisperusteita on selvitetty siten, että jul-
kisella tuella saataisiin mahdollisimman suotuisia vaikutuksia, erityisesti 
liikunnallisen elämäntavan näkökulmasta. Liikuntastrategian yksi kes-
keisimmistä tavoitteista on uudistaa avustusjärjestelmä siten, että pai-
nopiste on lasten ja nuorten liikunnan tukemisessa. Avustusasioiden 
kehittämis-työn lähtökohtana pidetään nykyisten määrärahojen tasa-
puolisempaa kohdentumista eri käyttäjäryhmille lajista tai sen kustan-
nuksista riippumatta. 

Vuoden 2014 talousarvioehdotukseen on varattu noin 7,0 milj. euroa 
liikuntajärjestöjen tukemiseen, mikä oin 115 000 euroa enemmän kuin 
vuonna 2013. 

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 Kvsto 13.3.2013 asia 9 

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 114 

HEL 2013-003764 T 00 00 03 

Päätös 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2866DFFD-5185-4550-9005-06320C1DFF02%7D&vsId=%7B4F990081-7C2E-4321-BF7C-EB31A835D6DD%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6083DD72-DBEA-47DE-86BB-E9EF7BF0FDE9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiassa seuraa-
van lausunnon: 

Liikuntatoimi tukee helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaa vuosittain 
järjestöavustuksen määrärahan ja liikuntaviraston liikuntatilojen mak-
suttoman käytön muodossa. Vuonna 2012 tuettiin seurojen liikuntatilo-
jen käyttöä 3,7 miljoonalla, vuokra-avustuksia  myönnettiin 1,2 miljoo-
naa euroa ja suoria toiminta-avustuksia 1,9 miljoonaa euroa. Vuonna 
2012 avustettavuuden piirissä oli 386 liikuntaseuraa. Liikuntatilojen tue-
tussa käytössä liikuntavirasto maksaa seuroille lajikohtaisen tuntikor-
vauksen. Tuki määräytyy tilan käyttötarkoituksen mukaan. Tuen ja var-
sinaisen tuntihinnan erotuksen maksaa tilan käyttävä seura. Liikuntavi-
rasto ei voi päättää näiden tilojen käytöstä tai maksuista, vaan niistä 
päättää tilan omistaja. Kaupungin liikuntatoimelle talousarviossa osoi-
tettu määräraha liikunnan järjestötoiminnan tukemiseen on vuosittain 
pysynyt lähes samalla tasolla, kun taas vastaavasti tuetun käytön tilat 
ovat lisääntyneet. 

Valtuutettu Harry Bogomoloff toteaa aivan oikeutetusti, että liikuntatilo-
jen tuetun käytön periaate on oikeansuuntainen aputoimenpide seuro-
jen suuntaan, mutta eri liikuntalajien harrastajat ovat nyt olosuhdekus-
tannusten osalta epätasa-arvoisessa asemassa keskenään. Lisäksi 
hän toteaa, että nuorten osallistumismaksut tulisi pitää kohtuullisella ta-
solla. Liikuntaviraston uuden strategian yksi keskeisimpiä tavoitteita on 
liikuntaseurojen avustusjärjestelmän uudistaminen. Yksi keskeisimmis-
tä kehittämistarpeista on nykyisten määrärahojen tasapuolisempi koh-
dentuminen eri käyttäjäryhmille lajista ja sen kustannuksista riippumat-
ta. Seurojen osallistumismaksuihin liikuntavirasto ei voi vaikuttaa ny-
kyisten päätösten perusteella, joten avustusjärjestelmää kehittäessä tu-
lisi huomioida myös seurojen toiminnan ohjattavuus määrärahoja jaet-
taessa. 

Lautakunta toteaa, että liikuntaseurojen tekemää arvokasta työtä tulisi 
tukea entisestään ja ehdottaa että vuoden 2014 talousarviota laatiessa 
lisättäisiin järjestöavustuksiin 115 000 euroa vuoteen 2013 verrattuna. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Sari Virta, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736 
Ulla Knus, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 87747 
Margarita Pappinen, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87944 
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31 
Vt Matti Niirasen ja 13 muun valtuutetun talousarvioaloite           
vuokratuesta Viro-keskukselle kotouttamistoimintaan 

HEL 2013-003765 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Viro-keskukselle myönnetään eri-
tyisesti kotouttamistoimintaa varten vuokratukea alkaen vuodesta 2014. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungilla on periaatteet 
maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kohdennetuilla palveluilla vasta-
taan maahanmuuttajien erityistarpeisiin, esimerkiksi neuvonnan tar-
peeseen maassaolon alkuvaiheessa. Muuten Helsingin kaupunki pal-
velee maahanmuuttajia kuten muitakin helsinkiläisiä. Palvelutarjonnan 
yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys ovat kaupungille keskeisiä arvoja. 
Helsingin kaupunki vaikuttaa myös kansallisesti ja kansainvälisesti 
maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan muotoutumiseen. 

Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa edistetään tukemalla hyvän hal-
lintotavan, edustuksellisuuden ja tiedotuksen kehittämistä. Pitkän täh-
täimen tavoitteena on, että Helsingin kaupunki voi kehittää yhdessä jär-
jestöjen kanssa laadukkaampia palveluita, toimivampaa asukasdemo-
kratiaa sekä osallisuutta tasa-arvoisessa kumppanuudessa. 

Helsingissä toimii maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelu-
kunta, jonka tehtävänä on, kehittää kaupungin maahanmuutto- ja maa-
hanmuuttajapalveluita, edistää yhdenvertaisuutta kaupungin hallinto- ja 
toimintatavoissa, seurata strategiaohjelman toimeenpanoa neuvottelu-
kunnan toimeksiantoon kuuluvissa asioissa. Neuvottelukunta tekee 
myös vuosittain päätösesityksen maahanmuuttajajärjestöjen toiminta-
kyvyn ja rakenteiden vahvistamiseksi. Vuonna 2013 neuvottelukunnan 
määräraha on 30 000 euroa. 

Työllisyys- ja maahanmuuttoasiat tullaan organisoimaan uudelleen ja 
jatkossa tullaan tarkastelemaan myös mahdollisuuksia tehdä määrära-
hojen kohdennuksiin muutoksia kokonaismäärärahojen puitteissa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 
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1 Niiranen Matti talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 10 

Päätöshistoria 

Henkilöstökeskus 17.6.2013 

HEL 2013-003765 T 00 00 03 

Talous- ja suunnittelukeskus on pyytänyt henkilöstökeskukselta lausun-
toa 24.5.2013 mennessä valtuutettu Matti Niirasen talousarvioaloittees-
ta, joka koskee virolaisten kotouttamistoimintaa varten vuokratuen 
myöntämistä Viro-keskukselle vuoden 2014 alusta lähtien. 

Helsingin asukasluku on 604 000 henkeä. Suurin kansalaisuusryhmä 
Helsingissä on Viron kansalaiset (11 000 henkeä). Heitä oli vuoden 
2013 alussa enemmän kuin venäläisiä. Virolaiset ovat suurin kasvava 
kansalaisuusryhmä Helsingissä. 

Erityisesti virolaisilla naisilla ja lapsilla on suuri tarve saada kotouttavia 
palveluita, kuten suomen kielen opetusta ja suomalaiseen yhteiskun-
taan orientoivia tietoja ja taitoja. 

Viro-keskus palvelee Suomessa asuvia virolaisia tarjoamalla heille ko-
touttavia palveluja, kuten suomen kielen kursseja, kirjastopalveluja, 
neuvontaa ym. Keskuksen toiminnalla tuetaan virolaisten kotoutumista 
ja osallistumismahdollisuuksia suomalaiseen yhteiskuntaan sekä eh-
käistään heidän syrjäytymistään. 

Viro-keskuksen haasteena on kattaa Kiinteistöyhtiö Kaapelitalolta vuok-
raamiensa tilojen vuokrat. Helsingin maahanmuuttajille suunnattavan 
palvelujärjestelmän näkökulmasta olisi varmistettava, että virolaisille 
suunnattavien kotouttavien palvelujen saatavuus jatkuu, ja ettei palve-
luun synny katkosta. 

Helsingissä tulisi kehittää uusia toimintaratkaisuja järjestötyön toiminta-
edellytysten parantamiseksi.  Maahanmuuttajien kotouttamispalveluja 
kehitettäessä tulisi arvioida sitä, mitkä palvelut kaupungin kannattaa 
tuottaa itse ja mitkä ovat sellaisia palveluja, joita järjestöt tuottavat pa-
remmin.  Arviointikriteerinä voisi olla mm. se, että järjestön toiminnan 
vaikuttavuus on parempaa esimerkiksi sen vuoksi, että järjestö tuntee 
palvelun kohderyhmän olosuhteet.  Myös asiakkaiden matala kynnys 
hakeutua ko. palvelun piiriin, luottamus palveluihin sekä omankielisen 
palvelun saatavuus voivat toimia arviointikriteereinä. Arvioinnin perus-
teella kaupungin tulisi linjata pelisäännöt, prosessit ja määritellä kriteerit, 
joiden perusteella maahanmuuttajajärjestöt toteuttavat toimintaansa. 

Lisätiedot Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495, anu.riila(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B350DAF69-B1F4-4D6A-B2FC-C2BB5820C707%7D&vsId=%7B003AA35B-BAA9-4D4C-BF48-77BE00B981EC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BCA84AE99-F56A-4F36-B6A9-73612AC1E737%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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32 
Vt Johanna Sydänmaan ja 22 muun valtuutetun talousarvioaloite 
terveydenhoitajan palkkaamisesta lukioille 

HEL 2013-003766 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että varataan riittävä määrärahan, 
noin 50 000 euroa, terveydenhoitajan palkkaamiseen niille lukioille, joi-
den kanssa samassa rakennuksessa toimii yläkoulu. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
Helsingissä on 25 yhtenäiskoulua, joista 3 kaupungin kouluja. Yhte-
näiskouluissa annetaan opetusta sekä peruskoululaisille että lukiolaisil-
le. Yhtenäiskoulujen oppilasmäärä vaihtelee 60:stä 400:aan. Kussakin 
yhtenäiskoulussa työskentelee terveydenhoitaja, joka toteuttaa koulu-
terveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä peruskou-
lulaisille että lukiolaisille. Yhtenäiskouluissa työskenteleviä terveyden-
hoitajia on yhteensä 25, joista 16 on kouluterveydenhuollon henkilöstöä 
ja 9 opiskeluterveydenhuollon henkilöstöä. Koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon henkilökunnan mitoituksissa noudatetaan sosiaali- ja terve-
ysministeriön suosituksia, joiden mukaan peruskoulussa on kokopäi-
väistä kouluterveydenhoitajaa kohti 600 koululaista ja lukiossa 800 
opiskelijaa. 

Työhyvinvointimittauksissa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tulokset 
ovat olleet hyvät. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon johdolla ei ole tie-
dossa yhtään henkilökunnan uupumustapausta. Terveydenhoitajien 
vaihtuvuus on vähäistä ja vaihtuvuuteen vaikuttavat lähinnä omat toi-
veet, perhevapaat sekä opintovapaat. Oppilaan ja opiskelijan kannalta 
on tarkoituksenmukaista ja joustavaa, että hän voi asioida saman ter-
veydenhoitajan kanssa, eikä hänen tarvitse miettiä mitkä ovat perus-
koulun tai lukion terveydenhoitajan vastaanottopäivät. Järjestely tuo 
myös jatkuvuutta nuorelle, joka jatkaa saman koulun lukiossa. 

Khs toteaa, että nykyisillä järjestelyillä voidaan taata yhtenäiskoulujen 
oppilaille ja opiskelijoille asianmukaiset koulu- ja opiskeluterveyden-
huollon palvelut, joten lukioille ei ole syytä palkata erillisiä terveyden-
hoitajia, eikä talousarviossa vuodelle 2014 ole varausta. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2014 käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

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

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Sydänmaa Johanna talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 11 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 186 

HEL 2013-003766 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Johanna Sydän-
maan ja 22 muun valtuutetun lukioiden terveydenhoitajia koskevasta 
talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Helsingissä on 25 yhtenäiskoulua, joissa annetaan opetusta sekä pe-
ruskoululaisille että lukiolaisille. Yhtenäiskoulujen oppilasmäärä vaihte-
lee 60:stä 400:aan. Kussakin yhtenäiskoulussa työskentelee tervey-
denhoitaja, joka toteuttaa kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveyden-
huollon palvelut sekä peruskoululaisille että lukiolaisille. Yhtenäiskou-
luissa työskenteleviä terveydenhoitajia on yhteensä 25, joista 16 on 
kouluterveydenhuollon henkilöstöä ja 9 opiskeluterveydenhuollon hen-
kilöstöä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilökunnan mitoituksis-
sa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia, joiden mu-
kaan peruskoulussa on kokopäiväistä kouluterveydenhoitajaa kohti 600 
koululaista ja lukiossa 800 opiskelijaa. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon johdolla ei ole tiedossa yhtään hen-
kilökunnan uupumustapausta. Työhyvinvointimittauksissa koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon tulokset ovat olleet hyvät. Terveydenhoitajien 
vaihtuvuus on vähäistä ja vaihtuvuuteen vaikuttavat lähinnä omat toi-
veet, perhevapaat sekä opintovapaat. 

Oppilaan ja opiskelijan kannalta on tarkoituksenmukaista ja joustavaa, 
että hän voi asioida saman terveydenhoitajan kanssa, eikä hänen tar-
vitse miettiä mitkä ovat peruskoulun tai lukion terveydenhoitajan vas-
taanottopäivät. Järjestely tuo myös jatkuvuutta nuorelle, joka jatkaa 
saman koulun lukiossa. 

Edellä olevan perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ny-
kyisillä järjestelyillä voidaan taata yhtenäiskoulujen oppilaille ja opiskeli-
joille asianmukaiset koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, joten 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B4B47AE8F-9685-48CD-946F-1231D6006CA5%7D&vsId=%7B85598E8B-9AE7-491F-8C41-CDD58424D122%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B55A9EE81-840F-4461-A561-5996AD2DB30E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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lukioille ei ole syytä palkata erillisiä terveydenhoitajia, eikä talousar-
vioraami vuodelle 2014 sisällä tällaista varausta. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Asianmukaisilla, riittävillä ja helposti saavutettavilla koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon palvelulla voidaan edistää lapsen ja nuoren terveyttä, 
kasvua ja kehitystä sekä ennaltaehkäistä erilaisia ongelmia." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662 

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 

 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 76 

HEL 2013-003766 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Helsingissä on 12 kaupungin lukiota, joista Alppilan, Vuosaaren ja Yh-
tenäiskoulun lukiot toimivat samassa rakennuksessa peruskoulun 
kanssa. Helsingin palveluverkkotavoite on, että kaupungin ylläpitämät 
toisen asteen oppilaitokset ja peruskoulut toimivat eri rakennuksissa. 

Jokaisessa Helsingin kaupungin lukiossa on tarjolla opiskelijahuolto-
palveluita. Palvelut koostuvat psykologien, kuraattorien, opinto-
ohjauksen ja terveyspalveluista. Terveyspalveluista vastaa sosiaali- ja 
terveysvirasto ja muista palveluista opetusvirasto. Sosiaali- ja terveys-
virasto järjestää sekä terveydenhoitajan että lääkäripalvelut lukioille. 

Lukiolaisten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että opiskelijoilla on saa-
tavilla terveyspalvelut omassa lukiossaan. 

Vuoden 2010 kouluterveyskyselyn perusteella lukiolaisten arviot omas-
ta terveydentilasta ovat parantuneet hieman 2000-luvun aikana, vaikka 
erilaisten oireiden yleisyydessä ei ole tapahtunut vähenemistä samalla 
ajanjaksolla. Yleisimpiä oireita ovat väsymys ja niska-hartiaseudun ki-
vut. Keskimäärin joka seitsemännellä helsinkiläisnuorella on väsymystä 
lähes päivittäin. Nuorten masentuneisuus on pysynyt yhtä yleisenä läpi 
2000-luvun. Masentuneisuutta on Helsingissä 10 prosentilla lukiolaisis-
ta ja 15 prosentilla ammattiin opiskelevista. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB641E0FF-7AC4-4759-9B76-6D9959B9E294%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8E9A643A-C721-45DE-967D-93B551D8E73A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Runsas informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö heikentää 
nuorten nukkumistottumuksia ja lisää väsymystä ja on sitä kautta kiel-
teisesti yhteydessä nuorten koettuun terveydentilaan ja oireisiin. Myös 
liiallisella istumisella on havaittu olevan itsenäisiä, liikunnan harrasta-
misesta riippumattomia haitallisia yhteyksiä terveyteen. Runsaan istu-
misen on todettu liittyvän nuorten lihavuuteen sekä alaselän, niskan ja 
olkapään kipuihin tytöillä ja niskakipuun pojilla riippumatta liikunnan 
harrastamisen määrästä. Nuorten fyysistä kuntoa tulee arvioida ja en-
naltaehkäistä ongelmien syntymistä kouluterveydenhuollon laajoissa 
terveystarkastuksissa. Toisen asteen opiskelijoille tulee tehdä ensim-
mäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä 
tai toisena opiskeluvuonna lääkärin tarkastus, ellei lääkärintarkastusta 
ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. 

Lukiolaisten terveyspalvelut edellyttävät, että jokaisessa lukiossa on 
terveyspalveluja saatavilla sekä riittävää henkilöstöresursointia edellä 
mainituista syistä. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659 

arja.kukkonen(a)hel.fi 
Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850 

liisa.pohjolainen(a)hel.fi 
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33 
Vt Tuomas Rantasen talousarvioaloite luisteluratojen                     
jäädyttämisestä 

HEL 2013-003767 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki varaa vuoden 
2014 budjettiin lisämäärärahaa 40 000 euroa luisteluratojen jäädyttämi-
seen. 

Kaupunginhallitus toteaa liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten, että 
nykyiset taloudelliset resurssit takaavat sen, että luonnonjääkenttien 
jäädyttämisen resurssit kohdentuvat niin alueellisesti kuin ajallisesti ta-
sapuolisesti Helsingissä. Luonnonjääkenttien ylläpito hoidetaan kus-
tannustehokkaasti käyttäen sekä ammattitaitoista vakituista henkilökun-
taa että tilapäistyötekijöitä. 

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 Rantanen Tuomas talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 12 

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 109 

HEL 2013-003767 T 00 00 03 

Päätös 

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Liikuntavirasto ylläpitää talvisin Helsingissä yli 50 luonnonjääkenttää ja 
seitsemää tekojäärataa. Tavoitteena on, että joulukuun alussa helsinki-
läiset pääsevät luistelemaan tekojääradoille ja luonnonjääkentille joulu-
kuun aikana sääolosuhteet huomioiden. Tekojääradat suljetaan porras-
tetusti maaliskuun alkupuolella. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B4BD45C7D-6270-49F8-8216-FAC45D8E1428%7D&vsId=%7B6A4788B5-2785-40D9-B08A-0078FD0D04ED%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B441C0B98-FDC2-482F-BEF2-41C435BD444D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Luonnonjääkenttien ylläpito hoidetaan vakituisen henkilökunnan lisäksi 
tilapäistyöntekijöiden voimin. Vakinaista henkilökuntaa työskentelee 
talviaikaan tekojääradoilla ja suurissa liikuntapuistoissa. Muiden kentti-
en jäädytys ja kunnossapito hoidetaan tilapäistyöntekijöiden ja ostopal-
veluiden turvin. Työntekijät palkataan talvikaudeksi, pääsääntöisesti 
joulukuun puolivälistä helmikuun loppuun. 

Tähän ajankohtaan on päädytty pitkän kokemuksen myötä. On harvi-
naista että talvi jatkuu pitkälle maaliskuussa. Liikuntavirasto on varau-
tunut talousarvion puitteissa auramaan ja harjaamaan luonnonjääkent-
tiä maaliskuussa mikäli talvi jatkuu sekä jäädyttämään muutamaa kes-
kuskenttää mikäli sääolosuhteet sen sallivat. 

Esittelijä 

Esittelijä esittää, että lautakunta antaa kaupunginhallitukselle esittelijän 
esityksen mukaisen lausunnon. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902 
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901 
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34 
Vt Terhi Mäen ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite           
Alakivenpuiston rakentamisesta 

HEL 2013-003768 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: ”Monet helsinki-
läiset muistavat vielä 1990-luvun Myllypuron Alakiventien myrkkytalot. 
Myrkkytalot on vuosia sitten purettu ja entinen kaatopaikka on kunnos-
tettu täyttömäeksi mutta lopputyö on täysin keskeneräinen. 

Helsingin kaupunki on markkinoinut Alakivenpuistoa yhtenä Myllypuron 
imagon kohottajana ja siitä on olemassa arkkitehdin tekemä suunnitel-
ma. Tälle hetkellä täyttömäki edelleenkin muistuttaa asukkaita ainoas-
taan Myllypuron surullisenkuuluisista myrkkytaloista. 

Edelle olevin perustein esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan Alakivenpuiston rakentamiseen.” 

Khs toteaa, että Myllypuron imagon parantamiseen on panostettu ja 
alueen myönteistä kehittämistä jatketaan erilaisin rakennushankkein 
jatkossakin. 

Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Mylly-
purossa Alakivenpuistossa sijaitsee kartion muotoinen noin 20 metriä 
korkea täyttömäki. Se on rakennettu Myllypuron entisen kaatopaikan 
jätteillä ympäristöluvan mukaisesti. Kaatopaikan eristäminen on valmis 
ja alue on tehty turvalliseksi. 

Alakivenpuiston suunnittelusta järjestettiin vuonna 2000 suunnittelukil-
pailu. Kilpailun voittanut ehdotus osoittautui rakentamis- ja ylläpitokus-
tannuksiltaan hyvin kalliiksi eikä sitä siten ole ollut mahdollista toteuttaa. 

Rakennusvirasto on aloittanut Alakivenpuiston ja sen sisältävän täyt-
tömäen maisemointisuunnittelun keväällä 2013. Suunnittelun tavoittee-
na on hyödyntää ylijäämämaita puiston maastonmuotoilussa ja raken-
taa alueelle viihtyisä ja monipuolinen oleskelupuisto. 

Puiston rakentaminen on tarkoitus toteuttaa taloussuunnitelmakaudella  
2014–2016 pääasiassa kaupunginhallituksen käytettävänä olevasta ta-
lousarviokohdasta ”Alueiden käyttöönoton edellyttämät täyttötyöt ja 
alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet”. Talousarvion yhtey-
dessä ei esitetä hankkeiden tarkempaa ohjelmointia. Kaupunginhallitus 
päättää näiden määrärahojen käytöstä erikseen talousarviovuoden ai-
kana.  

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1  Terhi Mäki talousarvioaloite Kvsto  13.3.2013, asia 13 

Päätöshistoria 

Yleisten töiden lautakunta 14.05.2013 § 215 

HEL 2013-003768 T 00 00 03 

Päätös 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa talous- ja suunnittelukeskukselle 
seuraavan lausunnon: 

Myllypurossa Alakivenpuistossa sijaitsee kartion muotoinen noin 20 
metriä korkea täyttömäki. Se on rakennettu Myllypuron entisen kaato-
paikan jätteillä ympäristöluvan mukaisesti.  Kaatopaikan eristäminen on 
valmis ja alue on tehty turvalliseksi. 

Alakivenpuiston suunnittelusta järjestettiin vuonna 2000 suunnittelukil-
pailu. Kilpailun voittanutta ehdotusta ei voida toteuttaa kustannussyistä, 
koska suunnitelman rakentamiskustannukset ja vuotuiset ylläpitokus-
tannukset nousisivat kohtuuttomiksi. 

Rakennusvirasto on aloittanut Alakivenpuiston ja sen sisältävän täyt-
tömäen maisemointisuunnittelun huhtikuussa 2013. Suunnittelun tavoit-
teena on hyödyntää ylijäämämaita puiston maastonmuotoilussa ja ra-
kentaa alueelle viihtyisä ja monipuolinen oleskelupuisto. 

Puistosuunnitelma alueesta valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä 
ja sitä esitellään asukkaille syksyn aikana. Puiston rakentamiseen va-
raudutaan vuosina 2014 - 2016. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Osmo Torvinen 

Lisätiedot 
Anne Tanhuanpää, projektinjohtaja, puhelin: 310 38428 

anne.tanhuanpaa(a)hel.fi 
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35 
Vt Terhi Mäen ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite         
Myllypuron metroaseman peruskorjauksesta 

HEL 2013-003769 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuusto varaisi riittä-
vän määrärahan Myllypuron metroaseman peruskorjaukseen. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa. Myllypuron met-
roaseman peruskorjaus on tarpeellinen, sillä Myllypuro on kehittyvä 
kaupunginosa, jonka metroaseman kävijämäärät ovat kasvussa. Tam-
mikuussa 2013 Myllypuron asukastilaisuudessa esitelty laajuudeltaan 
ja kustannusarvioltaan varsin suuri metroaseman peruskorjauksen 
hankesuunnitelma on parhaillaan päivitettävänä siten, että uudet suun-
nitelmat olisivat päätöksenteossa syksyllä 2013. Hankesuunnitelman 
päivityksen tarkoituksena on varmistaa metroaseman peruskorjauksen 
toiminnallisten, laadullisten ja rahoituksellisten edellytysten täyttyminen. 
Hankesuunnitelman tarkentamisen vuoksi rakentamistöitä ei ole mah-
dollista aloittaa vuoden 2013 aikana. Metroaseman peruskorjauksen 
rakentamistöiden arvioidaan ajoittuvan vuosille 2014 – 2016. 

Khs toteaa, että vuoden 2014–2016 taloussuunnitelmassa on Myllypu-
ron metroaseman peruskorjaukseen varattu 17,4 miljoonaa euroa vuo-
sille 2014–2016. 

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 Mäki Terhi talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 14 

Päätöshistoria 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.08.2013 § 249 

HEL 2013-003769 T 00 00 03 

Päätös 
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää Myllypuron metroaseman perus-
parannusta tärkeänä, onhan tämä olennainen osa Myllypuron uutta 
keskusta. Myllypuro on yksi kolmesta vanhasta esikaupunkiasemasta, 
joita ei vielä ole korjattu. 

Metroaseman perusparannus tulisi ajoittaa siten, että se valmistuu en-
nen kuin ammattikorkeakoulu Metropolian uusi kampus metroaseman 
vieressä otetaan muutaman vuoden kuluttua opetuskäyttöön, jolloin 
aseman matkustajamäärä huomattavasti lisääntyy. 

Kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen edustajat ovat yhteis-
työssä todenneet, että Myllypuron keskuksen toimitilakorttelien asema-
kaava vuodelta 2004 luo edellytykset metroaseman toimivalle ja kus-
tannustehokkaalle perusparannukselle. 

Esittelijä 
asemakaavapäällikkö 
Olavi Veltheim 

Lisätiedot 
Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327 

kari.piimies(a)hel.fi 

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.08.2013 § 128 

HEL 2013-003769 T 00 00 03 

Päätös 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa Terhi Mäen ym. 
valtuustoaloitteeseen koskien Myllypuron metroaseman peruskorjauk-
sen siirtymistä seuraavan lausunnon: 

Johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 3.11.2011 Myllypuron metro-
aseman peruskorjauksen hankesuunnitelmaa. Johtokunta päätti tuol-
loin esittää kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman peruskor-
jauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen arvon-
lisäveroton enimmäiskustannus on 27.684.000 euroa. Lisäksi johtokun-
ta päätti, että HKL voi jatkaa hankkeen suunnittelua sekä hankesuunni-
telmaan sisällytetään optio ja suuntaa-antavat laskelmat täyspitkästä 
kolmen vaunuparin asemasta. Hankesuunnitelman lopulliseen hyväk-
symiseen tarvitaan kaupunginvaltuuston päätös. 

HKL priorisoi Myllypuron metroaseman peruskorjauksen tärkeäksi ja 
päivitti sisäisessä valmistelussa investointisuunnitelmaa niin, että 
hankkeelle oli vuosittain riittävät määrärahat eikä HKL:n taloussuunni-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B115B5FC4-4700-4F46-B191-D1E45326DB64%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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telman investointiraami ylittynyt. HKL jatkoi hankkeen tarkempaa toteu-
tussuunnittelua johtokunnan em. päätöksen mukaisesti. 

Myllypuro-Seura pyysi HKL:ää esittelemään Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen tilannetta tammikuun 2013 Myllypuron asukastilaisuu-
teen. Tilaisuudessa esiteltiin HKL:n johtokunnan hyväksymät aseman 
peruskorjauksen suunnitelmat. Esittelyssä kerrottiin , että lopulliseen 
rakentamispäätökseen tarvitaan kaupunginvaltuuston hankepäätös. 
HKL sai tilaisuudessa asukkailta hyviä näkemyksiä aseman rakentami-
senaikaisista järjestelyistä sekä aseman toimivuudesta ja sen tarpeista. 

Kaupungin johtajisto palautti HKL:n valmisteleman Myllypuron metro-
aseman peruskorjauksen hankesuunnitelman uudelleen käsiteltäväksi 
kokouksessaan 20.2.2013. HKL:ää pyydettiin selvittämään uudelleen 
aseman peruskorjauksen laajuutta. Johtajisto ei asettanut Myllypuron 
metroaseman peruskorjauksen tarpeellisuutta kyseenalaiseksi. 

HKL on johtajiston päätöksen jälkeen aloittanut välittömästi suunnitel-
mien uudelleen tarkastelun ja muokkauksen. HKL:n tavoitteena on tuo-
da päivitetty Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunni-
telma HKL:n johtokunnan käsittelyyn syksyllä 2013 minkä jälkeen asia 
etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston jatkokäsittelyyn. Aseman 
suunnittelun uudet lähtökohdat siirtänyt väistämättä jonkin verran ra-
kentamisen aloittamista. Jatkosuunnittelussa ei ole tarkoitus mitenkään 
tinkiä aseman toimivuudesta, laadusta, mukavuudesta ja turvallisuu-
desta. Suunnittelun lähtökohtana on edelleen, että asemaa voidaan 
käyttää koko rakentamisen ajan. 

HKL on tietoinen, että Myllypuron metroasema tarvitsee välttämättä pe-
ruskorjausta. Asema on yleisilmeeltään vanhentunut, huonokuntoinen 
ja sitä on vaikea pitää siistinä. Lisäksi Myllypuro on voimakkaasti kas-
vava kaupunginosa ja aseman kävijämäärät ovat kasvussa. HKL:n nä-
kemyksen mukaan Myllypuron metroaseman peruskorjaus on tarpeelli-
nen ja sitä on syytä kiirehtiä. HKL laatii uudet Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen suunnitelmat ja arvioi rakentamisen kustannukset 
päätöksentekoa varten syksyn 2013 aikana. Aseman peruskorjaus pyri-
tään aloittamaan vuoden 2014 aikana ja saattamaan loppuun vuoden 
2016 alussa. HKL huomioi omassa talousarvio- ja taloussuunnitelmas-
sa määrärahat Myllypuron metroaseman peruskorjausta varten. 

Esittelijä 
yksikön johtaja 
Juha Saarikoski 

Lisätiedot 
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481 

timo.juolevi(a)hel.fi 
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36 
Vt Terhi Mäen ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite        
Pääkaupungin Turvakoti ry:stä 

HEL 2013-003770 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että riittävän määrärahan varaamista 
Pääkaupungin Turvakoti ry:lle Jussi-työhön, valvottujen tapaamisten 
järjestämiseen, Kilpolan avotyöhön ja tuettuun asumiseen järjestöavus-
tuksia myönnettäessä. 

Khs viittaa toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 9.4.2013 
kokouksessaan (81 §) vuoden 2013 järjestöavustukset. Pääkaupungin 
Turvakoti ry oli hakenut 204 000 euroa vuodelle 2013. Pääkaupungin 
Turvakoti ry:lle myönnettiin yhteensä 150 000 euroa siten, että 100 000 
eurolla tuetaan valvottuja tapaamisia, 32 000 eurolla tuetaan Jussi-
työtä ja 18 000 eurolla tuetaan avo- ja jälkihuoltotyötä Kilpolassa. Vuo-
delle 2013 myönnetyn järjestöavustuksen määrä on sama kuin vuonna 
2012. 

Sosiaali- ja terveysviraston budjettiraamin huomioon ottaen talousarvi-
ossa vuodelle 2014 ei voida sitoutua säilyttämään järjestöavustuksiin 
suunnattavaa summaa nykyisellä tasolla. 

Vuoden 2014 talousarviomäärärahojen tarkempi kohdentaminen teh-
dään syksyllä laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun 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 Mäki Terhi talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 15 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 184 

HEL 2013-003770 T 00 00 03 

Päätös 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B49CC8748-2821-411E-B768-15B75544F6CF%7D&vsId=%7BCAD0D531-CA07-4F4D-8723-0095BC7190CA%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Terhi Mäen ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 9.4.2013 kokouksessaan (81 §) 
vuoden 2013 järjestöavustukset. Pääkaupungin Turvakoti ry oli hakenut 
204 000 euroa vuodelle 2013. Pääkaupungin Turvakoti ry:lle myönnet-
tiin yhteensä 150 000 euroa siten, että 100 000 eurolla tuetaan valvot-
tuja tapaamisia, 32 000 eurolla tuetaan Jussi-työtä ja 18 000 eurolla 
tuetaan avo- ja jälkihuoltotyötä Kilpolassa. Vuodelle 2013 myönnetyn 
järjestöavustuksen määrä on sama kuin vuonna 2012. 

Sosiaali- ja terveysviraston budjettiraamin huomioon ottaen talousarvi-
ossa vuodelle 2014 ei voida sitoutua säilyttämään järjestöavustuksiin 
suunnattavaa summaa nykyisellä tasolla." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 
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37 
Vt Vesa Korkkulan ja 26  muun valtuutetun talousarvioaloite        
nuorisoasiankeskuksen henkilöstön palkkarahojen riittävyydestä 

HEL 2013-003771 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että nuorisoasiankeskuksen taloudel-
liseen raamiin 2014 lisätään 350 000 määrärahalisäys seitsemän alue-
työntekijän vakanssien täyttämiseen. 

Kaupunginhallitus toteaa nuoriso- ja opetuslautakuntien lausuntoihin 
viitaten, että kyseessä olevan talousarvioaloitteen jättämisen jälkeen 
valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa nuorisoasiankeskuksen talou-
dellista raamia vuodelle 2014 kasvatettiin 500 000 euroa. Kaupungin-
hallituksessa 25.3.2013 nuorisoasiankeskukselle osoitettu taloudellinen 
kehys vuonna 2014 mahdollistaa alueperustaisen työn vahvistamisen 
mm. siten, että alueiden päätöksentekovaltaa on lisätty ja yksiköitä 
kannustetaan suuntaamaan ammatillista työvoimaresurssia yhä vah-
vemmin pienryhmätoimintaan. Lisäksi hallinnollisia työvoimaresursseja 
järjestellään uudelleen valtuustokaudella niin, että vapautuvia vakans-
seja siirretään mahdollisuuksien mukaan nuorisotyöhön. 

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 Korkkula Vesa talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 16 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 78 

HEL 2013-003771 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B3616D034-F889-48B0-BA52-9F27575C9E60%7D&vsId=%7BBA773557-6E65-4232-BD57-4AD9328C4AF3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Helsingin kaupungissa hallintokuntien yhteistyörakenteita on hyvä vah-
vistaa alueellisella tasolla. Nuorisotoimelle esitetään seitsemän alue-
työntekijän vakanssin täyttämistä. Opetustoimessa alueelliset kokonai-
suudet ovat suurempia. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen perusopetus 
on jaettu alueellisesti neljään alueeseen. Opetuslautakunta näkee tär-
keänä, että eri virastojen erilaiset aluerajat muodostuvat siten, että ne 
eivät estä alueellisen yhteistyön kehittämistä. Toisen asteen koulutus 
palvelee koko kaupunkia eikä toimintaa suunnitella alueellisesti. Yhteis-
työn tiivistäminen nuorisotoimen kanssa on perusteltua varsinkin oppi-
laitostasolla. 

Harvan ruotsinkielisen palveluverkon takia nuorisoasiainkeskuksen ja 
opetusviraston välisestä tiiviimmästä yhteistyöstä olisi erityisen suuria 
synergiahyötyjä ruotsinkielisten palvelujen näkökulmasta. Opetuslauta-
kunnan mielestä tulisi muodostaa pysyvä koordinaatioelin, jossa olisi 
edustettuna nuorisoasiainkeskuksen ruotsinkielisistä palveluista vas-
taava virkamies, opetusviraston ruotsinkielisen linjan edustaja sekä 
kolmannen sektorin toimijoiden edustaja. 

Nuorisotoimelle esitetään aluetyöntekijöiden vakinaistamista erillisellä 
määrärahalla. Alueellisen työn vahvistaminen tukee koulujen ja oppilai-
tosten kanssa tehtävää yhteistyötä sekä mahdollistaa koulupäivän ai-
kana ja välittömästi koulupäivän jälkeen toteutettavan toiminnan. Alu-
eellisten työntekijöiden toivotaan osallistuvan käytännön toiminnan 
edistämiseen ja toteuttamiseen. 

Nuorisolautakunta on antanut asiassa oman lausuntonsa 16.5.2013, 
jossa se toteaa, että kyseessä olevan talousarvioaloitteen jättämisen 
jälkeen valtuustoryhmien neuvotteluissa nuorisoasiainkeskuksen me-
noraamia kasvatettiin johtajiston esityksestä 500 000 eurolla. Ottaen 
huomioon kaupungin talouden kokonaistilanteen nuorisolautakunta 
katsoo, että aluetyön vahvistaminen on toteutettavissa annetun meno-
raamin puitteissa. 

Opetuslautakunta yhtyy omassa lausunnossaan nuorisolautakunnan 
kannanottoon. 

Käsittely 

28.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Keskustelu. 

Jäsen Nordman ehdotti, että esityslistalla 2. ja 3. merkittyjen kappalei-
den ("Helsingin kaupungissa hallintokuntien…" ja "Nuorisotoimelle esi-
tetään aluetyöntekijöiden…") väliin lisätään seuraava kappale: 
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"Harvan ruotsinkielisen palveluverkon takia nuorisoasiainkeskuksen ja 
opetusviraston välisestä tiiviimmästä yhteistyöstä olisi erityisen suuria 
synergiahyötyjä ruotsinkielisten palvelujen näkökulmasta. Opetuslauta-
kunnan mielestä tulisi muodostaa pysyvä koordinaatioelin, jossa olisi 
edustettuna nuorisoasiainkeskuksen ruotsinkielisistä palveluista vas-
taava virkamies, opetusviraston ruotsinkielisen linjan edustaja sekä 
kolmannen sektorin toimijoiden edustaja." 

Kannattaja: Jäsen Hannula. 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Nordmanin ehdotus 

Jaa-äänet: 2 
jäsenet Ahva, Rydman 

Ei-äänet: 6 
jäsenet Alanko-Kahiluoto, Ekman, Hannula, Leoni, Nordman, Raittinen 

Tyhjä: 3 
jäsenet Jalovaara, Palm, Razmyar 

Hyväksyttiin jäsen Nordmanin ehdotus. 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274 

outi.salo(a)hel.fi 

 

Nuorisolautakunta 16.05.2013 § 48 

HEL 2013-003771 T 00 00 03 

Päätös 

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Helsingin alueellisten erojen kasvaessa myös nuorisotyössä alueperus-
taisuus korostuu. Nuorisotyö tuottaa alueen nuorille sitä enemmän hy-
vinvointia, mitä vahvemmat yhteistyöverkostot alueen muiden toimijoi-
den kanssa on. Nuorisoasiainkeskus kannustaa jatkossa alueellisia 
nuorisotyöyksiköitään yhä vahvemmin analysoimaan alueensa luonnet-
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ta, rakentamaan verkostoja alueellaan ja kehittämään toimintamuotoja 
muiden hallintokuntien ja alueen asukkaiden kanssa. 

Yksi merkittävä osa alueperustaisen työn vahvistamista ovat aluetyön-
tekijät. Aluetyöntekijöillä on muita nuoriso-ohjaajia enemmän mahdolli-
suuksia tukea nuorten paikallisia toimintaryhmiä ja osallistua alueellisiin 
verkostoihin, koska he eivät ole muiden tavalla sidottuja nuorisotalojen 
aukioloihin. Tällä hetkellä aluetyöntekijöitä on viisi Helsingin alueella: 
Pasilassa, Viikissä, Jakomäessä, Herttoniemessä ja Vuosaaressa. 

Suunnitellessaan vuoden 2014 toimintaa nuorisoasiainkeskus on vah-
vistanut mahdollisuuksia alueperustaiseen työhön mm. siten, että alu-
eiden päätöksentekovaltaa on lisätty ja yksiköitä kannustetaan suun-
taamaan ammatillista työvoimaresurssia yhä vahvemmin pienryhmä-
toiminnan ohjaamiseen. Alkaneella valtuustokaudella tullaan myös tar-
kastelemaan, miten järjestelemällä hallinnollista työvoimaresurssia uu-
delleen, voidaan vapauttaa vakansseja kenttätyöhön. Samalla nuoriso-
talojen kävijämääriä lisätään tarjoamalla tiloja yhä aktiivisemmin alueen 
muiden toimijoiden käyttöön. 

Kyseessä olevan talousarvioaloitteen jättämisen jälkeen valtuustoryh-
mien neuvottelussa nuorisoasiainkeskuksen menoraamia kasvatettiin 
johtajiston esityksestä 500 000 eurolla. Ottaen huomioon kaupungin ta-
louden kokonaistilanteen, nuorisolautakunta katsoo, että aluetyön vah-
vistaminen on toteutettavissa annetun menoraamin puitteissa. 

Esittelijä 
nuorisotoimenjohtaja 
Tommi Laitio 

Lisätiedot 
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045 

tommi.laitio(a)hel.fi 
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38 
Vt Korkkulan ja 26 muun valtuutetun talousarvioaloite nuorten     
vaikuttamisjärjestelmä Ruudin vakinaistamisesta 

HEL 2013-003772 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että nuorisoasiankeskuksen taloudel-
liseen raamiin 2014 lisätään 50 000 määrärahalisäys nuorten vaikutta-
misjärjestelmä Ruudin suunnittelijan vakinaistamiseen. 

Kaupunginhallitus toteaa nuoriso- ja opetuslautakuntien lausuntoihin 
viitaten, että kyseessä olevan talousarvioaloitteen jättämisen jälkeen 
valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa nuorisoasiankeskuksen talou-
dellista raamia vuodelle 2014 kasvatettiin 500 000 euroa. Kaupungin-
hallituksessa 25.3.2013 nuorisoasiankeskukselle osoitettu taloudellinen 
kehys vuonna 2014 mahdollistaa suunnittelijan vakinaistamisen nuori-
soasiankeskuksen kehyksen puitteissa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Korkkula Vesa talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 17 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 79 

HEL 2013-003772 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.4.2013 (§ 122) Hel-
singin strategiaohjelman vuosille 2013 - 2016. Yhdeksi toimenpiteeksi 
Hyvinvoiva helsinkiläinen -tavoitteen toteuttamiseksi on nostettu nuor-
ten vaikutuskanavien Ruuti ja RuutiExpon vakiinnuttaminen. Ruuti-
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vaikuttamisjärjestelmän johtaminen koordinoidaan nuorisoasiainkes-
kuksesta. 

Opetusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa 
lasten ja nuorten vaikuttamisen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämi-
seksi. Opetusviraston vastuulla Ruuti-vaikuttamisjärjestelmässä ovat 
syksyn Ruuti-oppilaskuntapäivät ja joka toinen vuosi keväällä järjestet-
tävät ylipormestarin oppilaskuntapäivät sekä vuosittain jaettavan yli-
pormestarin oppilaskuntarahoituksen koordinointi. Ruuti- vaikuttamis-
järjestelmän johtaminen nuorisotoimesta on osoittautunut toimivaksi ja 
toiminnan vakiinnuttaminen on perusteltua. Nuorten vaikuttamisjärjes-
telmä Ruutia tulee kuitenkin jatkuvasti kehittää, tavoitteena saada se 
lähemmäs kaupungin päätöksentekojärjestelmää. Rekrytoinnissa olisi 
varmistettava, että Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä toimii yhtä hyvin suo-
men- ja ruotsinkielisten lasten ja nuorten näkökulmasta. 

Nuorisoasiainlautakunta toteaa 16.5.2013 lausunnossaan kaupungin-
hallitukselle, että Ruuti-suunnittelijan tehtävän vakinaistaminen osaksi 
nuorisoasiainkeskuksen hallintoa on perusteltua. Suunnittelijan tehtä-
vän vakinaistaminen voidaan tehdä nuorisoasiankeskuksen korotetun 
kehysbudjetin puitteissa. 

Käsittely 

28.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Keskustelu. 

Jäsen Nordman ehdotti seuraavaa lisäystä esityslistan 3. merkityn 
kappaleen ("Opetusvirasto tekee tiivistä…") lopuksi: 

"Rekrytoinnissa olisi varmistettava, että Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä 
toimii yhtä hyvin suomen- ja ruotsinkielisten lasten ja nuorten näkökul-
masta." 

Kannattaja: Jäsen Razmyar 

Jäsen Ahva ehdotti, että lisätään esityslistalla 3. merkittyyn kappalee-
seen: 

"Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia tulee kuitenkin jatkuvasti kehit-
tää, tavoitteena saada se lähemmäs kaupungin päätöksentekojärjes-
telmää." 

Kannattaja: Jäsen Hannula 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Ahvan ehdotus 
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Jaa-äänet: 2 
jäsenet Nordman, Rydman 

Ei-äänet: 9 
jäsenet Ahva, Alanko-Kahiluoto, Ekman, Hannula, Jalovaara, Leoni, 
Palm, Raittinen, Razmyar 

Hyväksyttiin jäsen Ahvan ehdotus. 

2 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Nordmanin ehdotus 

Jaa-äänet: 0 

Ei-äänet: 10 
jäsenet Ahva, Alanko-Kahiluoto, Ekman, Hannula, Jalovaara, Leoni, 
Nordman, Palm, Raittinen, Razmyar 

Tyhjä: 1 
jäsen Rydman 

Hyväksyttiin jäsen Nordmanin ehdotus. 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208 

marjo.kyllonen(a)hel.fi 

 

Nuorisolautakunta 16.05.2013 § 49 

HEL 2013-003772 T 00 00 03 

Päätös 

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymässä strategiaohjelmassa on 
yhdeksi toimenpiteeksi nostettu nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin 
vakinaistaminen ja vahvistaminen. Ruudin johtaminen on nuorisoasi-
ainkeskuksessa keskitetty nuorten kansalaistoiminnan toimistoon. Li-
säksi alueellisten palvelujen osaston toimistoon on sijoitettu Ruudin 
monihallinnollisesta yhteistyöstä vastaava suunnittelija. 
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Ruudin suunnittelijan palkka on tähän asti katettu Lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelman varoista ja tehtävää on ylläpidetty vuoden pituisil-
la määräaikaisilla työsopimuksilla. Tämä on ollut perusteltua järjestel-
män rakentamisvaiheessa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
erillisrahoitus loppuu 31.12.2013. Nuorisoasiainkeskus on vuonna 2013 
saanut erillisrahoitusta 949 000 euroa. Näin ollen merkittävä osa mui-
takin erillisrahoituksella katettuja toimenpiteitä tullaan käymään huolel-
lisesti läpi. 

Ruuti on jo ensimmäisen vajaan kahden vuoden aikana osoittanut voi-
mansa, josta todistaa myös kaupungin strategiaohjelman kirjaus. Nuo-
risoasiainkeskus näkee, että järjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä tu-
kee se, että suunnittelijan tehtävä vakinaistetaan osaksi nuorisoasiain-
keskuksen hallintoa. Talousarvioaloitteen jättämisen jälkeen valtuusto-
ryhmien neuvottelussa nuorisoasiainkeskuksen menoraamia kasvatet-
tiin johtajiston esityksestä 500 000 eurolla. 

Ottaen huomioon kaupungin talouden kokonaistilanteen nuorisolauta-
kunta katsoo, että Ruudin suunnittelijan vakinaistaminen voidaan to-
teuttaa osana tuota jo kasvanutta menolisäystä. Nuorisolautakunta kat-
soo, että pidemmällä aikavälillä nuorten kuulemiseksi ja osallistamisek-
si parhaalla mahdollisella tavalla on Ruuti-toiminta otettava nykyistä lä-
hemmäs kaupungin keskushallintoa ja päätöksentekojärjestelmää. 

Käsittely 

16.05.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä lisäsi esityslistan kohdan 5 loppuun seuraavan virkkeen: "Nuo-
risolautakunta katsoo, että pidemmällä aikavälillä nuorten kuulemiseksi 
ja osallistamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla on Ruuti-toiminta 
otettava nykyistä lähemmäs kaupungin keskushallintoa ja päätöksente-
kojärjestelmää." 

Esittelijä 
nuorisotoimenjohtaja 
Tommi Laitio 

Lisätiedot 
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045 

tommi.laitio(a)hel.fi 
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39 
Vt Eija Loukoilan ja 13 muun valtuutetun talousarvioaloite           
Vuosaaren lukion tilahankkeen edistämisestä 

HEL 2013-003773 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Valtuutettu Eija Loukoila ja 12 muuta valtuutettua ovat tehneet 
13.3.2013 seuraavan talousarvioaloitteen: 

”Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio toimivat samoissa tiloissa 
Vuosaaressa. Tilojen ahtaus ja toimimattomuus ovat suuri ongelma. 
Helsingissä vain Vuosaaressa ja Alppilassa yläaste ja lukio toimivat 
samoissa tiloissa. 

Vuosaaren keskustan kaavoitus- ja rakentamissuunnitelmissa tulisi ot-
taa huomioon opetustoimen tarpeet. Keskusta-alueella on tyhjiä tontte-
ja (esim. Mosaiikkikortteli), johon koulutiloja voisi sijoittaa. 

Lisäksi nykyisen koulurakennuksen huono sisäilma heikentää koulu-
viihtyisyyttä. Koulun peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 
2021. Vuosaaren lukion vetovoima on heikentynyt viime vuosina. Mikäli 
koulun peruskorjaus siirtyy vuodelle 2021, pelkona on Vuosaaren luki-
on mielikuvan ja oppilasrakenteen heikentyminen entisestään. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vuosaaren lukion tila-
hanketta edistetään mahdollisen nopeasti sekä nykyisen kouluraken-
nuksen peruskorjausta aikaistetaan varaamalla määrärahat vuoden 
2014 budjettiin.” 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että talonrakennuksen in-
vestointiohjelmaa laadittaessa korjaushankkeiden kiireellisyysjärjestyk-
sessä ovat etusijalla sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmien vuoksi kor-
jausta tarvitsevat kohteet. 

Opetusvirastossa toimii sisäilmaryhmä. Virastotasoisilla sisäilmaryhmil-
lä on tehtävänään asettaa tärkeysjärjestykseen viraston käytössä ole-
vien tilojen tai kiinteistöjen sisäilmaongelmien tutkimukset ja korjaukset. 
Tehtaanpuiston yläasteen ja Vuosaaren lukion peruskorjauksen ajoitus 
talonrakennuksen investointiohjelmaan vuosille 2021 - 2022 perustuu 
myös tilakeskuksen ja opetusviraston sisäilmaryhmän näkemyksiin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 3.12.2009 Vuosaaren keskus-
tan asemakaavan muutosluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Luon-
nos käsittää pääosan metroradan pohjoispuolisesta, radan ja Vuosaa-
rentien välisestä alueesta, sisältäen myös Vuosaaren lukion ja Teh-
taanpuiston yläasteen koulutontin. Kaavaluonnos perustuu ajatukseen, 
että nykyinen koulurakennus säilyy opetuskäytössä. Kaavaluonnoksen 
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hyväksymisen jälkeen kaupunkisuunnitteluvirasto on kartoittanut myös 
mahdollisia lukion ja yläasteen uudisrakennuksien sijoituspaikkoja lähi-
alueelta. 

Tällä hetkellä Vuosaaren yläasteen ja lukion peruskorjauksen arvioi-
daan olevan kustannuksiltaan 14 milj. euroa. Lukion sijoittaminen uu-
disrakennukseen aiheuttaisi huomattavia rakentamisen lisäkustannuk-
sia. Lisäksi strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteena on, että kaupun-
gin omassa käytössä olevan toimitilojen määrä ei kokonaisuutena kas-
va. 

Strategiaohjelman mukaisesti otetaan käyttöön vuosittainen 10-
vuotinen investointiraami. Etusijalla ovat hankkeet, joilla parannetaan ti-
lojen turvallisuutta ja terveellisyyttä tai joissa on suuri korjaustarve. 
Tehtaanpuiston yläasteen ja Vuosaaren lukion tilojen peruskorjaus on 
ajoitettu vuosille 2021–2022.  Sen sijaan Vuosaaren alueen kouluver-
kon kehittäminen aloitteen mukaisesti siten, että lukiolle saadaan omat 
tilat, ei ole välttämätöntä eikä hanketta ole siten mahdollista muiden kii-
reellisimpien hankkeiden vuoksi sisällyttää seuraavalle 10-
vuotiskaudelle. 

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 Loukoila Eija talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 18 

Päätöshistoria 

Kiinteistölautakunta 27.06.2013 § 351 

HEL 2013-003773 T 00 00 03 

Päätös 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Jo useiden vuosien ajan talonrakennuksen investointiohjelmaa laadit-
taessa sekä pienempien korjaushankkeiden investointimäärärahoista 
päätettäessä korjaushankkeiden kiireellisyysjärjestys on määräytynyt 
pääsääntöisesti sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmien perusteella. Pe-
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ruskorjausinvestoinnit priorisoidaan sisäilma- ja kosteusvaurio-
ongelmien perusteella väistötilojen ja talonrakennusmäärärahojen puit-
teissa. 

Opetusvirastossa on vuodesta 2010 alkaen toiminut sisäilmaryhmä. 
Tehtävinä virastotasoisilla sisäilmaryhmillä on mm. priorisoida käytös-
sään olevien tilojen tai kiinteistöjen sisäilmaongelmien tutkimista ja kor-
jaamista. Tehtaanpuiston yläasteen ja Vuosaaren lukion peruskorjauk-
sen ajoitus vuosien 2021 - 2022 talousarvion talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa on syntynyt yhteistyössä tilakeskuksen ja ope-
tusviraston sisäilmaryhmän välillä. 

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksen 2014 - 2023 
korjausrakentamisen investointitaso, 102 miljoonaa vuonna 2014, ei 
vastaa rakennuskannan vuotuista kulumaa, vaan sen tulisi olla noin 
160 miljoonaa euroa vuodessa. Palvelurakennusten korjausvelka onkin 
kasvanut huolestuttavasti ja on nyt 1 miljardia euroa. 

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa 2014 - 
2023 on korjausrakentamisessa varauduttu opetusviraston koulujen yli 
5 miljoonan euron perusparannushankkeisiin yhteensä noin 590 mil-
joonalla eurolla. Kaudella 2014 - 2023 toteutetaan noin 50 kouluraken-
nuksen perusparannukset. 

Lautakunta toteaa lisäksi, että opetuslautakunta on osaltaan ottanut 
kantaa aloitteesta esitettyyn Tehtaanpuiston yläasteen ja Vuosaaren 
lukion tilakysymykseen ja kaupunkisuunnittelulautakunta opetustoimen 
kaavoituksellisiin tarpeisiin Vuosaaren keskusta-alueella. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319 

irmeli.grundstrom(a)hel.fi 
Mårten Lindholm, hankeohjelmoija, puhelin: 310 31831 

marten.lindholm(a)hel.fi 

 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 74 

HEL 2013-003773 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Opetuslautakunta on 25.3.2013 lausunnossaan kiinteistölautakunnalle 
opetustoimen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnok-
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sesta vuosille 2014 – 2018 todennut mm., että Vuosaaren alueen kou-
luverkkoa tulee kehittää siten, että lukiolle saadaan omat tilat vuoteen 
2018 mennessä. Samalla nykyisen koulurakennuksen peruskorjaus tu-
lisi yhdistää samaan ajankohtaan viimeistään vuodelle 2018. 

Opetustoimi on osaltaan edistänyt Vuosaaren lukion tilakysymysten 
ratkaisua. Kaupunkisuunnitteluvirasto teetti konsulttityön Mosaiikkikort-
telin viitesuunnitelmasta vuosina 2011-2012. Viitesuunnitelmaan sisäl-
tyi myös opetustilaa. Ohjausryhmässä olivat mukana mm. opetusviras-
ton, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä kiinteistöviraston tonttiosas-
ton edustajat. 

Käsittely 

28.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Keskustelu. 

Jäsen Leoni ehdotti, että esityslistan 2. merkityn kappaleen ("Opetus-
lautakunta on 25.3.2013…") loppuun lisätään seuraavaa:" Samalla ny-
kyisen koulurakennuksen peruskorjaus tulisi yhdistää samaan ajankoh-
taan viimeistään vuodelle 2018." 

Kannattajat: Jäsenet Jalovaara, Hannula, Ahva. 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Leonin ehdotus 

Jaa-äänet: 0 

Ei-äänet: 11 
jäsenet Ahva, Alanko-Kahiluoto, Ekman, Hannula, Jalovaara, Leoni, 
Nordman, Palm, Raittinen, Razmyar, Rydman 

Hyväksyttiin jäsen Leonin ehdotus. 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291 

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.05.2013 § 155 

HEL 2013-003773 T 00 00 03 
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Päätös 

Vuosaaren lukion ja Tehtaanpuiston yläasteen koulurakennusta koske-
villa ratkaisuilla on merkittävä vaikutus Vuosaaren keskustaan ja sen 
kehittymismahdollisuuksiin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 3.12.2009 hyväksyä Vuosaaren 
keskustan asemakaavan muutosluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. 
Luonnos käsittää pääosan metroradan pohjoispuolisesta, radan ja 
Vuosaarentien välisestä alueesta, sisältäen myös Vuosaaren lukion ja 
Tehtaanpuiston yläasteen koulutontin. Kaavaluonnos perustuu ajatuk-
seen, että nykyinen koulurakennus säilyy opetuskäytössä. 

Asemakaavaluonnoksen valmistelun jälkeen on todettu, että Vuosaa-
ren keskustan suunnittelussa on varauduttava erillisen lukion tilatarpei-
siin. Mahdollisia lukion uudisrakennuksen sijoituspaikkoja ovat suunnit-
teilla oleva ns. Mosaiikkikortteli metroaseman ja Vuosaaren urheiluta-
lon välissä, Tyynylaavantien ja Porslahdentien kulmassa sijaitseva alue 
tai Porslahdentien itäpuolella sijaitseva rakentamaton opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten tontti. 

Myös Tehtaanpuiston yläasteen osalta on syytä selvittää uudisraken-
taminen vaihtoehtona nykyisen koulurakennuksen peruskorjaukselle. 
Selvitettäviä uudisrakennuksen sijainteja ovat esim. Vuosaaren ala-
asteen yhteyteen (Punakiventie 4) tai Kanavan koulun yhteyteen (Au-
rinkotuulenkatu 11). Tämä selvitystarve tulisi ottaa huomioon koulura-
kennuksen peruskorjauksen ajankohtaa harkittaessa. 

Vuosaaren keskustan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että edellä 
mainitut mahdollisuudet selvitetään. Uudisrakentamisvaihtoehto vapa-
uttaisi hyvin keskeisellä paikalla sijaitsevan nykyisen koulutontin uuteen 
keskustaan sopivaan maankäyttöön ja mahdollistaisi maankäytön te-
hostamisen ja uusien asuntojen ja keskustatoimintojen sijoittamisen 
Vuosaaren keskustaan, n. 200 metrin etäisyydelle metroasemasta. 

Esittelijä 
asemakaavapäällikkö 
Olavi Veltheim 

Lisätiedot 
Veli-Pekka Kärkkäinen, arkkitehti, puhelin: 310 37191 

veli-pekka.karkkainen(a)hel.fi 
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40 
Vt Eija Loukoilan ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloite           
Vuosaaren sillan peruskorjauksesta 

HEL 2013-003774 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Valtuutettu Eija Loukoila ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki nopeuttaa Vuosaaren sillan peruskorjausta sekä 
kevyen liikenteen sillan suunnittelua ja rakentamista varaten vuoden 
2014 budjettiin tarvittavat määrärahat. 

Khs toteaa, investointiohjelmassa ovat etusijalla turvallisuuden ja ter-
veellisyyden kannalta välttämättömät hankkeet. Yleisten töiden lauta-
kunnan lausunnon mukaan Vuosaaren silta on kuntoluokassa ”huono”, 
mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että sillan kantavuus olisi vaarantunut 
vaan, että sillan peruskorjaus on taloudellisesti järkevää tehdä lähitule-
vaisuudessa. Talousarvioon sisältyvässä 10 vuoden investointiohjel-
massa siltojen peruskorjauksia ei ole esitetty kohteittain. Sillan perus-
korjaus ajoittuu taloussuunnitelmakauden 2014 - 2016 jälkeisille vuosil-
le. 

Jalankulun ja pyöräilyn siltojen ohjelmoinnissa ovat etusijalla liikenne-
turvallisuuden ohella välttämättömät uudet yhteydet. Vuosaaren sillalla 
on tällä hetkellä toimivat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet, mistä johtuen 
Vuosaaren kevyen liikenteen siltayhteys on mahdollista rakentaa aikai-
sintaan 10-vuotiskauden loppupuolella. 

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 Loukoila Eija talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 19 

Päätöshistoria 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.05.2013 § 167 

HEL 2013-003774 T 00 00 03 

Päätös 
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Lausunto 

Liikennesuunnitteluosasto laatii vaihtoehtoisia liikennesuunnitelmia 
Vuosaaren sillan liikennejärjestelyistä. Liikennesuunnittelua tehdään 
yhteistyössä kaavoittajien ja eri hallintokuntien asiantuntijoiden kanssa 
sekä vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Kaupunkisuunnittelulau-
takunnalle esitettävän liikennesuunnitelman arvioidaan valmistuvan 
loppuvuodesta 2013 tai vuoden 2014 alkupuolella. Rakennusvirasto 
laatii yksityiskohtaisemmat katu- ja rakennussuunnitelmat hyväksytyn 
liikennesuunnitelman pohjalta. Suunnitelmat on kokonaisuudessaan 
mahdollista laatia vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta rakenta-
maan ei tuolloin käytännössä vielä päästä. 

Liikennesuunnitteluosaston investointiohjelmaehdotuksessa jalankulul-
le ja pyöräilylle varatun sillan rakentaminen Vartiokylän lahden yli on 
ajoitettu vuosille 2016 - 2017. Sillan alustava kustannusarvio on noin 7 
M€. Vuosaaren sillan peruskorjauksen aikatauluttamisesta päättää ra-
kennusvirasto annettujen määrärahojen puitteissa. Liikenteellisesti, 
teknisesti ja taloudellisesti Vuosaaren sillan peruskorjaus ja uuden sil-
lan rakentaminen tulisi ajoittaa siten, että ne voidaan toteuttaa saman-
aikaisesti. 

Esittelijä 
liikennesuunnittelupäällikkö 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087 

inga.valjakka(a)hel.fi 

 

Yleisten töiden lautakunta 14.05.2013 § 217 

HEL 2013-003774 T 00 00 03 

Päätös 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa talous- ja suunnittelukeskukselle 
asiasta seuraavan lausunnon: 

Vanhan sillan peruskorjaus on liikenteen kannalta edullisinta tehdä uu-
den kevyen liikenteen sillan valmistuttua. Tällöin korjaustöistä liiken-
teelle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Mikäli uuden sillan ra-
kentaminen ja vanhan peruskorjaus tehdään samanaikaisesti, on haitta 
sekä kevyelle liikenteelle että ajoneuvoliikenteelle merkittävä ja myös 
pitkäkestoinen. 
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Uuden kevyen liikenteen sillan rakentaminen on tällä hetkellä aikataulu-
tettu vuosille 2017 - 2018 ja vanhan sillan peruskorjaus vuosille 2018 - 
2019. Peruskorjaustyön realistinen kesto on nykyisellä määrärahatasol-
la 2 vuotta. 

Korjaustyö on mahdollista toteuttaa yhden vuoden aikana, mutta se 
edellyttää kevyen liikenteen siirtämistä korjaustyön ajaksi uudelle sillal-
le sekä riittävää rahoitusta. Sillan peruskorjauksen alustava kustannus-
arvio on 8,0 miljoonaa euroa. Mikäli koko peruskorjaus tehdään vuoden 
2018 aikana, tulee siltojen peruskorjaukseen vuodelle 2018 varattua 
määrärahaa nostaa suunnitellusta 6,9 miljoonasta eurosta 13,0 miljoo-
nan euron tasolle. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Osmo Torvinen 

Lisätiedot 
Timo Rytkönen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38567 

timo.rytkonen(a)hel.fi 
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41 
Vt Petra Malinin ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloite               
sosiaalialan työn kehittämisresurssien lisäämisestä 

HEL 2013-003775 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Tousarvioaloitteessa esitetään kehittäjäsosiaalityöntekijöiden vakans-
sien lisäämistä, työntekijöiden mahdollisuutta osallistua oman työnsä 
kehittämiseen sekä kehittäjäryhmien ja asiakasraatien toiminnan laa-
jentamista koskemaan kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Khs toteaa, että sosiaali- ja terveysvirastolla on käytössä tällä hetkellä 
tutkija- ja kehittäjäsosiaalityöntekijän vakansseja, joita käytetään palve-
lutuotannon kehittämiseen yhteistyössä pääkaupunkiseudun sosiaa-
lialan osaamiskeskus Soccan ja Heikki Waris -instituutin sekä Mathilda 
Wrede -instituutin kanssa. Nämä vakanssit on tällä hetkellä sijoitettu 
hallinnollisesti kehittämisen ja toiminnan tuki -yksikköön. Soccan ja sen 
osana Heikki Waris -instituutin mahdollisista organisatorisista muutok-
sista huolimatta kehittäjäsosiaalityöntekijän vakanssit jäävät Helsingin 
kaupungille. 

Lisäksi kehittämistyötä tehdään osana perustyötä eri työyhteisöissä. Vi-
rastojen yhdistyttyä kehittämiseen haetaan uusia toimintatapoja. Tässä 
vaiheessa resurssien lisääminen ei ole aiheellista. Tällä hetkellä selvi-
tetään viraston eri osastojen kehittämishankkeita, jotta voidaan arvioida, 
mihin resurssit kohdistetaan. Uutta kehittämistyötä käynnistetään harki-
tusti ja selkeästi liitettynä valittuihin strategisiin päämääriin. Uudessa 
sosiaali- ja terveysvirastossa sosiaalipalvelujen kehittämisessä koros-
tuu välitön asiakasosallisuus. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2014 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 Malin Petra talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 20 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 185 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8E49D33D-47D5-4821-BD8E-21765F639A69%7D&vsId=%7BA79B9174-08AB-4922-88DD-5D6DC235A259%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1F6CB24F-9720-4945-B4BF-836A1F220028%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  153 (227) 
Kaupunginhallitus   
   
 13.11.2013  
   
 

 

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 
  

 

 

HEL 2013-003775 T 00 00 03 

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Petra Malinin ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveysvirastolla on käytössä tällä hetkellä tutkija- ja kehit-
täjäsosiaalityöntekijän vakansseja, joita käytetään palvelutuotannon 
kehittämiseen yhteistyössä pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamis-
keskus Soccan ja Heikki Waris -instituutin sekä Mathilda Wrede -
instituutin kanssa. Nämä vakanssit on sijoitettu hallinnollisesti kehittä-
misen ja toiminnan tuki -yksikköön. Soccan ja sen osana Heikki Waris -
instituutin mahdollisista muutoksista, esimerkiksi siirrosta toiseen orga-
nisaatioon, huolimatta kehittäjäsosiaalityöntekijän vakanssit jäävät Hel-
singin kaupungille, eivätkä ne ole osa Soccaa. 

Tämän lisäksi kehittämistyötä tehdään osana perustyötä eri työyhtei-
söissä. Sosiaalialan kehittämisen resurssit vähenivät virastojen yhdis-
tyessä, mutta nyt kehittämiseen haetaan uusia toimintatapoja. Tässä 
vaiheessa resurssien lisääminen ei ole aiheellista. Kehittämisresursse-
ja lisätään määräaikaisesti silloin, kun jokin merkittävä kehittämishanke 
käynnistetään. Tällä hetkellä selvitetään viraston eri osastojen kehittä-
mishankkeita, jotta voidaan arvioida, mihin resurssit kohdistetaan. Uut-
ta kehittämistyötä käynnistetään harkitusti ja selkeästi liitettynä valittui-
hin strategisiin päämääriin. 

Uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa sosiaalipalvelujen kehittämises-
sä korostuu välitön asiakasosallisuus. Sosiaalialan palvelujen käyttäjien 
kehittämisehdotuksia, palautetta sekä tietoa heidän sosiaalisista olo-
suhteista ja tarpeista kerätään monin eri tavoin. Asiakastyöhön liittyvää 
tietoa kerätään paitsi vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa myös 
asiakaspalautejärjestelmän kautta ja vuosittain toteutettavina asiakas-
kyselyinä.  Tämän lisäksi ns. asiakasraateja toimii mm. toimeentulotu-
essa ja kokemusasiantuntijoita esimerkiksi päihdehuollossa. Asiakas-
raadit mm. testaavat palvelujen käytettävyyttä, toimivuutta ja sisältöä. 
Myös kokemusasiantuntijat, jotka on erikseen koulutettu tehtäväänsä, 
antavat palautetta palveluista. Asiakaspalautetta ja asiakasraateja sekä 
kokemusasiantuntijoita hyödynnetään jatkuvasti toiminnan kehittämi-
sessä. Edellä mainittu toiminta eri muodoissaan lisää palvelujen käyttä-
jien osallisuutta. Tavoitteena on kehittää entistä vaikuttavampia palve-
luja. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katso tarpeelliseksi perustaa uudelleen 
kehittämiseen keskittyneiden erityissosiaalityöntekijöiden virkoja. 

Terveysvaikutusten arviointi 
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Kehittämisresurssien lisäämisellä ei ole suoranaisia vaikutuksia väes-
tön hyvinvointiin tai terveyserojen vähentymiseen." 

Käsittely 04.06.2013 Ehdotuksen mukaan 

Vastaehdotus: 
Miina Kajos: Esitän päätösesityksestä poistettavaksi kohdan 5, eli "So-
siaali- ja terveyslautakunta ei katso tarpeelliseksi perustaa uudelleen 
kehittämiseen keskittyneiden erityissosiaalityöntekijöiden virkoja." 

Esitän lisäksi Terveysvaikutusten arvioinnin virkkeen, eli kohdan 6: 
"Kehittämisresurssien lisäämisellä ei ole suoranaisia vaikutuksia väes-
tön hyvinvointiin tai terveyserojen vähentymiseen." muuttamista muo-
toon "Kehittämisresurssien lisäämisellä on epäsuoria vaikutuksia väes-
tön hyvinvointiin." 

Kannattajat: Anna Vuorjoki 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijän ehdotuksen mukainen päätös 
syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena. 

1. äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Esitän päätösesityksestä poistettavaksi kohdan 5, eli "So-
siaali- ja terveyslautakunta ei katso tarpeelliseksi perustaa uudelleen 
kehittämiseen keskittyneiden erityissosiaalityöntekijöiden virkoja." Esi-
tän lisäksi Terveysvaikutusten arvioinnin virkkeen, eli kohdan 6: "Kehit-
tämisresurssien lisäämisellä ei ole suoranaisia vaikutuksia väestön hy-
vinvointiin tai terveyserojen vähentymiseen." muuttamista muotoon 
"Kehittämisresurssien lisäämisellä on epäsuoria vaikutuksia väestön 
hyvinvointiin." 

Jaa-äänet: 7 
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Jouko Malinen, 
Tuomas Nurmela, Tuula Salo, Markku Vuorinen 

Ei-äänet: 6 
Miina Kajos, Husein Muhammed, Laura Nordström, Mikael Sjövall, 
Hannu Tuominen, Anna Vuorjoki 

Tyhjä: 0 
Poissa: 0 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404, timo.hakala(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1F6CB24F-9720-4945-B4BF-836A1F220028%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2B259F36-A39F-406D-B284-465DCA665A21%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document




Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  155 (227) 
Kaupunginhallitus   
   
 13.11.2013  
   
 

 

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 
  

 

 

42 
Vt Petra Malinin ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloite             
asunnottomien lapsiperheiden tilapäismajoituksesta 

HEL 2013-003776 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki järjestää lapsiperheiden 
tilapäismajoituksen kaupungin omana toimintana ja perustaa sitä var-
ten useampia perheasuntoyksikköjä varaten tätä varten vuoden 2014 
budjettiin tarvittavat määrärahat. 

Khs toteaa, että tilapäisasuntojen tarpeeseen vaikuttavat ensisijaisesti 
sekä kaupungissa vallitseva puute kohtuuhintaisista asunnoista että 
maksamattomista vuokrista ja erilaisesta häiriökäyttäytymisestä johtu-
vat asuntojen menetykset. Kaupungin vuokra-asuntoja jonottaa noin 24 
400 hakijaa. Käytännössä tilapäisen majoituksen tarve on useimmiten 
kiireellinen, koska avun tarvitsija on jo yrittänyt omatoimisesti löytää 
ratkaisuja asumisongelmaansa. Sosiaali- ja terveysviraston käytettä-
vissä ovat kaikki ravitsemus- ja majoitustoiminnasta annetun lain mu-
kaista palvelua tarjoavat toimijat kuten esim. hotellit ja matkustajakodit. 
Kyseessä on sosiaalihuoltolain tarkoittaman viimesijaisen asumisrat-
kaisun järjestäminen. 

Lapsiperheiden tilapäisasumisen järjestäminen edellyttää useamman 
hallintokunnan yhteisiä ratkaisuja. Niiden valmistelemiseksi johtajisto 
on 30.4.2013 asettanut työryhmän, jossa eri tahojen roolit ja toiminta 
sovitetaan yhteen mm. tilapäisasuntojen tarpeen vähentämiseksi ja sii-
hen edullisempien ratkaisujen löytämiseksi. Selvitystyö tehdään vuo-
den 2013 loppuun mennessä. 

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 Malin Petra talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 21 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 187 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BEE157170-F549-477D-A35F-7F1EEF7A9CA8%7D&vsId=%7B52D8BC21-DB8B-422F-9F66-91228398B716%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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HEL 2013-003776 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Petra Malinin ym. 
asunnottomien lapsiperheiden tilapäismajoitusta koskevasta talousar-
vioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Tilapäisasuntojen tarpeeseen vaikuttavat ensisijaisesti sekä kaupun-
gissa vallitseva puute kohtuuhintaisista asunnoista että maksamatto-
mista vuokrista ja erilaisesta häiriökäyttäytymisestä johtuvat asuntojen 
menetykset. Kaupungin vuokra-asuntoja jonottaa noin 24 400 hakijaa. 
Käytännössä tilapäisen majoituksen tarve on useimmiten kiireellinen, 
koska avun tarvitsija on jo yrittänyt omatoimisesti löytää ratkaisuja 
asumisongelmaansa. Sosiaali- ja terveysviraston käytettävissä ovat 
kaikki ravitsemus- ja majoitustoiminnasta annetun lain mukaista palve-
lua tarjoavat toimijat kuten esim. hotellit ja matkustajakodit. Kyseessä 
on sosiaalihuoltolain tarkoittaman viimesijaisen asumisratkaisun järjes-
täminen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 on 
laadittu kaupunginhallituksen 25.3.2013 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Sosiaali- ja terveysviraston menoraami on 2 143 115 000 eu-
roa. Siitä sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on 1 459 202 000 euroa, 
joka on 27,5 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarvio. Lap-
siperheiden tilapäisasumisen järjestäminen edellyttää useamman hal-
lintokunnan yhteisiä ratkaisuja. Niiden valmistelemiseksi johtajisto on 
asettanut työryhmän, jossa eri tahojen roolit ja toiminta sovitetaan yh-
teen mm. tilapäisasuntojen tarpeen vähentämiseksi ja siihen edulli-
sempien ratkaisujen löytämiseksi. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Asuminen on keskeinen osa perheiden hyvinvointia ja sillä on merkitys-
tä myös perheenjäsenten terveyteen. Tyydyttävät ja hyvin järjestetyt 
asumisolosuhteet ja häiriötilanteiden ratkaisut tukevat myös positiivisia 
terveysvaikutuksia." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 252 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B497F70EA-A429-4E97-80DE-60EC9EF4D616%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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HEL 2013-003776 T 00 00 03 

Päätös 

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Pet-
ra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien asunnottomien lapsiper-
heiden tilapäismajoitusta seuraavan lausunnon: 

Lapsiperheiden tilapäismajoituksen järjestämisessä on kyse poikkihal-
linnollisesta toimintamallista vuokravelkaisten lapsiperheiden asuttami-
seksi. Mallia hallinnoidaan sosiaali- ja terveysvirastossa. Kaupungin 
johtajisto on päättänyt 30.4.2013 asettaa työryhmän organisoimaan 
kriisiasumista. Työryhmässä on edustajat talous- ja suunnittelukeskuk-
sesta, kiinteistövirastosta ja sosiaali- ja terveysvirastosta. Työryhmän 
tehtävänä on laatia nopea arvio mm. kriisiasumisen tarpeesta ja majoi-
tuspalveluliikkeisiin sijoitettujen henkilöiden sosiaalisesta tilanteesta. 
Selvitystyö tehdään vuoden 2013 loppuun mennessä. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Tarja Leväinen, vuokrauspäällikkö, puhelin: 310 78283 

tarja.leväinen(a)hel.fi 
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43 
Vt Pekka Saarnion ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite            
lähiöiden ja kaupunginosien erityistapahtumien järjestämisen      
turvaamisesta 

HEL 2013-003777 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 taloudelliseen raa-
miin lisätään kulttuuri- ja kirjastolautakunnan harkintaa 100 000 euron 
lisämääräraha lähiöiden ja kaupunginosien erityistapahtumien järjeste-
lyjen turvaamiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon 
viitaten, että kaupungin tukemat kulttuuripalvelut ovat lähtökohtaisesti 
taloudellisesti ja alueellisesti kaikkien saavutettavissa. Kulttuurikeskus 
vahvistaa vuonna 2014 alueellisia kulttuurikeskuksiaan sekä niistä kä-
sin tuettavia palveluita ja aloitteita. Alueiden ja niiden asukkaiden eriar-
voistumiskehitystä pyritään tasaamaan monin kaupungin yhteisin pro-
jektein. Taiteen tuottamisessa on suuntaus kohti yhteistuotantoja ja 
monitoimijaisia tuotantomalleja. 

Kulttuurikeskuksella on käytössään vuonna 2013 matalan kynnyksen 
avustusmuotoon (lähikulttuuriavustukset) 268 000 euroa. Määrärahaa 
on kasvatettu vuodesta 2012 noin 45 000 euroa. Tästä määrärahasta 
on kohdennettu Mellunkylän kulttuuripalveluihin 40 000 euroa ja Kontu-
festari-hanketta tuetaan 20 000 euron erillisellä projektiavustuksella 
vuonna 2013. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta myöntää myös ammatillisille kulttuuri- ja 
taidetoimijoille normaalien avustusten lisäksi yhteisöllisiin ja omien tilo-
jen ulkopuolella tapahtuviin kulttuurihankkeisiin tukea erillisen haun 
kautta. Suomen Kansallisteatterille on myönnetty 47 000 euroa jalkau-
tumiseen Kontulaan. Kurkimäen ja Kivikon kulttuuritapahtumia on Mel-
lunkylässä myös perinteisesti tuettu. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla 
on mahdollista harkita alueellisia kulttuurin lisäpainotuksia osana koko 
avustusjärjestelmän kehittämistä kaupunginosien erityistapahtumien 
turvaamiseksi. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

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

Liitteet 

1 Saarnio Pekka talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 22 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.05.2013 § 73 

HEL 2013-003777 T 00 00 03 

Päätös 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non: 

Suuret kulttuuritapahtumat ja kulttuurilaitokset rakentavat kuvaa pää-
kaupungista ja koko maasta. Kuten aloitteen tekijät toteavat on kau-
pungin tasapainoisen kehityksen kannalta kuitenkin tärkeää, että myös 
asukkaat ovat aktiivisesti muokkaamassa omien alueidensa kulttuurista 
profiilia. Paikallinen kulttuurityö luo taide- ja viihdearvojen lisäksi erilai-
sia yhteisöllisiä vuorovaikutusverkostoja, jotka näkyvät usein laajem-
pinakin hyötyinä kaupunginosien uudistamisessa. 

Kaupunginosien asukaslähtöistä kulttuurityötä on Helsingin kulttuuri-
keskuksessa tuettu pääasiassa matalan kynnyksen jatkuvassa haussa 
olevan avustusmuodon kautta. Suurempia paikallisfestivaaleja on tuet-
tu myös projektiavustuksin. Vuonna 2012 tuettiin yhteensä 59 laajasti 
eri kaupunginosissa toteutettua  kulttuuritilaisuutta  ja kaupunginosata-
pahtumaa yhteensä 86 000 eurolla. Avustusten tarkoitus ei kuitenkaan 
ole kattaa kaikkia tapahtumien tuottamiseen liittyviä kustannuksia vaan 
tukea kansalaistoimintaa. 

Kulttuurikeskuksella on käytössään 2013 matalan kynnyksen avustus-
muotoon (lähikulttuuriavustukset) 268 000 euroa. Tästä summasta on 
kohdennettu aloitteen tekijöiden esiin nostamaan Mellunkylään 40 000 
euroa. Kontufestareita tuetaan lisäksi 20 000 eurolla erillisellä projek-
tiavustuksella. 

Kulttuurilautakunta myöntää myös ammatillisille kulttuuri- ja taidetoimi-
joille normaalien avustusten lisäksi yhteisöllisiin ja omien tilojen ulko-
puolella tapahtuviin kulttuurihankkeisiin tukea erillisen haun kautta. 
Suomen Kansallisteatterille on myönnetty 47 000 euroa jalkautumiseen 
Kontulaan. Myös Kurkimäen ja Kivikon tapahtumia on Mellunkylässä 
perinteisesti tuettu. Avustusten jaossa on yhtenä kriteerinä ollut aluei-
den erityistarpeet. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on kokouksessaan 
12.3.2013 kehottanut kulttuurikeskusta luomaan yhtenäiset kriteerit 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B3C8967DC-9F22-4193-A46F-9174DA022106%7D&vsId=%7B7E55318B-DC1F-4ADD-A0D4-7852DF036A42%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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kaupunginosafestivaalien avustamiselle vuoden 2013 loppuun men-
nessä. 

Kuten aloitteessa todetaan, ovat useat kaupunginosatapahtumat kas-
vaneet viime vuosina myös mittasuhteiltaan. Tällöin tekniikka, äänen-
toisto ja turvapalvelut muodostavat helposti suuremman kuluerän kuin 
itse ohjelmat, vaikka tapahtumat muuten tehtäisiinkin talkootyönä. 
Kaupungin tuki ohjautuu useassa tapauksessa tapahtumien infrastruk-
tuurin pystyttämiseen. Tämäkin seikka on tarpeen ottaa huomioon 
määrärahojen kokonaisuutta arvioitaessa. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että kaupunginvaltuutettu Pekka 
Saarnion talousarvioaloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan. 
Asukaslähtöisen kulttuuritoiminnan vahvistaminen kaupungin eri osissa 
tarvitsee lisäresursseja. Lautakunta voi myös harkita alueellisen kult-
tuurin lisäpainotuksia osana koko avustusjärjestelmän kehittämistä 
kaupunginosien erityistapahtumien turvaamiseksi (13.3.2013). 

Käsittely 

14.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Alina Mänttäri-Buttler: Vastaesitys, Muutos lausunnon viimeiseen teks-
tikappaleeseen (7). Esitän, että seuraava tekstikappale korvaa lausun-
non viimeisen kappaleen: 

"Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että kaupunginvaltuutettu Pekka 
Saarnion talousarvioaloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan. 
Asukaslähtöisen kulttuuritoiminnan vahvistaminen kaupungin eri osissa 
tarvitsee lisäresursseja. Lautakunta voi myös harkita alueellisen kult-
tuurin lisäpainotuksia osana koko avustusjärjestelmän kehittämistä 
kaupunginosien erityistapahtumien turvaamiseksi (13.3.2013)." 

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. 

Kannattajat: Johanna Sumuvuori 

07.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
va. kulttuurijohtaja 
Veikko Kunnas 

Lisätiedot 
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008 

ari.tolvanen(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B026A5D6E-933E-4C58-AD6B-EE6833A32E01%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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44 
Vt Rene Hurstin talousarvioaloite Kannelmäen nuorisokodin       
Beissi ja Tsemppi -osastojen säilyttämisestä 

HEL 2013-003778 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Kannelmäen nuorisokodin osas-
tojen Beissi ja Tsemppi lopettamispäätöstä ei tehdä osana valmisteilla 
olevaa muutoshanketta. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
Sosiaali- ja terveysvirastossa on meneillään lasten- ja nuorisokotien 
muutoshanke. Hankkeen taustalla on lastensuojelulaki, jonka mukaan 
vuoden 2012 alusta lukien perhehoito on ensisijainen sijaishuollon 
muoto. Sijaishuolto järjestetään laitoshoitona ainoastaan silloin, kun 
lapsen hoito ja huolto vaatii erityisosaamista tai rajoitustoimenpiteiden 
käyttöä. Muutoshankkeen tavoitteena on vastata nykyistä paremmin tu-
levaisuuden tarpeisiin ja vahvistaa omaa laitoshuoltoa vastaamaan 
vaativahoitoisten lasten hoidon tarvetta. Tavoitteena on, että lapsi ja 
nuori voi olla samassa laitoksessa koko sijoituksensa ajan. Tämä edel-
lyttää suurempia yksiköitä ja olemassa olevien henkilöstöresurssien 
uudelleen kohdentamista. Siten vahvistetaan myös edellytyksiä kun-
touttaa laitossijoitusta tarvitsevia lapsia ja varmistetaan hoito- ja kasva-
tushenkilöstölle sen tarvitsema tuki ja sijaistus. Muutoksella ei ole suo-
ranaisia kustannusvaikutuksia. Kannelmäen nuorisokodin osastot 
Tsemppi ja Beissi ovat yksittäisiä fyysisesti erillään sijaitsevia osastoja, 
joissa on yhteensä 13 paikkaa ja niistä osa on täyttämättä. Näillä osas-
toilla olevat lapset ovat pääasiassa jo itsenäistymisvaiheessa olevia 
nuoria, joilla on oma henkilökohtainen jatkosuunnitelmansa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa 9.4.2013 tekemäänsä 

päätöstä § 82 lasten sijaishuollon ympärivuorokautisten laitospaikkojen 

osalta siten, että sijaishuollossa on 1.9.2013 lukien 220 (254) laitos-

paikkaa ja 34 (32) asumisharjoittelupaikkaa. 

Paikkaluku vähenee seuraavasti:  

- Kannelmäen nuorisokoti 13 laitospaikkaa 

- Hyvösen lastenkoti 9 laitospaikkaa 

- Mellunkylän lastenkoti 8 laitospaikkaa 

- Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit 2 laitospaikkaa 

- Teinilän hoitokoti 2 laitospaikkaa 

Uudet asumisharjoittelupaikat tulevat Naulakallion hoito- ja kasvatusko-
tien tontilla olevaan uudisrakennukseen. Samalla sosiaali- ja terveys-
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lautakunta piti tärkeänä varmistaa, että perhesijoituspaikkojen riittävyys 
varmistetaan ja että laitossijoitusta tarvitseville lapsille ja nuorille voi-
daan tarjota eri kokoisia ja mahdollisimman kodinomaisia sijoituspaik-
koja. Vapautuvilla hoito- ja kasvatushenkilöstön resursseilla vahviste-
taan omien lasten- ja nuorisokotien laitoshuoltoa. Lasten- ja nuorisoko-
deista muodostetaan resursoinniltaan ja osaamiseltaan vahvoja koko-
naisuuksia, joissa pystytään vastaamaan vaativahoitoisten lasten tar-
peisiin. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Tammipuiston 
asuinyksikön käyttötarkoitus muutetaan kunnalliseksi ammatilliseksi 
perhekodiksi. 

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 Hursti Rene talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 23 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.06.2013 § 244 

HEL 2013-003778 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Rene Hurstin 
Kannelmäen nuorisokodin osastojen Beissi ja Tsemppi säilyttämistä 
koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveysvirastossa on meneillään lasten- ja nuorisokotien 
muutoshanke. Hankkeen taustalla on lastensuojelulaki, jonka mukaan 
vuoden 2012 alusta lukien perhehoito on ensisijainen sijaishuollon 
muoto. Sijaishuolto järjestetään laitoshoitona ainoastaan silloin, kun 
lapsen hoito ja huolto vaatii erityisosaamista tai rajoitustoimenpiteiden 
käyttöä. 

Muutoshankkeen tavoitteena on vastata nykyistä paremmin tulevaisuu-
den tarpeisiin ja vahvistaa omaa laitoshuoltoa vastaamaan vaativahoi-
toisten lasten hoidon tarvetta. Tavoitteena on, että lapsi ja nuori voi olla 
samassa laitoksessa koko sijoituksensa ajan. Tämä edellyttää suurem-
pia yksiköitä ja olemassa olevien henkilöstöresurssien uudelleen koh-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB4C73B10-C77B-485F-9FDD-2AC0CFE6467B%7D&vsId=%7B76ABAAE3-E128-4754-89BF-9096CDC5AF8E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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dentamista. Siten vahvistetaan myös edellytyksiä kuntouttaa laitossijoi-
tusta tarvitsevia lapsia ja varmistetaan hoito- ja kasvatushenkilöstölle 
sen tarvitsema tuki ja sijaistus. Muutoksella ei ole suoranaisia kustan-
nusvaikutuksia. Kannelmäen nuorisokodin osastot Tsemppi ja Beissi 
ovat yksittäisiä fyysisesti erillään sijaitsevia osastoja, joissa on yhteen-
sä 13 paikkaa ja niistä osa on täyttämättä. Näillä osastoilla olevat lap-
set ovat pääasiassa jo itsenäistymisvaiheessa olevia nuoria, joilla on 
oma henkilökohtainen jatkosuunnitelmansa. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Lasten- ja nuorisokotien muutoshankkeen toteuttaminen varmistaa las-
ten ja nuorten mahdollisuuden kasvaa ja kuntoutua samassa yksikössä 
koko sijoituksensa ajan. Tällä on myös positiivisia terveysvaikutuksia 
heidän kehitykseensä." 

04.06.2013 Pöydälle 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD01487B9-CEA8-4FBE-941F-A1AD33331F98%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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45 
Vt Nina Hurun ja 28 muun valtuutetun talousarvioaloite               
työnvaativuuden arvioinnista sosiaali- ja terveysvirastossa 

HEL 2013-003779 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että sosiaali- ja terveysviraston yhte-
näisen työn vaativuuden arvioinnin laatimiseen tarvittavat varat vara-
taan vuoden 2014 talousarvioon. 

Khs yhtyy talousarvioaloitteessa todettuun, että on oikeudenmukaista, 
että samasta työstä saa samaa palkkaa. Tämän vuoksi palkkausjärjes-
telmän yhtenäistäminen ja tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien perus-
teettomien erojen poistaminen on sosiaali- ja terveysviraston palkkapo-
litiikan tärkeimpiä toimenpiteitä. Ensimmäisenä vaiheena on virastoissa 
aikaisemmin laadittujen tehtävänkuvauksien ja arviointien yhteen sovit-
taminen, jotta tehtäväkohtaisten palkkojen vertailu on mahdollista. Yh-
teensovituksen tuloksena syntyy käsitys tarvittavista toimenpiteistä ja 
toteuttamisaikataulusta yhtenäisen palkkausjärjestelmän aikaansaami-
seksi. Tavoitteena on selvityksen valmistuminen vuoden 2013 loppuun 
mennessä. 

Lisäksi Khs toteaa, että tehtävien vaativuuden arviointityö on pitkäjän-
teistä työtä, jota tehdään virastoissa ja liikelaitoksissa osana normaalia 
toimintaa. Sosiaali- ja terveysviraston työn vaativuuden arviointiryhmä 
(TVA-työryhmä) on aloittanut TVA-järjestelmien yhteensovittamisen ke-
väällä 2013. Järjestelyeräneuvottelujen yhteydessä käynnistettiin tie-
dossa olevien palkkausvääristymien korjaaminen siltä osin, kun se oli 
mahdollista. TVA-työryhmässä on ydintoiminnan osastojen, henkilöstö-
hallinnon ja pääsopijajärjestöjen edustus. Tehyä varten perustetaan 
vastaavanlainen TVA-työryhmä. Kummankin TVA-työryhmän puheen-
johtajana on henkilöstöpäällikkö ja sihteerinä henkilöstöasiantuntija. 

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 Kvsto 13.3.2013 asia 24 
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Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 195 

HEL 2013-003779 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Nina Hurun ja 28 
muun valtuutetun työn vaativuuden arviointia koskevasta talousarvio-
aloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen tehtävien vaativuuden arvioin-
neissa ja palkkarakenteissa on tunnistettavissa eroja lähes kaikissa 
henkilöstöryhmissä. Kuten talousarvioaloitteessa todetaan, oikeuden-
mukaista on, että samasta työstä saa samaa palkkaa. Tämän vuoksi 
palkkausjärjestelmän yhtenäistäminen ja tehtäväkohtaisissa palkoissa 
olevien perusteettomien erojen poistaminen on sosiaali- ja terveysvi-
raston palkkapolitiikan tärkeimpiä toimenpiteitä. 

Ensimmäisenä vaiheena on virastoissa aikaisemmin laadittujen tehtä-
vänkuvauksien ja arviointien yhteen sovittaminen, jotta tehtäväkohtais-
ten palkkojen vertailu on mahdollista. Yhteensovituksen tuloksena syn-
tyy käsitys tarvittavista toimenpiteistä ja toteuttamisaikataulusta yhte-
näisen palkkausjärjestelmän aikaansaamiseksi. Tavoitteena on selvi-
tyksen valmistuminen vuoden 2013 loppuun mennessä. 

Sosiaali- ja terveysviraston työn vaativuuden arviointiryhmä (TVA-
työryhmä) aloittaa TVA-järjestelmien yhteensovittamisen keväällä 2013, 
kun järjestelyeräneuvottelut on saatu päätökseen. Järjestelyeräneuvot-
telujen yhteydessä käynnistettiin tiedossa olevien palkkausvääristymien 
korjaaminen siltä osin, kun se oli mahdollista. TVA-työryhmässä on 
ydintoiminnan osastojen, henkilöstöhallinnon ja pääsopijajärjestöjen 
edustus. Tehyä varten perustetaan vastaavanlainen TVA-työryhmä. 
Kummankin TVA-työryhmän puheenjohtajana on henkilöstöpäällikkö ja 
sihteerinä henkilöstöasiantuntija. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa ehdotettu varaus 
ei sisälly vuoden 2014 talousarvioon, eikä se ole tarpeen, koska työn 
vaativuuden arvioinnin selvitys pyritään saamaan toteutetuksi jo kulu-
van vuoden aikana. Tosin arviointien toteuttaminen muun työn osana 
ilman erillisresursseja on erittäin haasteellinen tehtävä. 

Lisäksi todetaan, että työn vaativuuden arvioinnin perusteella todettavi-
en palkkaerojen korjaamiseen ei sosiaali- ja terveysviraston vuoden 
2014 talousarviossa ole varauduttu. 

Terveysvaikutusten arviointi 
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Kokemus oikeudenmukaisuudesta ja reilusta kohtelusta ovat yhteydes-
sä työntekijän työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työskentelyn tu-
loksellisuuteen. Näitä voidaan osaltaan edistää yhtenäisellä palkkaus- 
ja palkitsemisjärjestelmällä." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662 

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 

 

Henkilöstökeskus 21.5.2013 

HEL 2013-003779 T 00 00 03 

Helsingin uusi sosiaali- ja terveysvirasto aloitti toimintansa tammikuun 
alussa 2013. Kahden viraston yhdistyessä on tullut esiin tarve yhtenäis-
tää aikaisemmissa virastoissa tehtyjä tehtävien vaativuuden arviointeja, 
vaikka virastoissa olikin tehty tva- yhteistyötä samankaltaisten tehtävi-
en arvioinneissa ja palkanmäärityksissä. 

Kuten talousarvioaloitteessa todetaan, on oikeudenmukaista, että sa-
masta työstä saa samaa palkkaa. Tämän vuoksi palkkausjärjestelmän 
yhtenäistäminen ja tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien perusteettomi-
en erojen poistaminen on sosiaali- ja terveysviraston palkkapolitiikan 
tärkeimpiä toimenpiteitä. Mahdollisten palkkaerojen tunnistaminen 
edellyttää jo tehtyjen vaativuusarviointien yhteensovittamisen. 

Tehtävien vaativuuden arviointien yhteensovituksen tuloksena syntyy 
käsitys tarvittavista toimenpiteistä ja toteuttamisaikataulusta yhtenäisen 
palkkausjärjestelmän aikaansaamiseksi. Tavoitteena on selvityksen 
valmistuminen vuoden 2013 loppuun mennessä. Yhteensovitus ei kui-
tenkaan käynnisty tyhjästä, vaan siinä hyödynnetään jo tehtyjä arvioin-
teja, sillä pääosa viraston tehtävistä on säilynyt sisällöllisesti ennallaan. 
Joissakin tehtävissä, kuten hallinnossa, tehtäväsisällöt ovat vasta muo-
toutuneet kevään aikana eikä niiden kuvaaminen ja arvioiminen ole ol-
lut tästä syystä aikaisemmin mahdollista. 

Tehtävien vaativuuden arviointityöhön osallistuvat esimiehet ja henki-
löstöhallinnon asiantuntijat. Työtä tehdään suunnitellusti. Mahdolliset 
palkankorotustarpeet toteutetaan ensisijaisesti järjestelyeristä, kun teh-
tävien vaativuudet ovat selvinneet. 

Tehtävien vaativuuden arviointityö kuuluu normaaliin esimiestyöhön, 
sillä tehtävien sisällöt tiedetään yksiköissä parhaiten. Työtä ei voida ul-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA0D5D350-3D87-466B-B230-1B2D44C784A1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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koistaa ulkopuolisille henkilöille. Hallinnon asiantuntijat yhteensovittavat 
ja käsittelevät niitä tva- arviointiryhmissä henkilöstöjärjestöjen edustaji-
en kanssa. 

Tehtävien vaativuuden arviointityö on pitkäjänteistä työtä, jota tehdään 
virastoissa ja liikelaitoksissa osana normaalia toimintaan. Henkilöstö-
keskus katsoo, että sosiaali- ja terveysviraston tva-työtä on mahdollista 
tehdä normaalein resurssein, vaikkakin työ on vaativaa ja vie aikaa. 
Hyvin tehdyllä arviointityöllä luodaan vahva perusta oikeudenmukaisen 
palkkapolitiikan toteuttamiselle. 

Lisätiedot 
Asta Enroos, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 36420 

asta.enroos(a)hel.fi 
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46 
Vt Nina Hurun ja 32 muun valtuutetun talousarvioaloite            
omaishoidon määrärahan korottamisesta 

HEL 2013-003780 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että omaishoidon määrärahaa korote-
taan vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmakaudelle 2014–
2016 siten, että omaishoitajien virkistysvapaa on mahdollista toteuttaa 
tarvetta vastaavasti. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön 
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoi-
dettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on lakisääteinen 
kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista 
hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajalla tarkoite-
taan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt 
kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoidon tuen piirissä ole-
vien määrä on Helsingissä viime vuosina kasvanut. Vuonna 2012 
omaishoidon tuen saajia oli yhteensä 3 698, joista vammaispalveluissa 
973, kehitysvammahuollossa 583 ja yli 65-vuotiaiden palveluissa 2 155. 

Omaishoitajia tuetaan eri palvelumuodoilla, joita ovat kotiavustajapalve-
lu, sijaisomaishoito, omaishoidon toimintakeskukset sekä omaishoitaji-
en lakisääteisten vapaapäivien palveluseteli. Meneillään on myös 
omaishoitajien jaksamista edistävä hanke, jossa kehitetään osavuoro-
kautista hoitoa virkistysvapaan mahdollistamiseksi, palveluseteleitä ko-
tiin annettaviin palveluihin sekä ei-lakisääteisiin vapaapäiviin, palve-
luohjauksen tehostamista ja omaishoitajien valmennuskursseja. Tuki-
muodot suunnitellaan ja toteutetaan perustuen yksilölliseen suunnitel-
maan. 

Khs toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edelleen 
omaishoitajien määrän lisäys ja omaishoitajien jaksamisen tukeminen. 
Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy omaishoitajien määrän lisääminen 
200:lla (5,4 %). Lisäksi omaishoitoa kehitetään kokonaisvaltaisesti par-
haillaan työskentelevän valtakunnallisen omaishoidon kehittämistyö-
ryhmän suositusten ja mahdollisten tulevien lainsäädännön muutosten 
pohjalta. Työryhmän määräaika on 31.12.2013. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2014 käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
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kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Huru Nina talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 25 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 194 

HEL 2013-003780 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Nina Hurun ja 32 
muun valtuutetun omaishoidon määrärahan korottamista koskevasta 
talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henki-
lön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun 
hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on lakisäätei-
nen kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palve-
luista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajalla 
tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on 
tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 

Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä on Helsingissä viime vuosina 
kasvanut. Vuonna 2012 omaishoidon tuen saajia oli yhteensä 3 698, 
joista vammaispalveluissa 973, kehitysvammahuollossa 583 ja yli 65-
vuotiaiden palveluissa 2 155. 

Omaishoitajia tuetaan eri palvelumuodoilla, joita ovat kotiavustajapalve-
lu (13 kotiavustajaa), sijaisomaishoito, omaishoidon toimintakeskukset 
sekä omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien palveluseteli. Meneil-
lään on myös omaishoitajien jaksamista edistävä kärkihanke, jossa ke-
hitetään osavuorokautista hoitoa virkistysvapaan mahdollistamiseksi, 
palveluseteleitä kotiin annettaviin palveluihin sekä ei-lakisääteisiin va-
paapäiviin, palveluohjauksen tehostamista ja omaishoitajien valmen-
nuskursseja. Tukimuodot suunnitellaan ja toteutetaan perustuen yksi-
lölliseen suunnitelmaan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston 
tavoitteena on edelleen omaishoitajien määrän lisäys ja omaishoitajien 
jaksamisen tukeminen. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy omaishoita-
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jien määrän lisääminen 200:lla (5,4 %). Lisäksi omaishoitoa kehitetään 
kokonaisvaltaisesti parhaillaan työskentelevän valtakunnallisen omais-
hoidon kehittämistyöryhmän suositusten ja mahdollisten tulevien lain-
säädännön muutosten pohjalta. Aloitteessa mainittu virkistysvapaan 
mahdollistamien sisältyy kehittämiskohteena meneillään olevaan kärki-
hankkeeseen. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Omaishoidon tuki mahdollistaa eri tavalla vammaisten sekä ikääntynei-
den asumisen kotona toimintakykyä rajoittavista seikoista huolimatta. 
Yksi keskeisimpiä omaishoidon onnistumisen edellytyksiä on omaishoi-
tajan jaksaminen tehtävässään. Jaksamista voidaan edistää järjestä-
mällä omaishoitajalle yksilölliset, riittävät ja oikea-aikaiset tukipalvelut 
sekä lakisääteiset vapaat." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662 

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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47 
Vt Helena Kantolan ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloite           
harjoituspaikkojen rakentamisesta junioreille 

HEL 2013-003781 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitettiin, että vuoden 2014 budjettiin tehtäisiin 
varaus junioreille tarkoitettujen harjoituspaikkojen suunnitteluun ja to-
teuttamiseen Arabianrannassa ja Kalasatamassa. 

Khs toteaa, että liikuntaviraston vastuulla on jakaa peli- ja harjoittelu-
vuoroja niin, että junioreita ei aseteta muita huonompaan asemaan. 

Kalasatamasta tulee tiiviisti rakennettu kaupunkialue, jossa on suhteel-
lisen vähän liikunta- ja urheilualueita. Liikuntalautakunnan mukaan siel-
lä ei ole sopivaa aluetta hallin pystyttämiselle. Kalasatamasta on kui-
tenkin erinomaiset liikenne- ja joukkoliikenne- yhteydet toisaalla sijait-
seviin liikuntapaikkoihin. Lisäksi lyhyen matkan päässä sijaitsee useita 
liikunta-alueita mm. Mustikkamaan kentät, Kulosaaren kentät ja Brahen 
kenttä. Aluetta palveleva Hermannin rantapuisto tullaan rakentamaan 
2020-luvun alussa, kun alueen väestömäärä kasvaa ja rakentaminen 
etenee. 

Arabianrannassa jalkapallojunioreita palvelevat Arabian liikuntapuiston 
kenttä. Lähialueella sijaitsevat lisäksi Annalan kenttä, Vallilanlaakson 
kenttä ja Violanpuiston pieni kenttä. Liikuntavirasto muuttaa hiekka-
kenttiä investointibudjettinsa rajoissa ja tarveharkintansa mukaan te-
konurmikentiksi. 

Khs katsoo, että nykyisessä 435 miljoonan euron investointiraamista ei 
ole osoitettavissa lisämäärärahoja nurmikenttien tai kuplahallien raken-
tamiseen, ellei jonkin muun toimialan investointeja karsita. Liikuntara-
kentaminen on toteutettava liikuntaviraston rakennushankkeille ositettu-
jen määräahojen puitteissa.  Liikuntavirasto asettaa hankkeet tärkeys-
järjestykseen talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 
laatimisohjeen mukaan. Ensisijaisia ovat tällöin peruskorjaushankkeet 
ja ylläpitokustannuksia vähentävät korvaavat hankkeet sekä uusien 
asuntoalueiden toteuttamiseksi välttämättömät hankkeet. Nurmikentät 
ja sisähallit lisäävät ylläpitokustannuksia, eivätkä ole uusien alueiden 
toteuttamisen kannalta välttämättömiä. Näiden toteuttaminen kaupun-
gin hankkeina ei näyttäisi olevan mahdollista lähi vuosina. 

Khs toteaa, että kuplahalleja on rakennettu seurojen toimesta Käpylään, 
Myllypuroon, Jakomäkeen, Pakilaan ja Hernesaareen. Lisäksi seurojen 
toimesta ollaan rakentamassa kuplahallia Pajamäkeen. Khs katsoo, et-
tä jalkapalloseurojen on mahdollista jatkossakin rakentaa kustannuk-
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sellaan yhteistyössä kuplahalleja liikuntatoimen osoittamille kentille, 
esimerkiksi Hermannin rantapuistoon. 

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 Kantola Helena talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 27 

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 110 

HEL 2013-003781 T 00 00 03 

Päätös 

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Helena Kantola ja eräät muut valtuutetut ovat esittäneet talousarvio-
aloitteessaan, että Helsingissä on tarpeellista tehdä suunnitelma ja 
päätös ensisijaisesti juniorikäyttöön tarkoitetuista harjoituspaikoista ja 
jalkapallohalleista.  Esimerkkinä mainitaan Arabianranta ja Kalasatama. 

Liikuntatoimi on aikoinaan rakentanut kyseiseen tarkoitukseen pienet 
harjoitushallit Vuosaareen ja Pajamäkeen. Ne jouduttiin kuitenkin toi-
mittajan rakenne- ja suunnitteluvirheiden vuoksi purkamaan. Seurojen 
toimesta kuplahalleja on rakennettu Käpylään, Myllypuroon ja Jakomä-
keen, Pakilaan ja Jätkäsaaressa ollut kupla siirretään kesällä Herne-
saareen. Pajamäkeen ollaan rakentamassa seurojen toimesta kupla-
hallia. Kalasatamassa ei ole sopivaa aluetta hallin pystyttämiselle ja 
Arabianrannassa on hiekkakenttä, joka on myös viereisen koulun käy-
tössä. 

Taloussuunnitelmassa ei ole tällä hetkellä jalkapallohallin rakentamista 
kaupungin omana hankintana, mutta siinä on mainita seurojen yhteis-
hankkeista. Jalkapalloseurat voivat niin sovittaessa jatkossakin raken-
taa kustannuksellaan yhteistyössä ns. kuplahalleja liikuntatoimen osoit-
tamille kentille. 
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Harjoittelupaikkoja on rakennettu seurojen kanssa yhteishankkeina mm. 
Tapanilaan, Puotilaan, Töölöön ns. Perikentälle (Sahara), Lehti-
kuusentielle ja Pakilaan. Suunnitteilla on Väinämöisen kentän ja Palo-
heinän kentän yhteishankkeet. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.05.2013 § 154 

HEL 2013-003781 T 00 00 03 

Päätös 

Arabianrannan alueella jalkapallojunioreita palvelee Arabian liikunta-
puiston kenttä. Lähialueella sijaitsevat lisäksi Annalan kenttä, Vallilan-
laakson kenttä ja Violanpuiston pieni kenttä. 

Kalasataman tiiviisti rakennetulle alueelle, jolla on korkeat esirakenta-
miskustannukset, on suunniteltu suhteellisen vähän liikunta- ja urheilu-
alueita. Kalasataman koulun viereiseen Kalasatamanpuistoon sijoite-
taan pieni kenttä. Kalasataman asukkaita palvelee myös Mustikkamaan 
liikuntapuisto, joka on vuodesta 2014 alkaen tavoitettavissa uuden sil-
lan välityksellä suoraan Sörnäistenniemeltä. Hermannin rantapuistoon 
on suunniteltu liikunta- ja urheilualueita. Alle 1,5 km säteellä alueelta si-
jaitsee myös Haapaniemen kenttä, Kulosaaren kenttä ja Brahenkenttä. 

Luontevin paikka Kalasataman ja Arabianrannan alueita palvelevien 
kenttien sijoittamiselle on Hermannin rantapuisto. Mikäli alueelle halu-
taan rakentaa erityisesti nuorison urheiluharrastuksia palveleva kenttä 
tai urheiluhalli, siihen voidaan hyvin varautua jatkosuunnittelun ja to-
teuttamisen yhteydessä. Hermannin rantapuisto tullaan kokonaisuu-
dessaan rakentamaan aikaisintaan 2020-luvun alussa, mutta yksittäis-
ten hankkeiden sijoittaminen alueelle sitä ennen on mahdollista. 

Asemakaavoissa alueita ei varata erikseen minkään käyttäjäryhmän 
tarpeisiin, vaan ratkaisut tehdään toteuttamisen yhteydessä. 

Esittelijä 
asemakaavapäällikkö 
Olavi Veltheim 

Lisätiedot 
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257 

jouni.heinanen(a)hel.fi 
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48 
Vt Harri Lindellin ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite       
diabeteshoitajien palkkaamisesta 

HEL 2013-003782 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että 3 miljoonan euron vuotuinen 
määräraha varataan vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelma-
kaudelle 2014–2016 yhteensä 50 diabeteshoitajan viran perustamisek-
si kaupungille. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
Helsingissä diabeetikkoja on yli 30 000 ja heistä yli puolet on sosiaali- 
ja terveysviraston ja/tai HUS:n palvelujen piirissä. Diabeteksen hoitoa 
on kehitetty ja kehitetään Helsingissä edelleen yhteistyössä HUS:n 
diabetestyöryhmän kanssa. Sosiaali- ja terveysvirastossa kehittämis-
työtä koordinoi moniammatillinen diabetestyöryhmä ja viraston palve-
luksessa on useita diabeteksen eritysasiantuntijoita lääketieteen, hoito-
työn ja ravitsemuksen alalta. Diabeteksen tyypille ja 1 ja tyypille 2 on 
luotu omat hoitoketjumallit, joiden mukaan hoito etenee. Hoidon toteu-
tuksessa sovelletaan kansallisia Käypä hoito -suosituksia. Kaikille ter-
veysasemien terveydenhoitajille ja sairaanhoitajille järjestetään yhteis-
työssä Diabeteskeskuksen kanssa erillinen diabeteksen hoidon perus-
kurssi (5 päivää) ja koulutuksen suorittaneita hoitajia on jo yli 200 yh-
teensä 300 hoitajasta. Kurssi antaa valmiudet perustason diabeteksen 
hoitoon ja seurantaan. Joka vuosi koulutetaan noin 40 hoitajaa lisää ja 
näin varmistetaan osaamisen taso henkilökunnan vaihtuvuudesta huo-
limatta. Lisäksi terveysasemilla ja sisätautien poliklinikoilla toimii joita-
kin erilliset diabeteksen erityisopinnot (30 opintopistettä) suorittaneita 
hoitajia. Jokaiselle terveysasemalle on myös nimetty diabeteksen vas-
tuuhoitaja, joka huolehtii tiedottamisesta ja muista sovitusta hoidon ke-
hittämiseen liittyvistä tehtävistä. 

Khs toteaa, että diabeteksen hoitoon on tällä hetkellä asianmukaiset 
rakenteet, joiden avulla hoidon kehittämistä on mahdollista jatkaa. So-
siaali- ja terveysviraston talousarvio vuodelle 2014 ei sisällä varausta 
uusien diabeteshoitajien vakanssien perustamiseen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 
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Liitteet 

1 Lindell Harri talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 28 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 193 

HEL 2013-003782 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Harri Lindellin ja 
4 muun valtuutetun diabeteshoitajien palkkaamista koskevasta talous-
arvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Diabeteksella tarkoitetaan ryhmää erilaisia sairauksia, joihin liittyy pit-
käaikaisesti kohonnut veren sokeripitoisuus. Diabeteksen kaksi pää-
muotoa ovat tyypin 1 (nuoruustyypin) diabetes ja tyypin 2 (aikuistyypin) 
diabetes, joka on tyypeistä yleisempi. Diabetes on pitkäaikainen saira-
us ja edellyttää jatkuvaa hoitoa ja säännöllistä seurantaa. 

Helsingissä diabeetikkoja on yli 30 000 ja heistä yli puolet on sosiaali- 
ja terveysviraston ja/tai HUS:n palvelujen piirissä. Taudin muodosta, 
vaiheesta ja yksilöllisistä tekijöistä riippuen diabeetikon hoito suunnitel-
laan ja toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti peruster-
veydenhuollon ja tarvittaessa erikoissairaanhoidon yhteistyössä. Pää-
osa hoitokontakteista tapahtuu terveysasemilla lääkäreiden ja hoitajien 
vastaanotoilla. Tarvittaessa he konsultoivat alan erityisosaajia omassa 
toimipisteessään tai ohjaavat henkilön sosiaali- ja terveysviraston sisä-
tautien poliklinikoiden tai HUS:n eri toimipisteiden palvelujen piiriin. 

Diabeteksen hoitoa on kehitetty ja kehitetään Helsingissä edelleen yh-
teistyössä HUS:n diabetestyöryhmän kanssa. Sosiaali- ja terveysviras-
tossa kehittämistyötä koordinoi moniammatillinen diabetestyöryhmä ja 
viraston palveluksessa on useita diabeteksen eritysasiantuntijoita lää-
ketieteen, hoitotyön ja ravitsemuksen alalta. Diabeteksen tyypille ja 1 ja 
tyypille 2 on luotu omat hoitoketju-mallit, joiden mukaan hoito etenee. 
Hoidon toteutuksessa sovelletaan kansallisia Käypä hoito -suosituksia. 

Kaikille terveysasemien terveydenhoitajille ja sairaanhoitajille järjeste-
tään yhteistyössä Diabeteskeskuksen kanssa erillinen diabeteksen 
hoidon peruskurssi (5 päivää) ja koulutuksen suorittaneita hoitajia on jo 
yli 200 yhteensä 300 hoitajasta. Kurssi antaa valmiudet perustason 
diabeteksen hoitoon ja seurantaan. Joka vuosi koulutetaan noin 40 hoi-
tajaa lisää ja näin varmistetaan osaamisen taso henkilökunnan vaihtu-
vuudesta huolimatta. Lisäksi terveysasemilla ja sisätautien poliklinikoil-
la toimii joitakin erilliset diabeteksen erityisopinnot (30 opintopistettä) 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9B1F039D-F35F-430A-9015-3BE5595279B3%7D&vsId=%7B088D6E2A-92C2-478B-898A-DF1F15F85913%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BCD1B47CA-5DE4-4DB6-9604-18D6A360C55F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  176 (227) 
Kaupunginhallitus   
   
 13.11.2013  
   
 

 

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 
  

 

 

suorittaneita hoitajia. Jokaiselle terveysasemalle on myös nimetty dia-
beteksen vastuuhoitaja, joka huolehtii tiedottamisesta ja muista sovitus-
ta hoidon kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. 

Edellä olevaan viitaten sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että diabe-
teksen hoitoon on tällä hetkellä asianmukaiset rakenteet, joiden avulla 
hoidon kehittämistä on mahdollista jatkaa. Sosiaali- ja terveysviraston 
talousarvio vuodelle 2014 ei sisällä varausta uusien diabeteshoitajien 
vakanssien perustamiseen. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Diabetes-sairaudet ovat pitkäaikaisia ja voivat aiheuttaa vakavia terve-
yshaittoja henkilölle, joka ei saa asianmukaista hoitoa ja seurantaa. 
Taudin huono hoitotasapaino altistaa ihmistä useille muille sairauksille 
ja komplikaatioille. Diabeetikolle tarjotuilla yksilöllisillä ja omahoitoa tu-
kevilla terveyspalveluilla voidaan parantaa hänen terveydentilaansa ja 
toimintakykyään sekä ehkäistä muita sairauksia." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662 

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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49 
Vt Gunvor Brettschneiderin ja 4 muun valtuutetun talousarvioaloite 
ruotsinkielentaitoisen sosiaaliohjaajan palkkaamiseksi 

HEL 2013-003783 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että palkataan ruotsinkielentaitoinen 
sosiaaliohjaaja toimeentulotukea myöntävään yksikköön. Määräraha li-
säys olisi yhteensä 50 000 euroa. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
sosiaali- ja terveystoimen uudistamisessa ruotsinkieliset sosiaali- ja 
terveyspalvelut integroitiin vastaaviin suomenkielisiin palveluihin. Ta-
voitteena on turvata samantasoiset palvelut molemmille kieliryhmille. 
Muun muassa tämän tavoitteen turvaamiseksi sosiaali- ja terveysviras-
toon perustettiin ruotsinkielisten palvelujen koordinaattorin toimi. Lisäk-
si sosiaali- ja terveysviraston keskitettyihin neuvontapalveluihin lisättiin 
1.1.2013 lukien kaksi äidinkielenään ruotsia puhuvaa palveluneuvojaa. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2014 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 Brettschneider talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 29 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 192 

HEL 2013-003783 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Gunvor Brettsch-
neiderin ym. määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvio-aloitteesta 
seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon: 
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"Sosiaali- ja terveystoimen uudistamisessa ruotsinkieliset sosiaali- ja 
terveyspalvelut integroitiin vastaaviin suomenkielisiin palveluihin.  Ta-
voitteena on turvata samantasoiset palvelut molemmille kieliryhmille. 
Muun muassa tämän tavoitteen turvaamiseksi sosiaali- ja terveysviras-
toon perustettiin ruotsinkielisten palvelujen koordinaattorin toimi. Lisäk-
si sosiaali- ja terveysviraston keskitettyihin neuvontapalveluihin lisättiin 
1.1.2013 lukien kaksi äidinkielenään ruotsia puhuvaa palveluneuvojaa. 

Ruotsinkielisten henkilöstöresurssien riittävyys on tarkoitus tarkistaa 
kokonaisuudessaan kun lautakunta on tutustunut meneillä olevaan sel-
vitykseen ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen saatavuudesta." 

Käsittely 

04.06.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Mikael Sjövall: Esitän, että esittelijän vastaehdotuksesta poistetaan 
kohta kolme ja että sen tilalle laitetaan seuraava lause: Ruotsinkielisten 
henkilöstöresurssien riittävyys on tarkoitus tarkistaa kokonaisuudes-
saan kun lautakunta on tutustunut meneillä olevaan selvitykseen ruot-
sinkielisten sosiaalipalvelujen saatavuudesta. 

Kannattajat: Miina Kajos 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän 
ehdotuksesta poikkeavan jäsen Sjövallin vastaehdotuksen. 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 
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50 
Vt Gunvor Brettschneiderin ja 4 muun valtuutetun talousarvioaloite 
toimeentulotuen lisärahoituksesta 

HEL 2013-003784 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että toimeentulotukeen varattua mää-
rärahaa korotetaan 6,3 milj. euroa. Lisävaroja tarvitaan, jotta budjettia 
ei tarvitse paikkailla yhä uudestaan vuoden aikana. 

Khs toteaa, että toimeentulotukeen on varattu 170 milj. euroa, joka on 
14 milj. euroa ja 12,1 % enemmän kuin vuonna 2013. 

Syrjäytymisriskiä pienennetään etenkin nuorten osalta yhteistyössä 
muiden hallintokuntien kanssa tukemalla heitä niin, etteivät he jää kou-
lutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Ehkäisevällä toimeentulotuella pyri-
tään vähentämään mm. lapsiperheiden toimeentulotuen tarpeen pitkit-
tymistä. Talousarviossa pysyminen edellyttää toimeentulotukimenojen 
kääntämistä selvään laskuun. 

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 Brettschneider Gunvor talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 30 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 191 

HEL 2013-003784 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Gunvor Brettsch-
neiderin ym. toimeentulotuen lisärahoitusta koskevasta talousarvioaloit-
teesta seuraavan lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 on 
laadittu kaupunginhallituksen 25.3.2013 laatimisohjeissaan antamaan 
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raamiin. Sosiaali- ja terveysviraston menoraami on 2 143 115 000 eu-
roa ja siitä toimeentulotuen osuus on 158 000 euroa. Toimeentulotuen 
raami on 6,4 % suurempi kuin vuonna 2013. Talousarviossa pysyminen 
edellyttää toimeentulotukimenojen kääntämistä selvään laskuun. 

Sosiaali- ja terveysvirasto panostaa asiakastyössään asiakaslähtöisyy-
teen ja asiakkaan valinnanmahdollisuuksien edistämiseen. Syrjäytymis-
riskiä pienennetään etenkin nuorten osalta yhteistyössä muiden hallin-
tokuntien kanssa tukemalla heitä niin, etteivät he jää koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolelle. Ehkäisevällä toimeentulotuella pyritään vähen-
tämään mm. lapsiperheiden toimeentulotuen tarpeen pitkittymistä. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Toimeentulotukeen käytettävillä määrärahoilla tuetaan asiakkaiden sel-
viytymistä arjessaan. Oikein kohdennettuna ja riittävän suuruisena toi-
meentulotuki mahdollistaa myös positiivisten terveysvaikutusten toteu-
tumisen." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 
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51 
Vt Veronica Hertzbergin ja 5 muun valtuutetun talousarvioaloite   
kielikylpypaikkojen lisäämisestä 

HEL 2013-003785 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulisi lisätä 
kielikylpyopetuspaikkojen määrää. Esityksen mukaan kielikylpyopetus-
paikkojen määrää lisättäisiin ensisijaisesti seuraavilla alueilla: Hertto-
niemi-Roihuvuori alueelle tai Kallion koulun läheisyyteen perustettaisiin 
yksi ryhmä lisää (21 paikkaa) päiväkoti- ja esiopetukseen. Lauttasaa-
ressa perustettaisiin yksi kieli-kylpyluokka lisää Lauttasaaren ala-
asteen kouluun niin, että yhden kielikylpyluokan sijaan olisi kaksi rin-
nakkaisluokkaa. 

Kaupunginhallitus toteaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lau-
suntoihin viitaten, että Helsingissä järjestetään suomenkielisille lapsille 
kielikylpytoimintaa ruotsinkielellä kymmenessä eri päiväkodissa, joista 
kahdeksan on kunnallisia ja yksi päiväkoti kokonaan yksityinen. Kun-
nallista kielikylpytoimintaa täydennetään ostopalvelusopimuksella. Käy-
täntönä on, että päiväkotien kielikylpyryhmistä lapset siirtyvät lähimpiin 
perusopetuksen kielikylpyluokkiin. Kielikylpyopetusta tarjoavista kou-
luista tiedotetaan vanhemmille kielikylpypäiväkoteihin hakeuduttaessa. 
Tavoitteena on huolehtia kielikylpyopetuksen tasapuolisesta tarjonnas-
ta koko kaupungin tasolla. Ensimmäiseltä luokalla alkavaa kielikylpy-
opetusta järjestetään Kallion, Lauttasaaren, Meilahden, Puotilan ja 
Roihuvuoren ala-asteen kouluilla sekä Taivallahden peruskoulussa. 
Vuosiluokkien 7-9 kielikylpyopetusta tarjotaan Alppilan ja Meilahden 
yläasteen kouluissa, Taivallahden peruskoulussa ja Lauttasaaren yh-
teiskoulussa. 

Oppilaaksiotto kielikylpyopetukseen on nk. toissijaista oppilaaksiottoa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kielikylpykouluun varataan oppi-
laspaikkoja oman alueen lähikoulutarpeen lisäksi erikseen kielikylpyop-
pilaille. 

Kielikylpytoiminnan järjestämistä ja oppilaiden määriä arvioidaan vuo-
sittain sosiaali- ja terveysviraston ja opetusviraston kesken. Arvioinnis-
sa otetaan huomioon lasten kielikylpypolku päiväkodista kouluun ja ala-
asteen koululta yläasteen kouluun aina yhdeksänteen luokkaan asti. 
Päivähoidossa huolehditaan, että esiopetuksesta kielikylpyopetusta an-
taviin kouluihin siirtyvä ikäluokka on sen kokoinen, että kielikylpyluokal-
la on oppilasmäärän osalta riittävät toimintaperusteet. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet ja tuntijako uudistuvat. Lukuvuonna 
2013-2014 tarkistetaan kieliohjelma. Tämän yhteydessä arvioidaan kie-
likylpyopetuksen laajuus ja riittävyys. 



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset  182 (227) 
Kaupunginhallitus   
   
 13.11.2013  
   
 

 

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 
  

 

 

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 Hertzberg Veronica talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 31 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 66 

HEL 2013-003785 T 00 00 03 

Päätös Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Kielikylpyopetus on osa Helsingin suomenkielisten peruskoulujen mo-
nipuolista kieliohjelmaa. Tavoitteena on huolehtia opetuksen tasapuoli-
sesta tarjonnasta koko kaupungin tasolla. Ensimmäiseltä luokalla alka-
vaa kielikylpyopetusta järjestetään Kallion, Lauttasaaren, Meilahden, 
Puotilan ja Roihuvuoren ala-asteen kouluilla sekä Taivallahden perus-
koulussa. Vuosiluokkien 7 - 9 kielikylpyopetusta tarjotaan Alppilan ja 
Meilahden yläasteen kouluissa, Taivallahden peruskoulussa ja Lautta-
saaren yhteiskoulussa. 

Kielikylpyopetuksen ryhmäkoot ovat riippuvaisia päivähoidon kielikylpy-
tarjonnan laajuudesta. Alkavalle kielikylpyluokalle tarvitaan noin 20 – 
25 oppilasta, jotta voidaan turvata opetuksen jatkuvuus myös ylemmillä 
vuosiluokilla. Kielikylpyopetuksen verkko suunnitellaan yhteistyössä 
varhaiskasvatusviraston kanssa ottaen huomioon alueiden palveluver-
kon kokonaisuus. 

Oppilaaksiotto kielikylpyyn on nk. toissijaista oppilaaksiottoa ja oppi-
laaksiottoalueena on koko kaupunki. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kielikylpykouluun varataan oppilaspaikkoja oman alueen lähikoulu-
tarpeen lisäksi erikseen kielikylpyoppilaille. Kielikylpyopetuksen laajuus 
on vastannut melko hyvin kysyntää. Lauttasaaren ala-asteen kouluun 
on esitetty uuden kielikylpyluokan perustamista, mutta koulussa on jo 
nyt tilanahtautta ja alueen oppilasmäärät ovat kasvavia. Lauttasaaren 
ala-astetta lähin kielikylpyopetusta tarjoava koulu on Taivallahden pe-
ruskoulu. 

Helsingin kaupungin strategia edellyttää kielikylpytoiminnan vahvista-
mista kaupungissa. Opetusvirasto tekee yhteistyössä varhaiskasvatus-
viraston kanssa selvityksen siitä, miten kielikylpyopetusta esimerkiksi 
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Lauttasaaressa, Kalliossa ja Roihuvuoressa voitaisiin lisätä syksystä 
2014. 

Käsittely 28.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Keskustelu. 

Jäsen Ekman ehdotti, että esityslistan 5. merkitty kappale ("Perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteet…") muutetaan muotoon: 

”Helsingin kaupungin strategia edellyttää kielikylpytoiminnan vahvista-
mista kaupungissa. Opetusvirasto tekee yhteistyössä varhaiskasvatus-
viraston kanssa selvityksen siitä, miten kielikylpyopetusta esimerkiksi 
Lauttasaaressa, Kalliossa ja Roihuvuoressa voitaisiin lisätä syksystä 
2014." 

Kannattajat: jäsenet Rydman, Nordman. 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Ekmanin ehdotus 

Jaa-äänet: 2 
jäsenet Hannula, Raittinen 

Ei-äänet: 8 
jäsenet Alanko-Kahiluoto, Ekman, Jalovaara, Leoni, Nordman, Palm, 
Razmyar, Rydman 

Tyhjä: 1 
jäsen Ahva 

Hyväksyttiin jäsen Ekmanin ehdotus. 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen. 

Esittelijä opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208, marjo.kyllonen(a)hel.fi 

 

Varhaiskasvatuslautakunta 21.05.2013 § 85 

Pöydälle 14.5.2013 

HEL 2013-003785 T 00 00 03 

Päätös Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa talousarvioaloitteesta kaupun-
ginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon. 
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Helsingissä järjestetään suomenkielisille lapsille kielikylpytoimintaa 
ruotsin kielellä kymmenessä eri päiväkodissa, joista kahdeksan on 
kunnallisia ja yksi päiväkoti kokonaan yksityinen. Lisäksi kunnallista 
kielikylpytoimintaa täydennetään yhtä päiväkotia koskevalla ostopalve-
lusopimuksella. 

Käytäntönä on, että päiväkotien kielikylpyryhmistä lapset siirtyvät lä-
himpiin perusopetuksen kielikylpyluokkiin. Kielikylpyopetusta tarjoavista 
kouluista tiedotetaan vanhemmille kielikylpypäiväkoteihin hakeudutta-
essa. 

Kielikylpytoiminnan järjestämistä ja oppilaiden määriä arvioidaan sään-
nöllisesti varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston kesken. Arvioinnis-
sa otetaan huomioon lasten kielikylpypolku päiväkodista kouluun ja ala-
asteelta yläasteelle aina yhdeksänteen luokkaan asti. Päivähoidossa 
huolehditaan, että esiopetuksesta kielikylpyopetusta antaviin kouluihin 
siirtyvä ikäluokka on sen kokoinen, että kielikylpyluokalla on riittävä 
määrä oppilaita. 

Lauttasaaren, Roihuvuoren ja Kallion osalta kielikylpypäivähoidon ja 
esiopetuksen määrää tarkastellaan suhteessa alueen muuhun palvelu-
verkkoon. Mainituilla alueilla päivähoidon tilanne on erityisen tiukka ja 
uusia tiloja on vaikea löytää. Mikäli kielikylpypaikkoja halutaan lisätä, 
tulisi tilat tarjota olemassa olevista päiväkodeista. Lisäksi pitäisi varmis-
taa, että myös perusopetuksessa kielikylpyluokkia lisättäisiin samassa 
suhteessa. 

Mikäli kielikylvyn tarjontaa lisätään, tasapuolisuuden ja lasten yhden-
vertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta tarkoituksenmukaisinta olisi 
laajentaa kielikylpyopetusta niille alueille, joilla sitä ei ennestään vielä 
ole. Tällaisia alueita ovat erityisesti läntinen ja pohjoinen suurpiiri. 

Tällä hetkellä tavoitteena on, että nykyisen laajuinen kielikylvyn palve-
luverkko säilytetään myös vuonna 2014 ja että kouluun siirtyvät ikäluo-
kat kullakin alueella olisivat sen suuruisia, että kielikylpyopetuksen to-
teutuminen myös perusopetuksessa pystyttäisiin jatkossa turvaamaan. 
Kielikylpypaikkojen lisääminen ei ole tässä vaiheessa suunnitelmissa 
eikä siihen ole varauduttu talousarvioehdotuksessa. 

14.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot Mikko Mäkelä, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 24378 
mikko.makela(a)hel.fi 
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52 
Vt Marcus Rantalan ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite 
etsivän nuorisotyön lisärahoituksesta 

HEL 2013-003786 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että nuorisoasiankeskuksen taloudel-
liseen raamiin 2014 lisätään 45 000 määrärahalisäys etsivään nuoriso-
työhön. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kyseessä olevan talousarvioaloitteen jät-
tämisen jälkeen valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa nuorisoasian-
keskuksen taloudellista kehystä vuodelle 2014 kasvatettiin 4 000 000 
euroa. Kaupunginhallituksessa 25.3.2013 nuorisoasiankeskukselle 
osoitettu taloudellinen kehys vuonna 2014 mahdollistaa etsivän nuori-
sotyöntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvien lisäpalkkakustannusten 
tukemisen. 

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 Rantala Marcus talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 32 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 77 

HEL 2013-003786 T 00 00 03 

Päätös Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Opetusvirasto vastaa etsivän nuorisotyön hankinnasta tekemällä yh-
teistyösopimuksia palveluntuottajien kanssa. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö myöntää vuosittain valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön. 
Avustusta voivat hakea toimijat, joilla on kunnan kanssa yhteistyösopi-
mus. Avustuksen suuruus on vuosina 2011 ja 2012 ollut 30 000 eu-
roa/etsivän nuorisotyön työntekijä. 

Opetusvirastolla on yhteistyösopimus etsivän nuorisotyön toteuttami-
sesta SVEPSin kanssa. Vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriö 
myönsi SVEPSille etsivän nuorisotyön toteuttamiseen 90 000 euroa, 
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jolla palkattiin kolme etsivän nuorisotyön työntekijää. SVEPSin etsivän 
nuorisotyön toiminta-alueena on Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 
ja Kirkkonummi. Asiakasmäärään suhteutettuna kolmen työntekijän 
työpanostuksesta n. 2 työntekijän työpanos kohdistuu helsinkiläisiin 
nuoriin. 

SVEPS kirjelmöi yhdessä muiden Helsingin etsivän nuorisotyön palve-
luntuottajien (Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Sovinto ry, VAMOS) 
kanssa opetuslautakunnalle opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen 
riittämättömyydestä suhteutettuna toiminnan todellisiin kuluihin. Ope-
tuslautakunta totesi vastauksessaan 16.4.2013, että opetus- ja kulttuu-
riministeriön tulisi tarkistaa etsivän nuorisotyön valtionavustusta vas-
taamaan toiminnasta aiheutuvia todellisia kuluja. Tarkistuksessa tulee 
huomioida kaikki palveluntuottajat tasapuolisesti. Nuorisotakuun laadul-
linen ja täysmääräinen toteuttaminen käytännössä edellyttää kuitenkin, 
että Helsingin kaupunki myös omalta osaltaan osallistuu etsivän nuori-
sotyön palveluntuottajien palkkakustannuksiin budjetoimalla tähän tar-
koitukseen tarvittavat määrärahat. Mikäli rahoitus ei ole kestävällä poh-
jalla, kärsivänä osapuolena ovat nuoret, joille palvelu on tarkoitettu. 

Utbildningsnämnden föreslår, att samarbetet mellan staden och trejde 
sektorns aktörer skulle omorganiseras så, att staden skulle upphandla 
tjänsterna och själv ansöka om understöd från undervisnings- och kul-
turministeriet. Om understödet från staten inte räcker för att finansiera 
verksamheten skulle staden reservera resurser i utbildningsverkets 
budget. 

Käsittely 28.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Keskustelu. 

Jäsen Ekman ehdotti esityslistan 4. merkityn kappaleen viimeisen virk-
keen "Tarkistuksessa tulee huomioida kaikki palveluntuottajat tasaver-
taisesti." jälkeen seuraavaa lisäystä: 

”Nuorisotakuun laadullinen ja täysmääräinen toteuttaminen käytännös-
sä edellyttää kuitenkin, että Helsingin kaupunki myös omalta osaltaan 
osallistuu etsivän nuorisotyön palveluntuottajien palkkakustannuksiin 
budjetoimalla tähän tarkoitukseen tarvittavat määrärahat. Mikäli rahoi-
tus ei ole kestävällä pohjalla, kärsivänä osapuolena ovat nuoret, joille 
palvelu on tarkoitettu. ” 

Kannattajat: Jäsenet Jalovaara, Ahva 

Jäsen Nordman ehdotti päätösehdotukseen uudeksi 5. kappaleeksi 
seuraavaa: 
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Utbildningsnämnden föreslår, att samarbetet mellan staden och trejde 
sektorns aktörer skulle omorganiseras så, att staden skulle upphandla 
tjänsterna och själv ansöka om understöd från undervisnings- och kul-
turministeriet. Om understödet från staten inte räcker för att finansiera 
verksamheten skulle staden reservera resurser i utbildningsverkets 
budget. 

Kannattaja: Jäsen Hannula 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Ekmanin ehdotus 

Jaa-äänet: 0 

Ei-äänet: 8 
jäsenet Ahva, Alanko-Kahiluoto, Ekman, Hannula, Jalovaara, Leoni, 
Raittinen, Razmyar 

Tyhjä: 3 
jäsenet Nordman, Palm, Rydman 

Hyväksyttiin jäsen Ekmanin ehdotus. 

2 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Jäsen Nordmanin ehdotus 

Jaa-äänet: 2 
jäsenet Ekman, Razmyar 

Ei-äänet: 3 
Jäsnet Alanko-Kahiluoto, Hannula, Nordman 

Tyhjä: 6 
jäsenet Ahva, Jalovaara, Leoni, Palm, Raittinen, Rydman 

Hyväksyttiin jäsen Nordmanin ehdotus. 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen. 

Esittelijä opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot Anna Lyra-Katz, projektikoordinaattori, puhelin: 310 86706 
anna.lyra-katz(a)hel.fi 

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850 
liisa.pohjolainen(a)hel.fi 
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Nuorisolautakunta 16.05.2013 § 56 

HEL 2013-003786 T 00 00 03 

Päätös Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi tukea SVEPS ry:lle etsivän nuoriso-
työn toteuttamiseen vuonna 2012 yhteensä 90 000 euroa, jolla palkat-
tiin kolme nuorisotyöntekijää. Mainittu järjestö on aiemmin yhdessä 
muiden etsivän nuorisotyön palveluntuottajina toimivien järjestöjen 
kanssa lähestynyt opetuslautakuntaa 10.12.2012 päivätyllä kirjelmäl-
lään, jossa he esittävät että valtionavustuksen ja toiminnan todellisten 
kustannusten välinen erotus, joka heidän laskelmiensa mukaan on 15 
000 euroa/työntekijä, tulisi kattaa kaupungin varoista. 

Tällä hetkellä etsivän nuorisotyön palveluntuottajina toimivat Helsingin 
seudun erilaiset oppijat ry, Sovinto ry, VAMOS sekä Svenska Produk-
tionsskolan (SVEPS). Etsivän nuorisotyön palveluja tuottavien järjestö-
jen mukaan rahoituksen kestämättömyys uhkaa etsivän nuorisotyön 
laadukasta toteuttamista Helsingissä. Opetuslautakunta on vastinees-
saan 16.4.2013 todennut, että opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi tar-
kastaa etsivän nuorisotyön valtionavustusta vastaamaan toiminnasta 
aiheutuvia todellisia kuluja. Myös nuorisolautakunta pitää tärkeänä sitä, 
että asia ratkaistaisiin kestävällä tavalla ottaen huomioon toiminnan to-
delliset kustannukset. Valtionavustuksella toteutettavan nuorisolakiin 
perustuvan toiminnan rahoituksessa kestävin ja kaikille toimintaa to-
teuttaville osapuolille tasapuolinen tapa, olisi toimia opetuslautakunnan 
esittämällä tavalla ja tarkastaa valtionavustusta todellisia kustannuksia 
vastaavaksi. Nuorisolautakunta näkee tärkeänä että Helsingin kaupunki 
on aktiivinen toimija etsivän nuorisotyön järjestämisessä, resursoinnis-
sa ja yhteistyössä. Kaupungin tulee myös ottaa huomioon palvelujen 
järjestäjien ja nuorten erityispiirteet, kuten kielellisen ja etnisen taustan. 

Käsittely 16.05.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä lisäsi esityslistan kohdan 3 loppuun seuraavan: "Nuorisolauta-
kunta näkee tärkeänä että Helsingin kaupunki on aktiivinen toimija etsi-
vän nuorisotyön järjestämisessä, resursoinnissa ja yhteistyössä. Kau-
pungin tulee myös ottaa huomioon palvelujen järjestäjien ja nuorten eri-
tyispiirteet, kuten kielellisen ja etnisen taustan." 

Esittelijä osastopäällikkö 
Leena Ruotsalainen 

Lisätiedot Martti Poteri, toimistopäällikkö, puhelin: 310 71687 
martti.poteri(a)hel.fi 
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53 
Vt Päivi Storgårdin ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloite 
yleisten yhdistysten avustusten kohdistamisesta 

HEL 2013-003787 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että keskushallinnossa selvitetään, 
minkä hallintokunnan alle kukin yhdistys haluaisi kuulua ja tehdään 
mahdolliseksi muuttaa rooteleiden välistä jakoa vuoden 2014 talousar-
vioehdotuksessa selvityksen perusteella siten, että yhdistykset saavat 
tarpeeksi tukea. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunki 
tukee erilaisia yhdistyksiä eri toimialoilla. Pääsääntöisesti kaupungin 
järjestöille suuntaamat avustukset myönnetään kunkin toimialan koko-
naisuuksien sisällä. Tämä toimintamalli tukee kunkin sektorin palvelu-
kokonaisuutta ja alan järjestötuntemusta.  Sähköinen avustustenhaku-
järjestelmä, jolla järjestöt voivat hakea avustuksia, otettiin käyttöön 
Helsingin kaupungin virastoissa 1.1.2012. Järjestelmä on käytännössä 
todettu hyväksi, sillä se helpottaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä, 
ehkäisee avustusten myöntämistä samoihin kohteisiin ja sujuvoittaa 
osaltaan virastojen välistä yhteistyötä. Avustushakemusten käsittelyä, 
avustusten myöntämistä ja maksamista sekä käytön valvontaa koske-
van yhteisen toimintatavan kaupunginhallitus on määritellyt yleisoh-
jeessaan 12.12.2011 (1126 §). 

Helsingin strategiaohjelman 2013–2016 täytäntöönpanopäätöksen 
(Khs 20.5.2013) mukaisesti talous- ja suunnittelukeskus tulee teke-
mään yhteistyössä avustuksia myöntävien virastojen kanssa selvityk-
sen 31.10.2013 mennessä kaupungin ulkopuolisten toimijoiden avus-
tusten ja tukien myöntämisen keskittämisestä kaupunginhallitukselle 

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 Storgård Päivi talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 33 

Päätöshistoria 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 196 

HEL 2013-003787 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Päivi Storgårdin 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

"Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupun-
ginhallituksen yleisohjeita (12.12.2011/ 1126 §). Yleisohjeissa kuvataan 
avustuksen myöntämisen yleisiä ehtoja, myöntämisperiaatteita, haku-
menettelyä, hakemusten vastaanottamista ja käsittelyä sekä päätös-
menettelyä ja avustusten käytön valvontaa. 

Avustusten käsittelyssä ongelmana on sovittaa yhteen eri hallintokunti-
en avustukset. Ongelma esiintyy etenkin suurten tai monialaisten jär-
jestöjen yhteydessä, jotka hakevat avustuksia useasta hallintokunnasta. 
Avustukset käsitellään useissa hallintokunnissa ja myönnetään eri ai-
kaan mistä johtuen koordinointi on haasteellista. Ongelma on pyritty 
minimoimaan hallintokuntien valmistelijoiden välisellä yhteydenpidolla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että eri hallintokuntien myöntä-
miin avustuksiin on tarpeen saada yhteinen koordinointi. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta kannattaa sitä, että järjestöavustusten valmistelu siir-
rettäisiin keskushallinnon vastuulle. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Järjestöavustusten hallinnoinnin muutoksella ei ole merkittäviä terveys- 
tai hyvinvointieroja koskevia vaikutuksia." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 115 

HEL 2013-003787 T 00 00 03 

Päätös 
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Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta seuraa-
van lausunnon: 

Sähköinen avustusjärjestelmä, jolla seurat voivat hakea avustuksia, 
otettiin käyttöön Helsingin kaupungin virastoissa 01.01.2012. Järjes-
telmän kautta voidaan tarkistaa eri virastoissa myönnettävien avustus-
hakemusten päällekkäisyyttä, siis myöntämistä samoihin kohteisiin. 
Järjestelmän avulla voi siirtää hakemuksia virastosta toiseen, mikäli se 
on tarkoituksenmukaista. 

Liikuntalautakunta tukee liikunta- ja urheiluseuroja sekä välillisesti että 
suoraan. Vuonna 201 tuettiin seurojen liikuntatilojen 3,7 miljoonalla eu-
rolla, vuokra-avustuksia myönnettiin 1,2 miljoonaa euroa ja suoria toi-
minta-avustuksia 1,9 miljoonaa euroa. Lisäksi avustettavat liikuntaseu-
rat harjoittelivat maksutta liikuntaviraston tiloissa. Vuonna 2012 avus-
tettavuuden piirissä oli 386 liikuntaseuraa. 

Liikuntalautakunta määrittelee vuosittain liikuntaseurojen avustusten 
myöntämisen edellytykset. Avustusta myönnetään vuonna 2013 helsin-
kiläisille liikuntaseuroille sekä erityisryhmille ja eläkeläisjärjestöille, jotka 
on perustettu vuonna 2011 tai aikaisemmin ja jotka ovat rekisteröityjä. 
Liikuntaseuroilta edellytetään että heidän pääasiallinen toiminta on lii-
kuntatoiminta. Lisäksi edellytetään, että seurojen jäsenyys on avoin 
kaikille helsinkiläisille. Avustuksen saaminen edellyttää myös, että seu-
rassa on aktiivisen liikunnan harjoitustoimintaan osallistuvia helsinkiläi-
siä aktiiviharrastajia vähintään 50 henkilöä tai vaihtoehtoisesti samalla 
tavoin kuin edellä määriteltynä alle 19-vuotiaita helsinkiläisiä nuorisoak-
tiiviharrastajia vähintään 20 henkilöä. Lisäksi edellytetään, että seuran 
avustushakemus ja vaaditut liitteet on toimitettu kaupungin sähköiseen 
asiointijärjestelmään 6.5.2013 klo 16.00 mennessä ja että se ei saa tu-
kea liikuntatoimintaansa kaupungin muilta hallintokunnilta. 

Liikuntalautakunnan vuosittainen yksiselitteinen määrittely avustusten 
myöntämisen edellytyksistä rajaa selkeästi liikuntaseurat muista yhdis-
tyksistä. Liikuntalautakunta ei näin ollen näe tarkoituksenmukaisena 
selvittää liikuntaseurojen osalta rooteleiden välistä jakoa. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Sari Virta, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736 
Ulla Knus, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 87747 
Margarita Pappinen, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87944 

 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 81 

HEL 2013-003787 T 00 00 03 
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Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Kaupunginhallituksen antamien avustusohjeiden (§ 1126, 12.12.2011) 
mukaan avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia 
myöntävän toimialan toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. 

Kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan hallintokunnan talousarviossa 
nimetyille avustuksen saajille on tiedotettava avustuspäätöksen yhtey-
dessä mahdollisuudesta hakea avustusta seuraavan vuoden toimin-
taan viimeistään 30.4. mennessä. Opetusviraston talousarvioon sisäl-
tyy kahdeksan nimettyä avustuksen saajayhteisöä. 

Mahdolliset hallintokuntien väliset muutokset avustusten osalta tulisi 
neuvotella yhteistyössä hallintokuntien kanssa, jotta varmistetaan, että 
avustustoiminta tukee ja täydentää hallintokunnan toimintaa ja tavoittei-
ta. Määrärahamuutokset avustettavan toiminnan osalta vuodelle 2014 
tulisi huomioida kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338 

hanna.keranen(a)hel.fi 
Seija Ryymin, talousjohtaja, puhelin: 310 86278 

seija.ryymin(a)hel.fi 

 

Varhaiskasvatuslautakunta 21.05.2013 § 82 

Pöydälle 14.5.2013 

HEL 2013-003787 T 00 00 03 

Päätös 

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon. 

Sähköinen avustustenhakujärjestelmä, jolla järjestöt voivat hakea avus-
tuksia, otettiin käyttöön Helsingin kaupungin virastoissa 1.1.2012. Jär-
jestelmä on käytännössä todettu hyväksi, sillä se helpottaa ja nopeut-
taa hakemusten käsittelyä, ehkäisee avustusten myöntämistä samoihin 
kohteisiin ja sujuvoittaa osaltaan virastojen välistä yhteistyötä. Avus-
tushakemusten käsittelyä, avustusten myöntämistä ja maksamista sekä 
käytön valvontaa koskevan yhteisen toimintatavan kaupunginhallitus on 
määritellyt yleisohjeessaan 12.12.2011 (1126 §). 
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Järjestöjen on hyvä avustusta tehdessään pohtia, minkä viraston toimi-
alaa avustuskohde tukee ja täydentää. Varhaiskasvatuslautakunnan 
avustuskuulutuksessa järjestöjä pyydettiin tekemään oma hakemuk-
sensa jokaiseen avustuskohteeseen, mikä on tarvittaessa myös mah-
dollistanut hakemusten sujuvan siirron hallintokuntien välillä. 

Lautakunta näkee, että avustuksia käsiteltäessä on aina tärkeää käsit-
telijän tietämys järjestöjen toiminnasta sekä toiminnan merkityksellisyy-
destä käyttäjäkunnalleen. 

Kaupungin tasolla on tärkeää, että avustusten haun ja käsittelyn toimin-
taperiaatteet ovat selkeät ja järjestöjen tiedossa. 

14.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Asta Sjöberg, hankintasihteeri, puhelin: 310 44619 

asta.sjoberg(a)hel.fi 

 

Nuorisolautakunta 16.05.2013 § 57 

HEL 2013-003787 T 00 00 03 

Päätös 

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Nuorisolautakunnalla on avustamisesta sekä järjestöjen ja ryhmien 
toiminnan edistämisestä pitkät perinteet.  Nuorisoasiainkeskus pystyy 
ketterästi tukemaan ja auttamaan erilaisten järjestöjen ja toimintaryh-
mien nuorisotoimintaa laajamuotoisen avustusvalikkonsa johdosta: 
käytössä on starttiavustusta, sponssia, projektitukea, leiriavustusta se-
kä avustusta normaaliin vuosittaiseen toimintaan ja tarvittaessa myös 
palkkaukseen. Avustusten lisäksi järjestöt voivat saada käyttöönsä ko-
koontumis- ja toimintatiloja maksutta, leiri- tai kurssipaikan, toimintavä-
lineistöä, monistuspalvelua, koulutusta, toiminnan kehittämis- ja arvi-
ointiapua. 

Nuorisoasiainkeskus avustaa laajasti myös maahanmuuttajayhdistys-
ten nuorisotoimintaa. Samaan aikaan osa näistä yhdistyksistä saa 
muuhun toimintaan (naisten, aikuisten, työttömien tai kehittämiseen liit-
tyvä toiminta) avustusta sosiaali- ja terveysvirastosta, maahanmuutto-
osastolta tai esim. henkilöstökeskukselta. Nuorisoasiainkeskus on tu-
kenut myös kulttuurijärjestöjen nuorisotoimintaa (ELMU, BassCamp) 
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projektiavustuksilla. Nuorisoasiainkeskus tukee myös muiden järjestö-
jen nuorisotoimintaa (esim. Uudenmaan CP-yhdistys, SPR:n Helsingin 
ja Uudenmaan piiri tai HeSeta), mutta tällöin pääyhdistys joutuu erot-
tamaan kirjanpidossaan ja toimintaraporteissaan nuorisotoimintansa 
muusta toiminnasta. 

Nuorisolautakunta korostaakin vastauksessaan talousarvioaloitteeseen 
sitä, että avustusta myöntävien hallintokuntien koordinointia pitää kehit-
tää, jotta jokaisen järjestön toiminnan tukemiseen löytyisi oma hallinto-
kunta. Nuorisolautakunta korostaa myös vuorovaikutuksen, asiakas-
palvelun ja kansalaistoimintamyönteisyyden merkitystä avustusasioissa: 
hakijajärjestöön pitää ottaa yhteyttä, tarvittaessa ohjata toisen hallinto-
kunnan palveluun, tarjota tukea uusille ja kokemattomille toimijoille 
esim. taloushallinnossa. 

Aloitteessa esitetty malli, jossa kaupunginhallitus tukisi yleistä järjestö-
toimintaa, voisi sopia esim. asukastalojen tukemiseen, joiden tukemi-
sen osalta tilanne ei viime vuosina ole ollut selkeä. Muilta osin järjestö-
jen avustaminen pitää tapahtua hakijajärjestön toiminnan luonteesta 
riippuen ao. asiantuntijalautakunnan alaisuudessa. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Leena Ruotsalainen 

Lisätiedot 
Markku Toivonen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 89053 

markku.toivonen(a)hel.fi 

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 07.05.2013 § 62 

HEL 2013-003787 T 00 00 03 

Päätös 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non: 

Kaupunki on kehittämässä koko kaupungin strategista ohjausta ja tätä 
kautta myös hallintokuntien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että eri 
lautakunnat ja hallintokunnat sitoutuvat aiempaa johdonmukaisemmin 
kaupungin yhteisiin kehittämistavoitteisiin. Kaupunki tukee erilaisia yh-
distyksiä eri toimialoilla. Pääsääntöisesti kaupungin järjestöille suun-
taamat avustukset myönnetään kunkin toimialan kokonaisuuksien sisäl-
lä.  Tämä on yleensä toimiva ratkaisu ja näin eri toimialojen kehittämis-
tavoitteet ja asiantuntijuus voidaan ottaa huomioon. Palveluiden tarvit-
sijat asioivat sen hallintokunnan kanssa, jonka toimialaan kulloinenkin 
asia kuuluu. 
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Hyödyistään huolimatta toimialojen sektorijako voi käytännössä aiheut-
taa väliinputoamisia, joihin aloitteen tekijät viittaavat. Tähän asiaan  on 
kiinnitetty huomiota esimerkiksi erilaisilla projekteilla tai resursseja ja-
kavilla neuvottelukunnilla. Myös kaupungin keskushallinnolla on ollut 
mahdollisuus jakaa avustuksia. Maahanmuuttajajärjestöt ovat puoles-
taan voineet saada erityistukea henkilöstökeskukselta. Usein väliinpu-
toamiset ovat ehkäistävissä oikealla palveluasenteella ja selkeällä in-
formaatiolla. 

Kulttuurikeskuksessa järjestön toimiala ei ole ollut poissulkeva tekijä 
avustuksia haettaessa mikäli kyseessä on ollut mielekäs kulttuuripro-
jekti. Avustuksia ovat saaneet muun muassa NMKY ja MLL – osastot, 
joita ei voida pitää perinteisinä kulttuuriyhteisöinä. Myös asukasjärjestöt 
ovat monialaisia toimijoita. Avustusvalmistelussa asiointi tällaisten jär-
jestöjen kanssa edellyttää  tiivistä vuorovaikutusta. Hakemukset on 
saatava kohdistumaan nimenomaan kulttuurisiin aktiviteetteihin. Kiel-
teisissä päätöksissä on hakijat pystyttävä entistä paremmin ohjaamaan 
oikeaan asiointipaikkaan mikäli sellainen löytyy. Etniset vähemmistöt 
vaativat tavallisesti erityishuomiota. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että järjestöjen avustushake-
mukset tulee edelleen kohdentaa aina sille hallintokunnalle, jolle ne 
asiasisältönsä mukaisesti kuuluvat. 

Avustusvalmistelussa tulee kuitenkin kiinnittää entistä enemmän huo-
miota asiakaspalveluun, hallintokuntien väliseen tiedonkulkuun sekä 
etenkin etnisiin vähemmistöihin kuuluvien hakijoiden riittävään ohjaa-
miseen ja opastukseen. 

Esittelijä 
va. kulttuurijohtaja 
Veikko Kunnas 

Lisätiedot 
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008 

ari.tolvanen(a)hel.fi 
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54 
Vt Yrjö Hakasen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloite 
osallistuvasta budjetoinnista 

HEL 2013-003788 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: ”Esitämme, 
että vuoden 2014 talousarvion valmistelussa jatketaan asukkaiden vai-
kutusmahdollisuuksien lisäämistä ja demokratiahankkeita mm: 

 kehittämällä budjettivalmistelun avoimuutta sekä asukkaiden ja 
henkilöstön kuulemista budjettiesityksen valmistelussa 

 otetaan budjettiesityksen ja taloussuunnitelman valmistelussa 
huomioon tänä vuonna toteutettavien demokratiapilottien pohjal-
ta syntyvät ehdotukset ja varataan niiden toteuttamiseen riittävät 
määrärahat 

 laajennetaan osallistuvan budjetoinnin kokeilua riittäviin laajoihin 
kokonaisuuksiin, joilla on merkitystä asukkaille ja joissa voidaan 
kehittää hallinnon sektorirajat ylittäviä hankkeita, kuten kaupun-
ginhallituksen asettama Demokratiaryhmä on esittänyt. Selvite-
tään muun muassa mahdollisuudet käynnistää kokeiluja asuin-
alueen lähipalveluja ja kehittämistä kokonaisuutena käsittelevä 
osallistuvan budjetoinnin kokeilu 

 varataan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan oma kohta, josta 
osoitetaan määrärahoja ja henkilöstöresursseja muun muassa 
alueellisiin demokratiatiloihin sekä kaupungin tietoaineistojen 
soveltamiseen asukkaiden aloitteiden ja suunnitelmien tekemi-
seen 

 osoitetaan riittävät resurssit asukkaiden osallistumisen ja mui-
den demokratiatavoitteiden edistämiseen ja demokratiahank-
keista tiedottamiseen.” 

Kaupunginhallitus toteaa, että joulukuussa 2012 käynnistetty alueelli-
sen osallistumisen kokeilu on päättymässä kuluvan vuoden lopulla ja 
sen tuloksia tullaan käsittelemään tammikuussa 2014 kaupunginhalli-
tuksessa. Kokeilusta on raportoitu kaupunginhallitukselle myös kuluvan 
vuoden aikana. Pilottihankkeista seitsemän on organisoitu alueelliselta 
pohjalta ja kolme on kaupunkitasoista, tiettyyn teemaan keskittyvää 
osallistumishanketta. 

Pilottihankkeiden edistymistä on seurattu kaupunginjohtajan asetta-
massa poikkihallinnollisessa ohjausryhmässä, ja hallintokeskukseen on 
palkattu alueellisen osallistumisen kokeilua varten kaksi määräaikaista 
projektityöntekijää. Pilottihankkeiden vaatimia toimia ja yhteistyötä kau-
pungin eri hallintokuntien kanssa on näin voitu helpottaa ja edistää. 
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Osallistuvan budjetoinnin tutkiminen tai kokeileminen sisältyi vain kol-
men pilottisuunnitelman tavoitteisiin, joista Maunulan sekä Arabianran-
ta-Toukola-Vanhankaupungin pilotit ovat alueellisia ja Ruuti-
vaikuttamisjärjestelmä nuorisotoiminnan temaattinen hanke. Käytän-
nössä pilottihankkeiden taholta vain Ruuti-hankkeessa osallistuva bud-
jetointi on edennyt käytännön kokeiluksi. Tältä osin johtopäätöksiä on 
tarkoituksenmukaista tehdä vasta loppuraportin analysoinnin jälkeen 
vuoden 2014 puolella. 

Eri kaupunginosissa sijaitsevia kokoontumistiloja, joissa voidaan pitää 
kokouksia tai suurempia asukastilaisuuksia, ja joita näin voidaan nimit-
tää demokratiatiloiksi, on eri hallintokuntien käytössä. Eniten soveltuvia 
tiloja on todettu olevan opetusvirastolla sekä sosiaali- ja terveysvirastol-
la. Lisäksi sopivia tiloja on nuorisoasiainkeskuksella, kirjastolla, liikun-
tavirastolla ja kulttuurikeskuksella eri puolilla kaupunkia. 

Tämän lisäksi eri kaupunginosissa on monipuolisesti eri omistus- ja 
hallintapohjalla toimivia ns. asukastaloja ja -tiloja, joiden toimintaa eri 
virastot tukevat ja avustavat. Asukastalojen ylläpitoon on vuosittain 
osoitettu noin miljoona euroa järjestöavustuksina. Avustettavia kohteita 
on noin 50. Vuonna 2013 on julkaistu Helsingin kaupunginosayhdistyk-
set ry HELKA:n verkkosivuilla Katsaus helsinkiläisiin asukastiloihin 
2012. 
(http://www.kaupunginosat.fi/portal/images/stories/uutiset/katsaus_helsi
nkilaisiin_asukastiloihin_2012_liitteineen.pdf) Sosiaalivirasto avusti sel-
vityksen toteuttamista vuonna 2012. 

Kaupunginhallitus jatkaa asuinalueiden asukastilojen ja muiden tila- ja 
toimintaresurssien selvittämistä myös osana keskushallinnon sekä so-
siaali- ja terveysviraston organisaatiouudistuksen jatkotoimia. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstön osallistuminen toteu-
tuu kun hallintokunnat valmistelevat talousarvioehdotuksiaan tulosyksi-
köiden ja hallintokuntien johdon yhteistyönä. Asukkaiden kuulemisen 
osalta hallintokunnat vastaavat siitä kuinka asukkaita kuullaan hallinto-
kunnan valmistelemissa asioissa. Tämä on tilanne myös hallintokuntien 
talousarvioehdotusten valmistelun kohdalla. 

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 13.3.2013 asia 34 
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55 
Vt Yrjö Hakasen ja 21 muun valtuutetun talousarvioaloite              
aktiivipassin ja sporttikortin käyttöönotosta 

HEL 2013-003789 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että aktiivipassi voisi olla käytössä 
Helsingin sisäisessä joukkoliikenteessä, uimahalleissa ja kuntosaleissa, 
kulttuuritoimessa ja sellaisissa perusterveyden-huollon palveluissa, 
joista peritään maksuja. Lisäksi esitetään, että talousarviossa varataan 
riittävä määräraha ikäihmisten terveyden ja toimintakunnon ylläpitämis-
tä edistävän sporttikortin käyttöönottamiseksi. 

Khs toteaa, että aktiivipassi on kattotermi sosiaaliselle tukimuodolle, 
jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, mutta jonka sisältö ja laa-
juus vaihtelevat. Tavallisesti aktiivipassilla tarkoitetaan tiettyjen tulorajo-
jen alapuolelle jääville henkilöille myönnettävää alennuskorttia, joka oi-
keuttaa esimerkiksi edulliseen joukkoliikenteen käyttöön ja erilaisiin 
alennuksiin virkistys-, urheilu-, kulttuuri- ja sivistyspalveluissa. Aktiivi-
passin ajatuksena on, ettei matala tulotaso ole este monipuoliselle 
osallistumiselle ja aktiiviselle elämälle. 

Khs yhtyy ajatukseen, että matalan tulotason ei tulisi olla esteenä ih-
misten monipuoliselle osallistumiselle ja aktiiviselle elämälle. Helsingis-
sä onkin lukuisia maksualennuksia käytössä mm. työttömille, kotihoi-
dontukea saaville, opiskelijoille ja eläkeläisille mm. suomen ja ruotsin-
kielisillä työväenopistoilla ja liikuntavirastolla. Liikuntatoimi painottaa 
esimerkiksi lähiliikunnan tarpeellisuutta ja sen hyötyjä terveyden ylläpi-
täjänä. Kaupungin tarjoamat liikuntapalvelut ovat tällä hetkellä joko 
maksuttomia tai voimakkaasti subventoituja. Kirjaston aineiston lai-
naaminen on maksutonta ja kulttuuripalvelut ovat jo nykyisellään hin-
noiltaan edullisia tai ilmaisia. Terveyskeskuksen tarjoamat terveyden 
edistämisen palvelut ovat myös maksuttomia. Näitä terveyspalveluja 
ovat mm. äitiys- ja lastenneuvolan, tupakkaklinikan ja terveysasemien 
terveydenhoitajien vastaanotot ja ryhmätoiminta. Helsingin työvoiman 
palvelukeskus Duurissa työskentelee yhteensä kuusi terveydenhuollon 
työntekijää; viisi terveydenhoitajaa ja yksi osastonhoitaja. 

Lisäksi Khs toteaa, että toimeentulotuen perusosassa huomioidaan jo 
nyt liikkumiseen ja harrastuksiin sisältyvät paikallisliikenteen käytöstä ja 
harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot. Lisäksi täydentä-
vänä toimeentulotukena voidaan myöntää henkilön tai perheen erityi-
sistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat toimeentulon turvaamiseksi tai 
itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi arvioidut menot. 
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Samalla Khs toteaa, että kaupunginhallituksen 25.3.2013 hyväksymis-
sä Talousarvion laatimisohjeissa vuodelle 2014 todetaan, että hallinto-
kuntien tulee selvittää mahdollisuudet maksu- ja vuokratulojen lisäämi-
seen ja tehdä tarvittavat esitykset osana talousarvioesitystään. Edellä 
mainittuihin seikkoihin viitaten khs toteaa, että nykyjärjestelyillä saavu-
tetaan samat hyödyt kuin mahdollisella passijärjestelmällä 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2014 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 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 35 

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 11.06.2013 § 132 

HEL 2013-003789 T 00 00 03 

Päätös 

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon: 

Terveysliikunnan edistäminen on osa helsinkiläisten laajempaa tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämistä. On tärkeää huolehtia terveysnäkökoh-
tien huomioon ottamisesta kaupungin kaikissa toiminnoissa sekä tehdä 
laajaa yhteistyötä kaupungissa toimivien eri tahojen kanssa. Liikunnan 
harrastaminen vaikuttaa ehkäisevästi suureen osaa suomalaisista kan-
santaudeista. Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuva ja ylipai-
noinen kaupunkilainen tarkoittaa suurempaa riskiä sairastua ja siten 
kasvavia sosiaali- ja terveyskustannuksia kaupungille. 

Liikunnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä on myös 
huomattava. Liikunta on sosiaalisista harrastuksista suosituin, sillä se 
tarjoaa mahdollisuuden yhdessäoloon, uusiin kokemuksiin, itsensä ke-
hittämiseen, mielekkääseen ajankäyttöön ja yhteisölliseen vaikuttami-
seen. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8423835E-F159-4E00-9576-EC790F299183%7D&vsId=%7B291F4029-010B-4DC2-9FA1-949026D4EC09%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC4B676AA-750D-4745-8B3D-3CFAEF318A78%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Helsingin kaupungin liikuntatoimen arvoperusta tukeutuu Helsingin yh-
teisiin arvoihin. Helsingin kaupungin uuden strategian mukaan kaupun-
kilaisten hyvinvointia tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä 
enemmän liikunnan keinoin. 

Liikuntatoimi ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, joissa liikunnan harras-
taminen on maksutonta. Näitä ovat mm. lähiliikuntapaikat, ulkoilualueet 
ja -reitit, luistelu- ja palloilukentät, hiihtoladut ja valvotut uimarannat. 
Liikuntatoimen strategiassa korostetaan erityisesti uusien lähiliikunta-
paikkojen rakentamista lähivuosina. 

Liikuntavirasto järjestää lisäksi ohjattuja liikuntaryhmiä, joista lähiölii-
kuntaryhmät on suunnattu erityisesti jo liikunnasta syrjäytyneille tai ma-
talan tulotason omaaville henkilöille. Monipuolisiin liikuntaryhmiin voi 
osallistua lunastamalla 20 € lähiöliikuntapassin, joka on voimassa nel-
jän kuukauden ajan. Toiminta ajoittuu päiväaikaan. Lisäksi kaupunki 
tarjoaa maksutonta liikuntaneuvontaa ja liikuntainfoja sekä järjestää 
kesäisin kaikille avoimia puistojumppia eri puolilla Helsinkiä. 

Uimahalleissa, liikuntahalleissa, tekojääradoilla, kuntosaleilla ym. pää-
symaksullisissa paikoissa työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja varus-
miehet on huomioitu maksuluokassa muut. Sisäänpääsymaksut ovat 
aikuisten hintaan verrattuna puolet. Esimerkiksi kaupungin uimahallien 
sisäänpääsymaksu tässä maksuluokassa vaihtelee 2,50 € - 2,70 € vä-
lillä uimahallista riippuen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Ikäihmisten liikunnan kansallinen toi-
menpideohjelma 2011:30 korostaa terveytensä kannalta liian vähän 
liikkuvien ikäihmisten arkiaktiivisuuden lisäämistä sekä liikunnan har-
rastamisen tukemista omaehtoisesti tai ohjatun liikunnan kautta. Hel-
singissä tämän kohderyhmän liikunta-aktiivisuuden tukemista ja liikun-
tamahdollisuuksien kehittämistä on tehty poikkihallinnollisena yhteis-
työnä vuodesta 2006 lähtien. Tavoitteena on ollut kehittää toimintaky-
vyltään heikentyneiden ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksia lähelle 
ikääntyneitä sekä suoraan vanhusten yksiköihin tai koteihin. Näin tuote-
tut liikuntapalvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia ikääntyneille. 

Tutkimuksen mukaan maksuton liikunta ei suoraan saa terveytensä 
kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä aktivoitumaan liikunnan harras-
tamiseen. Kokemukset Espoon kaupungin maksuttomista uimahalli- ja 
kuntosalikäynneistä ovat sen suuntaisia, että Espoon kaupungin tar-
joaman 68+ Sporttikortin ovat lunastaneet jo fyysisesti aktiiviset ikään-
tyneet, kun taas inaktiiviset ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 
eivät ole korttia lunastaneet. Samoin myös toiminnassa mukava olevat 
ikääntyneet liikkuvat aktiivisemmin kuin suomalaiset ikäihmiset keski-
määrin. (Jordan M. 2009, Taavila M. 2011.) 
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Helsingin kaupungin tarjoamien liikuntapalveluiden hinnat ovat jo nyt 
huomattavasti subventoituja. Liikuntaviraston palvelujen lisäksi liikun-
nan tarjontaa toteuttavat Helsingissä myös muut kaupunkikonsernin 
yksiköt kuten esimerkiksi työväenopisto, jonka kursseista peritään ker-
ta- ja kausimaksuja sekä kaupunkienemmistöinen osakeyhtiö Urheilu-
hallit Oy, joka tarjoaa laajasti ohjattuja liikuntaryhmiä sekä kuntosali- ja 
uimahallipalveluita. 

Aktiivipassin tai sporttikortin avulla voidaan osittain vaikuttaa palvelujen 
saavutettavuuteen, mutta sitäkin tärkeämpää on turvata palveluiden riit-
tävyys ja tasapuolisuus huomioiden liikuntapalveluja käyttävät hyvin 
erilaiset väestöryhmät. Mahdollisten uusien alennettujen tai maksutto-
mien ryhmien aiheuttamat tulojen menetykset joudutaan korvaamaan 
muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla, jos lii-
kuntatoimelle asetettu katetavoite pidetään ennallaan. Jos vastaavat 
päätökset ulotetaan myös muihin kaupunkikonsernin yksiköihin (esim. 
Urheiluhallit Oy), niin se lisännee ko. laitosten avustustarvetta. 

Pelkästään työttömien maksuton sisäänpääsy liikuntapaikoille johtaa 
arviolta vähintään 150 000 euron tulojen menetyksiin liikuntatoimella. 
Lisäksi on huomioitava, että kyseisten maksuttomien aktivointitoimenpi-
teiden toteuttaminen vaatii myös uuden toimivan järjestelmän luomista 
kyseisiin etuihin oikeutettujen toteamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Liikuntatoimen talousarvioesitys ei sisällä aktiivipassin tai sporttikortin 
käyttöönottoa. 

28.05.2013 Palautettiin 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812 
Minna Ekman, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87932 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 190 

HEL 2013-003789 T 00 00 03 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Yrjö Hakasen 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon. 

"Aktiivipassi on kattotermi sosiaaliselle tukimuodolle, jonka tavoitteena 
on ehkäistä syrjäytymistä, mutta jonka sisältö ja laajuus vaihtelevat. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B7C8DEC4E-3831-491E-B2BB-F506FE48629F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B4E8A4A59-E291-4DE8-87A4-5C6AC264A881%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Tavallisesti aktiivipassilla tarkoitetaan tiettyjen tulorajojen alapuolelle 
jääville henkilöille myönnettävää alennuskorttia, joka oikeuttaa esimer-
kiksi edulliseen joukkoliikenteen käyttöön ja erilaisiin alennuksiin virkis-
tys-, urheilu-, kulttuuri- ja sivistyspalveluissa. Aktiivipassin ajatuksena 
on, ettei matala tulotaso ole este monipuoliselle osallistumiselle ja aktii-
viselle elämälle. 

Suomessa Tampereen kaupunki on selvittänyt mahdollisuutta ottaa ak-
tiivipassi käyttöön. Tampereen suunnitelmassa aktiivipassi olisi kohdis-
tettu suurimmassa syrjäytymisvaarassa eläville pidempään toimeentu-
lotukea saaneille. Aktiivipassi olisi myönnetty esimerkiksi kuusi kuu-
kautta kerrallaan, riippumatta siitä, jatkuuko henkilön toimeentulotuen 
saanti aktiivipassin saannin jälkeen. Aktiivipassin tukimuodot olisivat 
koskeneet esimerkiksi joukkoliikennettä, kaupungin uimahalleja tai kun-
tosaleja. Tampereella pohdittiin, voisiko aktiivipassi käytännössä toteut-
taa joukkoliikenteen matkakortin yhteydessä. Aktiivipassi itsessään olisi 
käyttäjälle ilmainen ja se oikeuttaisi alennettuun hintaluokkaan matka-
kortilla maksettaessa. Alennusprosentti olisi jokaisen palvelun kohdalla 
vähintään 50 % palvelun normaalihinnasta. Toistaiseksi aktiivipassia ei 
kuitenkaan ole päätetty ottaa Tampereella käyttöön. 

Ikäihmisten ns. sporttikortti on tukimuoto, jolla tuetaan erilaisin liikunta-
palveluin ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Sporttikortilla iäkkäillä 
henkilöillä on mahdollisuus käyttää kaupungin liikuntapalveluja joko 
matalaa korvausta vastaan tai kokonaan maksutta. Esimerkiksi Espoon 
kaupunki tarjoaa kaikille yli 68-vuotiaille maksuttomia liikuntapalveluja 
sporttikortilla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kannatettavana aktiivipassia ja 
sporttikorttia, mutta toteaa, että ne eivät kuulu sosiaali- ja terveystoi-
men ydintehtäviin. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Aktiivipassilla ja sporttikortilla voidaan katsoa olevan positiivisia terve-
ysvaikutuksia." 

21.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 07.05.2013 § 61 
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HEL 2013-003789 T 00 00 03 

Päätös 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non: 

Helsingin kulttuuristrategiassa on kiinnitetty huomiota kulttuurin yhtei-
söllisyyttä ja terveyttä edistäviin vaikutuksiin. Strategian mukaan kult-
tuurin saatavuus ja saavutettavuus on tärkeä koko ihmisen elinkaaren 
aikana. Tasa-arvo ja ennakkoluuloton asennoituminen tarjoavat kasvu-
alustan uusille kulttuurin muodoille. Strategiassa nähdään kulttuurin 
myönteiset terveysvaikutukset. Kulttuurin onkin hyvä tavoittaa laajasti 
myös uusia yleisöjä, harrastajia ja tekijöitä. 

Kulttuurinen aktiivisuus tuottaa merkityksiä, joiden varassa elämäntunto 
ja -tahto vahvistuvat. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointia lisääviin vaiku-
tuksiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota myös opetus- ja kult-
tuuriministeriön toimenpide-ohjelmissa. 

Tutkimuksista ja käytännön kokemuksesta tiedetään, että osallistumat-
tomuus kulttuuripalvelujen käyttöön johtuu usein perheen, kodin ja ys-
täväpiirin elintavoista ja tottumuksista, joilla voi olla hyvin pitkä historia. 
Osa kaupunkilaisista ei ole tottunut käymään kirjastoissa, konserteissa 
teatterissa tai käyttämään muita kulttuuripalveluita. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että kulttuurikeskuksen sekä kir-
jaston tarjoamat palvelut ovat jo nykyisellään hyvin edullisia ja osin 
käyttäjilleen maksuttomia. Kulttuurikeskuksen aluetaloissa on monipuo-
lista maksutonta ohjelmaa, esimerkiksi elokuvasarjoja lapsille ja nuorille, 
monenlaisia konsertteja, kaupunkitansseja, yhteislaulutilaisuuksia, se-
nioreille suunnattua taidetoimintaa, taidenäyttelyiltä, työpajoja, luentoja, 
teemapäiviä, kirjailijavierailuja yms. Annantalossa maksuttomasta oh-
jelmasta (esim. taideneuvola, työpajat, teemapäivät) pääsevät nautti-
maan ennen kaikkea lapset ja nuoret. Kulttuurikeskus Caisassa suuri 
osa ohjelmasta on maksutonta, Savoy-teatteri puolestaan järjestää 
maksutonta musiikkitarjontaa Espan lavalla. Kaupunginkirjaston 37:n 
kirjaston ja kahden kirjastoauton muodostama palveluverkko tarjoaa 
maksuttomia palveluja erilaisista kulttuuritapahtumista kirjojen lainauk-
seen ja musiikki- ja mediastudioiden käyttöön (Kirjasto 10, Myllypuron 
mediakirjasto). 

Helsingin taidemuseo puolestaan tarjoaa maksuttoman sisäänpääsyn 
kaikkiin toimipisteisiinsä. Kaupungin taidemuseolla on maksuton si-
säänpääsy kaikille joka kuukauden ensimmäinen perjantai. Työväen-
opistolla järjestetään ympäri kaupunkia maksuttomia luentoja, tapah-
tumia, konsertteja ja näyttelyitä. Nuorisoasiainkeskus järjestää run-
saasti maksuttomia taidetapahtumia ja -toimintaa nuorille. Helsingin 
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kaupunginteatteri järjestää maksuttomia teosesittelyjä ja avoimia harjoi-
tuksia. Musiikkitalossa on tarjolla maksuttomia opiskelijamatineoita ja 
luentoja, minkä lisäksi musiikkikirjasto on avoin kaikille. Kansallisoop-
perassa järjestetään maksuttomia teosesittelyitä ja lauantaimatineoita. 

Myös kaupungin tukemilla festivaaleilla on ilmaistapahtumia, esimerk-
keinä Taiteiden yö Juhlaviikoilla, Itä-Helsingin kulttuuriviikot, Maailma 
kylässä, URBin ulkotapahtumat Kiasman pihalla, Cinemaissín lasten-
näytökset Vuotalossa. Oman lisänsä maksuttomaan tarjontaan tuovat 
myös lukuisat kaupunginosatapahtumat. 

Lisäksi kulttuurikeskus on käynnistänyt tänä vuonna yhteistyössä sosi-
aali- ja terveysviraston kanssa kulttuurikaveritoiminnan, jonka tarkoi-
tuksena on madaltaa erityisesti kotona olevien kynnystä osallistua kult-
tuuritarjontaan yhdessä vapaaehtoiskaverin kanssa. Kuluvan vuoden 
aikana saadaan kokemuksia vapaaehtoistyön toimivuudesta. Tämä jär-
jestely voi olla yksi keino tavoittaa uusia ikäihmisiä pääkaupungissa tar-
jonnan piiriin, ja tätä kautta torjua yksinäisyyden, syrjäytymisen ja ylei-
sen elämänhallinnan puutteen tuomia ongelmia ja ennalta ehkäistä 
varhaista laitoshoidon tarvetta. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että kirjasto- ja kulttuuritoimi to-
teuttavat jo nyt maksuttomien ja tuettujen palvelujen sekä esimerkiksi 
kulttuurikaveritoiminnan ja markkinointiviestinnän kautta aktiivipassin 
tavoitteiden toteuttamista. 

Lautakunta katsoo, että aktiivi- ja sporttipassin tavoitteita tukisi parhai-
ten se, että kukin virasto pystyisi talousarvioidensa puitteissa tarjoa-
maan omia palvelujaan keskenään johdonmukaisella ja yhtenäisellä ta-
valla erityisryhmille ilman kustannuksia. 

Aktiivipassin hallinnointi- ja organisointikustannukset eivät saisi muo-
dostua hankkeen hyötyjen kannalta epätarkoituksenmukaisen korkeiksi. 

Esittelijä 
va. kulttuurijohtaja 
Veikko Kunnas 

Lisätiedot 
Mauri Lehtovirta, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80044 

mauri.lehtovirta(a)hel.fi 
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56 
Vt Yrjö Hakasen ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloite 
lähikirjastojen palvelujen turvaamisesta 

HEL 2013-003790 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvion raa-
miin ja taloussuunnitelmaan 2014–2016 lisätään 1,0 milj. euroa käytet-
täväksi kaupungin kirjaston lähikirjastojen lähipalvelujen turvaamiseen, 
aukioloaikoihin, henkilöstöresursseihin ja aukioloaikojen pidentämiseen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että nykyinen kirjastoverkon muotoutuminen 
ja kehittyminen on seurannut kaupungin yleistä kehitystä ja uusia kir-
jastoja on perustettu kaupungin kasvaessa uusille alueille. 

Kirjastojen alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö lisääntyy. Vuonna 
2013 laadittu Helmet-verkkopalvelustrategia astuu voimaan ja määritte-
lee yhteistyön painotukset ja hyödyt kaupunkilaisille. Yhteistyö ja työn-
jako Kansalliskirjaston kanssa toimivat selkeytetyllä mallilla. Helmet-
verkkopalvelusivuston käyttöönotto tehostaa henkilöstöresurssien käyt-
töä ja mahdollistaa henkilöstön joustavan hyödyntämisen. Kaupungin 
sisäinen virastojen välinen yhteistyö lisääntyy. Nämä takaavat laaduk-
kaat kirjastopalvelut alueellisesti koko pääkaupunkiseudulla. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi kiinteistölautakunnan ja kulttuuri- ja kir-
jastolautakunnan lausuntoihin viitaten, että päättäessään vuoden 2014 
taloudellista kehystä 25.3.2013 kaupunginhallitus päätti ottaa myös 
käyttöön vuosittaisen 10-vuotisen investointiraamin osana strategiaoh-
jelmaa ja että kaupungin hallintokuntien käytössä olevien tilojen koko-
naispinta-ala ei kasva strategiakaudella.  

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 13.3.2013 asia 36 
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Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 248 

HEL 2013-003790 T 00 00 03 

Päätös 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Vuoden 2014 talousarvion raami ja laatimisohje on hyväksytty kaupun-
ginhallituksessa 25.3.2013. Tuolloin kaupunginhallitus päätti mm., että 
otetaan käyttöön vuosittainen 10-vuotinen investointiraami osana raa-
miohjausta ja että kaupungin hallintokuntien käytössä olevien tilojen 
kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella. 

Vuoden 2014 raami talonrakennusinvestoinnille on noin 7 % pienempi 
kuin vuoden 2012 vastaavat toteutuneet investointikustannukset yh-
teensä ja noin 18 % pienempi kuin vuodelle 2013 budjetoitu vastaava 
rahoitus yhteensä. 

Kun rahoituksen raami on niukka, niin toteuttaviksi ehdotettujen talon-
rakennushankkeiden määrä supistuu ja painottuu peruskorjaushank-
keisiin, joissa terveydelliset vaikutukset ovat suuret, sekä hankkeisiin, 
joissa - hallintokuntien yhteistoiminnan kautta - kaupungin omistamien 
tilojen monipuolista käyttöä nostetaan sekä laadullisesti että ajallisesti. 

Kiinteistöviraston tilakeskus on vastaanottanut kulttuuri- ja kirjastolau-
takunnan 12.3.2013 tekemän linjauksen merkittävimmistä tulevaisuu-
den kirjastohankkeista vuosille 2014 - 2018. 

Kiinteistötoimi laatii raamin mukaisen ehdotuksen talonrakennusinves-
tointien ohjelmasta talousarviokäsittelyjä varten. Edellä mainittu ehdo-
tus laaditaan kulloinkin voimassa olevan talousarvion laatimisohjeen 
mukaan ottaen aina huomioon hallintokuntien omat esitykset ja hanke-
priorisoinnit. 

Kaupunginkirjaston lähipalvelujen, henkilöstöresurssien jne. rahoitus 
vuosille 2014 - 2016 on kirjastotoimen käyttötalousrahoitusta, johon 
kulttuuri- ja kirjastolautakunta on ottanut kantaa lausunnossaan 
7.5.2013 (HEL 2013-003790 T 00 00 03). 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Raija Mäkinen-Stormbom, toimitilatarkastaja, puhelin: 310 40365 

raija.makinen-stormbom(a)hel.fi 

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 07.05.2013 § 57 
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HEL 2013-003790 T 00 00 03 

Päätös 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non: 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on aloitteen tekijän kanssa samaa mieltä 
lähikirjastojen tärkeydestä kansalaisten kulttuurin, tiedon ja oppimisen 
paikkoina. Arjessa läsnä oleva kirjastoverkko toteuttaa Helsingin kau-
pungin strategiaa 2013-2016 tarjoamalla asukaslähtöisiä matalan kyn-
nyksen palveluja  tasa-arvoisesti, syrjäytymistä ehkäisten ja integraatio-
ta edistäen. 

Vuoden 2014 talousarvion raami on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
25.3.2013. 

Kaupunginkirjaston käyttömenojen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen 
raamiksi on vahvistettu 36 458 000 euroa, mikä on samansuuruinen 
kuin vuoden 2013 talousarvio. 

Palkankorotuksen (1.2.2013) kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan 
vuonna 2013 noin 439 000 euroa ja vuonna 2014 noin 479 000 euroa. 
Kirjaston raami on haastava jo henkilöstömenoista aiheutuvan kustan-
nuskehityksen vuoksi. Annettuun raamiin pääseminen edellyttää mer-
kittäviä tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, priorisoi-
mista ja kokonaisvaltaista toiminnan tarkastelua, koska vuoden 2014 
raami reaalisesti leikkaa kirjaston menoja edellisvuosien tasosta. 

Tärkeää palveluverkon kehittämisessä on sijoittaa kirjastot siten että ne 
ovat hyvin joukkoliikenteellä saavutettavissa ja asiointireittien varrella. 
Kestävää kehitystä ja asukkaiden parasta ajatellen on myös varmistet-
tava tilojen monipuolinen, laaja ja tehokas käyttö. Tämä onnistuu kar-
toittamalla yhteiskäyttömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa ja lisää-
mällä aukiolojen ulkopuolista tilojen käyttöä. 

Lautakunnan esitys kirjastojen rakennus – ja peruskorjaushankkeista 
2014-2018 on laadittu edellä mainitut asiat huomioiden. 

Käsittely 

07.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Irene Auer: Esitetään poistettavaksi kappaleesta 6 seuraava lause: 
Kaikkien asukkaiden kävelyetäisyydellä olevaa kirjastoverkko ei Hel-
singin kokoisessa kaupungissa ole realistinen tavoite. 

Kannattajat: Sami Muttilainen 
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Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. 

Vastaehdotus: 
Irene Auer: Esitetään kappale 5 muutettavaksi seuraavasti: 
Annettuun raamiin pääseminen edellyttää merkittäviä tuottavuuden pa-
rantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, priorisoimista ja kokonaisvaltaista 
toiminnan tarkastelua, koska vuoden 2014 raami reaalisesti leikkaa kir-
jaston menoja edellisvuosien tasosta. Kirjasto- ja kulttuurilautakunta to-
teaa, että on tarvetta ylittää raami. 

Kannattajat: Sami Muttilainen 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Esitetään kappale 5 muutettavaksi  seuraavasti: Annettuun 
raamiin pääseminen edellyttää merkittäviä tuottavuuden parantamiseen 
tähtääviä toimenpiteitä, priorisoimista ja kokonaisvaltaista toiminnan 
tarkastelua, koska vuoden 2014 raami reaalisesti leikkaa kirjaston me-
noja edellisvuosien tasosta. Kirjasto- ja kulttuurilautakunta toteaa, että 
on tarvetta ylittää raami. 

Jaa-äänet: 5 
Toivo Laitinen, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydän-
maa, Timo Vuori 

Ei-äänet: 4 
Jaana Alaja, Irene Auer, Risto Kolanen, Sami Muttilainen 

Tyhjä: 0 
 

Poissa: 0 
 

Esittelijä 
kirjastotoimen johtaja 
Tuula Haavisto 

Lisätiedot 
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503 

saara.ihamaki(a)hel.fi 
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57 
Vt Yrjö Hakasen ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloite 
taiteilijoiden työllistämisestä 

HEL 2013-003791 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvion raa-
miin ja taloussuunnitelmaan 2014–2016 varataan lisämäärärahaa 100 
000 euroa Kulttuurikeskukselle käytettäväksi taiteilijoiden työllistä koor-
dinoivaan työhön ja materiaalikuluihin. 

Kaupunginhallitus toteaa henkilöstökeskuksen ja kulttuuri- ja kirjasto-
lautakunnan lausuntoihin viitaten, että kulttuurikeskus on osallistunut 
kaupungin työllisyydenhoitoon tarjoamalla tukityö- ja työkokeilumahdol-
lisuuksia työttömille taiteilijoille kaupunkilaisia hyödyntävällä tavalla. 
Stadin juhlaorkesteri tarjoaa tästä hyvän esimerkin. Vailla työtä olevista 
muusikoista koottu orkesteri soittaa vuosittain monissa kaupunkilaisten 
ja kaupunginosayhdistysten juhlissa. Muiden virastojen toiminnassa, 
esimerkiksi sosiaali- ja terveysviraston asukastaloissa, on ollut myös 
tarjolla työttömille taiteilijoille soveltuvia tukityömahdollisuuksia. Kulttuu-
rikeskuksella on näiden lisäksi hyviä kokemuksia Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön myöntämällä erillismäärärahalla toteutetusta Taiteilija kou-
luissa -hankkeista. Vuonna 2012 kaupunki ilmoitti TE-toimistoon yh-
teensä 38 kulttuurikeskuksen tukityöllistämispaikkaa, jotka kaikki saa-
tiin täytettyä. Kaikille kaupungin tukityöllistetyillä on aina mahdollisuus 
myös työjakson aikana osallistua jatkotyöllistymistä edistävään lyhyt-
koulutukseen ja valmennukseen. 

Helsinki jatkaa erityisesti kuvataiteilijoita työllistävän prosenttirahakäy-
tännön toteuttamista tarkoittaen, että tiettyjen julkisten rakennushank-
keiden määrärahoista käytetään noin yksi prosentti taidehankintoihin. 
Tällä julkisen taiteen hankintatavalla työllistetään taiteilijoita ja paranne-
taan rakennetun ympäristön viihtyvyyttä. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupunki voi näiden lisäksi omilla 
hankkeillaan tukea asiakasohjauksen onnistumista esimerkiksi työllis-
tämällä RESPA-hankkeesta nuoria taiteilijoita ja kuntakokeilusta 500 
päivää työttömyyspäivärahaa saaneita taiteilijoita. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 
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Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 37 

Päätöshistoria 

Henkilöstökeskus 24.5.2013 

HEL 2013-003791 T 00 00 03 

Henkilöstökeskuksen henkilöstövoimavaraosasto vastaa kaupungin jär-
jestämän palkkatuetun työn hallinnoinnista. Osaston työllisyystiimi välit-
tää kaupungin esimiesten ilmoittamat palkkatukipaikat keskitetysti Uu-
denmaan työ- ja elinkeinotoimistoon helsinkiläisten työttömien käyttöön. 
Lisäksi työllisyystiimi hakee paikkoihin valituista työttömistä valtion 
maksaman palkkatuen, joka on edellytyksenä työsuhteen solmimiselle. 
Kaupungin tukityöjaksojen pituudesta sovitaan vuosittain TE-toimiston 
kanssa. Vuonna 2013 tukityöjakso on pituudeltaan 8 kuukautta. 

Vuoden 2012 työllisyydenhoidon budjetin mukaisista määrärahoista 
käytettiin 94 prosenttia. Palkkatuetun työn määrärahoja jäi käyttämättä 
noin 1,5 miljoonaa euroa. Kaikki palkkatukipaikat, jotka kaupungin 
työnantajat laittoivat auki, välitettiin TE-toimistoon.  Osa palkkatukipai-
koista jäi kuitenkin täyttämättä, koska kaikkiin paikkoihin ei löydetty so-
pivia työllistettäviä. Jos kaikki kaupungin TE-toimistoon ilmoittamat 
palkkatukipaikat olisivat täyttyneet, määrärahat olisi käytetty täysimää-
räisesti. TE-toimistoon ilmoitettiin vuoden aikana lähes 1 600 avointa 
palkkatukipaikkaa. Palkkatuetussa työssä aloitti yhteensä 1 351 uutta 
henkilöä, mikä oli noin 100 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Kulttuurikeskus on osallistunut kaupungin työllisyydenhoitoon tarjoa-
malla tukityö- ja työkokeilumahdollisuuksia työttömille taiteilijoille. Myös 
muiden virastojen toiminnassa, esimerkiksi sosiaali- ja terveysviraston 
asukastaloissa, on ollut tarjolla työttömille taiteilijoille soveltuvia tuki-
työmahdollisuuksia. Vuonna 2012 kaupunki ilmoitti TE-toimistoon yh-
teensä 38 kulttuurikeskuksen tukityöllistämispaikkaa, jotka kaikki saa-
tiin täytettyä. Viraston koko huomioiden tätä voidaan pitää riittävänä tu-
kityöllistettävien määränä. Kaikilla kaupungin tukityöllistetyillä on ollut 
mahdollisuus työjakson aikana osallistua jatkotyöllistymistä edistävään 
lyhytkoulutukseen ja valmennukseen. 

Kaupunki voi edelleenkin työllistää kulttuurikeskukseen, mikäli se lait-
taa paikkoja avoimeksi. Kaupunki voi lisäksi jatkossa omilla hankkeil-
laan tukea asiakasohjauksen onnistumista esimerkiksi työllistämällä 
RESPA-hankkeesta nuoria taiteilijoita ja kuntakokeilusta 500 päivää 
työttömyyspäivärahaa saaneita keski-ikäisiä taiteilijoita. 

Lisätiedot 
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Jaana Karvonen, työllistämispäällikkö, puhelin: 310 79789 
jaana.karvonen(a)hel.fi 

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 07.05.2013 § 59 

HEL 2013-003791 T 00 00 03 

Päätös 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non: 

Valtuutettu Hakasen ym. talousarvioaloitteessa kiinnitetään huomiota 
taloudellisen tilanteen tuomista ylimääräisistä haasteista helsinkiläiselle 
taiteilijakunnalle. 

Kulttuurikeskus kannattaa ja mahdollisuuksiensa mukaan myös toteut-
taa koordinoitua yhteistoimintaa työvoimaviranomaisten kanssa työttö-
mien taitelijoiden työllistämiseksi kaupunkilaisia hyödyttävällä tavalla. 

Stadin juhlaorkesteri tarjoaa tästä esimerkin; tämä vailla työtä olevista 
muusikoista koottu orkesteri soittaa vuosittain monissa kaupunkilaisten 
ja kaupunginosayhdistysten juhlissa. Vastaavia esiintyjäryhmien työllis-
tämisprojekteja voitaisiin harkita muillakin aloilla, esim. kiertäviä lasten-
teatteriesityksiä leikkipuistoissa tai esityksiä vanhusten palvelukeskuk-
sissa. Kulttuurikeskuksella on hyviä kokemuksia myös OKM: n myön-
tämällä erillismäärärahalla toteutetusta Taiteilijat kouluissa –
hankkeesta. 

Helsinki jatkaa erityisesti kuvataiteilijoita työllistävän prosenttirahakäy-
tännön toteuttamista. Tämä käytäntö tarkoittaa sitä, että tiettyjen julkis-
ten rakennushankkeiden määrärahoista käytetään noin yksi prosentti 
taidehankintoihin. Tällä julkisen taiteen hankintatavalla työllistetään tai-
teilijoita ja parannetaan rakennetun ympäristön viihtyvyyttä. 

Asuinalueiden ja julkisten tilojen rakentamisessa tarkoitetuista taide-
hankinnoista vastaa ja päättää Helsingin taidemuseo. Tuoreen päätök-
sen mukaan muutosprosessissa olevien tilojen ja alueiden ns. prosent-
tirahoista 15 % ohjautuu vastedes kulttuurikeskuksen kautta alueelle 
toteutettaviin tilapäisiin taideprojekteihin. Lisäksi työllistettävät ns. lähiö-
taitelijat ovat toteuttaneet monia yhteisöllisiä kaupunki- ja ympäristötai-
detapahtumia kaupungin eri alueille, mm. kulttuurikeskusten ympäris-
töön. 

Kulttuurikeskus on tehnyt hyvää yhteistyötä TE-keskuksen kanssa, siel-
tä on välitetty kulttuurikeskukseen myös vastavalmistuneita tai työko-
keilussa olevia harjoittelijoita sekä mm. graafikoita kulttuurikeskuksen 
toimipisteisiin. 
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Kulttuurikeskuksella ei kuitenkaan ole voimavaroja luoda taiteilijoille ai-
toja, pysyviä työpaikkoja. Työllistämisprojektit ovat luonteeltaan väliai-
kaisia eivätkä ne kulttuurikeskuksen kokemuksen mukaan jatkossa 
merkittävästi vaikuta työllistymisnäkymiin. Laajennettava työllistämis- 
tai työnvälitystoiminta ei nykyresurssein ole tarkoituksenmukaista kult-
tuurikeskuksen vastuu- ja tehtäväkentän kasvattamista. 

On kuitenkin todettava, että jokainen taiteellinen projekti tarvitsee toteu-
tuakseen työnjohtoa, tuotantoa, taloushallintopalveluita sekä materiaa-
likuluja. Tämä on vain osin otettu huomioon talousarvioaloitteessa. 

Käsittely 

07.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Irene Auer: Poistetaan seuraava lauseen loppu kappaleessa 8: tämä 
vaatisi toisenlaista aitoa kysyntää. 

Kannattajat: Risto Kolanen 

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. 

Vastaehdotus: 
Irene Auer: Poistetaan seuraavat lauseet kappaleessa 8: 
Työllistämisprojektit ovat luonteeltaan väliaikaisia eivätkä ne kulttuuri-
keskuksen kokemuksen mukaan jatkossa merkittävästi vaikuta työllis-
tymisnäkymiin. Laajennettava työllistämis- tai työnvälitystoiminta ei ny-
kyresurssein ole tarkoituksenmukaista kulttuurikeskuksen vastuu- ja 
tehtäväkentän kasvattamista. 

Kannattajat: Risto Kolanen 

Vastaehdotus: 
Irene Auer: Lisätään seuraava lause kappaleeseen 8: 
Jatkossa selvitetään mahdollisuutta laajentaa taiteilijoiden työllistymistä 
muutenkin kuin työllistämistoimin. 

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana. 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Esitetään muutos taiteilijoiden työllistämisen määräraha-
aloitteen vastauksessa kappale 8 seuraavasti: Poistetaan lauseet: 
Työllistämisprojektit ovat luonteeltaan väliaikaisia eivätkä ne kulttuuri-
keskuksen kokemuksen mukaan jatkossa merkittävästi vaikuta työllis-
tymisnäkymiin. Laajennettava työllistämis- tai työnvälitystoiminta ei ny-
kyresurssein ole tarkoituksenmukaista kulttuurikeskuksen vastuu- ja 
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tehtäväkentän kasvattamista. 
 

Jaa-äänet: 5 
Toivo Laitinen, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydän-
maa, Timo Vuori 

Ei-äänet: 4 
Jaana Alaja, Irene Auer, Risto Kolanen, Sami Muttilainen 

Tyhjä: 0 
 

Poissa: 0 
 

Esittelijä 
va. kulttuurijohtaja 
Veikko Kunnas 

Lisätiedot 
Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874 

paiju.tyrvainen(a)hel.fi 
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58 
Vt Yrjö Hakasen ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite     
opetustoimesta 

HEL 2013-003792 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen  vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että opetusviraston vuoden 2014 ta-
lousarvion raamiin ja taloussuunnitelmaan 2014–2016 lisätään 3,0 milj. 
euroa lähikoulujen turvaamiseen, opetusryhmien pienentämiseen, am-
matillisen koulutuksen kehittämiseen, maahanmuuttajien kieliopetuk-
seen sekä erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Lisäksi esitetään lisä-
määrärahaa koulutilojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja homeo-
ngelmien korjaamiseen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa 
on perusopetuspalveluiden mitoituksen lähtökohtana laadukas ja tur-
vallinen lähikoulu eli perusopetuksen tarjoaminen oman asuinalueen 
koulussa. Ruotsinkielisessä lastenpäivähoidossa turvataan tasapuoliset 
palvelut koko kaupungin tasolla. 

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt keväällä 2013 harkinnanvaraista valtionavustusta Helsingin 
kaupungille opetusryhmien pienentämiseen yhteensä 4,7 milj. euroa ja 
yhteensä 3,5 milj. euroa koulutuksellista tasa-arvo edistäviin toimenpi-
teisiin käytettäväksi vuosina 2013 ja 2014. 

Kaupungin strategiaohjelman mukaisesti kaupunki haki järjestämislu-
van mukaisia ammatillisen koulutuksen lisäkoulutuspaikkoja ja sai ke-
väällä 2012 yhteensä 520 lisäkoulutuspaikkaa. Näiden lisäksi opetus- 
ja kulttuuriministeriö myönsi Helsingin kaupungille järjestämisluvan mu-
kaisia lisäkoulutuspaikkoja yhteensä 250 vuodelle 2014. Opiskelija-
määrän kasvu lisää kaupungin valtionosuustuloja, joilla pystytään kat-
tamaan pääosa syntyvistä käyttötalouden kustannuksista. 

Opetustoimen vuoden 2014 talousarviossa on huomioitu erityisopetuk-
sen ja maahanmuuttajataustaisten määrällinen kasvu. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi kiinteistölautakunnan lausuntoon viita-
ten, että päättäessään vuoden 2014 taloudellista kehystä 25.3.2013 
kaupunginhallitus päätti ottaa myös käyttöön vuosittainen 10-vuotinen 
investointiraami osana strategiaohjelmaa ja että kaupungin hallintokun-
tien käytössä olevien tilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudel-
la. Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on selvitettävä, onko ao. 
hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puit-
teissa ja toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja eläköi-
tymiseen varautumiselle strategiaohjelmassa 2013–2016 asetut tavoit-
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teet. Peruskorjaushankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen niin, että 
ensisijaisia ovat tällöin turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta vält-
tämättömät ja ylläpitokustannuksia pienentävät energiatehokkuutta pa-
rantavat peruskorjaushankkeet. Uudisrakennushankkeista etusijalla 
ovat palvelujen kokonaiskustannuksia vähentävät korvaavat hankkeet 
ja uusien asuntoalueiden toteuttamiseksi välttämättömät hankkeet. 

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 13.3.2013 asia 38 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 71 

HEL 2013-003792 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Opetuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien 
2014–2016 taloussuunnitelmaehdotuksen lähtökohtana on ollut kau-
punginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymä strategiaohjelma 2013–2016. 

Talousarvioaloitteessa todetaan, että pienten lasten kasvavalle joukolle 
tarvitaan aamu- ja iltapäivätoimintaa. Opetuslautakunnan talousarvios-
sa on vuosittain lisätty määrärahoja koululaisten iltapäivätoimintaan. 
Kaupunginhallituksen 13.6.2006 (842 §) tekemän päätöksen mukaises-
ti Helsingissä ei järjestetä perusopetuslain mukaista aamupäivätoimin-
taa. 

Opetuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa perusope-
tuslain mukaisen iltapäivätoiminnan resursseja on lisätty tasolle, jolla 
pystytään tarjoamaan paikkoja ennakoitua kysyntää vastaavasti. Valta-
osa eli noin 79 % koululaisten iltapäivätoiminnasta toteutetaan kaupun-
gin avustamana toimintana. Vuoden 2014 syksyllä arvioidaan kaupun-
gin avustamassa ja järjestöjen toteuttamassa iltapäivätoiminnassa ole-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BEA7422DA-5AB3-47AB-9C1E-503C2873BEA1%7D&vsId=%7BC3157D81-A081-4066-9AD0-142E14A7A463%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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van 4 280 koululaista ja kaupungin omissa ryhmissä 1 150 koululaista. 
Opetuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa koululaisten 
iltapäivätoiminnan avustusmääräraha asiakasmaksukompensaatioi-
neen on nostettu vuoden 2012 tilinpäätöksen 4 208 000 eurosta 5 189 
000 euroon. 

Lisäksi talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvion 2014 raamiin 
ja taloussuunnitelman 2014–2016 pohjaan lisätään 3 miljoonaa euroa 
opetusvirastolle käytettäväksi lähikoulujen turvaamiseen, oppilasryhmi-
en pienentämiseen, ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, maahan-
muuttajataustaisten oppilaiden kieliopetukseen sekä erityisopetukseen 
ja oppilashuoltoon. Talousarvioaloitteessa esitetään myös investointi- 
ja rakentamisohjelmissa korotettavaksi määrärahoja koulutilojen raken-
tamiseen, peruskorjaukseen ja homeongelmien korjaamiseen. 

Opetuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioehdotus on valmisteltu 
kaupunginhallituksen opetusvirastolle antamaan käyttötalouden 
652 410 000 euron suuruiseen menoraamiin ja 21 799 000 euron suu-
ruiseen tuloraamiin. 

Opetuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioehdotukseen on sisällytet-
ty ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan laajennus 520 opis-
kelijalla 7 790 opiskelijapaikkaan. Tämä järjestämisluvan laajennus ei 
sisälly vuoden 2013 talousarvioon ja sen sisällyttäminen vuoden 2014 
taloudelliseen raamiin edellyttää säästöjä myös ammatillisen koulutuk-
sen opetustunneissa. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän 
kasvu 520 opiskelijalla lisää Helsingin kaupungin valtionosuutta noin 5 
miljoonalla eurolla. 

Lisäksi opetuslautakunnan talousarvioehdotuksessa ei ole voitu ottaa 
huomioon Helsingin kaupungille ryhmäkokojen pienentämiseen ja tasa-
arvoa edistäviin toimenpiteisiin myönnettyjen kohdennettujen valtion-
avustusten mukaisia menolisäyksiä, koska ne edellyttäisivät perusope-
tuksen opetustunteihin kohdistettavia säästöjä eli perusopetuksen kes-
kimääräisten ryhmäkokojen kasvattamista. Ryhmäkokojen pienentämi-
seen myönnetty valtionavustus tulee palauttaa opetus- ja kulttuuriminis-
teriöön, mikäli ylläpitäjä on päättänyt vuosien 2013 ja 2014 osalta kas-
vattaa ryhmäkokoja. Vuodelle 2014 näitä erityisvaltionavustuksia arvi-
oidaan kohdentuvan 5 miljoonaa euroa. 

Opetuslautakunta esitti talousarvioehdotuksen yhteydessä kaupungin-
hallitukselle, että ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän kas-
vusta ja erityisvaltionavustuksista Helsingin kaupungille vuonna 2014 
tulevasta noin 10 miljoonan euron valtionrahoituksen kasvusta käytet-
täisiin 7 miljoonaa euroa opetusviraston käyttötalouden menoraamin 
korottamiseen. Tällöin toiminta olisi mahdollista toteuttaa vuonna 2014 
ilman ammatillisen koulutuksen opetustuntisäästöjä. Talousarvioaloit-
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teessa mainitut 3 miljoonalla eurolla toteutettavat toimenpiteet edellyt-
täisivät näin ollen opetusviraston käyttötalouden menoraamin korotta-
mista 10 miljoonalla eurolla 662 410 000 euroon. 

Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamiseksi on tavoitteena edelleen lisä-
tä koulutuspaikkoja sekä nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa 
että aikuiskoulutuksessa oppisopimuskoulutus mukaan lukien, jotta alle 
29-vuotiaille ilman toisen asteen tutkintoa oleville nuorille aikuisille voi-
daan turvata tutkinto. Samalla kehitetään nuorten alle 20-vuotiaiden 
oppisopimuskoulutusta paremmin heille sopivaksi koulutusmuodoksi. 
Opetuslautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa on 
lisätty ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkoja nykyisestä jär-
jestämisluvasta 720 opiskelijalla 8 510 opiskelijapaikkaan vuonna 2016. 

Lisäksi opetuslautakunta toteaa, että vuoden 2014 talousarvioehdotuk-
sessa on säilytetty vuosina 2012–2013 tehty 2,4 miljoonan euron mää-
rärahalisäys toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn. 
Näillä määrärahalisäyksillä on lisätty oppilashuoltohenkilöstöä lukioissa 
ja ammatillisessa koulutuksessa. 

Maahanmuuttajanuorten ja -lasten osalta tuetaan heidän koulupolkua 
sen kaikissa vaiheissa. Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään vahvis-
tamalla oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoja, valmistavan opetuksen jäl-
keisen suomen kielen opetusta sekä vanhemmuuden tukea. Maahan-
muuttajanuorten pääsyä toisen asteen koulutukseen helpotetaan va-
kinaistamalla lukioon valmistava koulutus ja kehittämällä ammatilliseen 
koulutukseen valmistavaa koulutusta ja ammattistarttia. Lisäksi toisen 
asteen opinnoissa järjestetään suomi toisena kielenä ja oman äidinkie-
len opetusta. 

Opetuslautakunta hyväksyi 31.1.2012 (§ 7) palveluverkon koulutuspo-
liittiset tavoitteet perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Pe-
rusopetuksessa tavoitteena on turvata koulu lähialueella. Toisella as-
teella tavoitteena on turvata koulutuspaikka kaikille peruskoulun päät-
täneille sekä parantaa nuorten aikuisten ammatillisen koulutuksen 
mahdollisuuksia. Lisäksi investointiohjelman perustana on koulu- ja op-
pilaitosrakennusten sekä ruotsinkielisten päiväkotien korjaaminen siten, 
että ne takaavat terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. 

Lähikouluperiaatteen toteutumiseen vaikuttavat myös lasten huoltajien 
päätökset. Opetuslautakunnan talousarvioehdotuksessa valtuustotason 
tavoitteena on, että peruskoulun 1. luokkalaisista yleisopetukseen tuli-
joista suomenkielisissä peruskouluissa 82 % ja ruotsinkielisissä perus-
kouluissa 88 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai jatkaa 
painotetussa opetuksessa. Vastaavat tavoitteet kuudesluokkalaisten 
yleisopetuksen oppilaiden kohdalla ovat suomenkielisissä peruskou-
luissa 86 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 85 %. Lähikouluperiaat-
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teen toteuttamisessa on otettava huomioon, että helsinkiläisiä lapsia 
käy vuosittain noin 8 800 lasta muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja 
perusopetuksessa. 

Opetuslautakunnan hyväksymien palveluverkon koulutuspoliittisten ta-
voitteiden lisäksi palveluverkon muutostarvetta arvioidaan vuosittain 
väestöennusteiden perusteella. Perusopetuksen lähikouluperiaate 
edellyttää, että uusille alueille huolehditaan peruskoulupalvelut. Samal-
la tulee voida luopua toimitiloista oppilasmäärien laskiessa. Tilojen käy-
tön tehottomuudesta olisi seurauksena, että resursseja käytettäisiin 
kasvavassa määrin tiloihin. Esimerkiksi vuosina 2005–2013 opetusvi-
rasto on saanut peruskouluihin ja lukioihin uutta koulutilaa noin 1 500 
oppilaspaikan verran ja luopunut samana ajanjaksona peruskoulu- ja 
lukiotiloista noin 5 000 oppilaspaikan osalta. Myös opetustoimen vuosi-
en 2014–2023 tilankäyttösuunnitelmassa tilankäyttö tehostuu oppilas-
kohtaisten neliöiden laskiessa. 

Kasvavalle ammatilliselle koulutukselle tarvitaan koulutukseen soveltu-
vat lisätilat sekä niiden varustaminen koneilla ja laitteilla, jotta uudet 
koulutuspaikat voidaan ottaa käyttöön. Opetuslautakunta antoi kiinteis-
tölautakunnalle 26.3.2013 (§ 30) lausunnon opetustoimen talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2014–2018. 
Opetuslautakunta totesi tilanpuutteen korjaamiseksi tarvittavan välttä-
mättä 3 800 opiskelijapaikkaa, jotta nuorten koulutustakuu voidaan to-
teuttaa ja ammatillista koulutusta Helsingin kaupungissa asiallisesti tar-
jota. Välittömästi lukuvuodesta 2013–2014 alkaen tarvitaan lisää joko 
kaupungin omia tai ulkopuolisilta vuokrattuja tilapäisiä tiloja pysyvien ti-
lojen valmistumiseen asti 1 000 opiskelijapaikkaa. 

Opetusviraston irtaimen omaisuuden hankintojen eli koulu- ja oppilai-
tostilojen kalustamiseen, varustamiseen ja tietotekniikkahankintoihin 
vuodelle 2014 myönnetty 11 miljoonan euron raami on nimellisesti sa-
ma kuin vuonna 2012, joten hintatason nousu huomioiden resurssit 
laskevat. Hankintoja on jouduttu voimakkaasti sopeuttamaan jo nykyi-
sellä määrärahatasolla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän 
kasvu edellyttää uusien tilojen sekä peruskorjauksesta valmistuvien ti-
lojen käyttöönottoa, joiden varustamisesta aiheutuu opetusviraston 
karsittujenkin suunnitelmien mukaan noin 10 miljoonan euron korotus-
tarve irtaimen omaisuuden perushankinnan vuoden 2014 taloudelliseen 
raamiin. 

Esittelijä opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot Keijo Lax, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86339, keijo.lax(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 249 
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HEL 2013-003792 T 00 00 03 

Päätös 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Talousarvioaloitteessa esitetään vuoden 2014 raamiin ja vuosien 2014 
- 2016 taloussuunnitelmaan opetustoimelle kolmea miljoonaa euroa 
palvelun kehittämiseen sekä investointimäärärahojen korottamista. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistötoimi toteuttaa tai hankkii hal-
lintokuntien käyttöön tiloja kaupunginhallituksen hyväksymien Tila-
hankkeiden käsittelyohjeiden mukaisella tavalla. Tilakeskus hankkii tar-
koitukseen soveltuvat tilat poikkihallinnollisessa yhteistyössä valmistel-
tujen ja opetustoimen hyväksymien tarvepäätösten mukaisesti vuoden 
2014 menoraamin puitteissa. Koska tilahankkeiden prosessit ulottuvat 
useammalle vuodelle, investointipäätöksissä on huomioitava useam-
man vuoden menoraamit taloussuunnitelman mukaisesti. 

Uudis- ja peruskorjausten investointimäärärahojen käytöstä päätetään 
Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisella tavalla. Palveluhallintokun-
tien tilatarpeet sovitetaan talousarvion menoraamiin sekä lähivuosien 
taloussuunnitelmaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa. Viime vuosina teknisten peruskorjaus-
hankkeiden osuus on kasvanut. Rakennusten ikääntymisen ja ylläpito-
korjauskulujen kasvun johdosta peruskorjausinvestointien suunnitel-
mallinen ohjelmointi on tullut yhä vaativammaksi. Tilahankkeiden suun-
nittelussa pyritään kuitenkin aina kehittämään myös palvelutilojen toi-
minnallisuutta poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Suunnittelussa ote-
taan huomioon tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet ja muuntojoustavuus. 
Esimerkiksi liikuntatilojen yhteiskäyttö huomioidaan jo niiden sijoittami-
sessa kaavoitusvaiheessa. Lisäksi opetustoimella on oma tilanvaraus-
järjestelmä tilojen iltakäytön edistämiseksi. Palvelutilaverkon kehittämi-
nen on osa palveluverkon kehittämistä, josta vastaa palvelun tuottava 
hallintokunta. 

Tilapalveluiden tuottaminen on palvelutuottamisen näkökulmasta ope-
ratiivista toimintaa. Tilakeskus ei voi priorisoida eri palvelutoimia, vaan 
sen tulee priorisoida rakennusten korjaustarpeet terveellisyyden ja tur-
vallisuuden mukaan ja toteuttaa uudishankkeet poikkihallinnollisessa 
yhteistyössä valmisteltujen ja palvelun tuottavien hallintokuntien hyväk-
symien tarvepäätösten mukaisesti valtuustossa päätetyn menoraamin 
puitteissa. 

Esittelijä tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466, jarmo.raveala(a)hel.fi 
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59 
Vt Hakasen ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloite       
kulttuurituotannon ja kaupunkikulttuurihankkeiden kehittämisestä 

HEL 2013-003793 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvion raa-
miin ja taloussuunnitelmaan 2014–2016  lisätään 1,0 milj. euroa kult-
tuurikeskuksen kulttuuritalojen oman tuotannon, innovatiivisten uusien 
kaupunkikulttuurihankkeiden ja kulttuuritalokonseptin toteuttamiseen ja 
kehittämiseen. 

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon 
viitaten, että Helsingin kulttuuristrategian toimipaikkarakenteen arvioin-
nin yhteydessä on tehty linjaus, ettei nykyisenkaltaisia kaupungin yk-
sinomaisella vastuulla olevia kulttuuritaloja enää rakenneta. Toisaalta 
nykyisten toimipaikkojen toimintaedellytykset turvataan ja alueellisia 
toimijoita vahvistetaan. Lisäksi kehitetään avustusjärjestelmää, joka on 
joustava ja tehokas muuttuvan taide- ja kulttuurikentän tukemiseen. 

Kaupungin tukemat kulttuuripalvelut ovat lähtökohtaisesti taloudellisesti 
ja alueellisesti kaikkien saavutettavissa. Kulttuurikeskus vahvistaa 
vuonna 2014 alueellisia kulttuurikeskuksiaan sekä niistä käsin tuettavia 
palveluita ja aloitteita. Alueiden ja niiden asukkaiden eriarvoistumiske-
hitystä pyritään tasaamaan monin kaupungin yhteisin projektein. Tai-
teen tuottamisessa on suuntaus kohti yhteistuotantoja ja monitoimijai-
sia tuotantomalleja. Asukaslähtöinen, alueellinen kulttuuri- ja tapahtu-
matoiminta voimistuu kulttuurikeskuksen toiminnassa ja sen tukemi-
seen luodaan rakenteita. Vuoden 2014 talousarviossa määrärahaa on 
lisätty alueellisten kulttuuripalveluiden kehittämiseen. 

Kulttuurikeskuksen alueellisissa kulttuurikeskuksissa on säännöllistä, 
suosittua senioritoimintaa. Kulttuurikeskus ja sen alueelliset kulttuuri-
keskukset tekevät tiivistä ja rakenteellista yhteistyötä helsinkiläisten 
koulujen ja opetusviraston kanssa. Lisäksi lasten ja nuorten erillismää-
rärahasta on kohdennettu erillismäärärahaa kulttuuritoimintaan tehoste-
tusti sellaisille alueille, joissa vapaa-ajan harrastaminen nuorten kes-
kuudessa on vähäisintä. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on myöntänyt myös erillistä avustusmää-
rärahaa taidelaitosten yhteisölliseen toimintaan kahtena perättäisenä 
vuotena. Kiinnostus alueelliseen toimintaan taidelaitosten, -
oppilaitosten ja yhteisöjen keskuudessa on kasvussa ja alueellisessa 
kulttuuripalveluiden tuottamisessa taidelaitoksilla on merkittävä rooli. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 39 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 07.05.2013 § 60 

HEL 2013-003793 T 00 00 03 

Päätös 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non: 

Helsingin kulttuuristrategiassa on linjattu, että vuosina 2012 -2017 kult-
tuurikeskus ei tavoittele osaksi kulttuurikeskuksen omaa organisaatiota 
lisää toimipisteitä. Uusille kaupunkialueille pyritään järjestämään palve-
lut avustamalla olemassa olevia tai syntyviä taideyhteisöjä kasvavan 
palvelutarpeen kattamiseen. Kumpikin tapa toteuttaa kulttuuripalveluita 
työllistää taiteilijoita sekä taiteen ja taideopetuksen tuotanto-
organisaatioita. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on todennut tarpeen alueellisten kulttuu-
rikeskusten toimintaedellytysten parantamiseksi. Kulttuurikeskuksen 
vuoden 2014 koskevassa talousarvioehdotuksessa ollaan suuntaa-
massa hieman lisää määrärahoja näiden toimipaikkojen kehittämiseen. 
Viimeisten viiden vuoden aikana alueellisten kulttuurikeskusten toimin-
tamahdollisuudet ovat asteittain kaventuneet taloudellisten säästöjen ja 
yleisen kustannustason nousun vuoksi. Useasta alueellisesta toimitilas-
ta (Kurkimäen korttelitalo, Nordsjö-Rastis, Aino Acktén huvila) on myös 
jouduttu kokonaan luopumaan. 

Kulttuurikeskus pitää merkittävänä, että kaupunkistrategioissa painotet-
tua yhteisöllisyyttä ja kansalaisvetoista toimintaa myös taiteen kentällä 
on mahdollista vahvistaa. Kulttuurikeskus pitää aloitteen tekijöiden ta-
voin tärkeänä, että alueelliset kulttuuritalot kehittyvät yhä myös ei-
kaupallisten kulttuuriesitysten areenoina, jotka tuovat taiteen tasaveroi-
sesti eri kaupunginosiin ja lisäävät kulttuurin saavutettavuutta helsinki-
läisten keskuudessa. Kulttuurikeskus onkin oman toimintansa sekä 
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avustamiensa yhteisöjen kautta luomassa selkeämpää alueellisen kult-
tuurityön mallia. 

Myös taidelaitokset voivat toteuttaa yhteisöllisiä hankkeita. Tällaiseen 
toimintaan on kahtena vuonna kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla ollut 
haettavissa erillinen avustusmääräraha. Kiinnostus alueelliseen toimin-
taan taidelaitosten, -oppilaitosten ja yhteisöjen keskuudessa on kas-
vussa ja moni taho on tutustunut esim. Lyonin käytössä olevaan alueel-
liseen kulttuurityön malliin, jonka toteuttamisessa taidelaitoksilla on 
merkittävä rooli. 

Kulttuurikeskuksissa on ajoittain työskennellyt yhteisötaitelijoita tai suo-
rasta toimeksiannosta taiteilijoita kaupunki- ja ympäristötaidetapahtu-
mien toteuttamiseksi keskuksien läheisyydessä olevissa ulkotiloissa. 
Näistä on saatu hyviä kokemuksia. Kulttuurikeskuksella on myös jaet-
tavanaan lähikulttuuriavustuksia kaupunkilaisten omiin kulttuurihank-
keisiin. 

Kulttuurikeskuksen alueellisissa kulttuurikeskuksissa on säännöllistä, 
suosittua senioritoimintaa. Parhaillaan ollaan kouluttamassa ensimmäi-
siä vapaaehtoisia ”kulttuurikavereita” ikäihmisten saattamiseksi esityk-
siin, näyttelyihin tai muihin kulttuuritapahtumiin. Joillain kulttuurikeskuk-
silla on myös kummivanhainkoteja. Kulttuurikeskuksella on yhteinen 
suunnittelija sosiaali- ja terveysviraston kanssa kulttuurisen vanhustyön 
muotojen kehittämiseksi. 

Kulttuurikeskus ja sen alueelliset kulttuurikeskukset tekevät tiivistä ja 
rakenteellista yhteistyötä helsinkiläisten koulujen ja opetusviraston 
kanssa. Tästä on esimerkkinä koulupäivän osana toteutettava kulttuuri-
keskuksen 5 x 2 –taideopetus, jossa koululaiset saavat taiteilijaopetta-
jan johdolla viisi kahden tunnin opetuskertaa taiteilijaopettajan johdolla. 
Tämä tarjonta ulottuu jokaiseen helsinkiläiseen peruskoululaiseen. 

Kulttuuritoimintaa on kaupungin eritysrahoituksin (esim. Lasu ja Lähiö-
projekti) suunnattu tehostetusti sellaisille alueille, joissa vapaa-ajan 
harrastaminen nuorten keskuudessa on vähäisintä. Tällaisia ovat mm. 
osana Ruutia toimivat nuorten Operaatio Pulssi Kannelmäen ja Malmin 
seuduilla sekä Bändikoulut ja Tempo-orkesterit kymmenessä Itä- ja 
Koillis-Helsingin koulussa. 

Käsittely 

07.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Risto Kolanen: uusi virke kahden nykyisen virkkeen väliin kappaleessa 
4: 
Kulttuurikeskus pitää aloitteen tekijöiden tavoin tärkeänä, että alueelli-
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set kulttuuritalot kehittyvät yhä myös ei-kaupallisten kulttuuriesitysten 
areenoina, jotka tuovat taiteen tasaveroisesti eri kaupunginosiin ja li-
säävät kulttuurin saavutettavuutta helsinkiläisten keskuudessa. 

Kannattajat: Sami Muttilainen 

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. 

Esittelijä 
va. kulttuurijohtaja 
Veikko Kunnas 

Lisätiedot 
Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874 

paiju.tyrvainen(a)hel.fi 
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60 
Vt Seppo Kanervan ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloite         
kuplahallin tai pelihallin rakentamisesta nuorisolle Lauttasaareen 

HEL 2013-003794 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, Lauttasaareen suunniteltaisiin ja ra-
kennettaisiin nuorisolle joko kuplahalli tai kiinteä pelihalli. Paikaksi eh-
dotettiin ns. koirapuistoa Lauttasaarentien ja Länsiväylän välissä. 

Khs toteaa, että Lauttasaaressa sijaitsee jo koulujen yhteydessä olevia 
sisäliikuntatiloja sekä yksityinen Etera-halli. Tarvittaessa kaupunki on 
vuokrannut opetustoimen tarvitsemia liikuntavuoroja Etera-hallista. Li-
säksi Lauttasaaresta on hyvät liikenne- ja joukkoliikenneyhteydet muu-
alla sijaitseviin halleihin, kuten Hernesaareen rakennettavaan kuplahal-
liin. 

Khs viittaa liikuntalautakunnan lausuntoon ja pitää Lauttasaaren alueen 
sisäliikuntapalveluiden tarjonnan kehittämisen kannalta sekä taloudelli-
sesti että toiminnallisesti ensisijaisena jonkin nykyisen liikuntatilan laa-
jentamista. Tällainen hanke on jo meneillään Lauttasaaren yhteiskou-
lulla. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 15.5.2013 lainan Lauttasaaren 
yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n omistukseen perustettavalle lii-
kuntahallikiinteistöyhtiölle. 

Yhdistyksen tarkoituksena on rakentaa 3 230 brm2 liikuntatilojen laa-
jennus Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen. Kustannusarvio on koko-
naisuudessaan noin 6 milj. euroa ja siitä noin 85 % rahoitetaan kau-
pungin myöntämillä lainoilla. Päivisin tilat ovat nuorison koululiikunnan 
käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin tiloja vuokrataan alueen asuk-
kaille sekä liikuntaseuroille. 

Hankesuunnitelman mukaan liikuntasali mahdollistaa ylemmän tason 
palloilujoukkueen harjoittelun ja pelin. Sali on myös jaettavissa kahdek-
si pienemmäksi saliksi, joiden mitat riittävät kilpaurheilukäyttöön mm. 
salibandyyn, koripalloon, käsipalloon, lentopalloon ja salijalkapalloon. 
Lisäksi varustukseen kuuluu 420 hengen katsomo, palloseinä, kiipeily-
seinä, puolapuut ja käännettävä peiliseinä. 

Lisäksi Khs toteaa, että liikuntaviraston rakentamisohjelmassa on va-
rattu yhteensä 1,1 milj. euroa Lauttasaaren liikuntapuiston kunnostami-
seen vuosina 2013–2015. Liikuntapuistoon rakennetaan kumirouhete-
konurmi sekä juoksuratoja ja ympäristöä uusitaan. Tämä on merkittävä 
parannus Lauttasaaren pallourheilulle. Kumirouhetekonurmi parantaa 
pelikokemusta ja sitä on mahdollista käyttää pitkälle syksyyn asti ja ai-
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kaisesta keväästä. Talveksi kentälle tulee luonnonjää terveellistä ulko-
liikuntaa varten. 

Khs katsoo, että nykyisen 435 miljoonan euron investointiraamin sisällä 
ei ole tällä hetkellä siirrettävissä lisämäärärahoja hallin rakentamiseen. 
Jatkovuosinakaan tämä ei ole mahdollista, ellei muiden toimialojen in-
vestointeja karsita vastaavasti. Liikuntarakentaminen on toteutettava 
liikuntaviraston rakennushankkeille ositettujen määräahojen puitteissa.   
Liikuntavirasto asettaa hankkeet tärkeysjärjestykseen talousarvioehdo-
tuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen mukaan. Ensisi-
jaisia ovat tällöin peruskorjaushankkeet ja ylläpitokustannuksia vähen-
tävät korvaavat hankkeet sekä uusien asuntoalueiden toteuttamiseksi 
välttämättömät hankkeet. Sisähalli lisäisi ylläpitokustannuksia, eikä sen 
voida katsoa olevan Lauttasaaren uusien alueiden toteuttamisen kan-
nalta välttämätön peruspalveluinvestointi. Toisen sisähallin toteuttami-
nen kaupungin rahoittamana hankkeena ei näyttäisi olevan mahdollista 
lähivuosina. 

Khs toteaa, että kuplahalleja on rakennettu seurojen toimesta Käpylään, 
Myllypuroon, Jakomäkeen ja Pakilaan. Lisäksi seurojen toimesta ollaan 
rakentamassa kuplahallia Pajamäkeen. Lauttasaaren lähellä Jätkäsaa-
ressa ollut kuplahalli siirtyy Hernesaareen. 

Khs katsoo, että jalkapalloseuroilla on mahdollista jatkossakin rakentaa 
kustannuksellaan kuplahalleja liikuntatoimen osoittamille kentille tai 
muille alueille yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviras-
ton ja rakennusviraston 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 Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013  

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 111 

HEL 2013-003794 T 00 00 03 

Päätös 
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Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Seppo Kanerva ja eräät muut ovat esittäneet talousarvioaloitteessaan, 
että Lauttasaareen suunniteltaisiin ja rakennettaisiin nuorisolle kupla- 
tai jopa kiinteä pelihalli. Paikaksi esitetään ns. koirapuistoa lauttasaa-
rentien ja moottoritien välissä. 

Koirapuisto sijaitsee rakennusviraston hallinnoimalla alueella, joten lii-
kuntatoimi ei voi suunnitella tai rakentaa siihen mitään. Liikuntavirastol-
la ei ole Lauttasaaressa aluetta, jolle voisi halleja rakentaa. Lauttasaa-
ren liikuntapuistossa kunnostetaan parhaillaan urheilukenttää ja siinä 
olevaa pelikenttää, jolle tulee tekonurmi. Liikuntapuistoon parannetaan 
myös lähiliikuntamahdollisuuksia. Alueelle ei kuitenkaan ole kaavailtu 
hallia. 

Liikuntavirasto on pitänyt Lauttasaaren alueen sisäliikuntapalveluiden 
tarjonnan kehittämisen kannalta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti 
ensisijaisena jonkin nykyisen liikuntatilan laajentamista. Tästä johtuen 
liikuntavirasto on suhtautunut periaatteessa myönteisesti Lauttasaaren 
yhteiskoulun laajennussuunnitelmiin. Liikuntahallin suunnittelu palloilun 
ylimpien sarjatasojen pelipaikkana (salibandy, koripallo, käsipallo, len-
topallo ja futsal) on omalta osaltaan kasvattanut tilojen ja katsomon ko-
koa. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785 

 

Nuorisolautakunta 16.05.2013 § 51 

HEL 2013-003794 T 00 00 03 

Päätös 

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Lauttasaaren peruspiirin alueella asuu 1 658 nuorta ikäryhmässä 7-18-
vuotiaat. Ruoholahdessa ko. ikäryhmään kuuluvien määrä on 465. 
Ruoholahden nuorisotalolla on aloitettu jalkapallotoiminta kesällä 2012 
ja se on ollut erittäin suosittua ja olisi suotavaa, että toiminta voisi jat-
kua läpi vuoden. Epävirallisten ryhmien on vaikea saada käyttövuoroja 
koulujen saleihin ja sisähallitiloihin. 
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Lauttasaaressa sijaitsee kaksi ala-astetta, joiden liikuntasalit eivät riitä 
koulujen omille ryhmille, joten koulut käyttävät Etera-hallia. Lauttasaa-
ressa sijaitsevan yläkoulun liikuntasalin laajentaminen on ollut suunnit-
teilla. Pulmana on kuitenkin se, että koulu on yksityinen ja laajentami-
sen rahoitus on ollut ongelmallista. Sali on kohtuullisen kokoinen, mutta 
sen käyttöaste on korkea eikä uusilla ryhmillä ole käytännössä mahdol-
lista saada vuoroja salista. Etera-hallin toimintaa hallinnoi kaksi urhei-
luseuraa. Myös tämän hallin käyttöaste on erittäin korkea. Salitilat on 
varattu kaikkina aukiolopäivinä klo 17.00 - 22.00. Lisäksi nuorten oma-
ehtoisten ryhmien osalta hallin hinta, 40 euroa tunnilta, on kovin korkea. 

Lauttasaaressa on heikot mahdollisuudet harrastaa talvella palloilulaje-
ja. Lähin täysikokoinen jalkapallokenttä, joka soveltuu talvella harjoitte-
luun, sijaitsee Talissa. Tämä hallin on aktiivisessa ympärivuotisessa 
käytössä, mutta käyttövuorot jakautuvat ensisijaisesti aktiivisille harras-
tajille eri urheiluseurojen, kuten HJK:n ja FC Viikinkien, kautta. Suomen 
Palloliiton Helsingin piirin (2009a) mukaan olosuhdeongelma Helsingis-
sä talvella 2009 tarkoitti, että kaupungin noin 14 000 lisenssijalkapalloi-
lijan ja tuhansien satunnaisten harrastajien käytössä oli vain kahdeksan 
talviharjoitteluun tarkoitettua jalkapallohallia ja lisäksi neljä lämmitettä-
vää ulkokenttää, joista kolme sijaitsi Töölössä ja yksi Itä-Helsingin Puo-
tilassa. Lauttasaaressa oleva Etera -hallikin on soveltuva lähinnä futsal 
-käyttöön ja näin ollen ei palvele jalkapalloilijoita lajin varsinaisessa har-
joittelussa. Halli on myös jatkuvasti varattu hallin aukiolopäivinä klo. 
16:00 – 23:00. 

Helsingin uudessa strategiaohjelmassa painotetaan sitä, että kaikilla 
nuorilla tulisi olla mahdollisuus harrastamiseen. Lisäksi strategiaohjel-
man tavoitteena on lisätä kaikkien helsinkiläisten liikuntaa ja kannustaa 
erityisesti vähän liikkuvia ryhmiä aloittamaan liikuntaharrastus. Nuoriso-
lautakunta pitää tärkeänä, että Lauttasaaressa parannetaan lasten ja 
nuorten mahdollisuuksia liikunnalliseen harrastustoimintaan. Uuden 
kuplahallin rakentaminen tai Lauttasaaren yhteiskoulun salitilojen laa-
jentaminen ovat varteenotettavia vaihtoehtoja liikuntamahdollisuuksien 
parantamiseen. 
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