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1 
Valtuutettu Sirkku Ingervon ja 63 muun talousarvioaloite aamupuu-
rokokeilun jatkamisesta ja laajentamisesta 

HEL 2013-009004 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki varaa vuoden 
2015 budjettiin riittävät määrärahat ammatillisen oppilaitosten opiskeli-
joille määräaikaiseen maksuttomaan aamupuurokokeiluun. 

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että 
maksuttoman puuroannoksen tarjoaminen merkitsisi opetusviraston ta-
loudelliseen kehykseen vähintään 400 000 euron määrärahalisäystä 
vuonna 2015. Määrärahan lisäys on ristiriidassa Helsingin kaupungin 
strategiaohjelman 2013–2016 ja sen talouden tasapaino- ja tuottavuus-
tavoitteiden kanssa. Tilanteessa, jossa joudutaan kohdistamaan sopeu-
tustoimenpiteitä useisiin opetustoimintaa tukeviin ja täydentäviin palve-
luihin, lautakunta katsoo, että nykytasoiset kouluruokahuoltopalvelut 
ovat riittävät, monipuoliset ja aterioiden laatu ja ateriavaihtoehdot voi-
daan turvata. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan jatkuvasti osallistu-
maan maksuttomaan lounasateriointiin päivittäin. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Ingervo Sirkku talousarvioaloite Kvsto 19.6.2013 asia 21 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 27.05.2014 § 98 

HEL 2013-009004 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB2FA0EF3-C7ED-4D08-B603-3D51DEA12DAA%7D&vsId=%7B9B87A2C1-81F7-497A-9BDB-D2F4913AEAE9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BA03039A3-9C1C-4960-90AA-A8D9850FC155%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että opiskelijat syövät päivittäin tarjol-
la olevan aterian ja, että sen laatu on opiskelijaruokailulle asetettujen 
tavoitteiden mukainen. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 §:n mukaan päätoimisis-
sa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työ-
päivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulu-
tuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. 

Opetuslautakunta toteaa, että määräaikaisen opiskelijoille maksutto-
man aamupuuron tarjoamiskokeilun pituuden tulisi olla vähintään yh-
den lukukauden pituinen. Riittävän pitkä kokeilujakso varmistaa vasta 
oikeiden johtopäätösten teon aamupuuron vaikutuksista esimerkiksi 
opiskelijoiden läsnäoloon, jaksamiseen ja opintojen keskeyttämiseen. 
Lukukauden aikana ovat nähtävissä myös ammattiopiston erilaisten 
opintojaksojen vaikutukset palvelutarpeeseen. 

Maksuton puurotarjoilu päättyi 31.12.2012. Tällä hetkellä opiskelijoille 
myytävän puuroannoksen hinta on 1,20 euroa. Annos sisältää puuron 
ja lasin maitoa. Mikäli opiskelijoilla olisi oikeus opiskelupäivänä maksut-
tomaan puuroannokseen yhden lukukauden aikana 50 prosentin käyt-
töasteen ja vuoden 2014 opiskelijamäärien mukaan arvioituna, maksut-
toman puuroannoksen tarjoaminen merkitsisi vähintään noin 400 000 
euron määrärahalisäystä opetusviraston vuoden 2015 taloudelliseen 
kehykseen. Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi opetusvirastolla tulisi 
olla käytettävissä riittävästi määrärahoja kokeilujakson toteuttamiseen 
samanaikaisesti kaikissa Stadin ammattiopiston toimipaikoissa. 

Stadin ammattiopistossa on viime vuosien aikana pyritty erilaisin toi-
menpitein ennaltaehkäisemään opintojen keskeyttämistä. Opintojen 
keskeyttämisellä on yhteys nuorisotakuun toteutumiseen, mutta kes-
keyttämissyyt ovat hyvin monimuotoiset, minkä vuoksi on mahdotonta 
selvittää eri asioiden vaikutuksia toisiinsa. 

Opiskelunsa keskeyttäneiden määrä aleni jonkin verran lukuvuonna 
2012–2013 (17,4 %) lukuvuoteen 2011–2012 (20,1 %) verrattuna. 
Myös opintojen läpäisyaste on noussut viime vuosina ammatillisessa 
koulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnon suoritti vuonna 2013 kol-
messa vuodessa 51,1 %, kun vuonna 2012 läpäisyaste oli 46,9 %. 

Opetuslautakunta pitää ensisijaisena tavoitteena, että opiskelijalle 
maksuton lounasateria on monipuolinen, vaihteleva, riittävä ja, että ate-
rioiden laatu sekä ateriavaihtoehdot voidaan turvata myös tulevaisuu-
dessa ja sitä, että opiskelijoita kannustetaan läsnä olleessaan syömään 
päivittäin opiskelija-ateria. 
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Opetusvirasto noudattaa koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen määrära-
havarausten osalta Helsingin kaupungin talousarvion laatimisohjeita. 
Opetuslautakunta toteaa, että opetusvirastolle annetun vuoden 2015 
taloudellisen kehyksen puitteissa opiskelijaruokapalveluissa ei ole 
mahdollista lisätä määrällisesti ruokapalveluita ja niiden edellyttämiä 
määrärahoja tilanteessa, jossa samanaikaisesti opetusviraston talou-
delliseen kehykseen kohdistuu mittavia määrärahaleikkauksia. Opetus-
viraston määrärahojen sopeuttamistarve on vuonna 2015 yli 20 miljoo-
naa euroa. Myös ammatillisessa koulutuksessa joudutaan tekemään 
merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307 

airi.rintamaki(a)hel.fi 



Aloite Kvsto 19.6.2013 (asia nro 21)
~~7^)/t(^

TALOUSARVIOALOITE 19.6.2013

Stadin ammatillisen oppilaitoksen aamupuurokokeilun jatkamisesta ja

laajentamisesta

Stadin ammattioppilaitoksen Vallifan Sturenkadun yksikössä oli rehtorin päätöksellä onnistunut

;;r^ kokeilu aamupuuron tarjoamisesta opiskelijoille. Opiskelijat tulivat ahkerammin kouluun ja jaksoivat

§ paremmin opiskella. Yhteinen aamupuuro lisäsi opiskelijoiden ryhmäytymistä ja kiinnittymistä

°.^ opintoihinsa, vaikka opiskelupaikan saamisen keskiarvo olisi ollut alhainen.

o
l

CV3
Keskeyttämisprosentti Stadin ammatillisessa oppilaitoksen perustutkinnoissa on suuri.

c& Nuorisotakuun toteuttamiseksi on tärkeää vähentää ammatillisten opintojen keskeyttämistä. On

syytä selvittää laajemmin, että olisiko aamupuuron tarjoaminen on yksi toimiva ja edullinen keino

vaikuttaa opintojen keskeyttämisprosentin alenemiseen.

Kaurapuuron tarjoamis-kokeilua voisi laajentaa siten, että kaikissa Helsingin kaupungin toisen

asteen ammatillisissa oppilaitoksissa aamulla olisi ennen koulupäivän alkua mahdollisuus

maksuttomaan kaurapuuroannokseen.

^3
^)

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmistellessa vuoden 2015 ja

taloussuunnitelmakauden budjettia, varataan riittävät määrärahat Helsingin kaupungin "r-

ammatillisten oppilaitosten määräaikaiseen opiskelijoille maksuttomaan

aamupuurokokeiluun.

Esitämme myös, että aamupuurokokeilun päätyttyä tehdään johtopäätökset

nuorisotakuun toteutumisen näkökulmasta ja päätetään jatkosta.

Sirkku Ingervo, Vihreät
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2 
Valtuutettu Seppo Kanervan ja kuuden muun talousarvioaloite sisä-
liikuntatilojen saamisesta Lauttasaareen 

HEL 2013-012972 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen  vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Lauttasaareen Myllykallion kou-
lun ja moottoritien välissä olevaan ns. koirapuistoon rakennettaisiin 
lämmin halli mahdollisine uima-altaineen. 

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. 

Lisäksi Khs toteaa, että Lauttasaaressa sijaitsee jo koulujen yhteydes-
sä olevia sisäliikuntatiloja sekä yksityinen Etera-halli jota on vuokrattu 
koululiikuntaan tarvittaessa. Lisäksi Lauttasaaresta on hyvät liikenne- ja 
joukkoliikenneyhteydet muualla sijaitseviin liikuntatiloihin. 

Liikuntaviraston rakentamisohjelmissa on varattu yhteensä 1,5 milj. eu-
roa Lauttasaaren liikuntapuiston kunnostamiseen vuosina 2012–2015. 
Liikuntapuistoon rakennetaan kumirouhetekonurmi sekä juoksuratoja ja 
ympäristöä uusitaan. Tämä on merkittävä parannus Lauttasaaren lii-
kuntapaikkoihin. Kumirouhetekonurmea on mahdollista käyttää pitkälle 
syksyyn asti ja aikaisesta keväästä. Talveksi kentälle tulee luonnonjää 
terveellistä ulkoliikuntaa varten. 

Khs katsoo, että nykyisestä investointiraamista ei ole osoitettavissa 
enää lisämäärärahoja muiden sisähallien tai uima-altaiden rakentami-
seen Lauttasaareen. Tilakeskus, liikuntavirasto ja opetusvirasto asetta-
vat hankkeet tärkeysjärjestykseen talousarvioehdotuksen ja talous-
suunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen mukaan. Ensisijaisia ovat tällöin 
peruskorjaushankkeet ja ylläpitokustannuksia vähentävät korvaavat 
hankkeet sekä uusien asuntoalueiden toteuttamiseksi välttämättömät 
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hankkeet. Lauttasaaren sisäliikuntatilat eivät sisälly talousarvion liikun-
taviraston rakentamisohjelmaan. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 9.10.2013 asia 14 

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 27.05.2014 § 98 

HEL 2013-012972 T 00 00 03 

Lausunto 

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Seppo Kanervan talousarvioaloitteesta, joka koskee sisälii-
kuntatilojen saamiseksi: 

Seppo Kanerva ja eräät muut ovat esittäneet talousarvioaloitteessaan, 
että Lauttasaareen Myllykallion koulun ja moottoritien välissä olevaan 
ns. koirapuistoon rakennettaisiin lämmin halli mahdollisine uima-
altaineen. 

Koirapuisto sijaitsee rakennusviraston hallinnoimalla alueella, joten lii-
kuntatoimi ei voi suunnitella tai rakentaa siihen esitetyn kaltaista hallia. 
Liikuntavirastolla ei ole Lauttasaaressa aluetta, jolle voisi halleja raken-
taa. Lauttasaaren liikuntapuistossa kunnostetaan parhaillaan urheilu-
kenttää ja siinä olevaa pelikenttää, jolle tulee tekonurmi. Liikuntapuis-
toon parannetaan myös lähiliikuntamahdollisuuksia. Alueelle ei kuiten-
kaan ole kaavailtu hallia. 

Liikuntavirasto on pitänyt Lauttasaaren alueen sisäliikuntapalveluiden 
tarjonnan kehittämisen kannalta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti 
ensisijaisena jonkin nykyisen liikuntatilan laajentamista. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 
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Lisätiedot 
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785 

 

Kiinteistölautakunta 27.05.2014 § 297 

HEL 2013-012972 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Seppo Kanervan ym. 9.10.2013 tekemästä talousarvioaloitteesta seu-
raavan lausunnon: 

Talousarvioaloitteessa esitetään lämmintä liikuntahallia mahdollisine 
uima-altaineen rakennettavaksi Lauttasaaren Myllykallion peruskoulun 
korjauksen ja laajennuksen yhteydessä. Liikuntahalli olisi päivisin kou-
lujen käytössä ja iltaisin yleisessä käytössä. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että Lauttasaaren Myllykallion peruskoululle 
on investointiohjelmassa varaus noin 3 000 brm²:n laajennukselle ja 
peruskorjaukselle vuosina 2021 - 2022. Suunnitelma on vielä selvitys-
vaiheessa. 

Kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjeiden 
mukaisesti tilakeskus toteuttaa tai hankkii toimitilat hallintokuntien käyt-
töön lukuun ottamatta liikuntavirastoa, pelastuslaitosta ja liikelaitoksia, 
jotka toteuttavat itse omat hankkeensa. Muiden kuin tilakeskuksen 
hankkeet ovat tilakeskuksen ns. pääomavuokrakohteita, joissa tar-
veselvityksen tekee ao. virasto tai liikelaitos. Tämän vuoksi erillisen lii-
kuntahallin tarpeellisuuden arvioiminen ei kuulu kiinteistöviraston toimi-
alaan. 

Liikuntatiloja on toteutettu myös opetustoimelle osana kouluhankkeita. 
Jos koulun yhteyteen tarvitaan erillinen kaupungin liikuntatila, tämän 
tarpeellisuuden arvioivat liikuntavirasto ja opetustoimi yhteistyössä. 
Hanke sovitetaan menoraamiin poikkihallinnollisessa yhteistyössä pal-
veluhallintokuntien, kaupunginkanslian taloussuunnitteluosaston sekä 
tarvittaessa tilakeskuksen kanssa. Yleensä liikuntatilat pyritään sijoit-
tamaan koulujen läheisyyteen siten, että ne palvelisivat päivisin koulu-
laisia ja olisivat iltaisin yleisessä käytössä ja siten mahdollisimman te-
hokkaassa käytössä. 

Kun tilat sijaitsevat koulussa, niiden iltakäytön varaamiseen käytetään 
opetustoimen Web Timmi -järjestelmää. Kun tilat ovat liikuntaviraston 
hallinnoimassa tilassa, vastaa tilojen iltakäytöstä liikuntavirasto. Myös 
nykyisissä Lauttasaaren koulurakennuksissa on liikuntasaleja koulujen 
omassa käytössä sekä iltakäytössä. Peruskoulu käyttää liikunnan ope-

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BFB797970-87C4-4607-8275-1E4CE54402B4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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tuksessa myös Lauttasaaren Etera-hallia. Lisäksi Lauttasaaren yhteis-
koulun rakennuksessa on uimahalli. Kun laajennuksen ja peruskorjauk-
sen hankesuunnittelu käynnistyy, laaditaan hankkeesta tarkempi tilaoh-
jelma ja samassa yhteydessä arvioidaan myös liikuntatilojen tarve edel-
lä kuvatulla tavalla. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466 

jarmo.raveala(a)hel.fi 
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3 
Valtuutettu Björn Månssonin ja 11 muun talousarvioaloite kielikyl-
pyryhmän perustamisesta 

HEL 2014-001945 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulisi vahvis-
taa kielikylpytoimintaa. Esityksen mukaan kielikylpyopetusta tulisi lisätä 
syksystä 2015 lähtien ja uusien kielikylpyryhmien perustamiseksi varat-
taisiin 120 000 euroa talousarvioon 2015. 

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että 
Helsingissä järjestetään suomenkielisille lapsille kielikylpytoimintaa 
ruotsinkielellä eri päiväkodeissa.  Kunnallista kielikylpytoimintaa täy-
dennetään ostopalvelusopimuksella. Käytäntönä on, että päiväkotien 
kielikylpyryhmistä lapset siirtyvät lähimpiin perusopetuksen kielikylpy-
luokkiin. Kielikylpyopetusta tarjoavista kouluista tiedotetaan vanhemmil-
le kielikylpypäiväkoteihin hakeuduttaessa. Tavoitteena on huolehtia kie-
likylpyopetuksen tasapuolisesta tarjonnasta koko kaupungissa. En-
simmäiseltä luokalla alkavaa kielikylpyopetusta järjestetään Kallion, 
Lauttasaaren, Meilahden, Puotilan ja Roihuvuoren ala-asteen kouluilla 
sekä Taivallahden peruskoulussa. Vuosiluokkien 7-9 kielikylpyopetusta 
tarjotaan Alppilan ja Meilahden yläasteen kouluissa ja Taivallahden pe-
ruskoulussa. 

Oppilaaksiotto kielikylpyopetukseen on nk. ensisijaista 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 2016. Kieliope-
tuksen verkko tarkistetaan osana perusopetuksen kieliohjelmaa ope-
tussuunnitelman tarkistusprosessissa syksyllä 2014 ja samalla arvioi-
daan kielikylpyopetuksen laajuus ja riittävyys. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
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Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Månsson Björn talousarvioaloite Kvsto 12.2.2014 asia 13 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 27.05.2014 § 97 

HEL 2014-001945 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Kielikylpyopetus on osa Helsingin suomenkielisten peruskoulujen mo-
nipuolista kieliohjelmaa. Tavoitteena on huolehtia opetuksen tasapuoli-
sesta tarjonnasta koko kaupungin tasolla. Ensimmäiseltä luokalta alka-
vaa kielikylpyopetusta järjestetään Kallion, Lauttasaaren, Meilahden, 
Puotilan ja Roihuvuoren ala-asteen kouluilla sekä Taivallahden perus-
koulussa. Kielikylpyopetusta annetaan vuosiluokille 7–9 Alppilan yläas-
teella, Meilahden yläasteella ja Taivallahden peruskoulussa. Kielikylpy-
opetuksessa opiskelee lukuvuonna 2013–2014 ala-asteella 633 oppi-
lasta ja yläasteella 138 oppilasta. 

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen (13.9.2005 § 
102) mukaan kielikylpyopetus on ensisijaista oppilaaksiottoa, jossa op-
pilaalla on ensisijainen oikeus päästä muuhun kuin kunnan osoitta-
maan lähimpään, tarkoituksenmukaiseen kouluun kielikylvyn perusteel-
la. Ensisijainen oppilaaksiotto tuottaa koulumatkaetuuden. Kielikylpy-
oppilaat saavat tarvittaessa koulumatka-avustuksena HSL:n koululais-
kortin, mikäli koulumatkan pituus 1–6 luokilla on yli 2 km ja 7–9 luokilla 
yli 3 km. Kielikylpykouluun varataan oppilaspaikkoja oman alueen lähi-
koulutarpeen lisäksi erikseen kielikylpyoppilaille. 

Kielikylpyopetuksen tarjontaa on kehitetty yhteistyössä päivähoidon 
kanssa. Kielikylpyopetuksen ryhmäkoot ovat riippuvaisia päivähoidon 
kielikylpytarjonnan laajuudesta. Alkavalle kielikylpyluokalle tarvitaan 
noin 20–25 oppilasta, jotta voidaan turvata opetuksen jatkuvuus myös 
ylemmillä vuosiluokilla. Koko kaupungin tasolla vuosiluokkien 1–6 kieli-
kylpytarjonta on vastannut kysyntään. Kielikylvyn palveluverkkoa tar-
kastellaan vuosittain yhteistyössä päivähoidon kanssa. Kielikylpyope-
tuksen verkko tarkistetaan osana perusopetuksen kieliohjelmaa ope-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6B28ED3D-5A40-4C45-B631-BB6019022C0E%7D&vsId=%7B76620FC9-A056-4E66-AB9E-6C7C7D23DB37%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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tussuunnitelman tarkistusprosessissa syksyllä 2014. Mahdolliset muu-
tokset tulevat voimaan 1.8.2016. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208 

taina.tervonen(a)hel.fi 
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4 
Valtuutettu Gunvor Brettschneiderin ja neljän muun talousarvioaloi-
te lumenpoiston sukupuolivaikutusten arvioinnista 

HEL 2014-001946 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki arvioisi kaupungin lu-
menpoiston vaikutuksia liikkumismahdollisuuksiin sukupuolten välisen 
tasa-arvon toteutumisen kannalta ja ryhtyvän mahdollisiin toimiin tasa-
arvoisemman lumenpoiston toteuttamiseksi. 

Khs toteaa viitaten annettuihin lausuntoihin, että Helsingin kaupungin 
talvihoidon yleisiin toimivuusvaatimuksiin kuuluvat katujen ja muiden 
kulkuväylien turvallisuus, terveellisyys, käytettävyys ja viihtyisyys. Ka-
duilla ja muilla kulkuväylillä liikkujan on voitava luottaa siihen, että liik-
kuminen voi tapahtua turvallisesti. Kulkuväylän pinnan tulee olla niin 
puhdas ja karkea, että se ei aiheuta liukastumis- tai suistumisvaaraa 
normaalia varovaisuutta noudattaen. 

Hoitotoimenpiteillä pyritään siihen, että eri tavoin liikkuvat voivat iästä 
tai toimintarajoitteesta riippumatta käyttää katuja ja muita yleisiä alueita 
tasa-arvoisesti. Kaupunki seuraa järjestelmätasolla asukkaiden tyyty-
väisyyden muutoksia ja tutkii alueittaisia eroja säännöllisin asukas-
kyselyin. Asukastyytyväisyyden mahdollisen huonontumisen syyt pyri-
tään selvittämään ja pyritään löytämään korjaavat toimet. 

Katujen luokittelussa on pyritty järjestämään kaikille käyttäjille tasaver-
taiset liikkumismahdollisuudet voimavarojen puitteissa. Helsingin kadut 
sekä jalankulun- ja pyöräilynväylät on jaettu ylläpidossa kolmeen hoito-
luokkaan, jotka määräytyvät muun muassa kadun vilkkauden ja liiken-
nekoostumuksen mukaan. Esimerkiksi kadut, joilla on paljon joukkolii-
kennettä, on luokiteltu korkeatasoisimpaan 1.hoitoluokkaan. Lisäksi 
alueiden hoitoluokitusta on arvioitu läheisten palveluiden, kuten päivä-
kotien ja koulujen sijaintien mukaan. 

Eniten tyytymättömyyttä on herättänyt asuntokatujen talvihoito, jossa ei 
ole onnistuttu tavoitteiden mukaisesti kuluneiden runsaslumisten talvien 
aikana. Tilannetta korjataan mahdollisuuksien mukaan jatkossa. Kan-
takaupungissa jalkakäytävien talvihoito on tontinomistajien vastuulla. 
Kaupunginhallitus kehotti 12.11.2012 § 1270 päätöksellään yleisten 
töiden lautakuntaa toteuttamaan tontinomistajien puhtaanapito- ja talvi-
kunnossapitovelvollisuuksien vaiheittain siirtämisen kaupungin vastuul-
le myös kantakaupungissa vuoteen 2020 mennessä. Tarkoituksena on 
yhdenmukaistaa, tehostaa ja parantaa kantakaupungin puhtaanapitoa 
ja talvihoitoa. 
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Helsingin katujen talvihoidossa sukupuolten ja eri ihmisryhmien välinen 
tasa-arvo otetaan huomioon ja talvihoitoa kehitetään saatujen asukas-
palautteiden perusteella jatkuvasti. Siitä syystä erillinen selvitys suku-
puolten välisen tasa-arvon toteutumisesta kaupungin nykyisessä talvi-
hoidossa nähdään tarpeettomaksi. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Brettschneider Gunvor talousarvioaloite Kvsto 12.2.2014 asia 12 (jul-
kaisuversio) 

Päätöshistoria 

Yleisten töiden lautakunta 20.05.2014 § 202 

HEL 2014-001946 T 00 00 03 

Lausunto 

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Helsingin kaupungin talvihoidon yleisiin toimivuusvaatimuksiin kuuluvat 
katujen ja muiden kulkuväylien turvallisuus, terveellisyys, käytettävyys 
ja viihtyisyys. Kaduilla ja muilla kulkuväylillä liikkujan on pääsääntöises-
ti voitava luottaa siihen, että liikkuminen voi tapahtua turvallisesti. Kul-
kuväylän pinnan tulee olla niin puhdas ja karkea, että se ei aiheuta liu-
kastumis- tai suistumisvaaraa normaalia varovaisuutta noudattaen. 

Hoitotoimenpiteillä pyritään siihen, että eri tavoin liikkuvat voivat iästä 
tai toimintarajoitteesta riippumatta käyttää katuja ja muita yleisiä alueita 
tasa-arvoisesti. Kaupunki seuraa järjestelmätasolla asukkaiden tyyty-
väisyyden muutoksia ja tutkii alueittaisia eroja säännöllisin asukas-
kyselyin. Asukastyytyväisyyden mahdollisen huonontumisen syyt pyri-
tään selvittämään ja pyritään löytämään korjaavat toimet. 

Katujen luokittelussa on pyritty järjestämään kaikille käyttäjille tasaver-
taiset liikkumismahdollisuudet voimavarojen puitteissa. Helsingin kadut 
sekä jalankulun- ja pyöräilynväylät on jaettu ylläpidossa kolmeen hoito-
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luokkaan, jotka määräytyvät muun muassa kadun vilkkauden ja liiken-
nekoostumuksen mukaan. Esimerkiksi kadut, joilla on paljon joukkolii-
kennettä, on luokiteltu korkeatasoisimpaan 1. hoitoluokkaan. Lisäksi 
alueiden hoitoluokitusta on arvioitu läheisten palveluiden, kuten päivä-
kotien ja koulujen sijaintien mukaan. 

Eniten tyytymättömyyttä on herättänyt asuntokatujen talvihoito, jossa ei 
ole onnistuttu tavoitteiden mukaisesti kuluneiden runsaslumisten talvien 
aikana. Tilannetta korjataan mahdollisuuksien mukaan jatkossa. 

Kantakaupungissa jalkakäytävien talvihoito on tontinomistajien vastuul-
la. Kaupunginhallitus kehotti 12.11.2012 § 1270 päätöksellään yleisten 
töiden lautakuntaa toteuttamaan tontinomistajien puhtaanapito- ja talvi-
kunnossapitovelvollisuuksien vaiheittain siirtämisen kaupungin vastuul-
le myös kantakaupungissa vuoteen 2020 mennessä. Tarkoituksena on 
yhdenmukaistaa, tehostaa ja parantaa kantakaupungin puhtaanapitoa 
ja talvihoitoa. 

Sukupuolten ja eri ihmisryhmien välinen tasa-arvo otetaan huomioon 
Helsingin nykyisessä talvihoidossa, ja tasa-arvon jatkokehitys on kiin-
teä osa kaupungin jatkuvaa ylläpitosuunnittelua. Siitä syystä erillinen 
selvitys tasa-arvon toteutumisesta kaupungin nykyisessä talvihoidossa 
nähdään tarpeettomaksi. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Osmo Torvinen 

Lisätiedot 
Esko Laiho, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38381 

esko.laiho(a)hel.fi 
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5 
Valtuutettu Marcus Rantalan ja neljän muun talousarvioaloite ruot-
sinkielisten nuorten psykiatrisesta hoidosta 

HEL 2014-001948 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään rahoituksen varaamisesta ruotsinkie-
listen nuorten psykiatristen palvelujen hankkimiseksi Folkhälsanilta. 

Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tuottavat sosiaali- 
ja terveysvirasto terveysasemilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, 
perheneuvolassa ja nuorisoasemilla sekä opetusvirasto koulukuraatto-
rin ja koulupsykologin palveluin. Erikoistason nuorisopsykiatrisista pal-
veluista vastaa Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri (HUS) eri 
avo- ja sairaalapalveluillaan. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu-
ja tarjoavat myös järjestöt. Kaikkia näitä palveluja on saatavana ruotsin 
kielellä. 

Asiakasnuori ja/tai hänen perheensä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon 
toiseen palvelumuotoon hoidon porrastuksen käytäntöjen ja sopimus-
ten mukaisesti. Nuorten mielenterveyspalveluissa noudatetaan sekä 
suomen- että ruotsinkielisten palvelujen osalta yhtenäistä toimintamal-
lia. Ruotsinkielisten palvelujen saatavuutta, jonotusaikoja ja henkilökun-
tatilannetta seurataan jatkuvasti. Haasteita aiheuttaa ruotsinkielisen 
henkilökunnan saatavuus. 

Aloitteessa ehdotettava nuorisopsykiatristen palvelujen osto yksittäisel-
tä palvelutuottajalta 200 000 eurolla ei ole mahdollista, koska tämän 
suuruinen hankinta edellyttää kilpailutusta. Kyseinen palvelu ei myös-
kään kuulu voimassa olevaan palvelumalliin, jossa nuorisopsykiatrian 
erikoisalan palvelujen järjestämisestä vastaa HUS. 

Talousarvio ei sisällä erillistä varausta nuorisopsykiatristen palvelujen 
hankkimiseksi Samfundet Folkhälsanilta. Talousarviomäärärahojen tar-
kempi kohdentaminen tehdään syksyllä laadittavien käyttösuunnitelmi-
en valmistelun yhteydessä. Käyttösuunnitelmasta päättää lautakunta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 
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Liitteet 

1 Rantala Marcus talousarvioaloite Kvsto 12.2.2014 asia 14 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 242 

HEL 2014-001948 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tuottavat sosiaali- 
ja terveysvirasto terveysasemilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, 
perheneuvolassa ja nuorisoasemilla sekä opetusvirasto koulukuraatto-
rin ja koulupsykologin palveluin. Erikoistason nuorisopsykiatrisista pal-
veluista vastaa Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri (HUS) eri 
avo- ja sairaalapalveluillaan. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu-
ja tarjoavat myös järjestöt. Kaikkia näitä palveluja on saatavana ruotsin 
kielellä. 

Asiakasnuori ja/tai hänen perheensä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon 
toiseen palvelumuotoon hoidon porrastuksen käytäntöjen ja sopimus-
ten mukaisesti. 

Nuorten mielenterveyspalveluissa noudatetaan sekä suomen- että 
ruotsinkielisten palvelujen osalta yhtenäistä toimintamallia. Ruotsinkie-
listen palvelujen saatavuutta, jonotusaikoja ja henkilökuntatilannetta 
seurataan jatkuvasti. Haasteita aiheuttaa ruotsinkielisen henkilökunnan 
saatavuus. 

Aloitteessa ehdotettava nuorisopsykiatristen palvelujen osto yksittäisel-
tä palvelutuottajalta 200 000 eurolla ei ole mahdollista, koska tämän 
suuruinen hankinta edellyttää kilpailutusta. Kyseinen palvelu ei myös-
kään kuulu voimassa olevaan palvelumalliin, jossa nuorisopsykiatrian 
erikoisalan palvelujen järjestämisestä vastaa HUS. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä varausta nuorisopsykiatristen palve-
lujen hankkimiseksi Samfundet Folkhälsanilta. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B20502695-305A-4BB0-A3EB-3ABB205A3B33%7D&vsId=%7B9E192FB7-0FF0-4E68-B10B-A47C24224CF3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BF9FD971F-82A5-48C4-B4A1-006D711998D6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on kaikissa elämänkaaren 
vaiheissa tärkeää, koska se parantaa ymmärretyksi tulemista. Varsin-
kin mielenterveyden ongelmissa ja arkaluontoisia henkilökohtaisia asi-
oita käsiteltäessä tämä on hyvän hoitosuhteen edellytys. Omankielisten 
palvelujen puuttuminen sekä viiveet omankielisen hoidon piiriin pää-
syssä voivat heikentää henkilön ja hänen läheistensä terveydentilaa ja 
hyvinvointia.” 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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6 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja viiden muun talousarvioaloite henkilös-
tön palkkauksesta 

HEL 2014-001949 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2015 talousarvion raa-
miin ja vuosien 2015–2017 taloussuunnitelman pohjaan lisätään 25 milj. 
euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseen 
ns. Helsinki-lisällä tai muulla henkilöstöryhmien kanssa sovittavalla ta-
valla. 

Khs toteaa, että kunta-alan virka- ja työehtosopimukset (2014–2016) 
perustuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulokseen Työlli-
syys- ja kasvusopimukseksi. Sopimusten mukaiset yleiskorotukset to-
teutetaan vuosittain. 

Khs toteaa lisäksi, että Helsingin kaupungilla käytössä oleva palkitse-
misen kokonaisuus muodostuu kannustavan ja motivoivan rahallisen 
palkitsemisen lisäksi monipuolisesta valikoimasta henkilöstöetuja ja ai-
neettoman palkitsemisen välineitä. 

Naisten palkkatasoon pyritään vaikuttamaan mm. tukemalla naisten 
urakehitystä Helsingissä. Valmisteilla olevan henkilöstön tasa-
arvosuunnitelman tavoitteet perustuvat kaupungin strategiaohjelman 
linjauksiin. Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman tavoitteet ja sen kehit-
tämistoimenpiteet ovat muun muassa naisjohtajien määrän lisääminen, 
tasa-arvoisen palkitsemisjärjestelmän edistäminen, työn ja muun elä-
män yhteensovittamisen parantaminen sekä johtamisen ja toimintakäy-
täntöjen kehittäminen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 12.2.2014 asia 16 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BADAD1586-4E30-4D15-AFCD-D22F6D7F0761%7D&vsId=%7B798DCAB6-339D-4024-8C28-49CF1D255AE0%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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7 
Valtuutettu Päivi Storgårdin ja 16 muun talousarvioaloite psykiatri-
sen hoidon saamisesta ruotsiksi 

HEL 2014-001951 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään rahoituksen varaamista ruotsinkielisen 
psykiatrisen hoidon turvaksi ja kehittämiseksi. 

Mielenterveyspalvelut järjestetään Helsingissä porrasteisesti siten, että 
tutkimukseen ja hoitoon ottamisessa sovelletaan valtakunnallisia ja 
paikallisesti sovittuja suosituksia perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon työnjaosta. Aikuisten ensisijainen hoitopaikka on terveys-
asema, josta tarvittaessa ohjataan eteenpäin. Sosiaali- ja terveysviras-
to ja erikoissairaanhoito tarjoavat kaikkia mielenterveyden ja psykiatri-
an palveluja suomen kielen lisäksi myös ruotsin kielellä. 

Ruotsinkielisten aikuisten psykiatrinen avohoito tarjotaan sosiaali- ja 
terveysviraston Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen ruotsinkielisessä 
työryhmässä. Myös muissa psykiatria- ja päihdekeskuksissa on valmi-
us hoitaa äidinkielenään ruotsia puhuvia potilaita. Psykiatrista ruotsin-
kielistä vuodeosastohoitoa voidaan antaa Auroran sairaalassa, mutta 
pyrkimyksenä on tarjota tätä hoitoa ensisijaisesti Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin (HUS) HYKS Psykiatriakeskuksen ruotsinkieli-
sellä vuodeosastolla. Potilaat ohjataan sinne Auroran psykiatrisen päi-
vystyksen kautta. Potilaiden äidinkieleen kiinnitetään nykyisin erityistä 
huomiota ja pääsy ruotsinkieliselle osastolle on nopeutunut (jonotusai-
ka 0 - 10 vrk). Joissain tapauksissa ruotsinkieliset potilaat toivovat voi-
vansa asioida suomen kielellä ja tällaisissa tapauksissa toivetta nouda-
tetaan. 

Psykiatristen vuodeosastopaikkojen lukumäärän tulisi kansallisen Mieli 
2009 -ohjelman mukaan olla asukasmäärään suhteutettuna 0,4 promil-
lea, joka Helsingin ruotsinkielisen väestön osalta tarkoittaa 14 paikkaa, 
joten aloitteessa mainittu 70 paikan tavoite on ylimitoitettu. Pienen eril-
lisen kieliryhmittäisten vuodeosaston ylläpito olisi kysynnän vaihtelun, 
toiminnan kehittämisen ja talouden kannalta vaikeaa. Tämä koskee 
myös päiväosastotoimintaa. Ruotsinkielisiä psykiatrisia asumispalveluja 
ei kilpailutuksen kautta ole saatu hankittua. 

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tuottaa 
sosiaali- ja terveysvirasto terveysasemilla, neuvoloissa, koulu- ja opis-
keluterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja nuorisoasemilla, varhais-
kasvatusvirasto omissa toimipisteissään sekä opetusvirasto kouluku-
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raattorin ja koulupsykologin palveluin. Matalan kynnyksen mielenterve-
yspalveluja lapsille ja nuorille tarjoavat myös järjestöt. 

Erikoistason lasten ja nuorten psykiatrisista palveluista vastaa HUS eri 
avo- ja sairaalapalveluillaan. Kaikkia edellä mainittuja palveluja on saa-
tavana myös ruotsin kielellä. Asiakaslapsi tai -nuori ja hänen perheen-
sä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon toiseen palvelumuotoon hoidon 
porrastuksen yhtenäisen työnjaon mukaisesti. Uusi toimija lasten mie-
lenterveyspalvelujen palveluketjussa on 2.5.2014 käynnistynyt Helsin-
gin kaupungin lastenpsykiatrinen työryhmä, joka vastaa lastenpsykiat-
riasta perustasolle palautuvien lasten jatkohoidosta. Työryhmässä 
työskentelee lastenpsykiatrin, myös ruotsinkielisen, lisäksi sosiaalityön-
tekijä, psykologi ja sairaanhoitajia. Lisäksi sosiaali- ja terveysviraston 
Mathilda Wrede -instituutissa on meneillään ruotsinkielisten nuorten 
mielenterveyspalvelujen tarvetta koskeva tutkimus, jonka tuloksia tul-
laan hyödyntämään palveluja kehitettäessä. 

Ruotsinkielisten psykiatristen palvelujen saatavuutta, jonotusaikoja ja 
henkilökuntatilannetta seurataan jatkuvasti ja korjaavia toimenpiteitä to-
teutetaan tarvittaessa osana normaalia toimintaa. Haasteita aiheuttaa 
ruotsia äidinkielenään puhuvan henkilökunnan saatavuus. Palvelujen 
riittävään tarjontaan ja oikeaan kohdentumiseen vaikutetaan koor-
dinoimalla ruotsin kieltä osaavan henkilökunnan työtapoja ja sijoittumis-
ta. Lisäksi selvitetään uusia yhteistyömahdollisuuksia psykiatrian eri-
koissairaanhoidon kanssa, jolloin väestöpohjan laajenemisen kautta 
saattaa olla mahdollista laajentaa myös palveluvalikoimaa. 

Talousarvio ei sisällä erillistä määrärahaa esitettyyn kohdennukseen. 

Talousarviomäärärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään syksyllä 
laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Käyttösuunni-
telmasta päättää lautakunta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Storgård Päivi talousarvioaloite Kvsto 12.2.2014 asia 15 
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Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 240 

HEL 2014-001951 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Mielenterveyspalvelut järjestetään Helsingissä porrasteisesti siten, että 
tutkimukseen ja hoitoon ottamisessa sovelletaan valtakunnallisia ja 
paikallisesti sovittuja suosituksia perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon työnjaosta. Aikuisten ensisijainen neuvonta-, arviointi- ja 
hoitopaikka on terveysasema, josta tarvittaessa ohjataan eteenpäin. 
Sosiaali- ja terveysvirasto ja erikoissairaanhoito tarjoavat kaikkia mie-
lenterveyden ja psykiatrian palveluja suomen kielen lisäksi myös ruot-
sin kielellä. 

Ruotsinkielinen terveysasemapalvelu on keskitetty kolmelle ruotsinkie-
liselle tiimille, jotka toimivat Munkkiniemen, Myllypuron ja Viiskulman 
terveysasemien yhteydessä. Tiimit tuottavat hoidon tarpeen arvion ja 
neuvonnan puhelimessa sekä lääkärin ja hoitajan vastaanotolla ruot-
sinkielellä. Ruotsinkielisellä asukkaalla on oikeus valita, haluaako hän 
hoitoa yllä mainituilta asemilta vai muulta valitsemaltaan terveysase-
malta. Valinnan helpottamiseksi sosiaali- ja terveysviraston verk-
kosivuilla on terveysasemien työntekijöiden (lääkärien, terveydenhoita-
jien, sairaanhoitajien) kohdalle merkitty ”sv”, mikäli henkilöllä on hyvä 
ruotsin kielen suullinen taito. 

Aikuisten psykiatrinen hoito 

Kaikilla terveysasemilla annetaan apua mielenterveyden kriisitilanteissa 
sekä hoidetaan lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden häiriöitä. Tarvit-
taessa terveysasemalääkäri ohjaa potilaan psykiatrian poliklinikalle. 

Äkillisissä psykiatrisissa kriisitilanteissa potilas tai hänen läheisensä 
voivat ottaa yhteyttä psykiatrian poliklinikalle suoraan. Terveysaseman 
tai psykiatrian poliklinikan ollessa suljettuna, kiireellisissä mielenterve-
ysongelmissa voi hakeutua terveyskeskuspäivystykseen. Kiireellisen 
psykiatrisen sairaalahoidon tarpeessa olevat aikuiset voivat hakeutua 
Auroran sairaalan päivystysyksikköön. 

Ruotsinkielisten aikuisten psykiatrinen avohoito tarjotaan sosiaali- ja 
terveysviraston Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen Etelän psykiatri-
an poliklinikan Kivelän toimipisteen ruotsinkielisessä työryhmässä. 
Myös muissa psykiatria- ja päihdekeskuksissa on valmius hoitaa äidin-
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kielenään ruotsia puhuvia potilaita. Psykiatrista ruotsinkielistä vuode-
osastohoitoa voidaan antaa Auroran sairaalassa, mutta pyrkimyksenä 
on tarjota tätä hoitoa ensisijaisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin (HUS) HYKS Psykiatriakeskuksen ruotsinkielisellä vuodeosas-
tolla. Potilaat ohjataan sinne Auroran psykiatrisen päivystyksen kautta. 
Potilaiden äidinkieleen kiinnitetään nykyisin erityistä huomiota ja pääsy 
ruotsinkieliselle osastolle on nopeutunut (jonotusaika 0 - 10 vrk). Osas-
ton muuttuminen suljetuksi osastoksi on parantanut erityisesti ruotsin-
kielisten potilaiden psykoosisairauksien hoitoa, sillä kyseessä on poti-
lasryhmä, joka erityisesti hyötyy hoidosta omalla äidinkielellään. Jois-
sain tapauksissa ruotsinkieliset potilaat toivovat voivansa asioida suo-
men kielellä ja tällaisissa tapauksissa toivetta noudatetaan. 

Psykiatristen vuodeosastopaikkojen lukumäärän tulisi kansallisen Mieli 
2009 -ohjelman mukaan olla asukasmäärään suhteutettuna 0,4 promil-
lea, joka Helsingin ruotsinkielisen väestön osalta tarkoittaa 14 paikkaa, 
joten aloitteessa mainittu 70 paikan tavoite on ylimitoitettu. Pienen eril-
lisen kieliryhmittäisten vuodeosaston ylläpito olisi kysynnän vaihtelun, 
toiminnan kehittämisen ja talouden kannalta vaikeaa. Tämä koskee 
myös päiväosastotoimintaa. Ruotsinkielisiä psykiatrisia asumispalveluja 
ei kilpailutuksen kautta ole saatu hankittua. 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja psykiatrinen hoito 

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tuottaa 
sosiaali- ja terveysvirasto terveysasemilla, neuvoloissa, koulu- ja opis-
keluterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja nuorisoasemilla, varhais-
kasvatusvirasto omissa toimipisteissään sekä opetusvirasto kouluku-
raattorin ja koulupsykologin palveluin. Matalan kynnyksen mielenterve-
yspalveluja lapsille ja nuorille tarjoavat myös järjestöt. Erikoistason las-
ten ja nuorten psykiatrisista palveluista vastaa HUS eri avo- ja sairaa-
lapalveluillaan. Kaikkia edellä mainittuja palveluja on saatavana myös 
ruotsin kielellä. 

Asiakaslapsi tai -nuori ja hänen perheensä ohjataan tarvittaessa jatko-
hoitoon toiseen palvelumuotoon hoidon porrastuksen yhtenäisen työn-
jaon mukaisesti. Kiireellisen psykiatrisen sairaalahoidon tarpeessa ole-
vat alle 16-vuotiaat otetaan vastaan HUS:n Lastenklinikan päivystysyk-
sikössä. Uusi toimija lasten mielenterveyspalvelujen palveluketjussa on 
2.5.2014 käynnistynyt Helsingin kaupungin lastenpsykiatrinen työryh-
mä, joka vastaa lastenpsykiatriasta perustasolle palautuvien lasten jat-
kohoidosta. Työryhmässä työskentelee lastenpsykiatrin, myös ruotsin-
kielisen, lisäksi sosiaalityöntekijä, psykologi ja sairaanhoitajia. Lisäksi 
sosiaali- ja terveysviraston Mathilda Wrede -instituutissa on meneillään 
ruotsinkielisten nuorten mielenterveyspalvelujen tarvetta koskeva tut-
kimus, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään palveluja kehitettäessä. 
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Palvelujen saatavuus 

Ruotsinkielisten psykiatristen palvelujen saatavuutta, jonotusaikoja ja 
henkilökuntatilannetta seurataan jatkuvasti ja korjaavia toimenpiteitä to-
teutetaan tarvittaessa osana normaalia toimintaa. Haasteita aiheuttaa 
ruotsia äidinkielenään puhuvan henkilökunnan saatavuus. 

Palvelujen riittävään tarjontaan ja oikeaan kohdentumiseen vaikutetaan 
koordinoimalla ruotsin kieltä osaavan henkilökunnan työtapoja ja sijoit-
tumista. Lisäksi selvitetään uusia yhteistyömahdollisuuksia psykiatrian 
erikoissairaanhoidon kanssa, jolloin väestöpohjan laajenemisen kautta 
saattaa olla mahdollista laajentaa myös palveluvalikoimaa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä erillistä varausta ruotsinkielisten psy-
kiatristen palvelujen järjestämiseen. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on kaikissa elämänkaaren 
vaiheissa tärkeää, koska se parantaa ymmärretyksi tulemista. Varsin-
kin mielenterveyden ongelmissa ja arkaluontoisia henkilökohtaisia asi-
oita käsiteltäessä tämä on hyvän hoitosuhteen edellytys. Omankielisten 
palvelujen puuttuminen sekä viiveet omankielisen hoidon piiriin pää-
syssä voivat heikentää henkilön ja hänen läheistensä terveydentilaa ja 
hyvinvointia.” 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B00735A0A-FE51-4F92-8FB0-C23515FA8E30%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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8 
Valtuutettu Kauko Koskisen ja 15 muun talousarvioaloite sorateiden 
asfaltoimisesta 

HEL 2014-002636 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan mm. seuraavaa: ”Me allekir-
joittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2015 talousarvioon vara-
taan niin suuri määräraha sorateiden kunnostamiseen, että siitä voi-
daan käyttää 3 miljoonaa euroa Koillis-Helsingin teihin.  Vastaava mää-
räraha on otettava myös taloussuunnitelmaan.  Tavoitteena tulee olla, 
että kaikki vanhat soratiet tulevat kunnostetuiksi vuoteen 2026 men-
nessä.” 

Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että tällä 
hetkellä sorakatuja on kaikkiaan 223. Niiden yhteispituus on noin 38 ki-
lometriä. Kaikkien katujen rakentaminen kestopäällysteisiksi kaduiksi 
maksaa vuoden 2014 hintatasolla noin 53 miljoonaa euroa. Määrässä 
eivät ole mukana Östersundomin alueliitoksessa Helsingille siirtyneiden 
alueiden soratiet. Koillisessa suurpiirissä sorakatuja on 164 eli noin 74 % 
kaikista sorakaduista. Koillisen suurpiirin sorakatujen yhteispituus on 
noin 24 kilometriä ja niiden rakentaminen kestopäällysteisiksi 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. Aloitteessa on mainittu tavoite saada kaupungin kaikki soratiet kun-
nostetuiksi vuoteen 2026 mennessä edellyttäisi, että sorakatujen ra-
kentamiseen olisi käytettävissä vuosittain noin 5 miljoonaa euroa. 

Talousarvion katumääräahojen puitteissa ei ole tällä hetkellä mahdollis-
ta sitoutua aloitteessa mainittuun 3 milj. euron vuotuiseen sorateiden 
kunnostamiseen Koillis-Helsingissä eikä 5 milj. euroon vuotuiseen ta-
soon, jolla kaikki kaupungin soratiet Östersundomia lukuun ottamatta 
saataisiin kunnostettua vuoteen 2026 mennessä. Talousarvion jäl-
keisinäkin vuosina sorateiden rakentamiseen kohdistettavat määrära-
hat arvioidaan vuosittain ja ne on sisällytettävä kulloinkin myönnettäviin 
katumäärärahoihin. Toteutusohjelman nopeuttamiseksi rakennusvirasto 
tulee selvittämään vaihtoehtoisia menetelmiä sorakatujen kunnostami-
seksi kestopäällysteisiksi kaduiksi. Virasto panostaa myös sorakatujen 
ympärivuotiseen ylläpitoon hyvän liikennöitävyyden varmistamiseksi. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Koskinen Kauko talousarvioaloite Kvsto 26.2.2014 asia 36 

Päätöshistoria 

Yleisten töiden lautakunta 13.05.2014 § 192 

HEL 2014-002636 T 00 00 03 

Lausunto 

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Tällä hetkellä rakentamattomia sorakatuja on kaikkiaan 223. Niiden yh-
teispituus on noin 38 kilometriä. Kaikkien katujen rakentaminen kesto-
päällysteisiksi kaduiksi maksaa vuoden 2014 hintatasolla noin 53 mil-
joonaa euroa. Määrässä eivät ole mukana Östersundomin alueliitok-
sessa Helsingille siirtyneiden alueiden soratiet. 

Koillisessa suurpiirissä sorakatuja on 164 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 mil-
joonaa euroa vuodessa.  Mikäli nykyinen investointitaso sorakatujen 
rakentamisessa jatkuu, kestää kaikkien sorakatujen rakentaminen 25–
30 vuotta. 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaikki sorakadut tulisi saada ra-
kennetuksi vuoteen 2026 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyt-
tää, että sorakatujen rakentamiseen on käytettävissä vuosittain noin 5 
miljoonaa euroa ja katujen uudisrakentamisen investointimäärärahaa 
kasvatetaan vuositasolla 4 miljoonalla eurolla. Suurin osa tästä sum-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF10D67D3-CB63-4FE5-AA6F-0443E2BF0188%7D&vsId=%7B4BB8CF49-ABD3-4A37-BBBD-CD0F252D8D6B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B593140E0-4342-4963-BF39-95F612A90051%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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masta tulee kohdistaa koillisen suurpiirin katujen rakentamiseen. Vaik-
ka investointimäärärahaa kasvatettaisiin jo vuodesta 2015, on tavoite 
kaikkien sorakatujen rakentamisesta kestopäällystetyiksi vuoteen 2026 
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 haasteellinen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja 
edellyttäisi toteutuakseen joko katujen investointimäärärahan korotta-
mista vuositasolla noin 5 miljoonalla eurolla tai asuntotuotantotavoit-
teista tinkimistä sorakatujen rakentamisen hyväksi. Sorakatujen toteu-
tusohjelmaa tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan ja erityisesti alu-
eiden täydennysrakentamiseen tukeutuen. Toteutusohjelman nopeut-
tamiseksi rakennusvirasto tulee selvittämään vaihtoehtoisia menetel-
miä sorakatujen saneeraamiseksi vaatimukset täyttäviksi kestopäällys-
teisiksi kaduiksi. Samoin sorakatujen ylläpitoon panostetaan niiden hy-
vän liikennöitävyyden varmistamiseksi ympärivuotisesti. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Osmo Torvinen 

Lisätiedot 
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360 

jarkko.karttunen(a)hel.fi 
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9 
Valtuutettu Seppo Kanervan ja kuuden muun talousarvioaloite lii-
kenneturvallisuuden parantamisesta 

HEL 2014-002639 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että liikenneturvallisuuden parantami-
seksi palkattaisiin kaksi poliisia antamaan liikennevalistusta kaupungin 
kaikissa kouluissa ja vuoden 2015 talousarvioon varattaisiin 150 000 
euron lisämääräraha ao. palvelua varten. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2015 talousarvioon Yhteisöjen 
tukeminen, Khn käytettäväksi (1 39 05) on varattu Helsingin liikenne-
turvallisuusyhdistys ry:n avustukseen 95 800 euroa. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsingin perusopetuksen ope-
tussuunnitelman sisältää periaatteet koulumatkan turvallisuudesta ja lii-
kennekasvatuksesta. Opetussuunnitelmassa (2005) todetaan muun 
muassa, että koulu edistää käytettävissään olevin keinoin koulumatkan 
turvallisuutta ja oppilaita kannustetaan omatoimisuuteen ja ohjataan 
ymmärtämään liikkumisen merkitys terveydelle. Lisäksi yhteistyössä 
kotien kanssa koulu ohjaa oppilaita vastuulliseen ja kohteliaaseen käyt-
täytymiseen koulumatkoilla. Valtioneuvosto määrittää valtakunnallises-
sa tuntijaossa eri oppiaineisiin käytettävät tuntimäärät, joita opetuksen 
järjestäjä ei voi itsenäisesti muuttaa. 

Syksyllä 2013 on käynnistetty Helsingin liikenneturvallisuuden kehittä-
misohjelma kaupunkisuunnitteluvirastossa tavoitteena pitkäjänteisen 
liikennekasvatuksen sisällyttäminen lasten ja nuorten kasvatukseen 
varhaiskasvatuksesta yläkouluikäisiin ja toisen asteen oppilaitoksiin asti. 
Ohjelman laadinnassa ovat mukana kaupungin useat hallintokunnat 
mukaan lukien opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto. Ohjelma val-
mistuu syksyllä 2014. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 26.2.2014 asia 38 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BABA2E84B-F280-451A-85E4-E04C77880E25%7D&vsId=%7B2619F7E8-20DB-45BD-A4D4-DC94BA48315D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 27.05.2014 § 100 

HEL 2014-002639 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kirjattu periaatteet 
koulumatkan turvallisuudesta ja liikennekasvatuksesta. Opetussuunni-
telmassa (2005) todetaan mm., että koulu edistää käytettävissään ole-
vin keinoin koulumatkan turvallisuutta ja oppilaita kannustetaan oma-
toimisuuteen ja ohjataan ymmärtämään liikkumisen merkitys terveydel-
le. Lisäksi yhteistyössä kotien kanssa koulu ohjaa oppilaita vastuulli-
seen ja kohteliaaseen käyttäytymiseen koulumatkoilla. 

Opetussuunnitelman aihekokonaisuudessa Turvallisuus ja liikenne 
luokka-asteiden 1-4 opetussuunnitelmassa korostuvat turvallisen lii-
kennekäyttäytymisen sisällöt. Nämä aihekokonaisuuden sisällöt ja ta-
voitteet sisältyvät eri oppiaineisiin eikä niitä opiskella erillisinä oppiai-
neina. Oppiaineisiin käytettävät tuntimäärät määritellään valtioneuvos-
ton hyväksymässä valtakunnallisessa tuntijaossa, eikä opetusvirasto 
voi opetuksen järjestäjänä niitä itsenäisesti muuttaa. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026 

kirsi.verkka(a)hel.fi 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.04.2014 § 125 

HEL 2014-002639 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle: 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on syksyllä 2013 käynnistetty Helsingin 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman valmistelu. Ohjelman laadin-
nassa ovat mukana kaupungin eri hallintokunnat mukaan lukien Ope-
tusvirasto ja Varhaiskasvatusvirasto. Ohjelman laadinnassa on noussut 
esiin tarve pitkäjänteisen liikennekasvatuksen saamiseen lasten ja 
nuorten kasvatukseen varhaiskasvatuksesta yläkouluikäisiin ja toisen 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B16815811-C24D-489F-A19D-13986F544484%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BBD458DAF-0A48-47A2-AE86-9FEE2BE779A6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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asteen oppilaitoksiin asti. Varsinaisten ohjelman toimenpide-esitysten 
muotoilu on kesken. Ohjelma valmistuu syksyllä 2014. 

Liikennekasvatuksen lisääminen oppiasteiden tuntikehykseen ja henki-
löresurssien varaaminen liikennekasvatukseen ovat kannatettavia toi-
menpiteitä. Budjettivaraus tulee kuitenkin osoittaa liikennekasvatukses-
ta vastaavien hallintokuntien varoista. 

Käsittely 

29.04.2014 Ehdotuksen mukaan 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjes-
tystä siten, että se käsitteli asiat Lsp/2-Lsp/4 heti asian Lsp/1 jälkeen. 

Esittelijä 
liikennesuunnittelupäällikkö 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106 

hanna.strommer(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BBD458DAF-0A48-47A2-AE86-9FEE2BE779A6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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10 
Valtuutettu Seija Muurisen ja 18 muun talousarvioaloite kaakkoisen 
alueen ikäihmisten palvelukeskuksen perustamisesta 

HEL 2014-002642 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteessa esitetään, että kaakkoiselle alueelle perustetaan ikäihmis-
ten palvelukeskus, joka palvelee erityisesti Laajasalon ja lähialueiden 
asukkaita. 

Khs toteaa viitaten annettuihin lausuntoihin, että sosiaali- ja terveysvi-
rastolla on 12 avointa palvelukeskusta, joista neljä kaupungin eteläi-
sessä, kaksi pohjoisessa, kolme läntisessä ja kolme itäisessä osassa. 
Itäisessä Helsingissä toimivat Kontulan, Myllypuron ja Roihuvuoren 
palvelukeskukset. Palvelukeskukset tarjoavat päiväaikaan monipuolista 
ja pääsääntöisesti maksutonta harrastus- ja muuta toimintaa eläkeläisil-
le ja työttömille. Toiminnalla edistetään ja tuetaan viraston strategian 
mukaisesti kotona asumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä. 

Aloitteessa on viitattu aikaisempiin suunnitelmiin rakentaa palvelukes-
kus Laajasalossa sijaitsevaan palvelutalo Rudolfiin rakennuksen pe-
ruskorjauksen yhteydessä. Rudolfin palvelutalon A rakennus on perus-
korjattu vuonna 1996 ja B-rakennus 2004, joten niissä ei ole peruskor-
jauksen tarvetta. Rudolfin palvelutalon A rakennukseen suunniteltiin 
vuosiksi 2014 - 2015 tilamuutoksia, jotta se soveltuisi paremmin muisti-
sairaille. Rakennuksen turvallisuutta on parannettu, mutta rakenteellis-
ten seikkojen vuoksi sitä ei pystytä kustannustehokkaasti korjaamaan 
muistisairaiden ryhmäkodeiksi. 

Sosiaali- ja terveysvirastossa on parhaillaan menossa kaksi merkittä-
vää prosessia, joissa tarkastellaan toimintaa ja sen kehittämistä myös 
palvelukeskusten asiakkaiden näkökulmasta. Valmisteilla on niin sano-
tun vanhuspalvelulain mukaisen kaupunkitasoisen suunnitelman laati-
minen toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Samoin on juuri 
valmistunut suunnitelma sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkosta. 
Suunnitelmissa otetaan huomioon keskeisesti kaupungin strategiaoh-
jelman tavoite, ettei kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimi-
tilojen kokonaispinta-alan määrä kasva strategiakaudella. Aloitteessa 
mainitut kaakkoisen alueen eli Laajasalon ja lähialueiden ikäihmisten 
palveluita koskevat ratkaisut liittyvät em. sosiaali- ja terveysviraston 
suunnitelmiin ja tulevat ratkaistaviksi niiden yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
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Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Muurinen Seija talousarvioaloite Kvsto 26.2.2014 asia 37 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 239 

HEL 2014-002642 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Sosiaali- ja terveysvirastolla on 12 avointa palvelukeskusta, joista neljä 
kaupungin eteläisessä, kaksi pohjoisessa, kolme läntisessä ja kolme 
itäisessä osassa. Itäisessä Helsingissä toimivat Kontulan, Myllypuron ja 
Roihuvuoren palvelukeskukset. Palvelukeskukset tarjoavat päiväaikaan 
monipuolista ja pääsääntöisesti maksutonta harrastus- ja muuta toimin-
taa eläkeläisille ja työttömille. Toiminnalla edistetään ja tuetaan viraston 
strategian mukaisesti kotona asumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä. 

Sosiaali- ja terveysvirastossa on parhaillaan menossa kaksi merkittä-
vää prosessia, joissa tarkastellaan toimintaa ja sen kehittämistä myös 
palvelukeskusten asiakaskohderyhmien näkökulmasta. Valmisteilla on 
niin sanotun vanhuspalvelulain mukaisen kaupunkitasoisen suunnitel-
man laatiminen toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter-
veyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Samoin 
valmisteilla on suunnitelma sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluver-
kosta. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata tässä vaiheessa uuden palve-
lukeskuksen perustamista kaakkoiseen Helsinkiin, vaan katsoo, että 
asiaan on syytä palata mainittujen suunnitelmien valmistuttua. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä uuden kaakkoisen alueen palvelu-
keskuksen perustamista. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BC74D04A4-65A9-4165-A040-6F9AE8738D77%7D&vsId=%7B9ECBDF56-C489-4B90-B2D6-5FE8C8AB33B7%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Aloitteessa mainitun talon osalta todetaan, että Palvelutalo Rudolfin A-
rakennus on peruskorjattu vuonna 1996 ja B-rakennus 2004, joten niis-
sä ei ole peruskorjauksen tarvetta. Sosiaalivirasto esitti vuonna 2010 A-
rakennukseen vuosille 2013 - 2014 tilamuutoksia, jotta se soveltuisi pa-
remmin muistisairaille. Rakennuksen turvallisuutta on parannettu, mut-
ta rakenteellisten seikkojen vuoksi sitä ei pystytä kustannustehokkaasti 
korjaamaan muistisairaiden ryhmäkodeiksi. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Monipuolisilla ja helposti saavutettavilla sosiaali- ja terveydenhuollon 
avopalveluilla voidaan tukea ja parantaa ikääntyneiden ja työttömien 
toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Tätä kautta on mahdollista vai-
kuttaa myös terveyteen ja hyvinvointiin sekä ehkäistä syrjäytymistä. 
Osana avopalveluja palvelukeskustoiminnalla voi olla tässä oma mer-
kittävä roolinsa.” 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 15.05.2014 § 261 

HEL 2014-002642 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Seija Muurisen ym. 26.2.2014 tekemästä talousarvioaloitteesta, joka 
koskee kaakkoiselle alueelle perustettavaa ikäihmisten palvelukeskusta, 
seuraavan lausunnon: 

Sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee tämän kevään aikana uuden pal-
veluverkkosuunnitelman. Tarkoitus on luoda koko Helsingin aluetta 
palveleva, kattava, eri sosiaalisia palveluja koskeva suunnitelma. Pal-
veluverkkosuunnitelmassa otetaan kantaa, mille alueille tarvitaan lisää 
palveluja ja mistä palveluista voidaan joidenkin alueiden osalta luopua. 

Sosiaali- ja terveysvirasto priorisoi tarjoamansa alueelliset palvelut. 
Kiinteistövirasto järjestää tarvittavat huonetilat talousarvion määräraho-
jen puitteissa palvelutuotantoon. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B5114FFC8-ED5F-4A22-B83B-F949FD9BB2AD%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Lisäksi kaupungin kaikkia hallintokunta sitoo kaupunginvaltuuston stra-
tegiapäätös siitä, ettei hallintokuntien käytössä oleva pinta-ala saa kas-
vaa ja tilojen käyttöä on tehostettava. 

Esittelijä 
vs. tilakeskuksen päällikkö 
Markku Metsäranta 

Lisätiedot 
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366 

sisko.von.behr(a)hel.fi 
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11 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja kahdeksan muun talousarvioaloite kau-
punginkirjaston ja kulttuurikeskuksen resurssien lisäämisestä 

HEL 2014-002643 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2015 talousarvion raa-
miin ja taloussuunnitelmaan 2015-2017 lisätään 1,0 milj. euroa käytet-
täväksi kaupungin kirjaston henkilöstön lisäämiseen ja 1,0 milj. euroa 
kulttuurikeskuksen resurssien vahvistamiseen, erityisesti osallistuvan 
kaupunkikulttuuritoiminnan kehittämiseksi sekä luopumista tavoitteesta 
vähentää muita tiloja keskustakirjaston ja Maunulan monitoimitalon 
valmistuessa. 

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että nykyinen henkilöstön taso on riittävä takaamaan laaduk-
kaat kirjastopalvelut. Kirjastojen alueellinen ja valtakunnallinen yhteis-
työ on lisääntynyt ja Helmet-verkkosivuston käyttöönotto on tehostanut 
henkilöstöresurssien käyttöä. Tämä on mahdollistanut henkilöstön jous-
tavan hyödyntämisen takaamalla kirjastopalvelut alueellisesti tasapuo-
lisesti. 

Kaupunginhallitus toteaa, että nykyinen kirjastoverkon muotoutuminen 
ja kehittyminen on seurannut kaupungin yleistä kehitystä ja uusia kir-
jastoja on perustettu kaupungin kasvaessa uusille alueille. Lisäksi stra-
tegiaohjelman mukaan kaupungin omassa käytössä oleva toimitilojen 
kokonaispinta-ala ei saa kasvaa strategiakaudella 2013-2016. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kulttuurikeskuksen toimipaikkarakenteen 
arvioinnin yhteydessä on tehty linjaus, ettei nykyisenkaltaisia yksin-
omaan kaupungin vastuulla olevia kulttuuritaloja enää rakennetta. Ny-
kyisten toimipaikkojen toimintaedellytykset pyritään turvaamaan ja alu-
eellisia toimijoita vahvistamaan. Lisäksi kehitetään avustusjärjestelmää, 
joka on joustava ja tehokas keino muuttuvan taide- ja kulttuurielämän 
tukemiseen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tukemat kulttuuripalvelut ovat 
taloudellisesti ja alueellisesti kaikkien saavutettavissa. Kulttuurikeskus 
vahvistaa vuonna 2015 alueellisia kulttuurikeskuksiaan sekä niistä kä-
sin tuettavia palveluja.  Alueiden ja niiden asukkaiden eriarvoistumis-
kehitystä pyritään tasaamaan monin kaupungin yhteisin projektein. Tai-
teen tuottamisessa on suuntaus kohti yhteistuotantoja ja monitoimijai-
sia tuotantomalleja. Alueellinen, asukaslähtöinen kulttuuri- ja tapahtu-
matoiminta voimistuu kulttuurikeskuksen toiminnassa ja sen tukemi-
seen luodaan rakenteita. 
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Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 26.2.2014 

Päätöshistoria 

Kiinteistölautakunta 27.05.2014 § 298 

HEL 2014-002643 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Yrjö Hakasen ym. 26.2.2014 tekemästä talousarvioaloitteesta seuraa-
van lausunnon: 

Talousarvioaloitteessa esitetään määrärahoihin lisättäväksi miljoona 
euroa kaupunginkirjaston henkilöstön lisäämiseen sekä miljoona euroa 
kulttuurikeskuksen resurssien vahvistamiseen, erityisesti osallistuvan 
kaupunkikulttuuritoimen kehittämiseen, sekä luopumista tavoitteesta 
vähentää muita tiloja keskustakirjaston ja Maunulan monitoimitalon 
valmistuessa. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston on hyväksynyt 
24.4.2013 vuosien 2013 - 2016 strategiaohjelman, jossa on asetettu 
vuotuinen 435 miljoonan euron investointiraami sekä tavoite, että kau-
pungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-alan määrä 
ei kasva strategiakaudella. Strategiaohjelmassa todetaan myös, että 
keskustakirjastoa viedään eteenpäin yhteistyössä valtion ja muiden 
toimijoiden kanssa vaarantamatta lähikirjastoverkkoa. 

Palveluiden tilatarpeiden kuvaamisesta ja palveluverkon suunnittelusta 
vastaa palvelut tuottava hallintokunta. Tilakeskus sovittaa tilatarpeet 
menoraamiin ja strategiaohjelman tavoitteisiin poikkihallinnollisessa yh-
teistyössä palveluhallintokuntien ja kaupunginkanslian taloussuunnitte-
luosaston kanssa. Strategiaohjelman mukaisesti tilakeskus huolehtii 
osaltaan myös tilankäytön ja palvelutilaverkon tehostamisesta, ja myös 
tilojen vähentämiseen tähtäävät toimenpide-ehdotukset suunnitellaan 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1732ECD8-CB63-4F7E-9CA0-AC5695ED63FA%7D&vsId=%7B9BCAE229-31C8-4EBF-8920-BAF290CD43EB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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yhteistyössä menoraamin sekä strategiaohjelmassa asetettujen tavoit-
teiden mukaisesti. 

Maunulan uudishanke on kirjaston, työväenopiston ja nuorisoasiain-
keskuksen yhteishanke, jossa tavoitteena on uudenlainen yhteistyö ja 
tilankäytön synergia. Urakan kilpailuttaminen on suunniteltu syksyyn 
2014 ja rakentamisen aloitus alkuvuoteen 2015. Yhteiskäytössä on ti-
laa 2 200 htm², josta kirjaston osuus on 578 htm². Tila, josta kirjasto 
luopuu, on nykyaikaiselle kirjastotoiminnalle epätarkoituksenmukaisen 
ja kooltaan 512 m². Kohteen jatkokäytöstä huolehtii tilakeskus. 

Kaupunginkirjaston henkilöstön lisäämiseen ja kulttuurikeskuksen re-
surssien vahvistamiseen osoitettujen määrärahojen osalta lautakunta 
toteaa, että kaupunginkirjastolle ja kulttuurikeskukselle on osoitettu ta-
lousarviossa omat käyttötalousmäärärahat eikä aloite käyttötalousmää-
rärahojen lisäämisen osalta siksi ole kiinteistölautakunnan toimialaa. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466 

jarmo.raveala(a)hel.fi 

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.05.2014 § 57 

HEL 2014-002643 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on yhtä mieltä aloitteen tekijöiden kanssa 
kulttuurin merkityksestä. Lautakunta on myös painottanut johdonmu-
kaisesti asukaslähtöisen toiminnan kehittämistä niin alueellisten kult-
tuurikeskusten ja kirjastojen toiminnassa kuin avustusjärjestelmän kaut-
ta edistettävän taide-, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan tukemisen yhtey-
dessä. Aloitteessa korostetaan myös kaupunkilaisten kuulemisen tär-
keyttä sekä hallintokuntien rajat ylittävää yhteistyötä. Kulttuuri- ja kirjas-
tolautakunta on myös näiden linjausten osalta samoilla linjoilla. 

Lautakunta tulee kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota myös 
kaupungin tukea saavien taidelaitosten ja taiteen ammattilaisryhmien 
kannustamiseen toimimaan ”seinien ulkopuolella” eri kaupunginosissa 
yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Asukasosallisuuden merkitys-

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B87A0D3CA-ADC0-45D9-A6E8-05819DF83D8A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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tä kaupungin tukiosuuksien arvioinnissa tullaan painottamaan aiempaa 
selkeämmin. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että kulttuurikeskuksen osalta 
aloitteessa ehdotettuja toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös käytettä-
vissä olevien talousarviomäärärahojen puitteissa. Kulttuurikeskuksen 
toimialaan kohdistuvat kehittämistarpeen asetetaan tärkeysjärjestyk-
seen osana talousarvion valmisteluprosessia. 

Kaupunginkirjaston henkilöstön lisäämiseen aloitteessa esitetään 1 mil-
joona euroa, mitä perustellaan sekä kirjastokonseptin muuttumisella et-
tä keskustakirjaston ja Maunulan kirjaston rakentamisella. 

Kaupunginkirjasto on esittänyt henkilökuntamääräänsä 12 henkilön li-
säystarpeen keskustakirjaston toimintaa varten. Tarve ei koske vielä 
vuotta 2015, mutta asteittain sitä seuraavia vuosia. 

Aloitteessa esitetään, että kirjaston nykyisiä tiloja ei tulisi vähentää 
keskustakirjaston ja Maunulan uusien tilojen valmistumisen takia. Kult-
tuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että nykyiset toiminnat on alun perin 
suunniteltu siirrettäviksi uusiin tiloihin. Sen jälkeen kaupunginkirjastolla 
ei ole enää käyttöä nykyisille Kirjaston 10:n, Lasipalatsin Kaupunkivers-
taan ja Maunulan kirjaston tiloille. 

Käsittely 

13.05.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Juha-Pekka Väisänen: Liittyen henkilöstöön ja resurssointiin esitän 
poistettavaksi kappaleen kuusi kaksi viimeistä lausetta niin että kappale 
kuuluu: Kaupunginkirjasto on esittänyt henkilökuntamääräänsä 12 hen-
kilön lisäystarpeen keskustakirjaston toimintaa varten. Tarve ei koske 
vielä vuotta 2015, mutta asteittain sitä seuraavia vuosia. 

Kannattajat: Sami Muttilainen 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Liittyen henkilöstöön ja resurssointiin esitän poistettavaksi 
kappaleen kuusi kaksi viimeistä lausetta niin että kappale kuuluu: Kau-
punginkirjasto on esittänyt henkilökuntamääräänsä 12 henkilön lisäys-
tarpeen keskustakirjaston toimintaa varten. Tarve ei koske vielä vuotta 
2015, mutta asteittain sitä seuraavia vuosia. 

Jaa-äänet: 3 
Verna Castrén, Johanna Sydänmaa, Timo Vuori 
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Ei-äänet: 4 
Jaana Alaja, Risto Kolanen, Sami Muttilainen, Juha-Pekka Väisänen 

Tyhjä: 1 
Päivi Storgård 

Poissa: 1 
Jukka Relander 

Esittelijä 
kirjastotoimen johtaja 
Tuula Haavisto 

Lisätiedot 
Anna-Maria Soininvaara, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400 

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi 
Veikko Kunnas, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002 

veikko.kunnas(a)hel.fi 
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12 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja kahdeksan muun talousarvioaloite työl-
lisyyden edistämisestä 

HEL 2014-002644 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvion 2015 raamiin ja ta-
loussuunnitelman 2015–2017 pohjaan lisätään työllisyyden edistämi-
seksi 5 miljoonaa euroa työttömien ja nuorten työllistämiseksi kaupun-
gin virastojen ja laitosten tehtäviin, tukityöllistämiseen ja työllistämisjak-
sojen pidentämiseen. Lisämäärärahaa esitetään käytettäväksi osin 
nuorisotakuun toteuttamiseen kehittämällä uusia innovatiivisia työllis-
tymispolkuja. 

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun myötä myös kaupungin maksama 
työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus kasvoi vuoden 2013 aikana aloit-
teentekijöiden mainitsemaan 27 miljoonaan euroon. 

Khs toteaa, että Helsingin strategiassa olevat Tulevaisuustiski ja Res-
pa-hanke ovat osa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista. Tulevai-
suustiskin asiakkaita ovat kaikki tukea haluavat peruskoulun päättäneet 
15–17-vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. 
Toiminnan tavoitteena on, että nuori motivoituu oman tulevaisuutensa 
suunnittelusta ja löytää polun koulutukseen ja työhön. Tulevaisuustiskil-
lä asioi vuosittain noin 500 nuorta ja asiakkuus voi olla joka lyhyt- tai 
pitkäkestoista. Kolmivuotinen Respa-hanke käynnistyi toukokuussa 
2013 ja se rahoitetaan kaupunginvaltuuston myöntämällä juhlarahalla. 
Respa-hankkeen toiminnan tavoitteena on ohjata työhön tai pitkäkes-
toiseen koulutukseen niitä yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvia alle 30-
vuotiaita työttömiä helsinkiläisiä, joille ei TE-toimiston toimenpitein ole 
löytynyt ratkaisua tilanteeseen kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi 
ilmoittautumisesta. Respassa työskentelee 18 uravalmentajaa tehden 
nuoren kanssa yksilöllisiä työllistymissuunnitelmia ja tukien nuorta 
suunnitelman toteuttamisessa. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttami-
seksi pyritään myös lisäämään ja luomaan nuorille soveltuvia työpaik-
koja kaupungin eri hallintokuntien toiminnassa.  Respassa on tällä het-
kellä yli 2 000 asiakasta. 

Kaupungin strategiaa toteuttaa myös kuntakokeilu, joka käynnistettiin 
vuonna 2013. Valtio on myöntänyt Ely-keskuksen kautta 1,8 miljoonan 
euron vuosittaisen rahoituksen vuoden 2015 loppuun asti Helsingin 
kuntakokeilun toteuttamiseen. Helsingin kuntakokeilun kohderyhmänä 
ovat ne 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneet työttömät, 
joista kaupunki maksaa valtiolle työmarkkinatuen kuntarahoitusosuutta. 
Kuntakokeilun piiriin otetaan 1 600 asiakasta/vuosi. Ostopalveluna to-
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teutettavan uravalmennuksen tavoitteena on löytää heille pitkäkestoisia 
ratkaisuja työelämässä ja koulutuksessa. 

Khs toteaa lisäksi, että yllä mainituissa hankkeissa tapahtuvan asia-
kasohjauksen kehittämisen lisäksi tavoitteena on kehittää uusia innova-
tiivisia polkuja työelämään. Erityisesti yritysten rooli sekä työkokeilu-, 
oppisopimuskoulutus- että työpaikkojen tarjoajana on merkittävä. Tätä 
roolia voidaan tukea esimerkiksi valtion maksaman palkkatuen lisäksi 
maksettavan Helsinki-lisän avulla. Respasta saadun kokemuksen mu-
kaan yritysten kanssa räätälöidyt ratkaisut tarjoavat pysyvämpiä työllis-
tymisvaikutuksia verrattuna esimerkiksi kaupungin palkkatukityöhön. 

Kaupungin työllisyydenhoidon toimintasuunnitelmassa vuodelle 2015 
on varattu 15,6 miljoonaa euroa kaupungin palkkatukityöhön, 8,5 mil-
joonaa euroa tukityönä toteutettavaan oppisopimuskoulutukseen ja 3,6 
miljoonaa euroa Helsinki-lisää yrityksille ja yhdistyksille nuorten ja pit-
käaikaistyöttömien työllistämiseen. Työllisyydenhoidon painopisteenä 
ovat nuoret, pitkään työttömänä olleet ja maahanmuuttajat.  Määrära-
hoja voidaan pitää varsin mittavina panostuksia ja niiden on arvioitu riit-
tävän kohderyhmien tarpeisiin. Yllä mainituissa hankkeissa tehdään täl-
lä hetkellä kehittämistä asiakkaan tilannearviointeihin ja palveluihin oh-
jaukseen liittyen. Työllistymistä voidaan saadun kokemuksen mukaan 
nopeuttaa, kun asiakkaan tilanne tunnetaan ja hänelle räätälöidään oi-
kea-aikaisesti sopivat palvelut. Lopuksi voidaan todeta, että kaupungilla 
toteutettavan palkkatukityön haasteena ei ole volyymin lisääminen, 
vaan työpaikkatarjonnan monipuolistaminen vastaamaan paremmin 
työttömien tarpeeseen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 26.2.2014 asia 40 
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13 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 10 muun talousarvioaloite nuorisotilois-
ta 

HEL 2014-002645 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että nuorille lisätään tilaa toimia ja 
harrastaa. Lisäksi esitetään nuorisotoimen määrärahojen lisäämistä 1,0 
milj. eurolla kattavan nuorisoverkon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 
sekä nuorten toiminnan tukemiseksi. Edelleen esitetään, että talous-
suunnitelmakaudella Helsingin keskustaan avataan uusi nuorisotila ja 
luovutaan lähtökohdasta, jonka mukaan tilojen kokonaisneliömäärä ei 
saa kasvaa. 

Kaupunginhallitus viittaa nuorisolautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
verkostomainen yhteistyö on tehokkain tapa parantaa nuorten toimin-
tamahdollisuuksia. Helsinkiläisen nuorisotyön laadukkaat palvelut takaa 
olemassa oleva tilaverkko. Nuorisoasiainkeskus tuottaa jatkossa nuoril-
le kohdennettuja palveluja enemmän yhteistyössä muiden hallintokun-
tien, taide- ja kulttuurisektorin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, nuorten 
ryhmien ja yritysten kanssa tehostaen toimintaansa taloudellisen raa-
minsa puitteissa. Verkostoroolia vahvistaa Helsingin nuorten ohjaus- ja 
palveluverkoston, lasten ja nuorten loma-ajan toiminnan, nuorille suun-
natun kulttuurityön sekä Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän koordinointivas-
tuu. 

Nuorisoasiainkeskus kiinnittää erityistä huomioita vuonna 2015 toimin-
nan viestintään ja saavutettavuuteen, julkisen tilan projekteihin, vä-
hemmistöryhmien osallistumismahdollisuuksiin sekä sosioekonomisen 
eriarvoistumisen torjumiseen. Lisäksi vertaisohjaajatoiminnan asema 
nuorisotyön välineenä vakiinnutetaan. Luotsi-toiminnan osalta saata-
vuutta helpotetaan. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on nykyisen 
rakenteen uudelleentarkastelu, toiminnallisten kumppanuuksien lisää-
minen ja uusien yhteistyömahdollisuuksien etsiminen. 

Nuorisotoimessa yhteiskäyttö on uusien tilojen suunnittelun pääperiaa-
te. Vuonna 2015 on tarkoitus hankkia tilat ydinkeskustasta nuorten pal-
velupisteelle hallintokuntien yhteistyönä. Sen toiminta kohdentuu kou-
lunsa jo päättäneisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Toiminnan tavoitteena 
on ohjata ja tukea nuoria koulutukseen ja työelämälähtöisiin vaihtoeh-
toihin. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että keskustassa sijaitsevat jo kau-
punginkanslian Tulevaisuus-tiski ja eri virastojen organisoima nuorten 
koulutus- ja tulevaisuussuunnitteluun suuntautunut Respa. Tulevai-
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suustiski palvelee opintonsa keskeyttäneitä tai ilman toisen asteen kou-
lutuspaikkaa jääneitä alle 18-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria. Respa on 
kaupungin hanke nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja se on 
tarkoitettu alle 30-vuotiaille työttömille helsinkiläisille. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että strategiaohjelman mukaan kau-
pungin omassa käytössä oleva toimitilojen kokonaispinta-ala ei saa 
kasvaa strategiakaudella 2013-2016. Lisäksi jokaisen investointihank-
keen yhteydessä on selvitettävä, onko ao. hanke toteutettavissa sito-
van investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa ja toteuttaako hanke 
tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja eläköitymiseen varautumiselle stra-
tegiaohjelmassa 2013-2016 asetut tavoitteet. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 26.2.2014 asia 41 

Päätöshistoria 

Kiinteistölautakunta 27.05.2014 § 299 

HEL 2014-002645 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Yrjö Hakasen ym. tekemästä talousarvioaloitteesta seuraavan lausun-
non: 

Talousarvioaloitteessa esitetään nuorisotoimelle määrärahojen lisää-
mistä miljoonalla eurolla nuorisotaloverkon kehittämiseen sekä uuden 
nuorisotilan avaamista Helsingin keskustaan sekä luopumista lähtö-
kohdasta, että tilojen kokonaismäärä ei kasva. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
24.4.2013 vuosien 2013 - 2016 strategiaohjelman, jossa on asetettu 
vuotuinen 435 miljoonan euron investointiraami sekä tavoite, että kau-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B64FA2630-C0CC-4C92-A26E-B09124DBE887%7D&vsId=%7B68B32795-6919-43E0-96B8-ADB34AB59DE3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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pungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-alan määrä 
ei kasva strategiakaudella. 

Palveluiden tilatarpeiden kuvaamisesta ja palveluverkon suunnittelusta 
vastaa palvelut tuottava hallintokunta. Tilakeskus sovittaa tilatarpeet 
menoraamiin ja strategiaohjelman tavoitteisiin poikkihallinnollisessa yh-
teistyössä palveluhallintokuntien ja kaupunginkanslian taloussuunnitte-
luosaston kanssa. Strategiaohjelman mukaisesti tilakeskus huolehtii 
osaltaan myös tilankäytön ja palvelutilaverkon tehostamisesta, ja myös 
vähentämiseen tähtäävät toimenpide-ehdotukset suunnitellaan yhteis-
työssä menoraamin sekä strategiaohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. 

Tilakeskus toteuttaa tai hankkii toimitilat hallintokuntien käyttöön kau-
punginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukai-
sesti. Tilakeskuksen toimialaa ei ole priorisoida eri palveluiden tarpeel-
lisuutta, kuten nuorison palveluiden tarpeellisuutta verrattuna muihin 
palveluihin, vaan tilakeskuksen ydinosaamisen tulee olla rakennusten 
korjaustarpeiden, turvallisuuden ja terveellisyyden arvioimisessa sekä 
hankkeiden toteuttamisessa ja ylläpitämisessä. 

Jos nuorisotoimen tilatarpeet edellyttävät talousarvioaloitteessa esite-
tyllä tavalla uusia investointihankkeita tai uuden vuokra- tai osaketilan 
hankkimista, ne toteutetaan noudattaen edellä mainittuja menettelyta-
poja, menoraamia sekä strategiaohjelmassa asetettuja tavoitteita. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466 

jarmo.raveala(a)hel.fi 

 

Nuorisolautakunta 06.05.2014 § 45 

HEL 2014-002645 T 00 00 03 

Lausunto 

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Nuorisoasiainkeskus seuraa tilankäyttöään säännöllisesti vuosittain 
osana toiminta- ja tilastrategian toimeenpanoa. Nuorisotalojen ja –
tilojen verkko on Helsingissä laaja ja varsin kattava. Nuorisoasiainkes-
kuksella oli vuoden 2014 alussa 77 tilaa, yhteensä 40 592 m² eri puolil-
la kaupunkia. Tiloista 17 on suunnattu yksinomaan nuorisojärjestöjen 
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käyttöön. Käyntikertoja nuorisotiloissa oli vuonna 2013 yhteensä 1,4 
miljoonaa. Näistä nuorten käyntejä oli noin 760 000. 

Nuorisoasiainkeskuksen toiminta- ja tilastrategiassa 2007 – 2012 ja 
lautakunnan strategian toimeenpanoa koskevissa päätöksissä on mää-
ritelty tilaverkon periaatteet ja tulevien vuosien tavoitteet. Toiminta- ja 
tilastrategian tavoitteena oli toiminnan tehostaminen luopumalla osasta 
tiloja, siirtämällä resursseja tilavuokrista toiminnan kehittämiseen ja pe-
rustamalla monipuolisia toimintakeskuksia. Strategian toteuttamisen 
yhteydessä luovuttiin merkittävästä määrästä tiloja tai osasta tiloja. 
Kaikkiaan luovuttiin noin 2 900 neliömetristä. 

Nuorisotilojen määrää, sijaintia tai kokoa ei määritellä toimintaa ohjaa-
vassa lainsäädännössä eikä kaupungin päätöksissä. Nuorisolain mu-
kaan kunnan tulee järjestää nuorille muun muassa toimintatiloja ja har-
rastusmahdollisuuksia. Nuorisoasiainkeskuksen periaatteena on ollut, 
että uusille asuinalueille järjestetään myös nuorisotiloja. 

Perusperiaatteena tilaverkon ylläpidossa on alueellinen kattavuus. Kai-
killa nuorilla tulee olla kohtuullinen mahdollisuus päästä ja osallistua lä-
hellä tuotettuun toimintaan. Lisäksi toimintaa on muokattu ja muoka-
taan vastaamaan entistä paremmin kunkin alueen nuorten tarpeisiin. 
Toisena periaatteena on ollut tarjota nuorille keskustassa ennen kaik-
kea neuvontaa ja ohjausta sekä keskustelun mahdollisuutta nuorisota-
lon kaltaisen toiminnallisuuden sijasta. Keskustassa ei ole ollut omaa 
kiinteää toiminnallista nuorisotilaa. Sen sijaan on arvioitu tarpeelliseksi 
organisoida väliaikaista tilaa keskustaan tai tukea kumppaneiden kon-
taktityötä pääosin viikonloppuiltaisin. 

Nuorten neuvonnan ja tuen kaltaista palvelua on viime vuosina toteu-
tettu Aseman Lapset –yhdistyksen kanssa vanhalla linja-autoasemalla. 
Aikaisemmin tätä työtä tehtiin nuorisoasiainkeskuksen Kompassi-
toimipisteessä Lasipalatsissa ja myöhemmin Malminkadulla. Lisäksi 
ajoittain on ollut tarvetta järjestää lyhytaikaista nuorten kohtaamispalve-
lua, kuten tehtiin keväällä 2013 Kampin kauppakeskuksessa. Silloin 
suuri määrä nuoria kokoontui yllättäen Kamppiin ja aiheutti huolta ja 
häiriötä niin keskuksen asiakkaille kuin kauppiaillekin. 

Keskustassa sijaitsevat myös kaupunginkanslian Tulevaisuustiski ja 
sen kumppanivirastojen kanssa organisoima nuorten koulutus- ja tule-
vaisuussuunnitteluun suuntautunut Respa. Tulevaisuustiski palvelee 
opintonsa keskeyttäneitä tai ilman koulutuspaikkaa jääneitä alle 18-
vuotiaita helsinkiläisiä. Respa on kaupungin hanke nuorten yhteiskun-
tatakuun toteuttamiseksi ja se on tarkoitettu alle 30-vuotiaille työttömille 
helsinkiläisille. 
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Nuorisoasiainkeskuksessa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että 
keskustaan ei tuoteta nuorisotalon tai toimintakeskuksen kaltaisia toi-
mintoja, koska merkittävä osa nuorista hakeutuu jo muutoinkin keskus-
taan pääosin tapaamaan toisiaan. Siten nuorisoasiainkeskus näkee 
asuinalueille sijoittuvien tilojen kehittämisen palvelevan paikallisia nuo-
ria parhaiten. 

Nuorten vapaa-ajan mahdollisuuksia voidaan nuorisoasiainkeskuksen 
näkökulmasta parantaa omien tilojen lisäksi tehokkaasti myös kump-
panuuksilla. Jatkossa nuorisoasiainkeskus koordinoi muiden toteutta-
mia, nuorille suunnattuja kulttuuriprojekteja. Yhteisellä viestinnällä ja 
suunnittelulla voidaan parantaa merkittävästi projektien laatua sekä 
mahdollisuuksien saavutettavuutta. Lisäksi nuorisoasiainkeskus ja lii-
kuntavirasto tiivistävät yhteistyötään, jonka tuloksena nuorille voidaan 
tarjota yhä enemmän matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Nuo-
risoasiainkeskuksen verkkopalvelu Harrastushaku auttaa nuoria löytä-
mään nykyistä helpommin myös järjestöjen ja muiden hallintokuntien 
toimintaa. Nuorisoasiainkeskus toteuttaa myös kumppaneidensa kans-
sa yhä enemmän tapahtumia erityisesti ydinkeskustassa. 

Keskustassa liikkuville tai sinne hakeutuville nuorille tarkoitetut palvelut 
täydentyvät vuonna 2015. Silloin ydinkeskustassa aloittaa opetusviras-
ton, sosiaali- ja terveysviraston, kaupunginkanslian ja nuorisoasiain-
keskuksen yhteinen nuorten palvelupiste. Sen toiminta kohdentuu kou-
lunsa jo päättäneisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Toiminnan tavoitteena 
on ohjata ja tukea nuoria koulutukseen ja työelämälähtöisiin vaihtoeh-
toihin. 

Kokonaisuutena nuorisoasiainkeskus on tarkistanut tilaverkkoaan vii-
meksi kuluneiden 2- 3 vuoden aikana osana kaupunkistrategiaan kuu-
luvaa tilankäytön tehostamista. Nuorisotilojen neliömääriä on tiivistetty 
vastaamaan paremmin alueellisiin tarpeisiin. Kokonaisista nuorisotilois-
ta ei juuri ole luovuttu tämän tiivistämisen yhteydessä. Nuorisoasiain-
keskuksen tavoitteena on ollut pysyä budjettiraamissa ja noudattaa 
strategiaohjelman tavoitetta pitää kokonaisneliömäärä sovitun suurui-
sena. Tässä on myös onnistuttu. 

Nuorisotoimelle vuosina 2015 – 16 valmistuvien uusien Viikin ja Mau-
nulan nuorisotalojen kautta syntyy kuitenkin lisää kustannuksia, joiden 
kattaminen nykyisestä budjetista tuottaa hankaluuksia. Koko laajem-
man keskusta-alueen nuorten palvelujen kehittäminen tulee lähivuosina 
ajankohtaiseksi.  Keski-Pasilassa nuorisoasiainkeskus selvittää mah-
dollisuuksia toteuttaa toimintakeskustyyppinen kokonaisuus, johon si-
joitettaisiin nykyisin Länsi-Pasilassa ja Itä-Pasilassa sijaitsevat toimin-
not sekä keskitetyt hallinnon tilat. Lisäksi Herttoniemen - Laajasalon - 
Kruunuvuorenrannan palvelukokonaisuus on ratkaistava lähiaikoina. 
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Nyt Herttoniemenrannassa on suunnitteilla lähes kahden miljoonan pe-
ruskorjaus ja Laajasalon nuorisotalo-kirjasto –yhteistalo on heikon kun-
non vuoksi menossa laajaan korjaukseen. Hankkeen kustannusvaiku-
tus selviää toukokuussa 2014. 

Viikin ja Maunulan nuorisotilojen valmistuminen tuo nuorisoasiainkes-
kukselle lisää vuokrakustannuksia 266 532 euroa. Mikäli raami säilyy 
nykyisenlaisena, nuorisoasiainkeskuksella tulee vuosina 2016-2018 
olemaan vaikeuksia sopeuttaa toiminta raamiin. Toiseksi nuorisoasi-
ainkeskuksen käsityksen mukaan keskustan palvelujen täydentämi-
seen soveltuu hyvin jo varsin pitkälle suunniteltu ja vuonna 2015 aloit-
tava Nuorten palvelupiste. Kolmanneksi nuorisoasiainkeskus noudattaa 
edelleen kaupungin strategiaohjelmassa määriteltyä kokonaisneliömää-
rää ja sovittaa oman tilaverkkonsa sen mukaiseksi. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Mikko Vatka 

Lisätiedot 
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036 

harri.taponen(a)hel.fi 
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14 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 13 muun talousarvioaloite aktiivipassis-
ta ja sporttikortista 

HEL 2014-002646 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että aktiivipassi voisi olla käytössä 
Helsingin sisäisessä joukkoliikenteessä, liikunta-, terveys- ja kulttuuri-
palveluissa, joista peritään maksuja. Lisäksi esitetään, että talousarvi-
ossa 2015 varataan riittävä määräraha ikäihmisten terveyden ja toimin-
takunnon ylläpitämistä edistävän sporttikortin käyttöönottamiseksi. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ja liikuntalau-
takunnan lausuntoihin ja toteaa, että Helsingissä on lukuisia maksu-
alennuksia käytössä muun muassa työttömille, koti-hoidon tukea saa-
ville, opiskelijoille ja eläkeläisille esimerkiksi suomenkielisellä ja ruot-
sinkielisellä työväenopistolla ja liikuntavirastolla. Liikuntatoimi painottaa 
esimerkiksi lähiliikunnan tarpeellisuutta ja sen hyötyjä terveyden ylläpi-
täjänä. Liikuntastrategiassa korostetaan erityisesti uusien lähiliikunta-
paikkojen rakentamista. Kaupungin tarjoamat liikuntapalvelut ovat tällä 
hetkellä joko maksuttomia tai voimakkaasti subventoituja. Kirjaston ai-
neiston lainaaminen on maksutonta ja kulttuuri- ja taidepalvelut ovat jo 
nykyisellään hinnoiltaan edullisia tai ilmaisia. Terveyskeskuksen tar-
joamat terveyden edistämispalvelut ovat myös maksuttomia. Näitä ter-
veyspalveluja on muun muassa äitiys- ja lasten neuvolan, tupakkaklini-
kan ja terveysasemien terveydenhoitajien vastaanotot ja ryhmätoiminta. 
Helsingin työvoimapalvelukeskus Duurissa työskentelee myös tervey-
denhuollon työntekijöitä. 

Tarkemmat määrärahojen kohdennukset tehdään vuoden 2015 käyttö-
suunnitelman laadinnassa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 26.2.2014 asia 42 
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Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 233 

HEL 2014-002646 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Yrjö Hakasen ym. mää-
rärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausun-
non: 

”Aktiivipassi on kattotermi sosiaaliselle tukimuodolle, jonka tavoitteena 
on ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista, mutta jonka sisältö ja laa-
juus vaihtelevat. Tavallisesti aktiivipassilla tarkoitetaan ennalta määrät-
tyjen tulorajojen alapuolelle jääville henkilöille myönnettävää alennus-
korttia, joka oikeuttaa esimerkiksi edulliseen joukkoliikenteen käyttöön 
ja erilaisiin alennuksiin virkistys-, urheilu-, kulttuuri- ja sivistyspalveluis-
sa. Aktiivipassin ajatuksena on, ettei matala tulotaso ole este monipuo-
liselle osallistumiselle ja aktiiviselle elämälle. 

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 Es-
poon kaupunki tarjoaa kaikille yli 68-vuotiaille mm. maksuttoman uima-
hallin ja kuntosalin käyttömahdollisuuden ns. 68+ -sporttikortilla. 

Aktiivipassin käyttöönoton suunnittelussa Helsingissä on ensin ratkais-
tava mahdollinen kohderyhmä ja aktiivipassiin sisällytettävät tukimuo-
dot ja kattavuus sekä ajallinen kesto. Vastaavasti myös sporttikortin 
käyttäjäkunta, kattavuus ja muut ehdot on ensin selvitettävä. Lisäksi 
selvitettäväksi tulevat aktiivipassista ja sporttikortista saatavat hyödyt, 
mahdolliset haitat sekä kustannukset. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kannatettavana, että aktiivipassin ja 
ns. sporttikortin käyttöön ottaminen selvitettäisiin. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta toteaa, ettei tämän rahoittaminen kuulu sosiaali- ja terveys-
viraston toimialaan." 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 
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Liikuntalautakunta 27.05.2014 § 97 

HEL 2014-002646 T 00 00 03 

Lausunto 

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteesta, joka koskee ns. aktiivi-
passin ja sporttikortin käyttöönottoa: 

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. Esimerkiksi terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuva 
tai ylipainoinen 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. 

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. 

Helsingin liikuntatoimi ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, joissa liikunnan 
harrastaminen on maksutonta. Näitä ovat mm. lähiliikuntapaikat, ulkoi-
lualueet ja -reitit, luistelu- ja palloilukentät, hiihtoladut ja valvotut uima-
rannat. Liikuntatoimen strategiassa korostetaan erityisesti uusien lähi-
liikuntapaikkojen 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-
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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. Sarja- ja kausikorteilla voi liikuntaa harrastaa 
näissä paikoissa vieläkin edullisemmin. 

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.) 

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, niin se 
lisännee ko. laitosten avustustarvetta. 
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Lisäksi on huomioitava, että kyseisten maksuttomien aktivointitoimenpi-
teiden toteuttaminen vaatii myös toimivan järjestelmän luomista kysei-
siin etuihin oikeutettujen toteamiseksi. Liikuntatoimen talousarvioesitys 
ei sisällä aktiivipassin tai sporttikortin käyttöönottoa. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500 

tarja.loikkanen(a)hel.fi 
Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791 
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15 
Valtuutettu Pia Pakarisen ja 9 muun talousarvioaloite kiinteistövi-
raston tonttiosaston ja tilakeskuksen käyttömenojen lisäämisestä 

HEL 2014-003350 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteessa esitetään, että tonttiosaston maanmyyntitavoitteen ja tila-
keskuksen myynti- ja vuokratavoitteiden saavuttaminen varmistetaan 
lisäämällä 400 000 euroa tonttiosaston käyttömenoihin ja 300 000 eu-
roa tilakeskuksen käyttömenoihin vuokrauksen ja myynnin tehostami-
seen. 

Khs toteaa, että strategiaohjelmassa on keskeisenä tavoitteena talou-
den tasapainottaminen mm. velkaantumiskehitystä hidastamalla ja ra-
hoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulo-
rahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Tonttien ja raken-
nusten myyntitavoitetta on nostettava em. tavoitteen saavuttamiseksi. 

Talousarviossa maanmyyntitavoite on 100 milj. euroa ja rakennusten 
myyntitavoite 35 milj. euroa. Edellisten tavoitteiden lisäksi kiinteistövi-
raston vastuulle kuuluvat ulkoiset maanvuokraukset ja maankäyttöso-
pimukset, joista saatavat vuosittaiset tulot ovat merkittävät. Tontin-
luovutuksen sujuvalla ja nopealla hoitamisella on lisäksi merkittävä vai-
kutus työllisyyteen, veropohjan kasvattamiseen sekä yrityselämän tila-
tarpeen ja asuntotilanteen helpottamiseen. Kaupungin oman toiminnan 
kannalta tarpeettomien rakennusten myynnillä on myyntitulojen lisäksi 
saavutettavissa säästöjä myös tilakeskuksen toimintamenoissa tilojen 
vuosikorjausten ja ylläpitomenojen vähentyessä. 

Kiinteistöviraston ja tilakeskuksen tulee suunnata taloudellisia resurs-
seja ja henkilöstöresursseja maanluovutukseen ja rakennusten myyn-
teihin liittyvien tehtävien hoitamiseen ja tarvittavien asiantuntijapalve-
luiden ostoihin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Pakarinen Pia talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 22 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB8ECC90B-7703-4072-B523-35AF591FE4F7%7D&vsId=%7B0C841FAB-F125-4F56-A5F9-B9432E2A95F4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset 52 (151) 
Kaupunginhallitus   
   
   
   
   
 

 

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 
  

 

 

Päätöshistoria 

Kiinteistölautakunta 15.05.2014 § 248 

HEL 2014-003350 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Pia Pakarisen ym. 12.3.2014 tekemästä talousarvioaloitteesta seuraa-
van lausunnon: 

Kiinteistövirastolle asetetut taloudelliset tavoitteet ovat kiristyneet viime 
vuosina ja kiristyvät edelleen kuluvalla strategiakaudella. Tämä näkyy 
erityisesti kiinteistöomaisuuteen liittyvien kaupungin ulkoisten tuottojen 
tavoitteiden kasvamisena. Talousarvion maanmyyntitavoite 100 milj. 
euroa ja rakennusten myyntitavoite 35 milj. euroa ovat erittäin haasta-
via. Tämän lisäksi viraston vastuulle kuuluvat ulkoiset maanvuokrauk-
set ja maankäyttösopimukset, joista kaupunki saa vuonna 2015 ulkoisi-
na tuloina yli 200 milj. euroa. 

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää nykyisten toi-
mintatapojen muuttamista mutta myös toimintaan riittäviä henkilöstö-, 
markkinointi- ja muita resursseja. Lisäksi joudutaan käyttämään ulko-
puolisia asiantuntijoita. Lisäresurssit ovat kriittisiä lisääntyneiden ulkois-
ten tulojen saavuttamisessa. Jo nyt resurssien puute lykkää tontin-
luovutuskilpailujen järjestämistä. Tontinluovutuksen sujuvalla ja nopeal-
la hoitamisella on lisäksi merkittävä vaikutus työllisyyteen, veropohjan 
kasvattamiseen sekä yrityselämän tilatarpeen ja asuntotilanteen helpot-
tamiseen. Kiinteistötoimen tulo- ja menoajattelussa tulee lähtökohtana 
olla taloudellinen nettovaikutus Helsingin kaupungille. 

Maaomaisuuden hyödyntämiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamiseksi 
esitetään tonttiosastolle yhteensä neljän uuden vakanssin perustamista 
vuonna 2015; kaksi kiinteistöasiamiehen vakanssia, yksi kiinteistösih-
teerin vakanssi ja yksi tarkastajan vakanssi. 

Tulostavoitteiden kiristymisen ohella laajoja yhteisjärjestelyjä sekä ra-
kentamisen ohjausta vaativa tiivis kantakaupunkirakentaminen ja pien-
talorakentaminen sekä usein laajoja sopimusjärjestelyjä edellyttävät 
täydennysrakentamis- ja kehityshankkeet ovat viime vuosina lisänneet 
tonttiosaston asiantuntijoiden työmääriä merkittävästi eivätkä nykyiset 
henkilöstöresurssit vastaa asetettuja tavoitteita ja työmääriä. 

Lisäksi olemassa olevan maanvuokrasopimuskannan ylläpito edellyttää 
sopimuskannan kasvaessa enenevässä määrin resursseja kaupungin 
oikeudenmenetysten välttämiseksi. Vuoden 2020 loppuun mennessä 
tulee uusittaviksi vanhoja asuntotonttien maanvuokrasopimuksia lähes 
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tuhat kappaletta, mikä tulee entisestään lisäämään tonttiosaston maan-
luovutustoimiston työtaakkaa. Näitä tehtäviä hoitamaan tarvitaan lisä-
resursseiksi kiinteistöasiamiehen vakanssi ja kiinteistösihteerin va-
kanssi. 

Tonttiosaston elinkeinotoimistoon tarvitaan myös kiinteistöasiamies, jot-
ta toimisto pystyy vastaamaan kunnolla ja riittävän nopeasti yrittäjien ja 
yritysten yhteydenottoihin ja tonttitarpeisiin tulevina vuosina 
kaupunginhallituksen korostaman erittäin yritysmyönteisen elinkeinopo-
litiikan mukaisesti sekä puuttumaan riittävästi sopimusten vastaiseen ja 
luvattomaan käyttöön. 

Uudet kiinteistöasiamiesten vakanssit osaltaan myös mahdollistavat 
korkeakoulutettujen tonttiasiamiesten ja kiinteistölakimiesten keskitty-
misen enemmän kaupungin kannalta merkittävimpien, vaativimpien ja 
taloudellisesti suurien hankkeiden edistämiseen ja vuokraamiseen. 

Kaupungin sisäinen asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmä 
esittää, että kiinteistöviraston vuokratonteille rakennettavien rakennus-
ten työmaa-alueiden vuokraukset siirtyisivät kiinteistöviraston 
hoidettaviksi, mikä toteutuessaan lisää tonttiosaston tarkastajaresurssi-
tarvetta. Tähän tarvitaan uusi tarkastajanvakanssi. 

Samalla kiinteistölautakunta toteaa, että myös lautakunnan vastuulla 
olevan rakennuskannan tehokas ja taloudellinen ylläpito sekä inves-
tointitoiminnan toteuttaminen kaupunginvaltuuston hyväksymien strate-
gisten tavoitteiden mukaisesti edellyttää uuden projektiarkkitehdin ja 
projektijohtajan vakanssin perustamista. Strategisten tavoitteiden to-
teuttaminen edellyttää lisäksi henkilöstön eläköitymisen yhteydessä 
vanhojen vakanssien uudistamista ja muuttamista toimintaympäristön 
vaatimusten mukaisiksi. 

Uusista vakansseista projektiarkkitehtia tarvitaan laatimaan vanhenevi-
en kiinteistöjen vaihtoehtoselvityksiä. Hankesuunnitelmien teettäminen 
siirtyi HKR-Rakennuttajalta tilakeskukselle tavoitteena hankesuunnitte-
luvaiheessa parantaa hankkeiden tavoitteiden asettelua ja kustannus-
ohjausta sekä lisätä ymmärrystä elinkaaritaloudesta. Varhaiskasvatus-
viraston sekä sosiaali- ja terveysviraston perustamisen yhteydessä 
päätettiin, että kaikki tarveselvitykset tehdään hallintokunnan tarpeen-
kuvauksen perusteella tilakeskuksessa yhteistyössä hallintokunnan 
kanssa. Tilakeskuksen toiminnalle on keskeinen henkilöstöriski se, että 
tilakeskuksella on tällä hetkellä vain yksi hankeohjelmoija. Projektinjoh-
taja toimii pääosin hankesuunnittelijana ja tarvittaessa sairastapauksis-
sa tai kuormitushuippuina hankeohjelmoijana. Hankeohjelmoijan tehtä-
vät ovat lisääntyneet vanhaan rakennuskantaan liittyvien korjaushank-
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keiden lisääntyessä ja toiminnan muuttuessa voimakkaasti, kuten on 
laita sosiaali- ja terveysvirastossa. 

Talousarvioaloitteessa esitetty 400 000 euron lisääminen bruttobudje-
toidun viraston käyttömenoihin edesauttaisi kaupungin maaomaisuu-
den hyödyntämiseen liittyvien vuokraus- ja myyntitoimenpiteiden toteu-
tumista. 

Talousarvioaloitteessa tilakeskukselle esitetty lisähenkilöstötarve sekä 
vanhojen vakanssien päivitystarve lisäkustannuksiltaan yhteensä 
300 000 euroa mahdollistaisi rakennusomaisuuden vuokraukseen, 
myyntiin ja hallintaan liittyvien tavoitteiden nykyistä tehokkaamman hoi-
tamisen. 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Jaakko Stauffer 

Lisätiedot 
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637 

pekka.tirkkonen(a)hel.fi 
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16 
Valtuutettu Risto Rautavan ja 27 muun talousarvioaloite palvelu-
aloitteen käyttöönoton kiirehtimisestä 

HEL 2014-003351 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että tuottavuuden ja kustannustehok-
kuuden lisäämiseksi Helsingin kaupunki kiirehtisi hankalassa taloudelli-
sessa tilanteessa palvelualoitteen käyttöönottoa Helsingissä. Aloittees-
sa mainitaan, että selvitys palvelualoitekäytännöstä on tehty Helsingin 
kaupungissa 28.11.2012. 

Khs toteaa, että kaupunginhallitus päätti 21.1.2013 § 76 merkitä tie-
doksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että palvelualoitekäytäntö hylätään ja kokeiluja ei aloiteta. 

Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarvioon sisältyi kirjaus, että 
selvitetään ja mahdollisesti kokeillaan palvelualoitekäytäntöä kaupun-
ginhallituksen erikseen määrittämällä tavalla. Kaupunginhallitus kehotti 
21.11.2011 talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään kaupunginhalli-
tukselle 31.3.2012 mennessä palvelualoitekäytäntöä. Talous- ja suun-
nittelukeskus selvitti palvelualoitekäytäntöä yhteistyössä hallintokes-
kuksen oikeuspalveluiden ja hankintakeskuksen kanssa. Selvitystyö-
hön osallistuivat myös kiinteistövirasto, nuorisoasiainkeskus ja raken-
nusvirasto. 

Kaupunginhallitus päätti 21.5.2012 merkitä tiedoksi selvityksen palve-
lualoitekäytännöstä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että marraskuun 
2012 loppuun mennessä selvitetään, kuinka palvelualoitekäytäntöä 
voidaan konkreettisesti soveltaa Helsingissä eri hallinnonaloilla. 

Talous- ja suunnittelukeskus täydensi tehtyä selvitystä ja selvitti palve-
lualoitekäytännön toteuttamista yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen ja 
rakennusviraston kanssa. Kaupungin vuoden 2013 talousarviossa nuo-
risoasiainkeskus ja rakennusvirasto olivat varautuneet osallistumaan 
mahdolliseen palvelualoitekokeiluun vuoden 2013 aikana. Kokeiluja ei 
käynnistetty kaupunginhallituksen päätettyä, että palvelualoitetta ei ote-
ta käyttöön Helsingissä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 
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matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Rautava Risto talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 23 
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17 
Valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite palovaroitinjärjestel-
män hankkimisesta kouluihin 

HEL 2014-003352 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että opetusviraston vuoden 2015 bud-
jettiin varataan koulujen palovaroitinjärjestelmän asentamiseen tarvitta-
vat määrärahat. 

Kaupunginhallitus yhtyy ajatukseen, että koulujen uusien palovaroitin-
järjestelmien asentamisen kiirehtiminen on kannatettavaa ja lisää kou-
lujen päiväaikaista paloturvallisuutta ja mahdollistaa koulujen käytön ti-
lapäiseen majoittumiseen. Nykyinen toimintamalli, jossa palovaroitinjär-
jestelmiä on hankittu tarpeen mukaan, on taloudellisesti järkevää ja ny-
kymääräysten mukaista. Palovaroitinjärjestelmän piiriin kuuluvien kou-
lujen laajentaminen koskemaan uusia kouluja tulee toteuttaa suunnitel-
lusti opetustoimelle varatun määrärahojen puitteissa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Jalovaara Ville talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 27 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 27.05.2014 § 99 

HEL 2014-003352 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupunginvaltuutettu Ville 
Jalovaaran talousarvioaloitteesta koskien koulujen palovaroitinjärjes-
telmien hankinnan kiirehtimistä ja määrärahan varaamista niiden han-
kintaan. Koulun sellaisten tilojen, joihin irrallisten palovaroittimien asen-
taminen on hankalaa, varustaminen sähköisellä palovaroitinjärjestel-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFC6582DF-A7F3-4D5F-AA87-DA6811F4DA0F%7D&vsId=%7B22CC16BD-768A-4131-9BA4-7496DB3FD5F5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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mällä lisää koulurakennuksen turvallisuutta ja helpottaa koulutilojen 
käyttöä tilapäiseen majoittumiseen. 

Varattaessa määrärahaa koulujen palovaroitinjärjestelmiä varten on 
kuitenkin huomioitava, ettei opetustoimen investointiohjelmassa eikä ir-
taimen omaisuuden määrärahoissa vuonna 2015 ole varauduttu palo-
varoitinjärjestelmien laajempaan hankintaan. 

Helsinki varautuu koulujen uudisrakentamisessa ja perusparantami-
sessa myös koulutilojen mahdollisimman laajaan käyttöön tilapäisinä 
majoituspaikkoina ja noudattaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
5.10.2010 päivätyn Kokoontumistilojen käyttö tilapäismajoituksessa-
ohjetta. Tämä tarkoittaa, että koulurakennuksen sellaiset tilat, joihin ir-
rallisten palovaroittimien asentaminen on hankalaa tilan korkeuden tai 
alakaton rakenteen vuoksi, varustetaan sähköisellä palovaroitinjärjes-
telmällä. Sama koskee näihin tiloihin johtavia poistumisteitä. Muut yö-
pymistilat varustetaan majoitusajaksi irrallisin palovaroittimin. Riippu-
matta palovaroittimen tyypistä on pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti 
yöaikaan paikalla oltava aina vähintään kaksi valvojaa, joista ainakin 
toinen tuntee kohteen tilat hyvin. 

Palovaroitinjärjestelmät tarvitaan koulun majoituskäyttöä varten, mutta 
ne lisäävät myös päivä- ja iltakäytön paloturvallisuutta. Kiinteistöviras-
ton tilakeskuksen turvallisuussuunnittelijan arvion mukaan tällä hetkellä 
noin 25 % Helsingin kouluista on varustettu edellä kuvatulla osittaisella 
sähköisellä palovaroitinjärjestelmällä, joka asennetaan koulujen perus-
parannus- ja uudisrakennushankkeissa. Edelleen on kuitenkin kouluja, 
jotka eivät ole seuraavassa kymmenen vuoden perusparannusohjel-
massa, ja joissa olisi suuri majoituskapasiteetti, mutta joita ei voida 
käyttää majoittumiseen puutteellisen paloturvallisuuden takia. Tällais-
ten koulujen varustaminen riittävällä sähköisellä palovaroitinjärjestel-
mällä lisäisi koulujen päiväaikaista paloturvallisuutta ja mahdollistaisi 
käytön tilapäiseen majoittumiseen. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Mauno Kemppi, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363 

mauno.kemppi(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 15.05.2014 § 259 

HEL 2014-003352 T 00 00 03 

Lausunto 
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Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Kiinteistölautakunta katsoo, että määrärahan osoittaminen koulujen pa-
lovaroitinjärjestelmien asentamisen kiirehtimiseksi on kannatettavaa. 
Nykyinen toimintamalli, jossa palovaroitinjärjestelmiä on hankittu tar-
peen mukaan, on taloudellisesti järkevintä ja nykymääräysten mukaista. 
Kuitenkin nykyinen toimintamalli tarkoittaa, että kaikilla kaupungin kou-
luilla on palovaroitinjärjestelmä vasta vuosien kuluttua. 

Määrärahaa varattaessa on huomioitava, ettei investointiohjelmassa 
ole varauduttu palovaroitinjärjestelmien laajempaan hankintaan. Näin 
ollen palovaroitinjärjestelmien hankinta siirtää joitain hankkeita eteen-
päin. Palovaroitinjärjestelmien hankinta tulisi toteuttaa suunnitellusti 
muutaman vuoden aikana ja määrärahavaraus jakaa useammalle vuo-
delle. 

Lautakunta toteaa, että palovaroitinjärjestelmien asentamiseen tarvitta-
vien määrärahojen lisäksi on huomioitava myös järjestelmien ylläpitoon 
käytettävien käyttötalousrahojen korottaminen. Lisäksi aloitteen mukai-
sella investoinnilla koulujen palovaroitinjärjestelmiin on vuokravaikutus 
opetustoimelle, joka tulee huomioida talousarviossa. 

Tilakeskus omistaa ja ylläpitää kaupungin omistamat koulurakennukset. 
Helsingissä toimii kaupungin koulujen rinnalla yksityisiä sopimuskouluja 
ja valtion kouluja. Helsinkiläisten oppilaiden tasaveroinen huomioimi-
nen edellyttäisi vastaavan järjestelmän vaatimista myös kaupungin so-
pimuskouluilta. 

Lausuntoa on pyydetty myös opetustoimelta. 

Esittelijä 
vs. tilakeskuksen päällikkö 
Markku Metsäranta 

Lisätiedot 
Matti Kuusela, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 23570 

matti.kuusela(a)hel.fi 





Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset 60 (151) 
Kaupunginhallitus   
   
   
   
   
 

 

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 
  

 

 

18 
Valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite Vuosaaren sote-
palvelukeskus Albatrossin laajentamisesta 

HEL 2014-003353 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteentekijä ehdottaa aloitteessaan, että alueen sosiaali- ja terveys-
palveluiden tason parantamiseksi Vuosaaren sote-palvelukeskus Albat-
rossin laajennustyö otetaan kaupungin lähivuosien investointisuunni-
telmaan ja sen käynnistämisen mahdollistavat määrärahat varataan 
Helsingin kaupungin vuoden 2015 budjettiin. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että sosiaali- ja terveysvi-
rastossa on käynnistetty vuoteen 2030 asti ulottuvan palveluverkko-
suunnitelman valmistelu. Palveluverkko sisältää julkiset asiakaspalvelu-
tilat, niissä tuotetut palvelut ja käytetyt palvelukokonaisuudet. Tavoit-
teena on muodostaa perhekeskusten, hyvinvointikeskusten ja moni-
puolisten palvelukeskusten varaan rakentuva kokonaisuus. Itä-
Helsingissä selvitetään mm. perhekeskuksen ja monipuolisen palvelu-
keskuksen sijoittumista Vuosaareen. Albatrossin tilojen tarkastelu sisäl-
tyy palveluverkon kokonaistarkasteluun sekä sen suunnitteluun ja to-
teutukseen. Palveluverkkosuunnitelmassa ja sen toteuttamisessa on 
keskeistä, että strategiaohjelman tavoitteen mukaisesti kaupungin 
omassa käytössä olevien toimitilojen määrä ei kasva. 

Vuosaaren Albatross sijaitsee Palvelukeskus Albatross Oy -nimisessä 
keskinäisessä kiinteistöyhtiössä, josta kaupunki omistaa yhteensä 
7 158 m²:n suuruiset huonetilat. Tilat ovat sosiaali- ja terveysviraston 
terveysaseman ja sosiaalikeskuksen käytössä. Tiloissa aiemmin toimi-
neelle Vuosaaren kotihoidolle on järjestetty uusi tila Vuosaaresta kau-
pungin omistamista tiloista. Näillä vapautuneilla tiloilla voidaan vastata 
sosiaali- ja terveysviraston lähiajan tarpeisiin. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Jalovaara Ville talousarvioaloite Kvston 12.3.2014 asia 28 
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Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 247 

HEL 2014-003353 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnistetty vuoteen 2030 asti ulottu-
van palveluverkkosuunnitelman valmistelu. Palveluverkko sisältää julki-
set asiakaspalvelutilat, niissä tuotetut palvelut ja käytetyt palvelukoko-
naisuudet. Tavoitteena on muodostaa perhekeskusten, hyvinvointikes-
kusten ja monipuolisten palvelukeskusten varaan rakentuva kokonai-
suus. Itä-Helsingissä selvitetään mm. perhekeskuksen ja monipuolisen 
palvelukeskuksen sijoittumista Vuosaareen. 

Vuosaaren Albatrossissa sijaitsevan terveysaseman tilojen puutteet 
ovat viraston tiedossa. Albatrossin tilojen tarkastelu sisältyy palveluver-
kon kokonaistarkasteluun sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen. So-
siaali- ja terveyslautakunta antoi 25.3.2014 § 145 kiinteistöviraston tila-
keskukselle lausunnon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi 
2015 – 2024. Lautakunta esitti, että Vuosaaren Albatrossin laajennus 
tarvitaan kasvavan Itä-Helsingin palveluja varten ja priorisointina että 
laajennus toteutetaan mahdollisimman pian. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Palveluverkolla on merkittävä vaikutus tarkasteltaessa kaupungin ko-
konaisuutta sen osa-alueiden näkökulmasta. Oikein kohdennetuilla ja 
reurssoiduilla palveluilla tasoitetaan kaupungin osien erilaisuuksia ja 
taataan yhdenmukaiset palvelut kaikille kuntalaisille. Segregoitumiske-
hityksen torjuminen vaikuttaa merkittävästi väestön terveyteen ja hy-
vinvointiin sekä niissä ilmenevien erojen torjuntaan ja poistamiseen. 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 15.05.2014 § 262 
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HEL 2014-003353 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Ville Jalovaaran 12.3.2014 tekemästä talousarvioaloitteesta, joka kos-
kee Palvelukeskus Albatross Oy:n laajentamista, seuraavan lausunnon: 

Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara on 12.3.2014 tekemässään talo-
usarvioaloitteessa esittänyt, että Vuosaaren alueen sosiaali- ja terve-
yspalvelujen parantamiseksi Palvelukeskus Albatrossin laajennustyö 
otetaan kaupungin lähivuosien investointiohjelmaan ja sen käynnistä-
misen mahdollistavat määrärahat varataan Helsingin kaupungin vuo-
den 2015 budjettiin. 

Vuosaaressa osoitteessa Kahvikuja 3 sijaitsee Palvelukeskus Albatross 
Oy -niminen keskinäinen kiinteistöyhtiö. Kaupunki omistaa yhtiöstä yh-
teensä 7 158 m²:n suuruiset huonetilat, jotka ovat sosiaali- ja terveysvi-
raston käytössä. Kaupungin omistamissa tiloissa toimii terveysasema 
sekä sosiaalikeskus. Lisäksi tiloissa toimii Vuosaaren kotihoito. Edel-
leen rakennuksessa on mm. Kelan sekä seurakunnan omistuksessa 
olevia tiloja. 

Kun Palvelukeskus Albatrossi aikanaan toteutettiin, varauduttiin raken-
nuksen suunnittelussa ja toteutuksessa siihen, että rakennusta on 
mahdollista laajentaa, mikäli tarvetta tähän ilmenee. 

Albatrossin tiloissa toimivalle Vuosaaren kotihoidolle on etsitty uusia ti-
loja ja näin pystyttäisiin vapauttamaan soten muuhun käyttöön kotihoi-
dolta vapautuvat tilat. 

Kotihoidon tarpeisiin on saatu uusi tila kaupungin aravatalon yhteydes-
sä osoitteessa Meri-Rastilantie 6 sijaitsevasta entisestä Meri-Rastilan 
terveysasematilasta. Tila on aikanaan vapautunut terveysviraston käy-
töstä ja toiminut viime vuosina Vuosaaressa sijaitsevien peruskorjauk-
sessa olevien päiväkotien väistötilana. Kyseinen yhteensä 1 173 m²:n 
suuruinen tila saadaan tämän vuoden toukokuun aikana kotihoidon 
käyttöön, ja vastaavasti kotihoito vapauttaa Albatrossista sen käytössä 
olleet tilat soten muuhun, kuten esim. terveysaseman, käyttöön. 

Kaupunginvaltuuston 24.4.2014 hyväksymän strategiaohjelman mu-
kaan hallintokuntien käytössä olevien tilojen pinta-ala ei saa kasvaa ja 
tilojen käyttöä on tehostettava. 

Kaupungin yleisen taloustilanteen vuoksi ja kaupunginvaltuuston pää-
töksen mukaan uusien hankkeiden saamiseksi investointiohjemaan 
täytyy olla vankat toiminnalliset ja taloudelliset perustelut. Koska sote 
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edellä mainitulla järjestelyllä saa käyttöönsä Albatossista lisätilaa, ei 
Albatrossin laajennus ole lähivuosina suunnitelmissa. 

Tulevaisuudessa Albatrossin laajentaminen on mahdollista, mikäli so-
siaali- ja terveysvirasto tätä esittää ja hanke on kaupungin strategiaoh-
jelman mukainen ja kaupungilla on taloudelliset edellytykset hankkeen 
toteutukseen talousarvion puitteissa. 

Esittelijä 
vs. tilakeskuksen päällikkö 
Markku Metsäranta 

Lisätiedot 
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366 

sisko.von.behr(a)hel.fi 
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19 
Valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloite liikuntaviraston 
toiminta-avustusten määrärahoista 

HEL 2014-003354 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että liikuntavirastolle on osoitettava 
riittävät määrärahat helsinkiläisten liikuntaseurojen toiminnan tukemi-
seen. Lisäksi esitetään, että talousarviossa tulee varata riittävät määrä-
rahat ns. tuetun käytön varmistamiseksi vähintään vuoden 2013 tasolle. 

Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntatoimi tukee helsinkiläisten liikun-
taseurojen toimintaa vuosittain järjestöavustuksin ja liikuntaviraston lii-
kuntatilojen maksuttoman käytön muodossa. Toiminta-avustusten mää-
räytymisperusteita on tarkasteltu siten, että julkisella tuella saataisiin 
mahdollisimman suotuisia vaikutuksia, erityisesti liikunnallisen elämän-
tavan näkökulmasta. Liikuntastrategian yksi keskeisimmistä tavoitteista 
on uudistaa avustusjärjestelmä siten, että painopiste on lasten ja nuor-
ten liikunnan tukemisessa. Avustusasioiden kehittämistyön lähtökohta-
na pidetään nykyisten määrärahojen tasapuolisempaa kohdentumista 
eri käyttäjäryhmille lajista tai sen kustannuksista riippumatta. 

Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen on liikuntatoimen esityksen mu-
kaisesti varattu noin 7,0 milj. euroa liikunnan järjestötoiminnan tukemi-
seen sisältäen tuetun käytön, vuokra-avustuksen ja toiminta-
avustuksen. Avustusmääräraha säilyy vuoden 2014 tasolla. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Bogolomoff Harry talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 18 

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 27.05.2014 § 99 

HEL 2014-003354 T 00 00 03 
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Lausunto 

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloitteeseen, joka koskee lii-
kuntaviraston toiminta-avustusten määrärahoja: 

Valtuutettu Bogomoloff on talousarvioaloitteessaan esittänyt, että liikun-
tavirastolle osoitetaan riittävät määrärahat, jotta liikuntaseurojen toimin-
ta-avustukset voidaan pitää aikaisemmalla tasolla. Lisäksi Bogomoloff 
on esittänyt, että ns. tuetun käytön varmistamiseksi tulee varata riittävä 
määräraha vähintään vuoden 2013 tasolle. 

Liikuntalautakunta toteaa, että liikuntatoimen talousarvioehdotus vuo-
delle 2015 on valmisteltu kaupunginhallituksen 24.3.2014 hyväksymän 
vuoden 2015 talousarvion raamin sekä talousarvion laatimisohjeen pe-
rusteella. 

Liikunnan järjestötoiminnan tukemiseen (441) ehdotetaan vuonna 2015 
osoitettavan 6 989 000 euroa, joka on sama määräraha kuin vuonna 
2014. Vuonna 2013 liikunnan järjestötoiminnan tukemiseen osoitettiin 6 
874 000 euroa. Liikunnan järjestötoiminnan tukemisen määräraha 
koostuu toiminta-avustuksesta, tilatuesta (tuettu käyttö ja vuokra-
avustus), vammaisten kuljetuskustannusavustuksista sekä suunnistus-
karttojen valmistuskustannusavustuksista. Vuoden 2014 avustusmää-
rärahat ovat: 

- toiminta-avustus 2 086 000 euroa (sisältäen suunnistuskarttojen val-
mistuskustannusavustuksia ja vammaisten kuljetuskustannusavustuk-
sia), 

- tuettu käyttö 3 726 000 euroa ja 

- vuokra-avustus 1 292 000 euroa. 

Toiminta-avustuksella tuetaan vuosittain avustettavuuden piiriin hyväk-
syttyjä liikunta- ja urheiluseuroja. Avustettavia seuroja on noin 400 ja 
niissä liikkuu yhteensä lähes 100 000 säännöllistä liikunnan harrastajaa. 
Toiminta-avustuksen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten lii-
kuntaa. Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa on liikuntatoimessa läh-
detty siitä, että toiminta-avustuksen määräraha pysyy vuoden 2014 ta-
solla, ollen siis 2 086 000 euroa. Vuonna 2013 toiminta-avustuksia 
myönnettiin 1 948 000 euroa. 

Niin sanotulla tuetulla käytöllä tarkoitetaan yhtä liikuntatilojen käytön 
tukimuotoa liikuntaviraston avustettavuuden piirissä oleville liikunta- ja 
urheiluseuroille. Muita tilatuen muotoja ovat maksuton käyttö ja vuokra-
avustus. Tuetun käytön määräraha myönnetään liikuntalautakunnan 
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vuosittain vahvistamille yhteisöille, jotka osoittavat tuen avustettaville 
järjestöille, eli liikunta- ja urheiluseuroille laskuttaessaan tilojen käytöstä 
kompensoiduilla hinnoilla. Tuetun käytön piirissä on kaupungin muiden 
hallintokuntien, kuten opetusviraston tiloja sekä laitoksia ja säätiötä, ku-
ten Jääkenttäsäätiö, Tapanilan Urheilutalosäätiö sekä Urheiluhallit Oy. 
Tuetun käytön piirissä olevissa liikuntatiloissa toimivat seurat saivat 
tämän tukimuodon kautta avustusta 3 726 000 euroa vuonna 2014. 
Määräraha oli sama myös vuonna 2013. Liikuntatoimen talousarvioeh-
dotus on valmisteltu siten, että määräraha pysyy samana myös vuonna 
2015. 

Liikuntalautakunta toteaa, että talousarvioehdotuksessa on huomioitu 
valtuutettu Bogomoloffin talousarvioaloitteessa esitetyt seikat. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Kirsti Laine, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751 

kirsti.laine(a)hel.fi 
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20 
Valtuutettu Kauko Koskisen ja 16 muun talousarvioaloite omaishoi-
tajien määrän lisäämisestä 

HEL 2014-003355 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään omaishoitajien määrän lisäämistä 
5 %:lla. 

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä 
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoi-
dontuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle 
maksettavasta palkkiosta sekä hoidettavalle ja omaishoitajalle järjestet-
tävistä tukipalveluista. Näitä ovat esimerkiksi omaishoitajan lakisäätei-
set vapaapäivät. 

Helsingissä oli vuonna 2013 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 691, 
joista vammaispalveluissa 1 000, kehitysvammahuollossa 587 ja yli 65- 
vuotiaiden palveluissa 2 117. Omaishoidon lomitus kasvoi edellisestä 
vuodesta vammaisten ja kehitysvammaisten osalta omaishoitajien 
määrässä 10 % ja lomitusvuorokausissa 20 %. Alle 65-vuotiaiden pal-
veluissa omaishoidon lomituksen järjestäminen on priorisoitu niin, että 
tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Yli 65-vuotiaiden pal-
veluissa lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen liittyviä palveluja 
on kaikilta osin riittävästi tarjolla. 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä si-
jaisomaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Jokaisella neljällä palvelu-
alueella, eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen, on oma omaishoidon 
toimintakeskus. Lakisääteisten ja ei-lakisääteisten vapaapäivien järjes-
tämiseen on yli 65-vuotiaiden palveluissa käytössä palveluseteli ja pal-
velusetelin käyttöönotto on valmistella myös vammaisten ja kehitys-
vammaisten lomitukseen. 

Talousarviossa vuodelle 2015 on kirjattu tavoite tukea omaishoitoa yh-
tenä palvelujen järjestämistapana, joten aloitteessa mainittu toiminta 
sisältyy talousarvioon osana normaalitoimintaa ja sen rahoitusta. 

Talousarviomäärärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään syksyllä 
laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Käyttösuunni-
telmasta päättää lautakunta. 

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

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Koskinen Kauko, talousarvioaloite 12.3.2014 asia 20 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 238 

HEL 2014-003355 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä 
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon 
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle 
maksettavasta palkkiosta sekä hoidettavalle ja omaishoitajalle järjestet-
tävistä tukipalveluista. Näitä ovat esimerkiksi omaishoitajan lakisäätei-
set vapaapäivät. 

Helsingissä oli vuonna 2013 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 691, 
joista vammaispalveluissa 1 000, kehitysvammahuollossa 587 ja yli 65-
vuotiaiden palveluissa 2 117. Omaishoidon lomitus kasvoi edellisestä 
vuodesta vammaisten ja kehitysvammaisten osalta omaishoitajien 
määrässä 10 % ja lomitusvuorokausissa 20 %. Alle 65-vuotiaiden pal-
veluissa omaishoidon lomituksen järjestäminen on priorisoitu niin, että 
tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Yli 65-vuotiaiden pal-
veluissa lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen liittyviä palveluja 
on kaikilta osin riittävästi tarjolla. 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä si-
jaisomaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Jokaisella neljällä palvelu-
alueella, eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen, on oma omaishoidon 
toimintakeskus. Lakisääteisten ja ei-lakisääteisten vapaapäivien järjes-
tämiseen on yli 65-vuotiaiden palveluissa käytössä palveluseteli ja pal-
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velusetelin käyttöönotto on valmistella myös vammaisten ja kehitys-
vammaisten lomitukseen. 

Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edelleen lisätä omaishoitoa 
ja taata riittävät omaishoitoa tukevat palvelut sekä tiivistää toimijoiden 
yhteistyötä virastossa. Tukimuodot toteutetaan yksilölliseen suunnitel-
man perusteella. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2015 
on kirjattu tavoite tukea omaishoitoa yhtenä palvelujen järjestämistapa-
na, joten aloitteessa mainittu omaishoitajien määrän lisääminen sisältyy 
talousarvioon osana normaalitoimintaa ja sen rahoitusta. Talousarvio-
ehdotus on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin 2 174 
882 000 euroa. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten 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." 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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21 
Valtuutettu Matti Niirasen ja 53 muun talousarvioaloite nuorten ke-
sätyöpaikkojen määrärahan korottamisesta 

HEL 2014-003356 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2015 talousarvion val-
mistelussa tutkitaan eri hallintokuntien toimesta mahdollisuus lisätä 
kaupungin tarjoamia kesätyöpaikkoja nuorille vähintään 10–15 %:lla 
kesällä 2015 sekä, että tämän pohjalta tehdään mahdollinen esitys ke-
sätyöpaikkoihin erityisesti kohdistettavan määrärahan korottamisesta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslian henkilöstöosasto vas-
taa vuosittaisen kesätyöprojektin ohjeistuksesta sekä kaupungin vah-
van ja erittäin myönteisen kesätyönantajakuvan vaalimisesta.  Henki-
löstöosasto on vuodesta 2007 lähtien varannut 1,0 milj. euroa 16–17 -
vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi kesäajaksi. Tehtäviä on tarjolla 
muun muassa leikkipuistoissa, päiväkodeissa, vanhus- ja vammaispal-
veluissa, rakennusharjoittelussa, siivoustehtävissä ja avustavissa toi-
mistotehtävissä. Työsuhteet kestävät kolmesta viikosta kahteen kuu-
kauteen. 

Kaupunginhallitus on myös myöntänyt vuodesta 2010 lähtien vuosittain 
1,0 milj. euron erillis-määrärahan henkilöstöosaston käytettäväksi nuor-
ten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Määrärahaa käytetään Siisti 
Kesä -hankkeeseen, jossa ovat mukana rakentamispalvelut Stara, lii-
kuntavirasto ja HKL-liikelaitos. Virastot ja liikelaitokset voivat palkata 
määrärahalla 16–20 -vuotiaita nuoria erilaisiin kaupunkiympäristön puh-
taanapitoon liittyviin tehtäviin.  Lisäksi virastoilla ja liikelaitoksilla on 
mahdollisuus ottaa yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita harjoittelijoiksi 
kaupunginkanslian varoin. Määräraha mahdollistaa noin 90 harjoitteli-
jan palkkaamisen. Virastot ja liikelaitokset palkkaavat näiden lisäksi vie-
lä omilla henkilöstömäärärahoillaan kesätyöntekijöitä, kausityöntekijöitä 
ja vuosilomansijaisia. 

Kaupunginkanslian ja kaupunginhallituksen myöntämien määrärahojen 
tarjottujen nuorten kesätyöpaikkojen määrä on vuosina 2011–2013 py-
synyt lähes ennallaan. Kesätyöpaikkojen tilastointia, seurantaa sekä 
asiaan liittyvää viestintää kehitetään vuonna 2014 ja tätä työtä jatke-
taan edelleen. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että nuorten kesätyöpaikkojen ja 
muiden työpaikkojen lisääminen on kaupungin hallintokuntien, yritysten 
ja järjestöjen yhteinen haaste. 
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Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Niiranen Matti talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 21 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 234 

HEL 2014-003356 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Matti Niirasen ym. mää-
rärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausun-
non: 

”Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että nuorten 16–20 -vuotiaiden 
henkilöiden syrjäytymistä voidaan ehkäistä tarjoamalla heille mm. Hel-
singin kaupungin kesätyöpaikkoja. Kesätyö tarjoaa hyvän mahdollisuu-
den kiinnittyä työelämään. Näin saadaan nuorille kesäksi mielekästä 
tekemistä. 

Vuodelle 2014 kaupunginkanslia osoitti sosiaali- ja terveysviraston 
käyttöön 325 664 euroa 16–17 -vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi ke-
sätöihin. Tällä rahalla sosiaali- ja terveysvirasto ottaa kesätöihin 370 
nuorta. Palkattavien nuorten tehtävänimikkeet ovat hoitoavustaja, lai-
tosavustaja, toimistoavustaja ja lähetti. Kesätöistä maksetaan palkkaa 
800 euroa kuukaudessa. Työaika on 30 tuntia ja 36 minuuttia viikossa. 
Kesätyöntekijöiden sijoittumisessa on otettu huomioon sosiaali- ja ter-
veysviraston yksiköiden toiveet. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää nuorten kesätyöpaikkoja erittäin 
tärkeänä, koska syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä on Helsin-
gissä merkittävä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että 
kaupunkitason keskitettyä määrärahaa on myös vuonna 2015. Sosiaali- 
ja terveysviraston vuoden 2015 oma talousarvioraami ei mahdollista 
aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä.” 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB44B0A8E-781E-4C43-ABEB-41CC2FA91787%7D&vsId=%7B05960FB8-D77C-4DD0-9434-2C4FAD217A9E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

 

Liikuntalautakunta 27.05.2014 § 100 

HEL 2014-003356 T 00 00 03 

Lausunto 

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta joka koskee nuor-
ten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamista: 

Valtuutettu Niiranen ym. ovat talousarvioaloitteessaan esittäneet, että 
vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tutkitaan huolellisesti eri hallin-
tokuntien toimesta mahdollisuus lisätä kaupungin tarjoamia kesätyö-
paikkoja nuorille vähintään 10–15 % kesällä 2015 sekä, että tämän 
pohjalta tehdään mahdollinen esitys kesätyöpaikkoihin erityisesti koh-
dennettavan määrärahan korottamisesta. 

Liikuntalautakunta toteaa, että liikuntatoimeen palkataan kesätyönteki-
jöitä sekä viraston omilla määrärahoilla että Siisti kesä -hankkeen mää-
rärahoilla. Siisti kesä -hanke alkoi liikuntavirastossa vuonna 2010 ja 
vuonna 2014 tätä määrärahaa on käytössä noin 540 000 euroa. Kausi-
työntekijät palkataan viraston omilla määrärahoilla. 

Liikuntavirasto on palkannut kesätyöntekijöitä ja Siisti kesä-
hankkeeseen nuoria kesätyöntekijöitä seuraavasti: 

2011    2012    2013    2014 

Kesätyöntekijät             70       65      28      29 (arvio) 

Siisti kesä                   107     111     139     139 (arvio) 

yhteensä                    177     176     167     168 

Kesätyöntekijöiden työsuhteiden kestot ovat 1-3 kuukautta. Siisti kesä -
hankkeen avulla liikuntavirastoon palkatut 16–17 -vuotiaat ovat pää-
sääntöisesti työsuhteessa noin yhden kuukauden ajan ja 18–20 -
vuotiaat 1-2 kuukautta ja tiiminvetäjät 2-3 kuukautta. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B3F560097-5E1E-4FCF-8BC6-00CD6815022C%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Pääasiallisesti liikuntavirasto palkkaa kesätyöntekijöitä ja Siisti kesä -
työntekijöitä uimarantojen ja maauimaloiden siistimis- ja kunnossapito-
tehtäviin, leirintäalueen siistimis- ja kunnossapitotehtäviin sekä avusta-
viin liikunnanohjaustehtäviin. Kesätyöhön palkatut nuoret työskentele-
vät siis esimerkiksi maauimaloissa, uimarannoilla, Rastilan leirintäalu-
eella ja Liikuntamyllyssä. 

Lisäksi liikuntavirasto on palkannut kausityöntekijöitä seuraavasti: 

 

 

  2011  2012    2013     2014 

Kausityöntekijät 151    170        185       177 (arvio) 
 

Kausityöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti erilaisissa huolto- ja 
siivoustehtävissä sekä uimavalvojan tehtävissä. Kesäaikana työtehtä-
viä ovat muun muassa uimarannoilla, maauimaloissa, ulkoliikuntapai-
koilla ja leirintäalueella sekä talvikautena ulkoliikuntapaikoilla. Kausi-
työntekijöiden työsuhteiden kestot ovat noin 2-5 kuukautta. Kausityön-
tekijöiden iät vaihtelevat 19–66 ikävuoden välillä. Kausityöntekijöistä 
nuoria on useita kymmeniä. 

Liikuntalautakunta toteaa, että liikuntavirasto on pyrkinyt mitoittamaan 
kesätyömahdollisuudet nuorille siten, että työnteko on mielekästä ja 
sen luonteista, että se antaa mahdollisimman hyvän tavan hankkia ko-
kemusta työelämästä. Liikuntaviraston mahdollisuudet tarjota varsinai-
sia kesätöitä aloitteessa esitetylle 10–15 % suuremmalle määrälle ei 
välttämättä ole realistista, sillä nykyinen kesätyöntekijöiden määrä on 
lähellä optimaalista tarjottavien tehtävien ja työntekijöiden ohjaamis-
resurssien suhdetta. Sen sijaan Siisti kesä -hankkeen luonteisille tehtä-
ville liikuntavirastossa olisi tarjontaa nykyistä enemmän. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Kirsti Laine, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751 

kirsti.laine(a)hel.fi 

 

Teknisen palvelun lautakunta 27.05.2014 § 110 

HEL 2014-003356 T 00 00 03 

Lausunto 
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Teknisen palvelun lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Teknisen palvelun lautakunta näkee nuorten 16–20 -vuotiaiden kesä-
työpaikat tärkeänä keinona vähentää nuorten syrjäytymisriskiä ja kiin-
nittää nuoria työelämään. Kuitenkin samalla lautakunta toteaa, että 
muun muassa Staran toimintaympäristön sisältämien työturvallisuusris-
kien vuoksi kesätyöntekijät sitovat merkittävän määrän valvonta- ja 
työnjohtoresursseja. Siksi kyseessä olevan kategorian työntekijöiden 
määrää ei voida merkittävästi lisätä Staralla ilman tuotantotoiminnan 
kärsimisen riskiä. 

Sitä vastoin teknisen palvelun lautakunta näkisi tärkeäksi lisätä määrä-
rahoja korkeakouluopiskelijoiden palkkaamiseksi (korkeakouluopiskeli-
jat ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat). 
Vuosina 2013 ja 2014 myönnetyt määrärahat ovat mahdollistaneet ai-
noastaan kolmesta viiteen korkeakouluopiskelijan palkkaamisen koko 
Staralle. Kuitenkin Stara on toistuvasti esittänyt henkilöstökeskukselle 
ainakin 10 - 15 korkeakouluopiskelijan palkkaamista vuosittain. Staralla 
on myös mahdollisuus tarjota muista virastoista poikkeavia työpaikkoja 
esimerkiksi geopalveluissa ja ympäristönhoidossa. Tämä mahdollistaa 
kyseessä olevien alojen korkeakouluopiskelijoille tärkeän erikoisosaa-
misen hankkimista, mutta myös vastavuoroisesti Staralle merkittäviä 
synergioita esimerkiksi tuoreimman tutkimustiedon saamisen muodos-
sa. 

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. 

Esittelijä 
vs. toimitusjohtaja 
Hannu Halkola 

Lisätiedot 
Eeva Engfelt, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 39270 

eeva.engfelt(a)hel.fi 

 

Varhaiskasvatuslautakunta 27.05.2014 § 125 

HEL 2014-003356 T 00 00 03 

Lausunto 

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Mat-
ti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta koskien nuorten kesätyöpaikkojen 
määrän lisäämistä ja määrärahan korottamista seuraavan lausunnon: 

Varhaiskasvatusvirastolla on mahdollisuus palkata nuoria kesätyönteki-
jöitä (16–17-vuotiaita) kansliapäällikön 28.2.2014 § 22 myöntämän 
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määrärahan puitteissa kesällä 2014. Vuonna 2013 varhaiskasvatusvi-
rastossa työskenteli 150 nuorta ja vuonna 2014 saadulla määrärahalla 
(132 026 euroa) voidaan palkata 155 nuorta kesätyöntekijää. 

Nuorten työllistymisen ja viraston varhaiskasvatustoiminnan tutuksi te-
kemisen kannalta osallistuminen nuorten, 16–17-vuotiaiden, kesätyön-
tekijöiden työllistämiseen koetaan tärkeäksi. Aloitteessa pyydetään 
vastausta siihen, voisiko virasto palkata lisää kesätyöntekijöitä. Toimin-
nallisesti virasto arvioi, että kesätyöpaikkoja voitaisiin lisätä 5-10 % 
(noin 15 kesätyöntekijää). Kesätyöntekijät palkataan siihen varattujen 
määrärahojen puitteissa. 

Varhaiskasvatusvirasto osallistuu nuorten työllistämiseen muillakin kei-
noin. Virasto suuntaa vuosittain saadun määrärahan puitteissa oppiso-
pimuskoulutusta alle 25-vuotiaille nuorille. Nuoret valikoituvat oppiso-
pimuskoulutukseen yhteistyössä kaupungin Respan, TE-palveluiden, 
kaupunginkanslian ja varhaiskasvatusviraston kanssa. 

Lisäksi varhaiskasvatusvirasto tarjoaa vuosittain yli 300 palkkatukityö- 
ja työkokeilupaikkaa sekä nuorille että pitkäaikaistyöttömille. 

13.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, puhelin: 310 42704 

riikka.heloma(a)hel.fi 

 

Ympäristölautakunta 20.05.2014 § 172 

HEL 2014-003356 T 00 00 03 

Lausunto 

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle 
nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamista koskevasta valtuu-
tettu Matti Niirasen ja 53 muun kaupunginvaltuutetun talousarvioaloit-
teesta: 

Ympäristölautakunta katsoo, että Helsingin kaupungin tarjoamat erityi-
sesti nuorille suunnatut kesätyöpaikat ovat tärkeä keino toteuttaa yh-
teiskuntavastuuta käytännössä ja kannattaa kesätyöpaikkoihin erityi-
sesti kohdistettavan määrärahan korottamista. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B282A29D5-74EF-4A1A-ABE5-23E57400BB8D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan valtuustokaudelle 2013–2016 
on kirjattu tavoite, että alle 18-vuotiaiden kesätyöpaikkoja lisätään yh-
dessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Kaupunginvaltuutettujen 
huoli kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrän laskusta on ym-
märrettävää ajatellen nuorten syrjäytymistä tai heidän saamia ensi kos-
ketuksia työelämään ja arvokkaita työkokemuksia. Nuoret tarvitsevat 
tietoja ja kokemusta erilaisista työpaikoista koulutus- ja uravalintoja 
tehdessään. Ympäristökeskus voi osaltaan antaa näkymää ympäristö-
asioiden erilaisista tehtävistä. 

Ympäristökeskus on palkannut kaupungin keskitetyllä kesätyöpaikkoi-
hin kohdistetulla määrärahalla viime vuosina muutamia kesätyöntekijöi-
tä, joista yksi on vuosittain ollut 16–17 -vuotias. Kesätyöntekijät on pal-
kattu avustaviin toimisto- ja tietohallinnon tehtäviin. Kokemukset nuoris-
ta ovat olleet erittäin positiivisia. Nuoret ovat olleet aktiivisia, tunnollisia 
ja ahkeria työntekijöitä. Ympäristökeskus on valmis palkkaamaan vuo-
den 2015 kesällä joitakin nuoria kesätyöntekijöitä lisää em. tehtäviin. 
Käytännössä on todettu, että viraston ikärakenne huomioon ottaen, 
nuorten kesätyöntekijöiden sopeutuminen työelämään helpottuu huo-
mattavasti kun saman ikäisiä, samassa tilanteessa olevia uusia työnte-
kijöitä on useampia. 

Keskitetyn määrärahan lisäksi ympäristökeskus on myös vuosittain 
budjetoinut määrärahan noin 6-8 kesätyöntekijän palkkaamiseen. Nä-
mä kesätyöntekijät ovat olleet pääasiassa korkeakouluopiskelijoita mm. 
vesistötutkimuksen sekä ympäristökasvatuksen tehtävissä. 

Muutoksenhakukielto 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

Esittelijä 
ympäristöjohtaja 
Pekka Kansanen 

Lisätiedot 
Johanna Salo, controller, puhelin: +358 9 310 31569 

johanna.salo(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 15.05.2014 § 251 

HEL 2014-003356 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
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Kiinteistövirasto palkkasi 35 kesätyöntekijää vuonna 2013 ja 36 vuonna 
2012. Vuonna 2013 henkilöstökeskus rahoitti yhteensä 18 kesätyönte-
kijän palkkaamisen. Näistä korkeakouluharjoittelijoita oli kolme. Lisäksi 
kiinteistövirasto palkkasi omilla määrärahoillaan kolme korkeakouluhar-
joittelijaa ja 14 lomasijaista. 

Vuonna 2012 kolme korkeakouluharjoittelijaa ja 16 muuta kesätyönteki-
jää palkattiin henkilöstökeskuksen rahoituksen avulla. Kiinteistöviraston 
määrärahoilla palkattiin 15 lomasijaista ja kaksi korkeakouluharjoitteli-
jaa. 

Kiinteistövirasto voisi tarjota kesätyöpaikan nykyistä useammalle kor-
keakouluharjoittelijalle, mikäli kaupunginkanslia osoittaisi aiempaa 
enemmän määrärahoja tätä tarkoitusta varten. Kiinteistövirasto palkkaa 
tulevaisuudessa omilla määrärahoillaan kesätyöntekijöitä sellaisiin teh-
täviin, joita ei pystytä lomakauden aikana hoitamaan viraston sisäisin 
tehtäväjärjestelyin. 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Jaakko Stauffer 

Lisätiedot 
Eeva Heikkilä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343 

eevam.heikkila(a)hel.fi 

 

Nuorisolautakunta 06.05.2014 § 43 

HEL 2014-003356 T 00 00 03 

Lausunto 

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että kaupunki omilla toimillaan li-
sää nuorten mahdollisuuksia saada kesätöitä. Kesätyöt parantavat 
nuoren hyvinvointia ja pärjäämisen tunnetta. Kesätyöt eivät tuo vain 
omaa rahaa, vaan myös mahdollisuuden oppia työelämän taitoja, hyö-
dyntää opinnoissa hankittuja taitoja sekä saada merkittävä onnistumi-
sen kokemus. Oikein ohjattuna kesätyöt tukevat tehokkaasti arjen hal-
lintaa. 

Nuorisoasiainkeskus on kaupungin strategian mukaisesti omalta osal-
taan panostanut nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseen. Vuonna 2013 
kesätyöntekijöitä palkattiin edellisvuosia paljon enemmän, lähes 200 
nuorta. Kaupungin keskitetyillä määrärahoilla työllistettiin 57 nuorta 
nuorisoasiainkeskuksen omiin kesätyöpaikkoihin. Tämän lisäksi nuori-
soasiainkeskus toimi 26 nuorelle työnantajana koko kaupungin yhtei-

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4C61BC88-E0EE-4622-9D41-243FD2603F33%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset 78 (151) 
Kaupunginhallitus   
   
   
   
   
 

 

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 
  

 

 

sissä tapahtumissa. Tänä kesänä nuorisoasiainkeskus voi työllistää 
kaupunginkanslian keskitetyillä määrärahoilla 73 nuorta, joka on edel-
listä vuotta enemmän. Tämän lisäksi nuorisoasiainkeskuksen omia 
määrärahoja käytetään nuorten työllistämiseen. 

Nuoret ovat tuoneet Ruuti – vaikuttamisjärjestelmän kautta toiveen 
avun saamisesta ensimmäisen kesätyöpaikan suhteen. Helsingin nuor-
ten ohjaus- ja palveluverkosto on käynyt keskustelua asiasta, ja toden-
nut, että kaupunkiorganisaation sisällä ei ole mahdollisuuksia lisätä ke-
sätyöpaikkojen määrää merkittävästi. Verkoston näkemys on, että tulisi 
löytää keinoja joilla kaupunki voi edistää kesätyöpaikkojen määrän 
kasvua yksityisellä ja yleishyödyllisellä sektorilla. 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on esittänyt, että Helsinki ottaa 
käyttöön nuorten kesäsetelin. Mallia kesäsetelin käytöstä on haettu Ou-
lun kaupungista. Oulussa seteli otettiin käyttöön vuonna 2008. Vuonna 
2014 seteli jaetaan kaikille nuorille, jotka ovat täyttäneet 31. toukokuuta 
mennessä 15 vuotta mutta eivät ole vielä 18-vuotiaita. Seteli on henki-
lökohtainen ja sitä voi käyttää yhden kerran työllistymiseen kesän aika-
na. Setelin avulla nuori voi hakea kesätyöpaikkaa Oulun alueen yrityk-
sistä, järjestöistä, seuroista, säätiöistä ja yhdistyksistä. Setelin arvo on 
280 euroa, jolla katetaan työnantajalle nuoren palkkakuluja. Työnantaja 
voi käyttää kesätyöseteliä saman nuoren palkkaukseen yhden kerran. 
Kesätyösetelin käytössä sovelletaan työnantajan noudattamaa työeh-
tosopimusta. Työ kestää kaksi viikkoa, 30h/viikko, viitenä päivänä vii-
kossa tai 60 tuntia kalenterikuukauden aikana, jolloin kesätyösetelin 
mukaan liitetään työaikaseuranta. Työnantajat maksavat osan nuoren 
palkasta itse. Työnantajat ilmoittavat avoimista kesätyösetelipaikoista 
muun muassa www.mol.fi sivulla. Kesätyöseteli jaetaan keskitetysti 
koulujen opinto-ohjaajien kautta ja nuoret, jotka opiskelevat toisella 
paikkakunnalla tai eivät ole opiskelemassa, saavat kesätyösetelin nuor-
ten tieto- ja neuvontakeskus Napista. Oulussa kesätyöseteleitä vuonna 
2013 jaettiin noin 7 000 ja käytettiin 3 645 eli hieman yli puolet seteleis-
tä käytettiin. Aikaisempina vuosina käyttöosuus on ollut noin 60 %. 
Noin 90 prosenttia kesäsetelityöpaikoista on ollut yksityisellä sektorilla. 

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on yhteinen suositus ”Tutustu työelä-
mään ja tienaa” -ohjelmasta vuosille 2014–2016. Kesäharjoitteluohjel-
man tavoitteena on edistää peruskoululaisten ja lukiolaisten tutustu-
mismahdollisuuksia työelämään ja yrityksiin. "Tutustu työelämään ja 
tienaa" -mallin kahden viikon kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta 
suositellaan maksettavaksi kertakaikkisena korvauksena 335 euroa. 

Nuorisoasiainkeskus tukee Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkos-
ton esitystä, että Helsinki ottaisi 2015 alkaen käyttöön peruskoulun 
päättävien 300 euron arvoisen kesätyösetelin. Koulujen kautta jaetta-
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valla 300 euron arvoisella setelillä voidaan tarjota mahdollisuus en-
simmäiseen työkokemukseen jokaiselle oppivelvollisuutensa päättä-
neelle nuorelle. Jos setelin käyttäjien osuus olisi samaa luokkaa kuin 
Oulussa (60 prosenttia ikäluokasta), setelin käyttöönottoon tulisi varata 
vuodeksi 2015 noin 900 000 euroa. Tällöin noin 3 000 helsinkiläisnuor-
ta saisi ansioluetteloonsa merkinnän työkokemuksesta. Oulun koke-
mukset osoittavat, että kesäseteli parantaa nuorten työllistymistä seu-
raavina kesinä sekä ennen kaikkea nostaa nuoren itseluottamusta. 
Nuorisoasiainkeskus näkee, että kaikille nuorille suunnatut, kesäsetelin 
kaltaiset mahdollisuudet tasaavat nuorten mahdollisuuksia integroitua 
työmarkkinoille ilman heikossa tilanteessa oleville nuorille suunnattujen 
etuuksien stigmatisoinnin riskiä. 

Nuorisoasiainkeskus on valmis ottamaan vastuuta kesäsetelin käyt-
töönotosta resursoimalla ohjaukseen kevään ja kesän ajaksi kahden 
nuoriso-ohjaajan työpanoksen nykyisen budjettinsa puitteissa. Nuori-
soasiainkeskus voi myös toteuttaa setelin käyttöönoton lanseerauksen 
ja markkinoinnin. Tämän lisäksi nuorisoasiainkeskus sitoutuu tarjoa-
maan koulutusta ja neuvontaa työnantajille ja nuorille sekä keräämään 
nuorilta ja työnantajilta palautetta. 

Käsittely 

06.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä lisäsi kohdan 7 loppuun seuraavan virkkeen: "Nuorisoasiain-
keskus näkee, että kaikille nuorille suunnatut, kesäsetelin kaltaiset 
mahdollisuudet tasaavat nuorten mahdollisuuksia integroitua työmark-
kinoille ilman heikossa tilanteessa oleville nuorille suunnattujen etuuk-
sien stigmatisoinnin riskiä." 

Esittelijä 
nuorisotoimenjohtaja 
Tommi Laitio 

Lisätiedot 
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 

pekka.sihvonen(a)hel.fi 
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22 
Valtuutettu Terhi Mäen ja 16 muun talousarvioaloite määrärahasta 
Hyve-4-mallin toteutumiseen 

HEL 2014-003357 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Hyve4-toimintamalliin varataan 
riittävät määrärahat sekä varhaiskasvatuksessa että neuvolassa. 

Hyve-malli koostuu päivähoidossa käytävästä 4-vuotiaan lapsen var-
haiskasvatuskeskustelusta, lapsen vastauksista sekä neuvolan laajasta 
terveystarkastuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan sekä 
neuvolalääkärin tarkastuksen. Tarkastuksen jälkeen lapsi saa tarvites-
saan lähetteen esim. fysioterapiaan tai toimintaterapiaan. Malli liittyy 
terveystarkastusohjelmaan ja se on jo vakiintunut osa neuvolan ja var-
haiskasvatusviraston toimintaa. Prosessi toimii hyvin ja saumattomasti 
virastojen yhteistyönä. Mahdollisiin henkilöstövajeisiin esim. lääkäripu-
lan johdosta puututaan normaalein rekrytointitoimenpitein ja tilanne kor-
jataan mahdollisimman pian toimintaa vaarantamatta. Mallin käytöllä ja 
moniammatillisella työotteella on ratkaiseva vaikutus lasten hyvinvoin-
nin edistämiselle. Toiminnan edellyttämät määrärahat sisältyvät mo-
lempien virastojen vuoden 2015 talousarvioon. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Mäki Terhi talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 29 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 243 

HEL 2014-003357 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BB4D6B0E3-0AE9-44B3-857B-207B31258594%7D&vsId=%7B16FD7255-D53A-41CB-BDE5-DD5300D11862%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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"Hyve -malli koostuu päivähoidossa käytävästä 4 -vuotiaan lapsen var-
haiskasvatuskeskustelusta, lapsen vastauksista sekä neuvolan laajasta 
terveystarkastuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan sekä 
neuvolalääkärin tarkastuksen. Tarkastuksen jälkeen lapsi saa tarvites-
saan lähetteen esim. fysioterapiaan tai toimintaterapiaan. 

Malli liittyy terveystarkastusohjelmaan ja se on jo vakiintunut osa neu-
volan toimintaa. Prosessi toimii hyvin ja saumattomasti yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen kanssa. Toiminnan edellyttämät määrärahat sisäl-
tyvät vuoden 2015 talousarvioehdotukseen. Mahdollisiin henkilöstöva-
jeisiin esim. lääkäripulan johdosta puututaan normaalein rekrytointitoi-
menpitein ja tilanne korjataan mahdollisimman pian toimintaa vaaran-
tamatta." 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Lasten hyvinvointiin ja heidän kehityksessään mahdollisesti ilmeneviin 
hidasteisiin tai ongelmiin on tärkeää puuttua mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. Tällöin pystytään pienelläkin kasvamiseen ja kehityk-
seen liittyvällä tuella tai terapialla takaamaan lapsen kasvu ikänsä edel-
lyttämien osaamisen ja taitojen kokonaisuudessa. Varhaisessa lapsuu-
dessa varmistettu kehitys tukee osaltaan pitkällä tähtäyksellä myös ter-
vettä ja hyvinvoivaa aikuisuutta. 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 

 

Varhaiskasvatuslautakunta 27.05.2014 § 124 

HEL 2014-003357 T 00 00 03 

Lausunto 

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Terhi Mäen ym. 
talousarvioaloitteesta koskien riittävän määrärahan varaamista Hyve4-
mallin toteutumiseen seuraavan lausunnon: 

Päivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu 
vanhempien kanssa käydään vuosittain. Nelivuotiaan keskusteluissa 
käytetään Hyve4-mallia varten suunniteltua keskustelurunkoa ja tie-
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donsiirtolomaketta, joka vanhempien luvalla lähetetään lapsen neuvo-
laan. 

Tiedonsiirtolomakkeen palauduttua neuvolasta päivähoitoon, päivähoi-
don työntekijä käy vanhempien kanssa neuvolan palautteesta tarvitta-
van keskustelun ja kirjaa sovitut toimintatavat lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan, mikäli se vaikuttaa lapsen varhaiskasvatustyöhön. Lap-
sen varhaiskasvatussuunnitelmaan voidaan kirjata myös muita keskus-
telussa esille tulleita asioita, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

Varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä Hyve4-toimintamallia. Mallin 
käytöllä ja moniammatillisella työotteella on ratkaiseva vaikutus lasten 
hyvinvoinnin edistämiselle. 

Koska toimintamalli on osa normaalia vuosittain hoito- ja kasvatushen-
kilöstön tekemää varhaiskasvatussuunnitelmatyötä, se ei edellytä eril-
listä määrärahaa varhaiskasvatusviraston toiminnassa. 

13.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527 

pasi.brandt(a)hel.fi 
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23 
Valtuutettu Dan Koivulaakson ja 9 muun talousarvioaloite määrära-
han lisäämisestä hyvään taloudenpitoon 

HEL 2014-003358 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa vuoden 2015 ta-
lousarvioon 150 milj. euroa enemmän kuin mitä raamissa 2015 on va-
rattu. 

Kaupunginhallitus toteaa, että valtuustokauden 2013–2016 strategiaoh-
jelman mukainen talouden tasapainoa ja tuottavuuden parantamista 
koskeva tavoite on seuraava: Velkaantumiskehitystä hidastetaan pitä-
mällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun 
mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen 
tavoitteella valtuustokaudella 2013–2016 ja rahoittamalla nykyistä mer-
kittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän 
omaisuuden myyntituloilla. 

Vuoden 2015 raami laadittiin em. tavoitteen mukaan. Talousarvion 
2015 toimintamenojen kasvu on strategiatavoitteen mukainen ja perus-
tuu tuoreimpiin arvioihin väestönkasvusta ja kustannustason muutok-
sista. Tuoreimpiin väestönkasvun ja kustannustason nousun tietoihin 
(syyskuu 2014) perustuen kaupungin vuoden 2015 talousarvion toimin-
tamenot (ilman liikelaitoksia ja rahastoja tarkasteltuna) ovat vähemmän 
kuin raamissa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Koivulaakso Dan talousarvioaloite Kvsto 12.3.l2014 asia 32 
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24 
Valtuutettu Seppo Kanervan ja kuuden muun talousarvioaloite so-
tainvalidien lounassetelien arvon korottamisesta 

HEL 2014-003359 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään sotainvalidien lounasseteleiden arvon 
korotusta 8,80 eurosta 9,70 euroon. 

Khs pitää sotainvalidien palvelujen turvaamista tärkeänä. Sotilasvam-
malain mukaan sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, 
on oikeus maksuttomiin kunnan järjestämiin ateria- ja pesulapalveluihin, 
siivousapuun ja muihin tukipalveluihin. Valtiokonttori korvaa täysimää-
räisesti kunnille näistä palveluista aiheutuvat menot. Sotainvalidien 
lounassetelien edellinen arvonkorotus toteutettiin 1.1.2011 lukien. Ar-
voa korotettiin tuolloin 7,50 eurosta 8,80 euroon. Käsitellessään valtuu-
tettujen tekemiä aloitteita, kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomuspon-
nen, jonka mukaan seuraavaa talousarviota valmisteltaessa otetaan 
huomioon sotainvalidien lounassetelien arvonkorotus. Lounassetelin 
arvo on Vantaalla 9,70 euroa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 9.9.2014 antamassa lausunnossa kau-
punginhallitukselle valtuustoaloitteesta sotainvalidien lounassetelin ar-
voa koskien pidetään lounassetelin arvon korotusta 9,70 euroon perus-
teltuna. 

Talousarviomäärärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään syksyllä 
laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Käyttösuunni-
telmasta päättää lautakunta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 39 

Päätöshistoria 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 230 

HEL 2014-003359 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Seppo Kanervan ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Sotilasvammalain mukaan sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähin-
tään 20 %, on oikeus maksuttomiin kunnan järjestämiin ateria- ja pesu-
lapalveluihin, siivousapuun ja muihin tukipalveluihin. Valtiokonttori kor-
vaa täysimääräisesti kunnille näistä palveluista aiheutuvat menot. 

Sotainvalidien lounassetelien edellinen arvonkorotus toteutettiin 
1.1.2011 lukien. Arvoa korotettiin tuolloin 7,50 eurosta 8,80 euroon. 
Käsitellessään valtuutettujen tekemiä aloitteita, kaupunginvaltuusto hy-
väksyi toivomusponnen, jonka mukaan seuraavaa talousarviota valmis-
teltaessa otetaan huomioon sotainvalidien lounassetelien arvonkorotus. 
Lounassetelin arvo on myös Espoossa ja Vantaalla 8,80 euroa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sotainvalidien palvelujen turvaamis-
ta tärkeänä. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kaupun-
ginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousarvioraa-
miin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä." 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BE3B80683-260A-4544-B36F-D3A34B2AADBB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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25 
Valtuutettu Kanervan ja kuuden muun talousarvioaloite sotainvali-
dien pesulapalvelun kuukausikorvauksen korottamisesta 

HEL 2014-003360 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään sotainvalidien pesulapalvelun kuukau-
sikorvauksen korottamista 50 eurosta 70 euroon. 

Sotilasvammalain mukaan sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähin-
tään 20 %, on oikeus maksuttomiin kunnan järjestämiin ateria- ja pesu-
lapalveluihin, siivousapuun ja muihin tukipalveluihin. Valtiokonttori kor-
vaa täysimääräisesti kunnille näistä palveluista aiheutuvat menot. 

Kaupunginhallitus pitää sotainvalidien palvelujen turvaamista tärkeänä. 
Sotainvalidien pesulapalvelun edellinen arvonkorotus toteutettiin 
1.7.2006 lukien. Arvoa korotettiin tuolloin 30,27 eurosta 50 euroon kuu-
kaudessa. Vuodessa korvauksen määrä on 600 euroa. SOLpalveluhin-
naston (24.2.2014) mukaan pesulapalvelun kuukausikorvauksella saa 
pesetettyä mm. 8 kiloa liinavaatteita, 7 kiloa ns. pikkupyykkiä, 5 asus-
tetta tai esimerkiksi 3 pusakkaa tai housua. 

Talousarvio ei sisällä erillistä määrärahavarausta pesulapalvelun kuu-
kausikorvauksen korottamiseen. Talousarviomäärärahojen tarkempi 
kohdentaminen tehdään syksyllä laadittavien käyttösuunnitelmien val-
mistelun yhteydessä. Käyttösuunnitelmasta päättää lautakunta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 40 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 232 

HEL 2014-003360 T 00 00 03 
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Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Seppo Kanervan ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

"Sotilasvammalain mukaan sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähin-
tään 20 %, on oikeus maksuttomiin kunnan järjestämiin ateria- ja pesu-
lapalveluihin, siivousapuun ja muihin tukipalveluihin. Valtiokonttori kor-
vaa täysimääräisesti kunnille näistä palveluista aiheutuvat menot. 

Sotainvalidien pesulapalvelun edellinen arvonkorotus toteutettiin 
1.7.2006 lukien. Arvoa korotettiin tuolloin 30,27 eurosta 50 euroon kuu-
kaudessa. Vuodessa korvauksen määrä on 600 euroa. SOL-
palveluhinnaston (24.2.2014) mukaan pesulapalvelun kuukausikorva-
uksella saa pesetettyä mm. 8 kiloa liinavaatteita, ns. 7 kiloa pikkupyyk-
kiä, 5 asustetta tai esimerkiksi 3 pusakkaa tai housua. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sotainvalidien palvelujen turvaamis-
ta tärkeänä. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kaupun-
ginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousarvioraa-
miin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä." 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B450F190E-6A8F-4914-9D11-B48EE36F9EEC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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26 
Valtuutettu Seppo Kanervan ja kuuden muun talousarvioaloite So-
tainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry:n avustuksesta 

HEL 2014-003361 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki ottaisi asian 
uudelleen käsittelyyn tai budjetoisi seuraavalle vuodelle kaksinkertai-
sen summan (26 000 euroa), jotta Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin 
Piiri ry. saisi budjettinsa tasapainoon. 

Kaupunginhallitus viittaa saamaansa lausuntoon ja toteaa, että sosiaa-
li- ja terveysviraston vuoden 2014 järjestöavustuksien haku järjestettiin 
16.9.–14.10.2014. Aiemmin järjestöavustuksia tuli hakea kunkin avus-
tusvuoden tammikuun loppuun mennessä. 

Uuden hakuaikataulun mukainen hakukuulutus julkaistiin 13.9.2013 so-
siaali- ja terveysviraston verkkosivuilla, Helsingin Sanomissa ja Huf-
vudstadsbladetissa 15.9.2013 sekä Metro-lehdessä 16.9.2013. Lisäksi 
kaikille vuoden 2013 avustusta hakeneille järjestöille lähetettiin hausta 
sähköpostitse tieto viimeistään 13.9.2013. Niille järjestöille, jotka eivät 
olleet ilmoittaneet sähköpostiaan, tieto järjestöavustushausta ja sen 
muuttuneesta ajankohdasta lähetettiin kirjeitse 16.9.2013. 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry. ei ollut hakenut vuoden 
2014 järjestöavustusta hakuajan puitteissa. Järjestöavustuksia vuodelle 
2015 voi hakea 1.9.–30.9.2014 välisenä aikana. 

Khs toteaa, että vuoden 2014 avustus maksettiin yhteisölle kaupungin-
johtajan päätöksellä vuoden 2014 talousarviossa Kh:n käyttöön vara-
tuista avustusmäärärahoista. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Seppo Kanervan talousarvioaloite 12.3.2014 asia 41 i 
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Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 248 

HEL 2014-003361 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Seppo Kanervan määrä-
rahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausun-
non: 

”Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 järjestöavustuksien haku jär-
jestettiin 16.9.–14.10.2014. Aiemmin järjestöavustuksia oli haettu kun-
kin avustusvuoden tammikuun loppuun mennessä. Tästä aiheutui se, 
että avustuspäätökset saatiin valmiiksi vasta touko–kesäkuussa. 

Uuden hakuaikataulun mukainen hakukuulutus julkaistiin 13.9.2013 so-
siaali- ja terveysviraston verkkosivuilla, Helsingin Sanomissa ja Huf-
vudstadsbladetissa 15.9.2013 sekä Metro-lehdessä 16.9.2013. Lisäksi 
kaikille vuoden 2013 avustusta hakeneille järjestöille lähetettiin hausta 
sähköpostitse tieto viimeistään 13.9.2013. Niille järjestöille, jotka eivät 
olleet ilmoittaneet sähköpostiaan, tieto järjestöavustushausta ja sen 
muuttuneesta ajankohdasta lähetettiin kirjeitse 16.9.2013. 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry. ei ollut hakenut vuoden 
2014 järjestöavustusta hakuajan puitteissa. Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta toteaa, että uusi mahdollisuus hakea järjestöavustuksia vuodelle 
2015 on 1.9.–30.9.2014 ja että vuoden 2014 järjestöavustusmäärära-
hat on käytetty.” 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Järjestöavustuksen myöntämättä jättämisellä ei ole merkittäviä hyvin-
vointi- ja terveysvaikutuksia. 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B84FB598B-FB24-495B-9FCE-048045F48065%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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27 
Valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloite pitkäaikaishoitopaik-
kojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi 

HEL 2014-003363 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että osa pitkäaikaishoitopaikoista 
muutettaisiin kuntoutuspaikoiksi. 

Sosiaali- ja terveystoimessa pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen vä-
hentämistä on toteutettu strategisten tavoitteiden mukaisesti jo vuosia. 
Aiempien pitkäaikaissairaaloiden siirtyessä terveyskeskuksesta sosiaa-
livirastoon vuonna 2010 toteutettiin Suursuon sairaalan uudelleenjär-
jestely ja eräitä muita muutoksia, jotka ovat lisänneet akuuttihoidon, ar-
vioinnin ja kuntoutuksen paikkamäärää yli 300:lla. Pitkäaikaisesta lai-
toshoidosta vähennetään tämän vuoden aikana omasta toiminnasta 50 
paikkaa siten, että paikkoja on vuoden lopussa yhteensä 1 006. Vuon-
na 2015 palvelurakenteen keventämistä tullaan jatkamaan kansallisen 
laatusuosituksen ja viraston strategiasuunnitelman mukaisesti. 

Iäkkäiden kuntoutus on sosiaali- ja terveysvirastossa toiminnan erityi-
nen painoalue. Varhainen kuntoutus kuuluu akuuttisairaalan ja kuntou-
tuksen osaamiskeskuksen toimintatapaan, ja sitä toteutetaan moniam-
matillisena yhteistyönä lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja fysiotera-
peuttien toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Pitkä-
aikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa on käytössä kuntouttava ja 
aktivoiva työote ja monipuolisissa palvelukeskuksissa on omia arviointi- 
ja kuntoutusosastoja. Myös kotona tapahtuvaa kuntoutusta kehitetään. 
Geriatrisesta kuntoutuksesta ollaan laatimassa erillinen selvitys, johon 
sisältyy aloitteessa mainittu kuntoutustarpeen ja tukipalvelujen tarpeen 
arviointi. Selvityksen valmistuttua päätetään mahdollisista uusista jär-
jestelyistä ja toimintatavoista. 

Talousarvio sisältää linjauksen siitä, että ympärivuorokautisten hoito-
paikkojen määrän vähentämistä jatketaan ja sairaalatoiminnan paino-
pistettä siirretään geriatrisen akuuttihoidon ja kuntoutuksen suuntaan. 
Aloitteessa mainittu muutossuunta sisältyy näin olleen talousarvioehdo-
tukseen osana normaalia toimintaa. 

Talousarviomäärärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään syksyllä 
laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Käyttösuunni-
telmasta päättää lautakunta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
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kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Karhuvaara Arja talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 19 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 241 

HEL 2014-003363 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Sosiaali- ja terveystoimessa pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen vä-
hentämistä on toteutettu strategisten tavoitteiden mukaisesti jo vuosia. 
Aiempien pitkäaikaissairaaloiden siirtyessä terveyskeskuksesta sosiaa-
livirastoon vuonna 2010 toteutettiin Suursuon sairaalan uudelleenjär-
jestely ja eräitä muita muutoksia, jotka ovat lisänneet akuuttihoidon, ar-
vioinnin ja kuntoutuksen paikkamäärää yli 300:lla. 

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta vähennetään tämän vuoden aikana 
omasta toiminnasta 50 paikkaa siten, että paikkoja on vuoden lopussa 
yhteensä 1 006. Vuonna 2015 palvelurakenteen keventämistä tullaan 
jatkamaan kansallisen laatusuosituksen ja viraston strategiasuunnitel-
man mukaisesti. 

Iäkkäiden kuntoutus on sosiaali- ja terveysvirastossa toiminnan erityi-
nen painoalue. Varhainen kuntoutus kuuluu akuuttisairaalan ja kuntou-
tuksen osaamiskeskuksen toimintatapaan, ja sitä toteutetaan moniam-
matillisena yhteistyönä lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja fysiotera-
peuttien toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Pitkä-
aikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa on käytössä kuntouttava ja 
aktivoiva työote ja monipuolisissa palvelukeskuksissa on omia arviointi- 
ja kuntoutusosastoja. Myös kotona tapahtuvaa kuntoutusta kehitetään. 
Geriatrisesta kuntoutuksesta ollaan laatimassa erillinen selvitys, johon 
sisältyy aloitteessa mainittu kuntoutustarpeen ja tukipalvelujen tarpeen 
arviointi. Selvityksen valmistuttua päätetään mahdollisista uusista jär-
jestelyistä ja toimintatavoista. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BF032C6B9-98D5-46B6-A525-DA0FF67CDBD7%7D&vsId=%7BD2340F3A-A7F5-4370-8F77-D7A0BE1149F5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Talousarvioehdotus sisältää linjauksen siitä, että ympä-
rivuorokautisten hoitopaikkojen määrän vähentämistä jatketaan ja sai-
raalatoiminnan painopistettä siirretään geriatrisen akuuttihoidon ja kun-
toutuksen suuntaan. Aloitteessa mainittu muutossuunta sisältyy näin ol-
leen talousarvioehdotukseen osana normaalia toimintaa. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Iäkkäisiin kohdistuvan geriatrisen kuntoutuksen tavoitteena on palaut-
taa ja ylläpitää henkilön korkein mahdollinen toimintataso sairauksista 
ja vammoista huolimatta ja siten kohentaa hänen omatoimisuuttaan ja 
elämänlaatuaan. Oikea-aikaisella ja yksiköllisellä kuntoutuksella voi-
daan edistää ikääntyneen terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää paluuta 
entiseen asumismuotoon sairaala- tai muun hoitojakson jälkeen.” 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B1D96DB6F-EE96-4791-8BF0-F1B5980BB2FC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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28 
Valtuutettu Sami Muttilaisen ja 48 muun talousarvioaloite määrära-
hasta lähiö- ja kaupunginosatapahtumiin 

HEL 2014-003364 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2015 taloudelliseen raa-
miin lisätään kulttuurilautakunnan harkintaan pohjautuvaan käyttöön 
100 000 euron lisämääräraha lähiöiden ja kaupunginosien erityistapah-
tumien järjestelyjen turvaamiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon 
viitaten, että kaupungin tukemat kulttuuripalvelut ovat lähtökohtaisesti 
taloudellisesti ja alueellisesti kaikkien saavutettavissa. Kulttuurikeskus 
vahvistaa vuonna 2015 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 
monitoimijjaisia tuotantomalleja. 

Strategiaohjelman - Toimivaa Helsinkiä - rakennetaan kulttuurin keinoin 
kohdennetulla, asukkaita osallistavalla ’Helsingin malliksi’ nimetyllä 
aluetyöllä. Kaupunginosakulttuurin tavoitteena on, että taide tavoittaa 
laajemman osallisuuden kaupungissa laajemmin ja saada kaikki hallin-
tokunnat, helsinkiläiset taidelaitokset ja taiteen vapaa kenttä mukaan 
kehittämään kulttuuripalveluja tasapuolisesti kaupungin alueella ja sen 
omissa toimintaympäristöissään. Avustusjärjestelmää kehitetään tuen 
käyttö alueellisesta näkökulmasta lähtien, jotta voidaan varmistua siitä, 
että myös uudisrakennusalueiden kulttuuritarjonta on kattava. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta myöntää myös ammatillisille kulttuuri- ja 
taidetoimijoille normaalien avustusten lisäksi yhteisöllisiin ja omien tilo-
jen ulkopuolella tapahtuviin kulttuurihankkeisiin tukea erillisen haun 
kautta. 

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

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
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Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 
matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Muttilainen Sami talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 35 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.05.2014 § 61 

HEL 2014-003364 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi valtuutettu Muttilaisen talousarvio-
aloitteesta seuraavan lausunnon: 

Suuret kulttuuritapahtumat ja kulttuurilaitokset rakentavat kuvaa pää-
kaupungista ja parhaimmillaan koko maasta. Kaupungin tasapainoisen 
kehityksen kannalta on kuitenkin tärkeää, että myös asukkaat ovat ak-
tiivisesti muokkaamassa omien alueidensa kulttuurista profiilia. Paikal-
linen kulttuurityö luo taide- ja viihdearvojen lisäksi erilaisia yhteisöllisiä 
vuorovaikutusverkostoja, jotka näkyvät usein laajempinakin hyötyinä 
kaupunginosien uudistamisessa. 

Kaupunginosien asukaslähtöistä kulttuurityötä on Helsingin kulttuuri-
keskuksessa tuettu pääasiassa kaupunkikulttuuriavustusten kautta (ai-
kaisemmin lähikulttuuriavustus). Näihin avustuksiin käytettiin vuonna 
2013 268 000 euroa. Noin puolet summasta ohjautui asukasyhteisöjen 
paikallisiin hankkeisiin. Vuonna 2014 kulttuurikeskuksella on käytös-
sään kaupunkikulttuuriavustuksiin 230 000 euroa. Tapahtumilta edelly-
tetään myös omaa panostusta joko rahana tai erimerkiksi järjestäjien 
vapaaehtoistyönä.. 

Useat kaupunginosatapahtumat ovat kasvaneet viime vuosina mitta-
suhteiltaan. Tällöin tekniikka ja turvapalvelut muodostavat helposti suu-
remman kuluerän kuin itse ohjelmasisältö, vaikka tapahtumat muuten 
tehtäisiinkin talkootyönä. 

Kaupunginosien kulttuuritapahtumat eivät nykyään ole vain hetkellistä 
juhlintaa, vaikka sillä on näkyvä ja tärkeä roolinsa. Yhä enemmän on 
alkanut syntyä myös pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa. Pitkäjän-
teisyyttä tukevat taiteen ammattilaisten jalkautumiset alueille. Kulttuuri- 
ja kirjastolautakunta tukee myös tällaista toimintaa. 

Kaupunginosakulttuuri eri tukimuotoineen muodostaa nykyään moni-
naisen kokonaisuuden ja liittyy keskeisesti ”Helsingin malliin”, eli siihen 
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tavoitteeseen että taide saavuttaa laajemman osallisuuden kaupungis-
sa laajemmin. Asukkailla on tässä työssä tärkeä rooli. Usein myös asu-
kastapahtumat ja ammattilaisten hankkeet kulkevat rinnakkain kuten 
esimerkiksi Kansallisteatterin Reittejä Kontulaan -projektissa Kontulas-
sa. Avustukset on syytä kohdentaa ja mitoittaa tukemaan parhaalla 
mahdollisella tavalla kulloistakin paikallista kokonaisuutta. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan näkemyksen mukaan valtuutettu Mutti-
laisen aloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan. Lautakunta 
painottaa lähiöiden ja kaupunginosien kulttuuritapahtumien järjestä-
mismahdollisuuksia avustusjärjestelmänsä määrärahojen puitteissa. 

Esittelijä 
kulttuurijohtaja 
Stuba Nikula 

Lisätiedot 
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008 

ari.tolvanen(a)hel.fi 
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29 
Valtuutettu Nina Hurun sekä 26 muun valtuutetun talousarvioaloite 
koskien kaupunginosainventointien päivittämistä osana yleiskaa-
voitusta 

HEL 2014-003365 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisuuden jaksote-
tusti toteuttaa kaupunginosainventoinnit osana yleiskaavasuunnittelua 
ja varaa siihen tarvittaessa määrärahaa vuoden 2015 budjetissa 200 
000 euroa. 

Khs viittaa kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon, jonka mukaan 
yleiskaavatyössä ei lähtökohtaisesti tehdä, eikä tarvitsekaan tehdä 
kaupunginosainventointeja. Yleiskaavan laatimista varten on jo ole-
massa tarvittavat ja ajankohtaiset tiedot koko Helsingistä kaupungin-
osatasolla. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan kaupunginosainven-
tointien päivittäminen kerralla ja yleiskaavan yhteydessä ei ole tarkoi-
tuksenmukaista. Inventointien laatiminen kerrallaan jaksotetustikin olisi 
erittäin työläs ja aikaa vievä prosessi. Tällaisessa menettelyssä osa in-
ventoinneista ehtisi todennäköisesti jo vanhentua ennen kuin varsinai-
nen suunnittelu tulisi ajankohtaiseksi. 

Kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan kaupunginosainven-
tointeja on järkevä laatia jatkossakin sellaisille alueille, missä on tarvet-
ta suunnitteluperiaatteiden tarkistamiselle, tai missä on ajankohtaista 
laatia uusia asema- tai osayleiskaavoja.  Niiden yhdistäminen yleiskaa-
vaprosessiin tai osaksi sen aikataulua ole tarkoituksenmukaista tai rea-
listista. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiasta. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Huru Nina talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 36 

Päätöshistoria 
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Kaupunkisuunnitteluvirasto 8.4.2014 

HEL 2014-003365 T 00 00 03 

Valtuutettu Nina Hurun ja 26 allekirjoittaneen talousarvioaloitteessa esi-
tetään, että yleiskaavatyössä päivitettäisiin kaupunginosainventoinnit. 

Aloitteen mukaan vanhoja kaupunginosia ei sovi unohtaa. Yhtenäistä 
kaupunkikuvaa löytyy esimerkiksi Etu-Töölöstä Taka-Töölöön. Alueella 
on vielä säilynyt kivijalkakauppoja. Kyseisten kaupunginosien kaupun-
ginosainventoinnit ovat vuosikymmenien takaa 1990 luvulta. Asema-
kaavamerkinnät ovat vanhentuneita monesta näkökulmasta. Ne olisi 
järkevä ajantasaistaa päivittämällä kaupunginosainventoinnit samalla 
kuin yleiskaavaa laaditaan unohtamatta yrittäjyysnäkökulmaa. 

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Helsingin kaupunki selvittää 
mahdollisuuden jaksotetusti toteuttaa kaupunginosainventoinnit osana 
yleiskaavasuunnittelua ja varaa siihen tarvittaessa määrärahaa vuoden 
2015 budjetissa 200 000 euroa. 

Yleiskaavan tietopohja ja inventoinnit 

Yleiskaavan laadinnassa edetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) ja toimintasuunnitelman mukaan, ja tehdään tarvittavat inven-
toinnit ja selvitykset niistä lähtökohdista. Yleiskaavatyössä edetään 
myös vision tavoitteet huomioiden. 

Yleiskaavan laatimista varten on olemassa tarvittavat ja ajankohtaiset 
tiedot sekä koko Helsingistä että kaupunginosatasolta. Tässä yhtey-
dessä ei lähtökohtaisesti tehdä kaupunginosainventointeja, vaan esim. 
aluevaraukset, kerrosalamäärät sekä asuminen ja työpaikkamäärät esi-
tetään pohjautuen nykyiseen kaupunkirakenteeseen, alueiden arvot ja 
erityispiirteet huomioiden. 

Yleiskaavan tavoitteisiin kuuluu urbaani kaupunkitila kivijalkakauppoi-
neen sekä sekoittunut kaupunkirakenne, missä työn ja asumisen lomit-
tuminen on mahdollista. Nämä periaatteet tukevat yrittäjyysnäkökulmaa. 
Asuinalueiden lisäksi yleiskaavassa varataan työpaikka- ja keskusta-
alueita. 

Kaupunginosainventointeja tullaan tekemään jatkossakin suunnitteluti-
lanteen mukaan tarpeellisiksi katsotuilta alueilta. Inventoinnit ovat hyvä 
työkalu, mutta niiden laatiminen kerralla koko kaupungista olisi erittäin 
työläs ja aikaa vievä prosessi. Se ei myöskään yleiskaavan mittakaava-
taso huomioon ottaen ole tarkoituksenmukaista. Tällaisessa menette-
lyssä osa kaupunginosainventoinneista ehtisi todennäköisesti vanhen-
tua ennen kuin varsinainen suunnittelu tulisi ajankohtaiseksi. Yleiskaa-
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vatyössä käytetään luonnollisesti hyväksi jo tehtyjä kaupunginosain-
ventointeja. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että kaupunginosainventoinnit on 
järkevä laatia jatkossakin sellaisille alueille, missä on tarvetta suunnitte-
luperiaatteiden tarkistamiselle, tai missä on ajankohtaista laatia uusia 
asema- tai osayleiskaavoja. Kaupunginosainventointeja tulisi laatia tar-
peen mukaan, eikä niiden yhdistäminen yleiskaavaprosessiin tai osaksi 
sen aikataulua ole tarkoituksenmukaista tai realistista. 

Lausuntopyyntö 

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan 
asiasta lausunnon 23.5.2014 mennessä. 

Lisätiedot 
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164 

satu.tarula(a)hel.fi 
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30 
Valtuutettu Nina Hurun ja 28 muun talousarvioaloite koskien omais-
hoidon määrärahan korottamista virkistysvapaan toteuttamiseksi 
tarpeen vaatimalla tavalla 

HEL 2014-003366 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään omaishoidon määrärahan korottamista 
virkistysvapaan toteuttamiseksi tarpeen vaatimalla tavalla. 

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä 
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoi-
dontuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle 
maksettavasta palkkiosta sekä hoidettavalle ja omaishoitajalle järjestet-
tävistä tukipalveluista. Näitä ovat esimerkiksi omaishoitajan lakisäätei-
set vapaapäivät. 

Helsingissä oli vuonna 2013 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 691, 
joista vammaispalveluissa 1 000, kehitysvammahuollossa 587 ja yli 65-
vuotiaiden palveluissa 2 117. Omaishoidon lomitus kasvoi edellisestä 
vuodesta vammaisten ja kehitysvammaisten osalta omaishoitajien 
määrässä 10 % ja lomitusvuorokausissa 20 %. Alle 65-vuotiaiden pal-
veluissa omaishoidon lomituksen järjestäminen on priorisoitu niin, että 
tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Yli 65-vuotiaiden pal-
veluissa lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen liittyviä palveluja 
on kaikilta osin riittävästi tarjolla. 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä si-
jaisomaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Jokaisella neljällä palvelu-
alueella, eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen, on oma omaishoidon 
toimintakeskus. Lakisääteisten ja ei-lakisääteisten vapaapäivien järjes-
tämiseen on yli 65-vuotiaiden palveluissa käytössä palveluseteli ja pal-
velusetelin käyttöönotto on valmistella myös vammaisten ja kehitys-
vammaisten lomitukseen. 

Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edelleen lisätä omaishoitoa 
ja taata riittävät omaishoitoa tukevat palvelut sekä tiivistää toimijoiden 
yhteistyötä virastossa. Tukimuodot toteutetaan yksilölliseen suunnitel-
man perusteella. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotuk-
seen vuodelle 2015 on kirjattu tavoite tukea omaishoitoa yhtenä palve-
lujenjärjestämistapana, joten aloitteessa mainittu toiminta sisältyy talo-
usarvioon osana normaalitoimintaa ja sen rahoitusta. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Huru Nina talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 37 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 237 

HEL 2014-003366 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä 
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon 
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle 
maksettavasta palkkiosta sekä hoidettavalle ja omaishoitajalle järjestet-
tävistä tukipalveluista. Näitä ovat esimerkiksi omaishoitajan lakisäätei-
set vapaapäivät. 

Helsingissä oli vuonna 2013 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 691, 
joista vammaispalveluissa 1 000, kehitysvammahuollossa 587 ja yli 65-
vuotiaiden palveluissa 2 117. Omaishoidon lomitus kasvoi edellisestä 
vuodesta vammaisten ja kehitysvammaisten osalta omaishoitajien 
määrässä 10 % ja lomitusvuorokausissa 20 %. Alle 65-vuotiaiden pal-
veluissa omaishoidon lomituksen järjestäminen on priorisoitu niin, että 
tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Yli 65-vuotiaiden pal-
veluissa lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen liittyviä palveluja 
on kaikilta osin riittävästi tarjolla. 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä si-
jaisomaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Jokaisella neljällä palvelu-
alueella, eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen, on oma omaishoidon 
toimintakeskus. Lakisääteisten ja ei-lakisääteisten vapaapäivien järjes-
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tämiseen on yli 65-vuotiaiden palveluissa käytössä palveluseteli ja pal-
velusetelin käyttöönotto on valmistella myös vammaisten ja kehitys-
vammaisten lomitukseen. 

Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edelleen lisätä omaishoitoa 
ja taata riittävät omaishoitoa tukevat palvelut sekä tiivistää toimijoiden 
yhteistyötä virastossa. Tukimuodot toteutetaan yksilölliseen suunnitel-
man perusteella. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2015 
on kirjattu tavoite tukea omaishoitoa yhtenä palvelujen järjestämistapa-
na, joten aloitteessa mainittu toiminta sisältyy talousarvioon osana 
normaalitoimintaa ja sen rahoitusta. Talousarvioehdotus on laadittu 
kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin 2 174 882 000 euroa. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten 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." 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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31 
Valtuutettu Nina Hurun ja 27 muun talousarvioaloite turvallisesta 
liikkumisesta metroasemien liukuportaissa 

HEL 2014-003367 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon 2015 lisätään 50 
000 euroa merkitsemällä metroasemien liukuportaiden askelmat keltai-
sella huomiovärillä. Huomioväri auttaisi hahmottamaan askelman ja sil-
le astuminen olisi vakaampaa kuin nyt käytössä olevat, osin harmaat 
askelmat. 

Khs viittaa HKL:n lausuntoon ja toteaa, että metroasemien ja metron 
liukuportaiden turvallisuutta kehitetään monin tavoin. HKL on peruskor-
jannut useimmat liukuportaat viimeisten vuosien aikana. Liukuporras-
kuilujen valaistusta on parannettu, liukuportaisiin on lisätty harjavalo, 
liukuportaiden käynnistyslaitteistoa on säädetty pehmeämmäksi ja liu-
kuportaiden liikennevalomajakoita on kehitetty. 

Aloitteessa ehdotettu liukuportaiden askelmien reunan maalaamiseen 
liittyy käytännön esteitä. Maalauksen kesto alumiinisessa liukuportaas-
sa heikko ja kestävän maalauksen tekeminen on työlästä, sillä por-
rasaskelmat tulee irrottaa maalauksen ajaksi koneistosta. Portaiden 
maalaaminen edellyttää askelmien purkamista, puhdistamista ja maa-
laamista toistuvasti sillä portaiden pinta on kuluttava maalauskohde. 
HKL ei näe hanketta kannattavaksi, vaan suosii muita toimenpiteitä liu-
kuportaiden turvallisuuden parantamiseen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Huru Nina talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 38 

Päätöshistoria 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.05.2014 § 86 

HEL 2014-003367 T 00 00 03 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B94A1C5AD-C80F-4025-942A-90AE82EA2F79%7D&vsId=%7BD729C21E-D4EB-4114-9D76-39470F8AE86B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Päätös 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti antaa talousarvio-
aloitteesta seuraavan lausunnon: 

HKL kehittää metroasemien ja metron liukuportaiden turvallisuutta mo-
nin tavoin. HKL on peruskorjannut useimmat metroasemien liukupor-
taat viimeisten vuosien aikana. Liukuporraskuilujen valaistusta on pa-
rannettu, liukuportaisiin on lisätty harjavalo, liukuportaiden käynnistys-
laitteistoa on säädetty pehmeämmäksi ja liukuportaiden liikennevalo-
majakoita on kehitetty. 

Talousarvioaloitteessa ehdotettu liukuportaiden askelmien reunan maa-
laamiseen liittyy kuitenkin monia käytännön esteitä, jonka vuoksi se ei 
ole mahdollista. Maalauksen kesto alumiinisessa liukuportaassa heikko 
ja kestävän maalauksen tekeminen on työlästä, sillä porrasaskelmat tu-
lee irrottaa maalauksen ajaksi koneistosta. 

Portaiden maalaaminen edellyttää askelmien purkamista, puhdistamis-
ta ja maalaamista toistuvasti sillä portaiden pinta on kuluttava maala-
uskohde. Metroasemien liukuportaissa on kaikkiaan yli 10.000 por-
rasaskelmaa. Ehdotettu 50.000 euroa ei riittäisi kyseiseen toimintaan, 
vaan kyseinen toiminta edellyttäisi vuosittain huomattavasti suurempaa 
määrärahaa. HKL ei näe hanketta kannattavaksi, vaan suosii muita 
toimenpiteitä liukuportaiden turvallisuuden parantamiseen. 

Esittelijä 
yksikön johtaja 
Juha Saarikoski 

Lisätiedot 
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245 

artturi.lahdetie(a)hel.fi 
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32 
Valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 28 muun talousarvioaloite uuden 
momentin lisäämisestä talousarvioon 

HEL 2014-003368 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulisi varata 
vuoden 2015 talousarvioon 500 000 euroa edistämään kaupunginval-
tuuston 26.9.2012 tekemän päätöksen toteuttamista, jonka mukaan 
kaupunki välttää hankintoja yhtiöiltä, joilla on kytkentöjä veroparatiisei-
hin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin mahdollisuuksia välttää han-
kinnoissa sellaisia yhtiöitä, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin on käsi-
telty kattavasti Khn päätöksessä 4.3.2013 § 247. Päätökseen liittyneen 
selvityksen mukaan veroparatiisien käytön rajoittamisen tai estämisen 
sekä laittoman veronkierron torjumisen mahdollistaminen on valtion 
tehtävä. Helsingin kaupungin omat mahdollisuudet välttää yhteistyötä 
yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin, ovat nykylain-
säädännön puitteissa pääosin olemattomat. Helsingin kaupungin ja 
muiden kuntatoimijoiden roolina on lähinnä sen valvominen, että niiden 
sopimuskumppanit huolehtivat niille lainmukaisessa verotusmenette-
lyssä määrättyjen verojen maksamisesta. Tätä valvontaa on Helsingin 
kaupungissa ohjeistettu esimerkiksi kaupunkikonsernin harmaan talou-
den torjuntaohjeessa (kaupunginhallitus 19.12.2011, 1144 §). 

Nykyisellään hankintayksikkö ei saa asettaa julkisissa hankinnoissaan 
vaatimuksia, jotka eivät liity kyseiseen hankintaan. Esimerkiksi vero-
suunnittelua koskevilla kriteereillä ei lähtökohtaisesti ole liityntää han-
kinnan kohteeseen tai tarjoajan kykyyn suoriutua hankintasopimukses-
ta. Hankintayksiköllä ei ole hankintalainsäädännön mukaan myöskään 
mahdollisuutta sulkea tarjoajaa tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja 
on täyttänyt Suomen verolainsäädännössä asetetut velvoitteet, riippu-
matta esimerkiksi tarjoajan maksettavaksi määrättyjen verojen määräs-
tä. Kaupunki ei siis voi sulkea julkisten hankintojen ulkopuolelle yrityk-
siä sillä perusteella, että niillä on yhteyksiä veroparatiisivaltioihin. 

Khn päätöksen 4.3.2013 § 247 mukaisesti kaupunki on lähettänyt 
10.6.2013 valtioneuvostolle ja siellä erityisesti verolainsäädännöstä 
vastaavalle valtiovarainministeriölle ja hankintalainsäädännöstä vas-
taavalle työ- ja elinkeinoministeriölle kirjeen, jossa esitetään aihepiiriin 
liittyviä toimenpiteitä. Kaupunki ei ole toistaiseksi saanut vastausta val-
tioneuvostolta tai ministeriöiltä kirjeeseen. Aloitteessa tarkoitettuun eril-
lismäärärahojen osittamiseen  ei ole perusteita 
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Kaupunginhallitus toteaa, että edellä mainittu huomioiden kaupungin 
omia mahdollisuuksia toimia siten, että vältetään hankintoja veropara-
tiiseissa toimivilta yhtiöiltä voidaan toteuttaa hallintokuntien olemassa 
olevien määrärahojen puitteissa ilman erillismäärärahoja. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Wallgren Thomas talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 30 
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33 
Valtuutettu Mari Holopaisen ja 14 muun talousarvioaloite määrära-
hojen lisäämisestä päiväkotien ulko- ja sisätilojen irtaimiston han-
kintaan 

HEL 2014-003369 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään 3 miljoonan euron lisämäärärahaa 
vuodelle 2015 käyttäjälähtöiseen tila- ja pihasuunnitteluun ja päiväko-
tien irtaimistoon, leikkivälineistöön ja meluntorjuntaan.  

Khs toteaa, että uusien päiväkotien toteuttamisesta vastaa tilakeskus. 
Tila- ja pihasuunnittelu sisältyy hankkeen toteutussuunnitelmiin ja ko-
konaiskustannuksiin. Päiväkotien tilasuunnitteluun valmistuu vuonna 
2014 päiväkotien tilasuunnittelukonsepti, jossa tavoitteena on ollut löy-
tää toimiva perusratkaisu sekä sisä- että pihatilojen suunnitteluun sekä 
suuntaviivoja sisustusratkaisuihin, materiaali-, kaluste- ja varustehan-
kintoihin. Olemassa olevien sisätilojen ja pihojen muutostarpeista teh-
dään tarvekuvaus tilakeskukselle, joka toteuttaa muutostöitä omien 
määrärahojensa puitteissa. Muutos- ja parannustöissä painottuvat ter-
veellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät työt sekä tilojen tekniset korjaus-
työt. Khs katsoo, että tila- ja pihasuunnittelu voidaan toteuttaa tilasuun-
nittelukonseptia hyödyntäen käyttäjälähtöisesti kullekin investointihank-
keelle varatulla rahoituksella.  
 
Khs toteaa, että tilakeskuksen uudis- ja korjaushankkeisiin sisältyy päi-
väkotien ja leikkipuistojen kiinteät ulkokalusteet, varusteet, ääntä vai-
mentavat pintarakenteet sekä verhoilut. Investointiohjelmaan on merkit-
ty 10-vuotiskaudelle yhteensä 114 milj. euroa varhaiskasvatusviraston 
uudis-, lisärakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. Khs katsoo, että in-
vestointiraaamin puitteissa ei ole mahdollista osoittaa lisämääräahoja, 
vaan aloitteessa esitettyjä tarpeita voidaan kohdentaa investointiohjel-
maan merkittyjen määräahojen puitteissa. 
 
Khs toteaa, että varhaiskasvatusviraston irtaimen omaisuuden inves-
tointimäärärahoista käytetään merkittävä osa kalusteiden ja varustei-
den hankintaa uusissa ja peruskorjattavissa päivähoitotiloissa. Myös 
käyttömenoissa on varauduttu leikkivälinehankintoihin sekä yksittäisiin 
kalustehankintoihin. Khs katsoo, että varhaiskasvatusvirasto voi koh-
dentaa kalusteiden ja varusteiden hankintaan nykyisten irtaimen omai-
suuden määrärahojen puitteissa muusta hankinnoista säästämällä. In-
vestointien kokonaisraamissa ei ole mahdollista osoittaa aloitteen mu-
kaisesti lisämäärärahaa irtaimen omaisuuden hankintaan. 
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Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Holopainen Mari talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 24 

Päätöshistoria 

Kiinteistölautakunta 27.05.2014 § 300 

HEL 2014-003369 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee kolmen miljoo-
nan euron lisämäärärahaa vuodelle 2015 käyttäjälähtöiseen tila- ja pi-
hasuunnitteluun sekä päiväkotien irtaimistoon, leikkivälineistöön ja me-
luntorjuntaan, seuraavan lausunnon: 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteät päiväkotien ja leikkipuistojen 
ulkokalusteet ja varusteet sisältyvät uudis- ja peruskorjaushankkeiden 
investointirahoitukseen ja niillä on kustannusperusteinen vuokravaiku-
tus varhaiskasvatusvirastolle. Myös ääntä vaimentavat pintarakenteet 
ja verhoilut kuuluvat hankkeen suunnitteluun ja kustannuksiin. Sen si-
jaan käyttäjälähtöiset irtaimisto- ja leikkivälineistöhankinnat kuuluvat 
varhaiskasvatuksen käyttötalouteen eivätkä siten ole suoraan kiinteis-
tölautakunnan toimialaa. Kun käyttäjälähtöiset hankinnat tai paran-
nusehdotukset edellyttävät suunnittelua tai rakennuttamista, tilakeskus 
tuottaa yhteistyössä tarvittavan asiantuntijapalvelun varhaiskasvatusvi-
rastolle. 

Varhaiskasvatusvirasto on investointiohjelman lisäksi tehnyt tilakeskuk-
selle esityksen vuodelle 2014 pienistä toiminnallisista hankkeista, joi-
den tärkeys- ja toteuttamisjärjestys perustuu turvallisuuteen, toiminnal-
lisuuteen ja terveellisyyteen. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B22151AE3-B519-48BF-936C-257B81421AB0%7D&vsId=%7BA54BB465-21D7-44BC-99C4-A3E41161B572%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B5E6E871D-E4C0-47B0-9F7C-9DE0643322F7%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset 108 (151) 
Kaupunginhallitus   
   
   
   
   
 

 

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 
  

 

 

Tilakeskuksen isännöitsijät teettävät käyttötalousmenoista pienten toi-
minnallisten kohteiden lisäksi muissa päiväkotikohteissa sisä- ja ulko-
kaluste- sekä varustekorjauksia, jotka perustuvat kuluneisuuteen, tur-
vallisuuteen ja terveellisyyteen. Käyttäjälähtöiset toiminnalliset muutos-
työt ovat joko erilliskuluja tai aiheuttavat lisävuokraa. Kustannukset ja 
vuokravaikutus hyväksytetään varhaiskasvatusvirastolla ja toteu-
tusajankohdasta sovitaan yhdessä tilakeskuksen kanssa. 

Ulkoa vuokratuissa kohteissa vuokranantajan kanssa neuvotellaan ja 
sovitaan erikseen hankinnoista sekä kustannusten jakautumisesta yh-
teisesti sovitun vastuujakotaulukon mukaisesti. 

Kaikki irtokalustehankinnat ovat varhaiskasvatusviraston omia hankin-
toja. Hankintaraja ilman kilpailutusta on alle 30 000 euroa. Kaupungin-
hallitus on vahvistanut sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden han-
kintavaltuudet arvonlisäverottomina 1.1.2013 voimaan tuleviksi (päätös 
HEL 2012-016717). Viranhaltijoiden päätäntävallan ylittävistä hankin-
noista päättää varhaiskasvatuslautakunta. 

Varhaiskasvatuslautakunta on lupautunut priorisoimaan vuoden 2014 
käyttötaloussuunnitelmassa varoja tilojen ja pihojen suunnitteluun, 
akustiikkaan ja meluntorjuntaan sekä sisä- ja ulkokalusteisiin niissä 
päiväkodeissa, joissa tilapaikkoja lisätään. 

Päiväkodin ulko- ja sisätilat suunnitellaan tilakeskuksen ja varhaiskas-
vatuksen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Ulko- ja sisätilat suunni-
tellaan siten, että niissä voidaan tukea lapselle ominaisten toimintata-
pojen toteutumista sisä- ja ulkotiloja joustavasti käyttäen. Ympäristö-
keskuksen laatimia päivähoitotilojen suunnitteluohjeita noudatetaan 
ympäristön, piha-alueen, sisätilojen ja ääneneristyksen suunnittelussa. 
Erityisesti sisätilojen akustiikkaan kiinnitetään huomiota sekä uudis- et-
tä peruskorjauskohteissa. Rakennusvalvontavirasto asettaa varsinkin 
asuinkiinteistöissä olevien päiväkotien lupien ehdoiksi äänitekniset sel-
vitykset jopa väliaikaisissa ns. väistötilakohteissa. Akustiikan paranta-
minen on etenkin väistötiloissa suuri menoerä. 

Päiväkotien uusi tilakonsepti on valmisteilla. Sen tavoitteita ovat sisä- 
että ulkotilojen toiminnallisuus, käytettävyys, kestävyys, ergonomia, es-
teettisyys sekä kokonaistaloudellisuus. 

Varhaiskasvatusvirasto ja tilakeskus tarkastelevat yhdessä palvelu-
verkkonäkökulmasta alueita, joissa on päivähoidon lisätila- tai muutos-
tarpeita. Väestömäärän kasvaessa varhaiskasvatuksella on paineita 
kasvattaa päiväkotitiloja ja -pihoja. Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia 
lisätiloja sekä tutkia piha-alueiden laajentamismahdollisuuksia sekä 
omalla tontilla että puistoon. Tiukasta investointiraamista johtuen kaik-
kia hankkeita ei voida toteuttaa tai niiden toteutusajankohtaa siirretään. 
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Yhteistyössä tilakeskuksen kanssa varhaiskasvatusvirasto on vuoden 
2015 talousarviossaan priorisoinut toteutettavat toiminnalliset muutos-
työt. Tällä hetkellä tehdään välttämättömimmät kiintokalusteiden ja -
varusteiden turvallisuutta ja toimivuutta parantavat toimenpiteet, kuten 
huollot ja korjaukset sekä vaihdot uutta vastaaviin välineisiin. Uusien li-
säkalusteiden ja -varusteiden hankinta on tarkoin harkittua määräraho-
jen sallimissa puitteissa. 

Lausuntoa on pyydetty myös varhaiskasvatusvirastolta. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Marjut Rantapuro, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 21025 

marjut.rantapuro(a)hel.fi 

 

Varhaiskasvatuslautakunta 27.05.2014 § 126 

HEL 2014-003369 T 00 00 03 

Lausunto 

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari 
Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta liittyen lisämäärärahaan kohdis-
tettavaksi käyttäjälähtöiseen tila- ja pihasuunnitteluun ja päiväkotien ir-
taimistoon, leikkivälineistöön ja meluntorjuntaan seuraavan lausunnon: 

Varhaiskasvatusvirasto varaa vuosittain investointimäärärahoja irtai-
men omaisuuden hankintoihin virastolle ositettujen investointimäärära-
hojen puitteissa. Tällä rahalla hankitaan pääasiassa kalusteita ja varus-
teita uusiin ja peruskorjattaviin päivähoitotiloihin. Lisäksi sitä käytetään 
muuhun toiminnan laajentamisen aiheuttamiin tarpeisiin. Käyttöme-
noissa on varauduttu leikkivälinehankintoihin sekä yksittäisiin kaluste-
hankintoihin. 

Päiväkotitilojen ja -pihojen suunnittelussa varhaiskasvatusvirasto tekee 
yhteistyötä tilakeskuksen kanssa, jolta kiinteistöt ovat vuokralla. Ole-
massa olevien sisätilojen ja pihojen muutostarpeista tehdään tarveku-
vaus tilakeskukselle, joka toteuttaa muutostöitä omien määrärahojensa 
puitteissa. Muutos- ja parannustöissä painottuvat terveellisyyteen ja 
turvallisuuteen liittyvät työt sekä tilojen tekniset korjaustyöt. Varhais-
kasvatusviraston toiminnan lähtökohdista lähtevät ns. toiminnalliset 
muutostyötarpeet tilakeskus toteuttaa käyttäjäpalveluina, joista aiheu-
tuvat kustannukset tulevat maksettavaksi vuokranlisäyksenä tai erillis-
korvauksena. Varhaiskasvatusviraston vuoden 2015 talousarviossa ei 
ole voitu ottaa huomioon kaikkien toiminnallisten muutostöiden (pienet 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BB0DF8638-0BAE-48A4-A91E-FC239A904259%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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sisätilojen muutostyöt, akustiikan parantaminen, piha-alueiden kunnos-
taminen ja pihaleikkivälineistön uusiminen) aiheuttamia kustannuksia. 

Päiväkotien tilasuunnitteluun valmistuu vuonna 2014 päiväkotien tila-
suunnittelukonsepti, jossa tavoitteena on ollut löytää toimiva perusrat-
kaisu sekä sisä- että pihatilojen suunnitteluun sekä suuntaviivoja sisus-
tusratkaisuihin, materiaali-, kaluste- ja varustehankintoihin. Tavoitteena 
konseptissa on myös löytää kustannuksiltaan ja tilatoiminnoiltaan teho-
kas ja muuntojoustava päiväkotimalli. Ensimmäinen varsinaisesti tä-
män konseptin mukaisesti suunniteltu pilottikohde valmistuu vuonna 
2015. Kaksi jo toiminnassa olevaa päiväkotia on suunniteltu konsepti-
mallilla ja niistä tiloista saadut käyttäjien palautteet ovat olleet pääosin 
myönteisiä. 

13.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542 

carola.harju(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B9B147442-27EF-4D75-989A-ABD256E153F5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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34 
Valtuutettu Mari Holopaisen ja 14 muun talousarvioaloite määrära-
hojen lisäämisestä leikkipuistojen peruskorjauksiin 

HEL 2014-003370 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään 3 000 000 euron lisärahoitusta, leikki-
puistojen ja niiden rakennusten peruskorjauksiin, ulkotelineisiin ja vä-
lineistöön huomioiden erityisesti Lähiöprojektin tavoitteet. 

Khs toteaa, että leikkipuistotoiminta on Helsingille omaleimainen var-
haiskasvatuspalvelun muoto. Helsingissä on 66 leikkipuistoa. Leikki-
puisto on alueellinen lasten ja lapsiperheiden arjen kohtaamispaikka, 
leikin, kasvun ja oppimisen paikka, koululaisten iltapäivän turvallinen 
paikka sekä lapsiperheiden alueen tietopiste ja lapsiperheiden varhai-
sen tuen ja ennaltaehkäisevän työn aktiivinen mahdollistaja. 

Varhaiskasvatusvirasto vastaa leikkipuistojen toiminnasta, kiinteistövi-
raston tilakeskus vuokraa varhaiskasvatusvirastolle leikkipuistoraken-
nukset. Leikkipuistojen ulkoalueista sekä leikkivälineistön ylläpidosta ja 
kunnostuksesta vastaa rakennusvirasto. Rakennusvirasto ylläpitää 
leikkipuistojen lisäksi kaupungin leikkipaikkoja. 

Varhaiskasvatusvirastossa tehdään leikkipuistojen palveluverkon tar-
kastelua yhteistyössä tilakeskuksen ja rakennusviraston kanssa. Tila-
keskus tulee kartoittamaan vuoden 2014 aikana kaikkien leikkipuistora-
kennusten kunnon. Rakennusviraston kanssa tarkastellaan leikkipuisto-
jen ulkoalueiden kunnostustarpeita ja jatkossa on tarkoitus entistä pa-
remmin yhdistää kunnostusaikatauluja. Näiden tarkastelujen tuloksena 
varhaiskasvatusvirasto tulee tarvittaessa esittämään leikkipuistohank-
keita tulevien vuosien talonrakentamisohjelmiin 

Talonrakentamisohjelmassa ei ole leikkipistojen peruskorjauksia. Tämä 
johtuu siitä, että peruskorjausiässä olevia leikkipuistorakennuksia ei 
pääsääntöisesti kannata peruskorjata, koska korjauskustannukset ovat 
yhtä suuret kuin vastaavan uudisrakennuksen rakentamiskustannukset. 
Korjauskustannuksien kasvu johtuu erityisesti kiristyneistä rakentamis- 
ja ympäristövaatimuksista. Tämän vuoksi siis peruskorjauksen sijasta 
rakennukset korvataan uudisrakennuksilla. Varhaiskasvatusvirasto ja ti-
lakeskus ovat yhteistyössä laatineet leikkipuistojen tilasuunnittelukon-
septia, joka on valmistunut vuoden 2014 alussa. Siinä etsittiin toistetta-
va suunnitteluratkaisu tilanteisiin, joissa päädytään rakentamaan uudis-
rakennusta korvaava leikkipuistorakennus. 
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Kaupunginhallitus toteaa, että varhaiskasvatusviraston esittämät palve-
luverkon näkökulmasta tarpeelliset leikkipuistojen korvaavat uudisra-
kennushankkeet sisältyvät jo talousarvion talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaan. Uudisrakentamishankkeissa on osoitettu määrä-
rahat leikkipuisto Mäkitorpan, Lammen ja Pohjois-Haagan korvaaville 
uudisrakennushankkeille. 

Suurin tarve kokonaan uusille leikkipuistotoiminnoille on kasvavilla uu-
silla asuinalueilla. Uusille alueille rakennetaan erillisten leikkipuistora-
kennusten sijasta korttelitaloja, joissa on leikkipuistotoimintaa, päiväko-
tihoitoa ja mahdollisesti myös koulu- ja/tai nuorisotoimintaa. Helsingis-
sä leikkipuistojen sisätilojen ja ulkoalueiden lisäksi on mahdollista käyt-
tää päiväkotien pihoja leikkipaikkoina iltaisin ja viikonloppuisin. Myös 
päiväkotien tiloja on mahdollista vuokrata toiminta-aikojen ulkopuolella 
erilaiseen toimintaan. 

Leikkipuistojen ja leikkipuistorakennusten peruskorjaukset ja uudet ra-
kennukset nostavat merkittävästi varhaiskasvatusviraston vuokria. Jat-
kossakin uudis- ja peruskorjaushankkeita ohjelmoitaessa on otettava 
huomioon varhaiskasvatusviraston kulloinenkin vuosittainen käyttötalo-
usraami. 

Lähiöprojektin tavoitteiden mukaisesti voidaan olemassa olevien aluei-
den leikkipuistotoimintaan myöntää lähiörahastosta investointirahaa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Holopainen Mari talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 25 

Päätöshistoria 

Varhaiskasvatuslautakunta 27.05.2014 § 127 

HEL 2014-003370 T 00 00 03 

Lausunto 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B291CF30C-9114-4A54-928A-BBCFA55AC812%7D&vsId=%7B7A246A8A-BFEE-48FB-97F0-3794C2E5B2E2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B03C9EC2E-95E2-4686-A4D0-C454B1AF780E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari 
Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien määrärahojen lisäämistä 
leikkipuistoihin seuraavan lausunnon: 

Leikkipuistotoiminta on Helsingille omaleimainen varhaiskasvatuspalve-
lun muoto. Helsingissä on 66 leikkipuistoa. Leikkipuisto on alueellinen 
lasten ja lapsiperheiden arjen kohtaamispaikka, leikin, kasvun ja oppi-
misen paikka, koululaisten iltapäivän turvallinen paikka sekä lapsiper-
heiden alueen tietopiste ja lapsiperheiden varhaisen tuen ja ennaltaeh-
käisevän työn aktiivinen mahdollistaja. 

Varhaiskasvatusvirasto vastaa leikkipuistojen toiminnasta, kiinteistövi-
raston tilakeskus vuokraa varhaiskasvatusvirastolle leikkipuistoraken-
nukset. Leikkipuistojen ulkoalueista sekä leikkivälineistön ylläpidosta ja 
kunnostuksesta vastaa rakennusvirasto. Rakennusvirasto ylläpitää 
leikkipuistojen lisäksi kaupungin leikkipaikkoja. 

Varhaiskasvatusvirastossa tehdään leikkipuistojen palveluverkon tar-
kastelua yhteistyössä tilakeskuksen ja rakennusviraston kanssa. Tila-
keskus tulee kartoittamaan kesän 2014 aikana kaikkien leikkipuistora-
kennusten kunnon. Rakennusviraston kanssa tarkastellaan leikkipuisto-
jen ulkoalueiden kunnostustarpeita ja jatkossa on tarkoitus entistä pa-
remmin yhdistää kunnostusaikatauluja. Näiden tarkastelujen tuloksena 
varhaiskasvatusvirasto tulee tarvittaessa esittämään leikkipuistohank-
keita tulevien vuosien talonrakentamisohjelmiin. 

Erillisten leikkipuistorakennusten rakentaminen ja ylläpito on rakennus-
ten kokoon nähden kallista. Varhaiskasvatusvirasto ja tilakeskus ovat 
yhteistyössä laatineet leikkipuistojen tilasuunnittelukonseptia, joka on 
valmistunut vuoden 2014 alussa. Siinä on tavoitteena löytää toistettava 
suunnitteluratkaisu tilanteisiin, joissa päädytään rakentamaan uudisra-
kennusta korvaava leikkipuistorakennus. Uusilla alueilla Helsingissä 
rakennetaan korttelitaloja, joissa on leikkipuistotoimintaa, päiväkotihoi-
toa ja mahdollisesti myös koulu- ja/tai nuorisotoimintaa. 

Helsingissä leikkipuistojen sisätilojen ja ulkoalueiden lisäksi on mahdol-
lista käyttää päiväkotien pihoja leikkipaikkoina iltaisin ja viikonloppuisin. 
Myös päiväkotien tiloja on mahdollista vuokrata toiminta-aikojen ulko-
puolella erilaiseen toimintaan. 

Varhaiskasvatusviraston talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 on 
varauduttu talonrakentamisohjelman mukaisiin leikkipuistojen rakenta-
mishankkeisiin. 

Kaikkiin päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja leikkipuistoihin suunna-
taan vuoden 2015 aikana tietty summa rahaa lasten leikkivälineisiin 
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(sekä sisä- että ulkoleikkeihin). Asia tuodaan lautakunnalle laskelmina 
käyttösuunnitelmasta päätettäessä. 

Käsittely 

27.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijän muutos: Lautakunta lisäsi talousarviosta päättäessään seu-
raavaa: 

Kaikkiin päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja leikkipuistoihin suunna-
taan vuoden 2015 aikana tietty summa rahaa lasten leikkivälineisiin 
(sekä sisä- että ulkoleikkeihin). Asia tuodaan lautakunnalle laskelmina 
käyttösuunnitelmasta päätettäessä. 

Tämän johdosta esittelijä muuttaa esitystään siten, että tämä lisätään 
lausunnon loppuun. 

13.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542 

carola.harju(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 15.05.2014 § 258 

HEL 2014-003370 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi 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-
ruskorjausinvestoinnit priorisoidaan sisäilma- ja kosteusvaurio-
ongelmien perusteella väistötilojen ja talonrakennusmäärärahojen puit-
teissa. Peruskorjausiässä olevia leikkipuistorakennuksia ei pääsääntöi-
sesti kannata peruskorjata, koska korjauskustannukset ovat yhtä suuret 
kuin vastaavan korvaavan uudisrakennuksen rakentamiskustannukset. 
Korjauskustannusten nousu johtuu kiristyneistä rakentamis- ja ympäris-
tövaatimuksista sekä viime vuosikymmenten muutoksista leikkipuisto-
jen palvelukonseptissa. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B03C9EC2E-95E2-4686-A4D0-C454B1AF780E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B9C073985-92D3-49F5-9B0E-EF8C666B35CD%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BD705BF88-A9E0-4B75-A015-C117280EAC72%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Tämän vuoksi vuoden 2014 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmaan ei sisälly ainoatakaan leikkipuistora-
kennuksen peruskorjausta. Uudisrakennushankkeissa on osoitettu 
määrärahat leikkipuisto Isonnevan, Mäkitorpan, Lammen, Pohjois-
Haagan ja Mustapuron korvaaville uudisrakennushankkeille. Kaikki 
varhaiskasvatusviraston esittämät palveluverkon näkökulmasta tarpeel-
liset leikkipuistojen korvaavat uudisrakennushankkeet sisältyvät ohjel-
maan. 

Varhaiskasvatusvirasto on ilmoittanut kiinnostuksensa toimia yhteis-
työssä tilakeskuksen kanssa palvelutilaverkon kehittämiseksi. Ennen 
leikkipuistorakennuksen peruskorjaushankkeen tai korvaavan uudisra-
kennushankkeen käynnistämistä on selvitettävä lähialueiden palveluti-
lat sekä tarkasteltava mahdollisuuksia leikkipuisto- ja päiväkotitoimin-
nan yhdistämiseen tai tilojen yhteiskäyttöön muiden hallintokuntien 
kanssa. Palvelutilaselvitys on myös Helsingin kaupungin strategiaoh-
jelman 2013 - 2016 kannalta tarpeellinen, koska ohjelman tavoitteena 
on, että kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen koko-
naispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella. Tämän vuoksi var-
haiskasvatusvirasto ei ole viime vuosina esittänyt talonrakentamisoh-
jelmassa jo olevien hankkeiden lisäksi uusia korvaavia leikkipuistojen 
uudisrakennushankkeita. 

Kiinteistölautakunta katsoo, että lisämäärän osoittaminen leikkipuisto-
rakennusten ja myös kaikkiin muihin palvelurakennusten peruskorjauk-
siin on kannatettavaa. Rakennusten korjaustarvetta arvioitaessa on 
harkittava, milloin kannattaa vanha rakennus purkaa ja rakentaa tilalle 
uusi korvaava rakennus. Korjausrakentamisen investointitaso, 115 mil-
joonaa euroa vuonna 2014, ei vastaa rakennuskannan vuotuista kulu-
maa, joka on noin 190 miljoonaa euroa vuodessa. Palvelurakennusten 
korjausvelka onkin kasvanut huolestuttavasti ja on nyt yli 1,3 miljardia 
euroa. Talousarvion talonrakennushankkeiden 10-vuotisen rakenta-
misohjelman 2014 - 2023 koko korjausrakentamisen investointitaso on 
yhteensä 1,2 miljardia euroa ja nykyisen rakennuskannan kuluma 1,9 
miljardia euroa. Korjausvelka kasvaa 10-vuotiskaudella siis 700 miljoo-
nalla eurolla. 

Lähiörahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen nos-
taminen parantamalla lähiöiden viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta sekä 
ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Rahaston varoja 
käytetään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien 
kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen 
erikseen päättämien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. 

Lähiörahastovarojen osoittaminen tietyn alueen peruskorjauksen kor-
vaavalle uudelle leikkipuistorakennukselle on kannatettavaa. Rahoitta-



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset 116 (151) 
Kaupunginhallitus   
   
   
   
   
 

 

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 
  

 

 

malla tietyn alueen korvaava leikkipuistorakennushanke lähiörahastos-
ta voidaan hankkeen nykyistä aikataulua aikaistaa. Tällä tavalla talous-
arvion raamin mahdollistama rakentamisen sisäilma- ja kosteusvaurio-
ongelmien perusteella priorisoitu kiireellisyysjärjestys ei muutu ja mui-
den palvelurakennusten peruskorjausten aikataulut eivät kärsi leikki-
puistohankkeen aikataulun aikaistamisesta. 

Lautakunta toteaa lisäksi, että varhaiskasvatuslautakunta ottaa osal-
taan kantaa aloitteessa esitettyihin leikkipuistopalveluiden kehitysnä-
kymiin. 

Esittelijä 
vs. tilakeskuksen päällikkö 
Markku Metsäranta 

Lisätiedot 
Mårten Lindholm, hankeohjelmoija, puhelin: 310 31831 

marten.lindholm(a)hel.fi 
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319 

irmeli.grundstrom(a)hel.fi 
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35 
Valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 29 muun talousarvioaloite rahoi-
tuksen varaamisesta äidinkieleltään ruotsinkielisten työntekijöiden 
palkkaamiseksi kotihoitoon 

HEL 2014-003371 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään rahoituksen varaamista äidinkieleltään 
ruotsinkielisten työntekijöiden palkkaamiseksi kotihoitoon. 

Ruotsinkielisten palvelujen riittävä ja asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden 
mukainen tarjoaminen on jo vuosia ollut Helsingin kotihoidon keskeinen 
kehittämiskohde ja on sitä edelleen. Ruotsinkielisen hoitohenkilökun-
nan rajallisen saatavuuden vuoksi ruotsinkielistä kotihoidon palvelua ei 
ole aina kyetty järjestämään kaikille sitä toivoville asiakkaille. Tilannetta 
pyritään aktiivisesti parantamaan tehostamalla henkilökunnan rekry-
tointia ja muilla toimin. Eteläisessä Helsingissä toimivien kotihoidon 
ruotsinkielisten tiimien henkilöstötilanne on parantunut niin, että 39 va-
kanssista ainoastaan kolme oli täyttämättä maaliskuussa 2014. Ruot-
sinkielisiä kotihoidon palveluja hankitaan omaa palvelutuotantoa täy-
dentävästi ostopalveluna. 

Kaikilla palvelualueilla kartoitetaan ruotsinkielisten asiakkaiden halu 
siirtyä ostopalveluiden piiriin, mikäli heitä ei voida palvella ruotsin kielel-
lä oman henkilökunnan toimesta. Runsas 30 asiakasta on huhtikuuhun 
2014 mennessä valinnut ruotsinkieliset ostopalvelut. Moni asiakas on 
myös odotetusti halunnut säilyttää tutun suomenkielisen hoitosuhteen-
sa. Parhaillaan selvitetään myös palvelusetelin mahdollisuutta yhtenä 
kotihoidon järjestämisvaihtoehtona jatkossa. Yllä mainittujen toimien 
avulla ruotsinkielinen kotihoito järjestetään mahdollisimman monelle si-
tä toivovalle asiakkaalle. Aloitteessa esitetty tavoite kaiken ruotsinkieli-
sen kotihoidon palvelun järjestämisestä omana toimintana ei kotihoidon 
monivuotisen kokemuksen perusteella ole henkilökunnan rajallisen 
saatavuuden vuoksi mahdollista. 

Aloitteessa viitataan ostopalveluihin liittyvään riskiin palvelujen tuottaji-
en mahdollisista yhteyksistä veroparatiiseihin. Sosiaali- ja terveysviras-
to noudattaa kaupungin ohjetta harmaan talouden torjunnasta ja var-
mistaa näin ostopalvelujen tuottajien asianmukaisen toiminnan. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 
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Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Wallgren Thomas talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 31 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 244 

HEL 2014-003371 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Ruotsinkielisten palvelujen riittävä ja asiakkaiden tarpeiden ja toivei-
den mukainen tarjoaminen on jo vuosia ollut Helsingin kotihoidon kes-
keinen kehittämiskohde ja on sitä edelleen. Ruotsinkielisen hoitohenki-
lökunnan rajallisen saatavuuden vuoksi ruotsinkielistä kotihoidon palve-
lua ei ole aina kyetty järjestämään kaikille sitä toivoville asiakkaille. 

Tilannetta pyritään aktiivisesti parantamaan tehostamalla henkilökun-
nan rekrytointia ja muilla toimin. Eteläisessä Helsingissä toimivien koti-
hoidon ruotsinkielisten tiimien henkilöstötilanne on parantunut niin, että 
39 vakanssista ainoastaan kolme oli täyttämättä maaliskuussa 2014. 
Ruotsinkielisiä kotihoidon palveluja hankitaan omaa palvelutuotantoa 
täydentävästi ostopalveluna. 

Kaikilla palvelualueilla kartoitetaan ruotsinkielisten asiakkaiden halu 
siirtyä ostopalveluiden piiriin, mikäli heitä ei voida palvella ruotsin kielel-
lä oman henkilökunnan toimesta. Runsas 30 asiakasta on huhtikuuhun 
2014 mennessä valinnut ruotsinkieliset ostopalvelut. Moni asiakas on 
myös odotetusti halunnut säilyttää tutun suomenkielisen hoitosuhteen-
sa. Parhaillaan selvitetään myös palvelusetelin mahdollisuutta yhtenä 
kotihoidon järjestämisvaihtoehtona jatkossa. 

Yllä mainittujen toimien avulla ruotsinkielinen kotihoito järjestetään 
mahdollisimman monelle sitä toivovalle asiakkaalle. Aloitteessa esitetty 
tavoite kaiken ruotsinkielisen kotihoidon palvelun järjestämisestä oma-
na toimintana ei kotihoidon monivuotisen kokemuksen perusteella ole 
henkilökunnan rajallisen saatavuuden vuoksi mahdollista. 

Aloitteessa viitataan ostopalveluihin liittyvään riskiin palvelujen tuottaji-
en mahdollisista yhteyksistä veroparatiiseihin. Sosiaali- ja terveysviras-
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to noudattaa kaupungin ohjetta harmaan talouden torjunnasta ja var-
mistaa näin ostopalvelujen tuottajien asianmukaisen toiminnan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä toimenpiteitä kotihoidon ruotsinkielis-
ten ostopalvelujen siirtämiseksi omaksi toiminnaksi. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on tärkeää, koska se parantaa 
ymmärretyksi tulemista. Ikääntyminen ja sairaudet, varsinkin muistisai-
raudet, voivat heikentää vuorovaikutustaitoja ja erityisesti muiden kiel-
ten taitoa. Tämä voi vaikeuttaa henkilön vuorovaikutusta sellaisen työn-
tekijän kanssa, joka ei lainkaan osaa hänen äidinkieltään.” 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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36 
Valtuutettu Petra Malinin ja 30 muun talousarvioaloite koskien mää-
rärahojen varaamista lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin 

HEL 2014-003372 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään riittävien mielenterveyspalvelujen jär-
jestämistä lapsille ja nuorille, huomioiden erityisesti lastensuojelun 
avohuollon piirissä olevat sekä lastensuojelulaitoksissa ja ammatillisis-
sa perhekodeissa asuvat. 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja järjestävät terveysasemat, 
lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, nuorisoasemat sekä 
kolmas sektori. Perheneuvolat tarjoavat moniammatillista, erityistason 
kasvatus- ja perheneuvontaa 0 - 7 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä 
heidän perheilleen. 

Varsinaiset psykiatriset palvelut järjestää Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri HUS. HYKS toteuttaa myös nuorisopsykiatrian matalan-
kynnyksen palveluna Varhain-toimintaa ja siihen liittyen konsultaatiota 
mm. kouluille. Sosiaali- ja terveysvirastossa käynnistyy toukokuussa 
2014 moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lastenpsykiatreja, sosiaali-
työntekijä, psykologi sekä kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Lasten-
suojelun avohuollon piirissä olevat sekä lastensuojelulaitoksissa ja 
ammatillisissa perhekodeissa asuvat lapset ja nuoret käyttävät näitä 
palveluja hoidon tarpeensa mukaisesti. 

Talousarvio ei sisällä lisäystä mielenterveyspalvelujen järjestämiseen. 
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen järjestämisessä vuonna 
2015 jatketaan mm. tehtäväjakojen selkiyttämistä, ammatillisen osaa-
misen ja yhteistyön parantamista sekä työkäytäntöjen kehittämistä, jot-
ta palvelut muodostuvat niiden tarvetta ja kysyntää vastaaviksi. 

Talousarviomäärärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään syksyllä 
laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Käyttösuunni-
telmasta päättää lautakunta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 
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Liitteet 

1 Malin Petra talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 22 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 245 

HEL 2014-003372 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja järjestävät terveysasemat, 
lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, nuorisoasemat sekä 
kolmas sektori. Perheneuvolat tarjoavat moniammatillista, erityistason 
kasvatus- ja perheneuvontaa 0 - 17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä 
heidän perheilleen. Varsinaiset psykiatriset palvelut järjestää Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. HYKS toteuttaa myös nuoriso-
psykiatrian matalankynnyksen palveluna Varhain-toimintaa ja siihen liit-
tyen konsultaatiota mm. kouluille. Sosiaali- ja terveysvirastossa käyn-
nistyy toukokuussa 2014 moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lasten-
psykiatreja, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä kaksi psykiatrista sai-
raanhoitajaa. Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat sekä lastensuo-
jelulaitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa asuvat lapset ja nuoret 
käyttävät näitä palveluja hoidon tarpeensa mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä lisäystä mielenterveyspalvelujen jär-
jestämiseen. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen järjestämises-
sä vuonna 2015 jatketaan mm. tehtäväjakojen selkiyttämistä, ammatil-
lisen osaamisen ja yhteistyön parantamista sekä työkäytäntöjen kehit-
tämistä, jotta palvelut muodostuvat niiden tarvetta ja kysyntää vastaa-
viksi. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Lasten ja nuorten mielenterveyden ylläpitoon ja vahvistamiseen tähtää-
villä palveluilla on merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus heidän kokonais-
terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Positiivisen kehityksen vahvistaminen 
ja ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa varmistaa henkilön 
suoriutumista koko aikuisiän. 

20.05.2014 Pöydälle 
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Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 
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37 
Valtuutettu Petra Malinin ja 30 muun valtuutetun talousarvioaloite 
koskien etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäystä 

HEL 2014-003373 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään etuuskäsittelijäresurssin määräaikais-

ta lisäystä. 

Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on Helsingissä kasvanut vuodesta 
2012 vuoteen 2013 verrattuna 5,8 prosenttia. Etuuskäsittelijöiden te-
kemien päätösten määrä kaikista päätöksistä on noin 60 % (11 500 
kpl/kk). Vuonna 2013 annettiin ohjeistus, jonka mukaan sosiaalityönte-
kijät ja sosiaaliohjaajat tekevät etuuskäsittelijöiden lisäksi toimeentulo-
tukipäätöksiä. Ohjeella turvattiin pysyminen toimeentulotuen käsittelyä 
koskevissa määräajoissa. Etuuskäsittelyn resurssipulaa on korjattu 
myös palkkaamalla etuuskäsittelijöitä työllisyyden hoidon määrärahoil-
la.  

 
Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan toimeentulotuen mak-
satuksen ja laskennan siirto Kelalle tapahtuu vuonna 2017. 

 

Talousarviomäärärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään syksyllä 
laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Käyttösuunni-
telmista päättää lautakunta. 

 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Malin Petra talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 34 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 235 

HEL 2014-003373 T 00 00 03 
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Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Petra Malinin ym. mää-
rärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan esitteli-
jän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon: 

”Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on Helsingissä kasvanut vuodesta 
2012 vuoteen 2013 verrattuna 5,8 prosenttia. Etuuskäsittelijöiden te-
kemien päätösten määrä kaikista päätöksistä on noin 60 % (11 500 
kpl/kk). Vuonna 2013 annettiin ohjeistus, jonka mukaan sosiaalityönte-
kijät ja sosiaaliohjaajat tekevät etuuskäsittelijöiden lisäksi toimeentulo-
tukipäätöksiä. Ohjeella turvattiin pysyminen toimeentulotuen käsittelyä 
koskevissa määräajoissa. Etuuskäsittelyn resurssipulaa on korjattu 
myös palkkaamalla etuuskäsittelijöitä työllisyyden hoidon määrärahoilla. 
Tällä hetkellä etuuskäsittelijöitä on yhteensä 105, joista 23 on määräai-
kaisia. Tämän lisäksi 10 määräaikaista etuuskäsittelijän tehtävää on 
parhaillaan haettavana. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että hallituksen rakennepoliittisen 
ohjelman mukaan toimeentulotuen maksatuksen ja laskennan siirto Ke-
lalle tapahtuu vuonna 2017. Lautakunta toteaa, että resurssien riittä-
vyydellä ja käsittelyajoissa pysymisellä on suuri merkitys toimeentulo-
tukiasiakkaiden hyvinvoinnin kannalta. Lautakunta pitää perusteltuna, 
että työllisyyden hoidon määrärahoja käytetään jatkossakin määräai-
kaisten etuuskäsittelijöiden palkkaamiseen tilanteissa, joissa lakisäätei-
set määräajat ovat vaarassa ylittyä. Sosiaali- ja terveysviraston talous-
arvio on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 
2015 talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisä-
ystä." 

Käsittely 

03.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Anna Vuorjoki: Poistetaan kohdan 3 toinen virke (”Tästä syystä lauta-
kunta ei pidä perusteltuna resurssien lisäämistä.”) ja lisätään sen tilalle 
teksti ”Lautakunta toteaa, että resurssien riittävyydellä ja käsittelyajois-
sa pysymisellä on suuri merkitys toimeentulotukiasiakkaiden hyvinvoin-
nin kannalta. Lautakunta pitää perusteltuna, että työllisyyden hoidon 
määrärahoja käytetään jatkossakin määräaikaisten etuuskäsittelijöiden 
palkkaamiseen tilanteissa, joissa lakisääteiset määräajat ovat vaarassa 
ylittyä.” 

Kannattajat: Rene Hursti 

1 äänestys 
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Poistetaan kohdan 3 toinen virke (”Tästä syystä lautakunta 
ei pidä perusteltuna resurssien lisäämistä.”) ja lisätään sen tilalle teks-
ti ”Lautakunta toteaa, että resurssien riittävyydellä ja käsittelyajoissa 
pysymisellä on suuri merkitys toimeentulotukiasiakkaiden hyvinvoinnin 
kannalta. Lautakunta pitää perusteltuna, että työllisyyden hoidon mää-
rärahoja käytetään jatkossakin määräaikaisten etuuskäsittelijöiden 
palkkaamiseen tilanteissa, joissa lakisääteiset määräajat ovat vaarassa 
ylittyä.” 
 

Jaa-äänet: 0 

Ei-äänet: 11 
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Leena Riit-
tinen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki 

Tyhjä: 2 
Seija Muurinen, Tuomas Nurmela 

Poissa: 0 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 11 - 0 (tyhjiä 2) jä-
sen Anna Vuorjoen esittämän ja jäsen Rene Hurstin kannattaman vas-
taehdotuksen. 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 
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38 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja seitsemän muun talousarvioaloite mää-
rärahan lisäämisestä opetustoimeen 

HEL 2014-003374 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että opetusviraston vuoden 2015 ta-
lousarvion raamiin ja taloussuunnitelmaan 2015 - 2017 lisätään 3,0 milj. 
euroa lähikoulujen turvaamiseen, opetusryhmien pienentämiseen, oppi-
lashuoltoon ja opinto-ohjaukseen,  maahanmuuttajien kieliopetukseen, 
opetusmateriaalin uudistamiseen ja ammatillisen koulutuksen oppilas-
paikkojen lisäämiseen.  Lisäksi esitetään 300 000 euroa lisämäärära-
haa opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen ja kolmannen sektorin yhteis-
hankkeille iltapäivätoiminnan lisäämiseksi ja lisämäärärahaa koulutilo-
jen rakentamiseen ja peruskorjaukseen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa 
on perusopetuspalveluiden mitoituksen lähtökohtana laadukas ja tur-
vallinen lähikoulu eli perusopetuksen tarjoaminen oman asuinalueen 
koulussa peruspalveluna. Ruotsinkielisessä lastenpäivähoidossa turva-
taan tasapuoliset palvelut koko kaupungin tasolla. 

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt keväällä 2014 harkinnanvaraista valtionavustusta Helsingin 
kaupungille opetusryhmien pienentämiseen ja koulutuksellista tasa-
arvo edistäviin toimenpiteisiin käytettäväksi vuosina 2014 ja 2015 yh-
teensä 8,4 milj. euroa. 

Opetustoimen talousarvioehdotukseen on varattu toisen asteen kes-
keyttämisen ehkäisyyn erillinen määräraha vuonna 2015. Määrärahalla 
on lisätty oppilashuoltohenkilökuntaa lukioissa ja ammatillisissa oppilai-
toksissa. Opetustoimen vuoden 2015 talousarviossa on huomioitu li-
säksi erityisopetuksen ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja 
opiskelijoiden määrällinen kasvu. 

Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamiseksi opetusvirasto on saanut ke-
sällä 2013 lisäkoulutus-paikkoja opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja li-
sännyt järjestämisluvan puitteissa koulutuspaikkoja ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen että aikuiskoulutukseen oppisopimuskoulutus mukaan 
lukien, jotta alle 29-vuotiaille ilman toisen asteen tutkintoa oleville nuo-
rille aikuisille voidaan turvata tutkinto. Nykyinen järjestämislupa kattaa 
vuodet 2014 - 2016. Vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen järjestä-
misluvan mukaisia lisäkoulutuspaikkoja on 320 enemmän kuin vuonna 
2014 ja vuonna 2016 opiskelijamäärää on mahdollista kasvattaa edel-
leen 370 paikalla. 
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Kaupunginhallitus viittaa edelleen opetuslautakunnan, nuorisolauta-
kunnan ja liikuntalautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin 
strategiaohjelman mukaan opetusvirasto motivoi oppilaita ja opiskelijoi-
ta monipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja niiden jälkeen. Ta-
voitteena on vakiinnuttaa Liikkuva koulu-toimintamalli kehittääkseen 
toimenpiteitä koulujen toimintakulttuurin muuttamiseksi fyysisesti aktii-
visempaan suuntaan. Mallin piirissä on nykyisin 18 koulua ja seuraavan 
lukuvuoden aikana toiminta laajenee yhteensä 41 kouluun. Liikuntavi-
raston liikunnanohjausosastolla on kehitetty ja tuotettu yhteistyössä lii-
kuntaseurojen ja opetusviraston kanssa matalan kynnyksen liikuntapal-
veluja vuosiluokkien 1 - 6 ja vuosiluokkien 7 - 9 oppilaille. Näitä mak-
suttomia tai erittäin edullisia EasySport- ja FunAction  –liikuntapalveluja 
toteutetaan sekä koulujen että liikuntaviraston tiloissa iltapäivisin. Nuo-
risokeskuksen vuoden 2015 eräänä keskeisenä tavoitteena on vahvis-
taa liikunnan osuutta nuorisotyössä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että päättäessään vuoden 2015 taloudellista 
kehystä 24.3.2014, kaupunginhallitus päätti osana 10-vuotista inves-
tointiraamin raamiohjausta, että kaupungin hallintokuntien käytössä 
olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudel-
la.  Lisäksi jokaisen investointihankkeen yhteydessä on selvitettävä, 
onko ao. hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toiminta-
menoraamin puitteissa ja toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehok-
kuudelle ja eläköitymiseen varautumiselle strategiaohjelmassa 2013-
2016 asetut tavoitteet. Peruskorjaushankkeiden osalta hankkeet asete-
taan tärkeysjärjestykseen niin, että ensisijaisia ovat turvallisuuden ja 
terveellisyyden kannalta välttämättömät ja ylläpitokustannuksia pienen-
tävät energiatehokkuutta parantavat peruskorjaushankkeet. Uudisra-
kennushankkeista etusijalla ovat palvelujen kokonaiskustannuksia vä-
hentävät korvaavat hankkeet ja uusien asuntoalueiden toteuttamiseksi 
välttämättömät hankkeet. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 42 

Päätöshistoria 
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Opetuslautakunta 27.05.2014 § 96 

HEL 2014-003374 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Lähikoulujen turvaaminen sekä investointi- ja rakentamisohjelmien määrärahojen lisääminen 
koulutilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen 

Opetuslautakunta on 31.12.2012 hyväksynyt palveluverkon kehittämi-
sen koulutuspoliittiset tavoitteet, joista keskeisiä ovat perusopetuksen 
lähikouluperiaate eli peruskoulu asuinalueen peruspalveluna sekä am-
matillisessa koulutuksessa koulutustakuun toteuttaminen. Opetuslauta-
kunta antoi lausuntonsa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma-
luonnoksesta 2015 - 2024 kokouksessaan 6.5.2014. Lausunnossa to-
detaan, että opetustoimen kannalta strategisesti tärkeintä on, että var-
mistetaan koulutustakuun toteutuminen, lähikouluperiaate, terveellinen 
sisäilma ja lakisääteinen oikeus päivähoitopaikkaan ja että kaikki maini-
tut osa-alueet ovat tärkeydeltään samanarvoisia. Kaupungin investoin-
timäärärahan raami on kuitenkin riittämätön opetustoimen tilatarpeisiin, 
mikä heikentää erityisesti suomenkielisen perusopetuksen toiminta-
edellytyksiä. Etenkin uusien alueiden kasvavien oppilasmäärien tilatar-
peet joudutaan toteuttamaan tilapäisillä ratkaisuilla ennen pysyvien 
opetustilojen rakentamista. 

Oppilasryhmien pienentäminen 

Kuntaliiton Kouluikkuna-vertailutietokannan tietojen mukaan Helsingillä 
oli vuonna 2012 kuudesta suurimmasta kaupungista Espoon jälkeen 
toiseksi pienimmät keskimääräiset ryhmäkoot peruskoulun vuosiluokilla 
1-6 ja pienimmät ryhmäkoot vuosiluokilla 7-9. Tietokannasta puuttuvat 
Turun kaupungin tiedot. Ryhmäkokoja on pienennetty kaupunkien omi-
en resurssien lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön vuodesta 2010 al-
kaen jakamilla kohdennetuilla valtionavustuksilla ryhmäkokojen pienen-
tämiseen. Helsinki on saanut avustusta vuosittain 2–5 miljoonaa euroa. 
Opetusviraston talousarvioehdotukseen on sisällytetty ministeriön Hel-
singin kaupungille myöntämä valtionavustus ryhmäkokojen pienentä-
miseen, jota voidaan käyttää vuosina 2014 - 2015. Ministeriön myön-
tämä kokonaisavustus on 4,9 miljoonaa euroa, josta on varauduttu 
käyttämään kevätlukukauden 2015 aikana 3,0 miljoonaa euroa. Valtio 
luopunee  erillisistä ryhmäkokoavustuksista vuonna 2015, mikä tulee 
suurentamaan ryhmäkokoja valtakunnallisesti. 

Opetusviraston talousarvioehdotukseen sisältyy sopeuttamistoimenpi-
teenä perusopetuksen laskennallisten opetustuntiresurssien vähentä-
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minen sekä yleis- että erityisopetuksessa. Vaikka koulut viime kädessä 
päättävät tarvittavan säästön kohdentamisesta, johtaa tämä käytän-
nössä ryhmäkokojen kasvuun. Valtion ryhmäkokoavustusten saamisen 
ehtona on ollut se, ettei kunta omilla toimenpiteillään aiheuta ryhmäko-
kojen kasvua. Tästä johtuen säästötoimenpiteet on ajoitettu ja kohdis-
tettu niin, etteivät ne kohdistu kouluihin, jotka käyttävät saatuja valtion-
avustuksia. Tämä kuitenkin tarkoittaa, ettei Helsinki voi hakea ao. avus-
tusta siinäkään tapauksessa, että sitä edelleen jaettaisiin vuonna 2015. 
Koska myös muissa suurissa kaupungeissa on vastaavia säästötarpei-
ta, Helsingin peruskoulujen ryhmäkoot tulevat kuitenkin edelleen ole-
maan suurista kaupungeista pienimpien joukossa. 

Koulukuraattori- ja psykologit sekä opinto-ohjaajat 

Kaupunginvaltuusto myönsi opetusvirastolle vuoden 2012 talousarvi-
oon kohdennettuna lisäyksenä mm. miljoona euroa toisen asteen kou-
lutuksen keskeyttämisten vähentämiseen syksystä 2012 alkaen. Tämä 
raha korotettiin vuoden 2013 talousarviossa 2,4 miljoonaan euroon. 
Rahalla on mm. lisätty psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä vahvistettu 
opiskelijoiden ohjausta ja erityisopetusta kaupungin toisen asteen oppi-
laitoksissa. Merkittävistä sopeuttamistarpeista huolimatta tämä lisä-
resurssi on sisällytetty myös vuoden 2015 talousarvioehdotukseen. 

Talousarvioehdotuksessa on myös huomioitu 1.8.2014 voimaan astuva 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, joka velvoittaa kunnat järjestämään syk-
systä 2014 alkaen psykologi- ja kuraattoripalvelut kaikkien kunnan alu-
eella sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Tämä tarkoit-
taa, että Helsinki on velvollinen järjestämään palvelut itse ylläpitämien-
sä oppilaitosten noin 15 000 opiskelijan lisäksi syksystä 2014 alkaen 
noin 11 000 Helsingissä sijaitsevassa yksityisessä tai valtion toisen op-
pilaitoksessa opiskelevalle nuorelle. 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kieliopetus 

Opetusvirasto toteuttaa kaupungin strategiaohjelman tavoitetta ”Maa-
hanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina” monin eri toimenpitein hyö-
dyntäen mm. opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustus-
ta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin, jota on saatu vuo-
sille 2014 - 2015 kaikkiaan 3,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talous-
arvioehdotuksessa on varauduttu käyttämään avustusta 3,0 miljoonaa 
euroa talousarvioraamin puitteissa. 

Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään vahvistamalla perusopetuksessa 
oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoja, valmistavan opetuksen jälkeisen 
suomen kielen opetusta sekä vanhemmuuden tukea. Valmistavassa 
opetuksessa kehitetään integratiivisia toimintamalleja kaikissa ikäryh-
missä ja koulutulokkailla kokeillaan reppurahaa. Kokeilualueilla koulutu-
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lokkaita ei ohjata erillisiin valmistavan opetuksen ryhmiin, vaan he aloit-
tavat koulun omassa lähikoulussa. 

Maahanmuuttajanuorten pääsyä toisen asteen koulutukseen helpote-
taan vakinaistamalla lukioon valmistava koulutus sekä kehittämällä 
ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta ja ammattistarttia. 
Helsingin kaupungin 200-vuotisjuhlarahoituksella toimiva avoin ammat-
tiopisto tarjoaa oman koulutuspolun maahanmuuttajataustaisille nuorille. 
Lisäksi toisen asteen opinnoissa järjestetään suomi toisena kielenä 
opetusta sekä ohjataan ja tuetaan maahanmuuttajataustaisia nuoria 
tehostetusti erityisesti opintojen alussa. Ruotsinkielistä kotoutumista, 
erityisenä painopistealueena kielellisen kehityksen tukeminen sekä 
palvelupolkuja kehitetään osana opetussuunnitelma- ja palveluverkon 
kehittämistyötä. 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolut Helsingissä –
työryhmän esityksiä ryhdytään toteuttamaan opetusvirastossa. Avoi-
messa ammattiopistossa jatketaan avointa maahanmuuttajanuorten 
koulutusta ja järjestetään ammatillisen koulutuksen ja suomen kielen 
opintoja yhdistävä koulutus. 

Opetusmateriaalien uudistaminen 

Vuoden 2010 talousarviossa opetusviraston menoja sopeutettiin muun 
muassa alentamalla peruskoulujen oppilaskohtaista määrärahaa noin 
1,8 miljoonalla eurolla eli noin 20 % verrattuna vuoden 2009 tasoon. 
Määrärahalla koulut hankkivat opetusmateriaaleja ja rahoittavat esi-
merkiksi opintokäyntejä.  Nämä määrärahat ovat oppilasmäärän kasvu 
huomioiden suhteellisesti samalla tasolla vuoden 2015 talousarvioeh-
dotuksessa. Perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien perusteiden 
ja tuntijaon käyttöön ottaminen vuonna 2016 tulee edellyttämään ope-
tusmateriaalien uudistamista. Tulevaisuuden koulun kehittäminen liittyy 
kiinteästi vuoden 2015 alussa käynnistyvään opetussuunnitelman uu-
distamiseen. Perinteisten oppikirjojen rinnalla ja sijaan panostetaan 
teknologian käyttöön opetuksessa sekä sähköisiin oppimateriaaleihin, 
mikä myös vähentänee pidemmällä tähtäimellä oppimateriaalikustan-
nuksia. 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikat 

Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on ollut lakisääteisten palvelujen 
turvaamisen lisäksi koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen. Sopeut-
tamistoimenpiteitä ei ole tämän vuoksi kohdennettu toisen asteen kou-
lutuksen määrälliseen tarjontaan. Ehdotus perustuu ammatillisen pe-
ruskoulutuksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän järjes-
tämisluvan sallimaan enimmäisopiskelijamäärään. Lupa mahdollistaa 
tarjonnan lisäämisen 320 opiskelijalla eli noin 4 prosentilla vuoden   
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Kaupungin strategiaohjelman mukaisesti opetusvirasto motivoi oppilaita 
ja opiskelijoita monipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja niiden 
jälkeen. Tavoitteena on vakiinnuttaa Liikkuva koulu -toimintamalli Hel-
singissä yhteistyössä liikuntaviraston ja urheiluseurojen kanssa. Lisäksi 
lähiörahastosta on rahoitettu opetusviraston kolmivuotista, vuonna 
2015 päättyvää hanketta Inspiroivat koulupihat ja -luokat osana laadu-
kasta iltapäivätoimintaa -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on luoda 
toimivia koulujen piharatkaisuja iltapäivätoiminnassa olevien lasten va-
paan ja ohjatun ulkoliikunnan edistämiseksi 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295 

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi 

 

Liikuntalautakunta 27.05.2014 § 96 

HEL 2014-003374 T 00 00 03 

Lausunto 

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee mää-
rärahan lisäämistä opetustoimeen: 

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. Liikunnan lisääminen on kaupungin kes-
keinen tavoite kaikissa väestöryhmissä, ja strategian tavoitteena on, et-
tä kaikilla nuorilla on mahdollisuus harrastukseen. Etenkin ryhmälähtöi-
seen harrastustoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrää halu-
taan lisätä. 

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus ja kaikkien oikeus liikunnan 
harrastamiseen on viimeaikoina noussut liikuntapoliittisen keskustelun 
ytimeen. Keskeisenä periaatteena on tunnustettu mahdollisuudet liik-
kua varallisuudesta riippumatta. Keskustelun taustalla on vaikuttanut 
huoli väestön vähäisestä liikunnasta sekä liikuntakäyttäytymisen suu-
resta polarisaatiosta. (VLN:n julkaisuja 2014:2.) 

Liikuntaharrastusten kustannukset ovat kasvaneet monien lajien osalta 
todella paljon, eikä lasten ja nuorten tasa-arvo liikuntapalveluiden nä-
kökulmasta enää toteudu. Kari Puronahon (2014) juuri julkaistun tutki-
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muksen mukaan harrastaminen urheiluseurassa saattaa olla liian kallis-
ta jo kahdelle kolmasosaa suomalaisperheistä. 

Liikuntaviraston liikunnanohjausosastolla on kehitetty ja tuotettu yhteis-
työssä liikuntaseurojen ja opetusviraston kanssa matalan kynnyksen 
liikuntapalveluita ala- ja yläkoululaisille lapsille ja nuorille. Nämä mak-
suttomat tai erittäin edulliset EasySport- ja FunAction-liikuntapalvelut 
ovat olleet suosittuja, ja ne ovat tavoittaneet merkittävän määrän hel-
sinkiläisiä lapsia ja nuoria. Toimintaa toteutetaan sekä koulujen että lii-
kuntaviraston tiloissa iltapäivisin. Kaupunginhallituksen erillismäärära-
han päätyttyä vuonna 2013 kaupunginvaltuusto myönsi liikuntatoimelle 
määrärahoja toiminnan jatkamiseksi. Määrärahan suuruus ei kuiten-
kaan mahdollista samanlaista toiminnan laajuutta, eikä sitä ole kysyn-
nästä huolimatta mahdollista laajentaa uusille kouluille. 

Syksystä 2012 alkaen helsinkiläiset koulut ovat voineet hakea mukaan 
Liikkuva koulu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on kehittää toimenpiteitä 
koulujen toimintakulttuurin muuttamiseksi fyysisesti aktiivisempaan 
suuntaan. Ohjelman toteuttamisessa on ollut liikunta- ja opetusviraston 
lisäksi mukana kolmannen sektorin toimija. Liikkuva koulu -toiminnassa 
mukana olevia kouluja on tällä hetkellä yhteensä 18, ja seuraavan lu-
kuvuoden aikana toiminta tulee laajenemaan yhteensä 41 kouluun. 
Toiminnasta on saatu erittäin myönteistä palautetta mukana olevien 
koulujen henkilökunnalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha oh-
jelman jalkauttamiseksi päättyy keväällä 2015, eikä resurssia uusien 
koulujen mukaan ottamiseksi tämän jälkeen enää ole. 

Liikuntavirasto kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa, jonka ansi-
osta sekä EasySport- että FunAction-toimintaa olisi mahdollista laajen-
taa nykyisestään. Lisäksi raha mahdollistaisi Liikkuva koulu -ohjelman 
jalkauttamisen uusiin kouluihin myös määrärahan päättymisen jälkeen. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500 

tarja.loikkanen(a)hel.fi 
Tytti Soini, liikuntasuunnittelija, puhelin: 310 87509 

 

Kiinteistölautakunta 15.05.2014 § 260 

HEL 2014-003374 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
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Kiinteistölautakunta katsoo, että lisämäärän osoittaminen opetusraken-
nusten ja myös kaikkiin muihin palvelurakennusten peruskorjauksiin on 
kannatettavaa. Korjausrakentamisen investointitaso, 115 miljoonaa eu-
roa vuonna 2014, ei vastaa rakennuskannan vuotuista kulumaa, joka 
on noin 190 miljoonaa euroa vuodessa. Palvelurakennusten korjaus-
velka onkin kasvanut huolestuttavasti ja on nyt yli 1,3 miljardia euroa. 
Talousarvion talonrakennushankkeiden 10-vuotisen rakentamisohjel-
man 2014 - 2023 koko korjausrakentamisen investointitaso on yhteen-
sä 1,2 miljardia euroa ja nykyisen rakennuskannan kuluma 1,9 miljardia 
euroa. Korjausvelka kasvaa 10-vuotiskaudella siis 700 miljoonalla eu-
rolla. 

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2014 - 2023 on korja-
usrakentamisessa varauduttu opetusviraston koulujen perusparannus-
hankkeisiin yhteensä noin 590 miljoonalla eurolla. Kaudella 2014 - 
2023 toteutetaan noin 50 koulurakennuksen perusparannukset. 

Lautakunta toteaa, että opetustoimelle, nuorisotoimelle ja liikuntatoi-
melle on osoitettu talousarviossa omat käyttötalousmäärärahat. Tämän 
takia lautakunta toteaa, että aloite käyttötalousmäärärahojen lisäämi-
sestä ei ole kiinteistölautakunnan toimialaa. 

Lausuntoa on pyydetty myös opetustoimelta, nuorisotoimelta ja liikunta-
toimelta. 

Esittelijä 
vs. tilakeskuksen päällikkö 
Markku Metsäranta 

Lisätiedot 
Matti Kuusela, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 23570 

matti.kuusela(a)hel.fi 

 

Nuorisolautakunta 06.05.2014 § 44 

HEL 2014-003374 T 00 00 03 

Lausunto 

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Helsingin alueellisten erojen kasvaessa myös erot lasten ja nuorten 
harrastusmahdollisuuksissa kasvavat. Harrastemahdollisuudet vaihte-
levat alueittain ja harrastaminen on yhä riippuvaisempaa perheiden so-
sioekonomisesta tilanteesta. Lasten ja nuorten edullisten liikuntaharras-
tuksien lisäämiselle eri puolella kaupunkia on runsaasti kysyntää. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BF0EC75F0-C2F0-4280-8F1E-FE1A20630F53%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Vuosien 2009- 2013 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimen-
piteet toteutettiin eri hallintokuntien yhteistyönä. Tuolloin luotiin uusia 
tapoja tarjota nuorille maksuttomia harrastuksia ja mielekästä tekemistä. 
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti toteutettiin erilaisia lii-
kuntahankkeita hallintokuntien yhteistyönä. Näitä toimintoja jatketaan 
edelleen ilman erillisrahoitusta hallintokuntien omin varoin. 

Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2015 yhtenä keskeisenä tavoitteena 
on vahvistaa liikunnan osuutta nuorisotyössä. Nuorisoasiainkeskus 
tuottaa kaikille lapsille ja nuorille avointa harrasteliikuntaa mm. järjes-
tämällä erilaisia turnauksia ja pelikerhoja. Tätä matalan kynnyksen oh-
jattua liikuntatoimintaa toteutetaan yhdessä toisten hallintokuntien ja 
kolmannen sektorin kanssa. Nuorisoasiainkeskus pyrkii myös edistä-
mään ja tukemaan nuorten omaehtoista liikuntaa sekä luomaan sille 
entistä parempia edellytyksiä. 

Nuorisoasiainkeskus kehittää toimintaansa alueperustaisesti, nuorten 
paikallisten tarpeiden perusteella. Mellunmäen alue toimii pilottialueena 
hallintokuntarajat ylittävien ja kumppanien kanssa toteutettavien nuor-
ten palveluiden kehittämisessä.  Tässä kehittämistyössä liikuntatoimin-
nan lisääminen on keskeisessä roolissa. Nuorisotoimen läntinen 
alueyksikkö toimii vuonna 2015 Mellunkylän alueen ja itäisen yksikön 
rinnalla toisena liikuntatoiminnan laajentamisen ja kehittämisen pilotti-
alueena. Kaikki nuorisotoimen alueellinen harraste- ja liikuntatoiminta 
suunnitellaan nuorten kanssa. 

Nuorisoasiainkeskus kehittää ja lisää liikuntatoimintaa yhteistyössä 
opetus-, ja liikuntatoimen kanssa vuonna 2015 omien budjettivarojensa 
puitteissa. Jos tämän toiminnan kehittämiseen lisätään määrärahoja, 
nuorisotoimi voi edelleen laajentaa ja monipuolistaa kumppaneiden 
kanssa yhteistyönä toteutettavaa lasten ja nuorten matalan kynnyksen 
liikuntatoimintaa. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Mikko Vatka 

Lisätiedot 
Mikko Vatka, osastopäällikkö, puhelin: 310 71252 

mikko.vatka(a)hel.fi 
Marika Westman, suunnittelija, puhelin: 310 71574 

marika.westman(a)hel.fi 
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39 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja yhdeksän muun talousarvioaloite mää-
rärahan lisäämisestä joukkoliikenteen parantamiseen 

HEL 2014-003375 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon 2015 ja talous-
suunnitelman pohjaan 2015–2017 lisätään 10 miljoonaa euroa käytet-
täväksi kaupungin joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseen 
HSL:n kanssa tehtävällä sopimuksella, HSL:n maksuton matkakortti 
palautetaan kuljetuspalveluun oikeutetuille vammaisille ja vanhuksille  
ja että investointiohjelmassa varataan määrärahat Raide-Jokerin raken-
tamisen kiirehtimiseksi ja raitioliikenteen kehittämiseen. Lisäksi aloit-
teessa ehdotetaan joukkoliikenteen palvelujen parantamista. 

Khs viittaa HSL:n lausuntoon ja toteaa, että HSL päättää Helsingin 
seudun joukkoliikenteen taksat ja lippujen myöntämisperusteet. Alen-
nuslippujen myöntämisperusteet ja alennusprosentit ovat koko seudulla 
yhtenäiset. Vuoden 2013 alusta myös kuntien sisäisten lippujen hinnat 
ovat olleet täysin yhtenäiset kaikkien seitsemän HSL-kunnan alueella.  
Helsingin sisäisen liikenteen lippujen hintojen alentaminen lisäisi seutu-
lippujen ja sisäisen lipun hintaeroa entisestään. Lisäalennukset jo en-
nestään voimakkaasti subventoiduille ryhmille edellyttäisi, että muutkin 
kunnat olisivat valmiita lisäämään näille ryhmille kohdennettua tukea 
nostamalla HSL:n kuntaosuutta. 

HSL alueella lipputulot kattavat nykyisin noin 50 % kustannuksista ja 
loput katetaan kuntien verovaroin. Kansainvälisissä vertailuissa Helsin-
gin seudun joukkoliikenteen taksoja pidetään kohtuuhintaisina ja jouk-
koliikenteen korkeaan laatuun nähden kilpailukykyisinä. Pelkästään 
Helsingin sisäisiin lippuihin kohdistuva alennus kasvattaisi hintaporras-
ta entisestään sisäisten ja seudullisten lippujen välillä. Nykytilanteessa 
suurin epäkohta on seutulippujen korkea hinta verrattuna kuntien si-
säisten lippujen hintatasoon. Lippujen hintojen alentaminen edellyttäisi, 
että kaikki HSL-kunnat lisäisivät joukkoliikenteelle kohdennettuja vero-
varoja. Tämä ei ole kuntien nykyisessä taloustilanteessa Helsingin 
osalta mahdollista. 

Tulevan kaarimallin mukaisen lippu- ja informaatiojärjestelmän vyöhy-
kerajat perustuvat nykyistä enemmän matkan pituuteen eivätkä enää 
kuntarajoihin. HSL:n hallitus on päättänyt kaarimallin lippujen hinnoitte-
luperiaatteista ja hintasuhteista 10.12.2013. Päätös perustui jäsenkun-
nilta pyydettyihin lausuntoihin. Uusi kaarimalli otettaneen käyttöön 
vuonna 2017. Sitä ennen tariffipäätökset pyritään tekemään vuosittain 
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niin, että siirtyminen uuteen kuntarajoista riippumattomaan tariffijärjes-
telmään sujuu mahdollisimman joustavasti. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vammaispalvelulain mukai-
nen kuljetuspalvelu myönnetään henkilöille, jotka eivät vammansa tai 
sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia. Maksuton HSL:n joukkoliikennekortti ei siten 
ole säädöksiin perustuva vaihtoehto kuljetuspalvelulle. 

Khs toteaa, että Raide-Jokeri on pikaraitiotienä toteutettaksi suunniteltu  
seudullinen kehämäinen joukkoliikenneyhteys, joka kulkee Itäkeskuk-
sesta Oulunkylän, Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Tapiolaan. Ra-
dalla on vaihtoyhteydet metroon Itäkeskuksessa ja Tapiolassa sekä lä-
hijunaliikenteeseen Oulunkylässä, Huopalahdessa ja Leppävaarassa. 
Säteittäisiin bussilinjoihin on vaihtoyhteydet mm. Hämeenlinnanväylän 
ja Tuusulanväylän 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 HSL:n, kaupunkisuunnitteluviraston ja HKL-
liikelaitoksen yhteistyönä. Kehitystyötä tehdään investointiohjelman 
puitteissa. Raitioliikenteen kehittämishankkeiden lähtökohtana on Hel-
singin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) vuonna 2009 tekemä Raitiolii-
kenteen kokonaiskehittämisselvitys. 

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä, maankäytön, asumisen 
ja liikenteen (MAL) aiesopimuksessa 2012-2015, on todettu, että valtio 
edistää mm. pääkaupunkiseudun metro- ja pikaraitotiehankkeiden (val-
tion osuus 30%) suunnitteluvalmiutta seuraavalle aiesopimuskaudelle. 
Raide-Jokerin toteutuminen edellyttää valtion 30% rahoitusosuutta 
Raide-Jokeriin.  

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 on valmis-
teilla, missä linjataan myös Raide-Jokerin toteutuksen aikatauluun. 

 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 
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matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 43 
2 HSLn lausunto Yrjö Hakasen talousarvioaloitteesta 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 231 

HEL 2014-003375 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Yrjö Hakasen ym. mää-
rärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan esitteli-
jän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon: 

”Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään henkilöille, 
jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukko-
liikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Vammaispalvelulain 
säännösten periaatteena on, että kuljetuspalveluja järjestetään silloin 
kun ensisijaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole saajalleen riittäviä tai so-
pivia. Maksuton HSL:n joukkoliikennekortti ei siten ole säädöksiin pe-
rustuva vaihtoehto vammaispalvelulain mukaiselle vaikeavammaisten 
kuljetuspalvelulle. Osa vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelu-
jen asiakkaista voi käyttää joukkoliikennettä aika ajoin riippuen esimer-
kiksi säätilasta ja joukkoliikenteen muodosta. Siksi joukkoliikenteen 
rooli voi olla täydentävä. 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki on osa harkinnanvaraista ja 
määrärahasidonnaista pääasiassa vanhusväestölle suunnattua kotipal-
velujen tukipalvelua. Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetustuessa 
huomioidaan hakijan toimintakyky sekä sosiaalinen ja taloudellinen ti-
lanne. Kuljetustukea voidaan myöntää jos toimintakyky on alentunut, 
mutta vammaispalvelulain mukaiset ehdot eivät täyty. Tarvittaessa pie-
nituloiset asiakkaat voivat tarkistuttaa oikeutensa Helsingin seudun lii-
kenteen joukkoliikennekorttiin täydentävänä toimeentulotukena. Täy-
dentävän toimeentulotuen myöntämisedellytyksenä on mm. itsenäisen 
suoriutumisen ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä joukkoliikenteen edistä-
mistä, ja että sen kehittämisessä otetaan kaikkien väestöryhmien tar-
peet huomioon. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kau-
punginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousar-
vioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä." 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B64FCAA64-1B97-444A-9206-8F646B314638%7D&vsId=%7B5B5DA68F-80E7-4EB5-90A8-39F2F543E86E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BDC349278-D8A6-4696-8170-6E8ADF9664CF%7D&vsId=%7B2CA203EC-B1AA-490E-AD2C-EFAE62B831D7%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B3F2DDEDA-907E-4944-9261-5DC99D665A14%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Käsittely 

03.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Tuomas Tuure: Lisätään kohdan 2 loppuun lause: Osa vammaispalve-
lulain mukaisten kuljetuspalvelujen asiakkaista voi käyttää joukkoliiken-
nettä aika ajoin riippuen esimerkiksi säätilasta ja joukkoliikenten muo-
dosta. Siksi joukkoliikenteen rooli voi olla täydentävä. 

Kannattajat: Anna Vuorjoki ja Laura Nordström 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen 
Tuomas Tuuren esittämän ja jäsen Anna Vuorjoen ja Laura Nordströ-
min kannattaman vastaehdotuksen. 

 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.05.2014 § 87 

HEL 2014-003375 T 00 00 03 

Päätös 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti antaa talousarvio-
aloitteesta seuraavan lausunnon: 

HKL varautuu omalta osaltaan raitioliikenteen laajentamiseen niin lyhy-
en kuin pitkän aikavälin taloussuunnittelussaan. HKL varautuu raitiolii-
kenteen laajenemiseen Raide-Jokerin osalta, sekä esim. Kruunuvuoren 
alueelle ja Ilmalaan. 

HKL on varautunut 10 vuoden investointisuunnitelmassaan sekä Rai-
de-Jokerin että Kruunuvuoren raitiotien rakentamiseen. Lisäksi näihin 
hankkeisiin liittyviin kalustohankoitoihin on varauduttu sekä investointi-
suunnitelmassa että uuden NRV2010 (Artic) vaunuhankinnan yhtey-
dessä. Hankinta sisältää optiot lisäkaluston hankintaan raitioliikenteen 
laajenemista varten. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B3F2DDEDA-907E-4944-9261-5DC99D665A14%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B0482AA3C-EF1F-4A00-A25A-FCD5E33961CA%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B0F6DD4D7-A689-41CF-B536-0BB0E277F078%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Esittelijä 
yksikön johtaja 
Juha Saarikoski 

Lisätiedot 
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245 

artturi.lahdetie(a)hel.fi 





LAUSUNTO 1 (4)

HRT

21.05.2014 174/02.020.200/2014

Helsingin kaupunki, kaupunginhallitus
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lausuntopyyntö HEL 2014 -003375 / 12.3.2014

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE YRJÖ HAKASEN TALOUSARVIOALOITTEESTA, JOKA
KOSKEE JOUKKOLIIKENTEEN LIPPUJEN HINTOJEN ALENTAMISTA JA JOUKKOLIIKENTEEN
PALVELUJEN PARANTAMISTA

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen ja yhdeksän muuta valtuutettua ehdottavat
talousarvioaloitteessaan, että Helsingin talousarvioon lisätään 10 miljoonaa euroa
käytettäväksi joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseen ja joukkoliikenteen
palvelujen parantamiseen. HSLn maksuton matkakortti tulee palauttaa kuljetuspalveluun
oikeutetuille vanhuksille ja vammaisille. Joukkoliikenteen palelutasoa tulee parantaa
erityisesti poikittaisliikenteessä. Investointiohjelmaan tulee varata määrärahat Raide-
Jokerin valmisteluun, raideliikenteen laajentamiseen ja kalustohankintoihin.

HSL antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen

HSL päättää Helsingin seudun joukkoliikenteen taksat ja lippujen myöntämisperusteet.
Alennuslippujen myöntämisperusteet ja alennusprosentit ovat koko seudulla yhtenäiset.
Vuoden 2013 alusta myös kuntien sisäisten lippujen hinnat ovat olleet täysin yhtenäiset
kaikkien seitsemän HSL -kunnan alueella.

Joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja
on yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. HSL -alueella lipputulot kattavat nykyisin noin
50 % kustannuksista ja loput katetaan kuntien verovaroin. Kansainvälisissä vertailuissa
Helsingin seudun joukkoliikenteen taksoja pidetään kohtuuhintaisina ja joukkoliikenteen
korkeaan laatuun nähden kilpailukykyisinä. Nykytilanteessa suurin epäkohta on
seutulippujen korkea hinta verrattuna kuntien sisäisten lippujen hintatasoon. Tällöin
erityisesti seutulipun hinnan alentaminen lisäisi joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta
Helsingin seudulla.

HSL -alueella kaikkien henkilökohtaisten lippujen hintoihin sisältyy huomattava
perussubventio. Tuki kohdentuu erityisesti säännöllisiin käyttäjiin eli kausilippujen
hintoihin. Esimerkiksi Helsingin sisäisen liikenteen aikuisten kausilippuun sisältyvä
todellinen subventio on omakustannushintaan verrattuna noin 64 %. Lastenlipun
todellinen subventio on 82 %. Seutulippujen osalta vastaavat subventiot ovat 40 % ja
70 %.

HSL Helsingin seudun liikenne • PL 100 • 00077 HSL • Puhelin (09) 4766 4444 • Faksi (09) 4766 4441 • hsl@hsl.fi • Y-2274586-3
HRT Helsingforsreglonens trafik • PB 100 • 00077 HRT • Telefon (09) 4766 4444 • Fax (09) 4766 4441 • hsl@hsl.fi • FO-2274586-3

uvww.hsl.fi



LAUSUNTO 2 (4)

HRT

21.05.2014 174/02.020.200/2014

Talousan/ioaloitteessa esitetään lisäalennuksia lippujen hintoihin ja joukkoliikenteen
palvelutason parantamiseen. Aloitteessa ei oteta kantaa siihen, kuinka paljon rahaa
kohdennettaisiin lippujen hintoihin ja miten lippualennukset tulisi kohdistaa sisäisten ja
seudullisten lippujen osalta. Pelkästään Helsingin sisäisiin lippuihin kohdistuva alennus
kasvattaisi hintaporrasta entisestään sisäisten ja seudullisten lippujen väliltä.

Lipputuen lisääminen Helsingin sisäisessä liikenteessä edellyttäisi lisäsubventiota myös
muilta HSL -kunnilta, jos sisäisten lippujen hinnat pyritään pitämään jatkossakin
yhtenäisinä. Helsingin mahdollinen lisätuki lippujen hintoihin esim. 5,0 milj. euroa
edellyttäisi muilta kunnilta lisätukea sisäisten lippujen hintoihin seuraavasti: Espoo noin
0,6 milj. euroa, Vantaa 0,4 milj. euroa, Kerava 0,02 milj. euroa, Kirkkonummi 0,02 milj.
euroa, Kauniainen ja Sipoo kumpikin vajaat 0,01 milj. euroa.

Lippujen hinnoitteluperiaatteet koskevat sekä kuntien sisäisiä että seutulippuja. Jos
sisäisten lippujen hintoja alennettaisiin, myös seutulippujen hintoja tulisi alentaa. Tämä
edellyttäisi lisäpanostusta erityisesti Espoon ja Vantaan kaupungeilta. Lippujen hintojen
alentamisen edellytyksenä onkin, että kaikki HSL -kunnat lisäisivät joukkoliikenteelle
kohdennettuja verovaroja. Tämä ei ole kuntien nykyisessä taloustilanteessa
todennäköistä.

Tulevan kaarimallin mukaisen lippu- ja informaatiojärjestelmän vyöhykerajat perustuvat
nykyistä enemmän matkan pituuteen eivätkä enää kuntarajoihin. HSLn hallitus on
päättänyt kaarimallin lippujen hinnoittelupariaatteista ja hintasuhteista 10.12.2014. Päätös
perustui jäsenkunnilta pyydettyihin lausuntoihin. Uusi kaarimalli otettaneen käyttöön
vuonna 2017. Sitä ennen tariffipäätökset pyritään tekemään vuosittain niin, että
siirtyminen uuteen kuntarajoista riippumattomaan tariffijärjestelmään sujuu
mahdollisimman joustavasti.

Kuljetuspalveluasiakkaiden maksuttomat matkakortit

HSLn hallitus antoi asiasta maaliskuussa lausunnon Helsingin kaupungille (HSLH § 59
25.3.2014). Lausunnossaan HSL toteaa, että se suhtautuu myönteisesti
vapaalippuetuuden säilyttämiseen, jos Helsingin kaupunki korvaa vapaalipuista
aiheutuneet kustannukset HSLIIe entiseen tapaan. Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto on
kuitenkin irtisanonut Helsingin kaupungin ja HSLn välisen sopimuksen sekä kehottanut
asiakkaita palauttamaan matkakortit. Kaupunki myöntää matkakortteja edelleen
toimeentulotukena vähävaraisille.

Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen

HSL on Helsingin seudun joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen, jonka tehtäviin
kuuluu myös joukkoliikenteen palvelutason määrittely sekä liikenteen suunnittelu ja
hankinta. HSL-alueen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely vuosille 2012 - 2015 on
hyväksytty HSLn hallituksessa 13.12.2011.

Palvelutasomäärittelyssä esitetään, millaista joukkoliikenteen peruspalvelutasoa kullakin
alueella tarjotaan käyttäjätarpeiden, HU 2011 joukkoliikennestrategian ja HSLn
jäsenkuntien lähtökohdista. Peruspalvelutasoa parempaa palvelua tarjotaan kysynnän
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perusteella. Vuoteen 2015 asti voimassa oleva palvelutason määrittely mahdollistaa
määrittelyn tarkistamisen siinä vaiheessa, kun merkittävät ratahankkeet Kehärata ja
Länsimetro ovat joko valmistuneet tai valmistumassa.

HSL ylläpitää ajantasaisia joukkoliikenteen linjastosuunnitelmia koko toimivalta-
alueellaan. Linjastosuunnitelmien laadinta kytkeytyy tyypillisesti
joukkoliikennejärjestelmän tai maankäytön kehittämishankkeisiin. Linjastosuunnitelmissa
suunnittelualueen linjastoa tarkastellaan kokonaisuutena ja tavoitteena on muodostaa
tehokas ja selkeä linjasta, joka vastaa mahdollisimman monen asiakkaan
liikkumistarpeisiin ja kasvattaa siten joukkoliikenteen matkustajamääriä ja lipputuloja.

Poikittaisen liikenteen matkat ovat tyypillisesti lähtö- ja määräpaikoiltaan hyvin
hajautuneita. Suorien, vaihdottoman matkan mahdollistavien linjojen perustaminen
johtaisi käytettävissä olevien resurssien puitteissa harvaan vuoroväliin. Sen vuoksi HSL
kehittää joukkoliikennejärjestelmää tulevina vuosina perustamalla tiheästi ja nopeasti
kulkevia runkolinjpja joko jo nykyisin kuormittuneille reiteille tai uusille reiteille, joilla on
tunnistettu olevan kasvumahdollisuuksia. Seuraavana käynnistettävä poikittainen
runkolinja on linja 560 Vuosaari - Myyrmäki, jonka liikennöinti alkaa vuonna 2015.
Poikittaista liikennettä kehitetään edelleen HSLn runko-ja poikittaislinjastoa koskevien
linjastosuunnitelmien mukaisesti.

Joukkoliikenneinvestoinnitraideliikenteeseen

HSL osallistuu merkittäviä joukkoliikenneinvestointeja koskevien selvitysten ja
suunnitelmien tekoon yhdessä jäsenkuntien, liikenne-ja viestintäministeriön,
liikenneviraston ja Uudenmaan ELY:n kanssa. Raide-Jokerin toteutus on
suunnitteluvaiheessa. Vuonna 2009 valmistuneen alustavan yleissuunnitelman ja vuonna
2011 valmistuneen hankearvioinnin perusteella Helsingin ja Espoon kaupungit päättivät
aloittaa hankesuunnittelun vuonna 2012. Hankesuunnittelu ei ole käynnistynyt
suunnittelurahoituksen valtionapuun liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ2011:ssä Raide-Jokeri kuuluu
kiireellisyysjärjestykseltään hankkeisiin, jotka tulisi aloittaa vuoteen 2020 mennessä.
Runkolinja 550:n nykyinen liikennöintisopimus päättyy elokuussa 2023. Sopimukseen
sisältyy enintään viiden vuoden optio sopimuksen jatkamiseksi, mikäli Raide-Jokeri ei ole
valmistunut sopimuksen päättymiseen mennessä. Lisäksi sopimuksessa on
irtisanomismahdollisuus elokuusta 2020 alkaen, jos Raide-Jokeri valmistuu ennen
elokuuta 2023.

Raitioliikenteen on suunniteltu laajenevan vuosien 2015 - 2025 aikana uusille
asuinalueille Jätkäsaaressa, Hernesaaressa, llmalassa ja Kruunuvuorenrannassa. HSLn
kuntaosuudet sisältävät jäsenkaupunkien ja HSLn välisen joukkoliikenteen
infrasopimuksen mukaisen korvauksen joukkoliikenneinfran käytöstä.
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Lisätietoja: TariffiasiaV johtava tariffisuunnittelija Jarmo Riikonen, puh. 4766 4364,
joukkoliikenteen palvelutasoja investoinniVjoukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty,
puh. 4766 4366.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
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Suvi Rihtniemi
toimitusjohtaja

Pirkko Lento
osaston johtaja

TIEDOKSI HSLn kirjaamo, HSLn hallitus
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40 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 10 muun talousarvioaloite liittyen var-
haiskasvatuksen määrärahojen lisäämiseen vuosille 2015–2017 

HEL 2014-003376 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että varhaiskasvatusviraston vuoden 
2015 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2015–2017 pohjaan 
lisättäisiin 5 milj. euroa päivähoidon kehittämiseen kaupungin omana 
toimintana, päiväkotien lapsiryhmien pienentämiseen, tilamitoituksen 
palauttamiseen 9 neliöön ja alan korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
työntekijöiden määrän lisäämiseen. Aloitteessa esitetään lisäksi, että 
investointiohjelmassa huomioidaan lasten päiväkotien rakentamisen li-
sätarve ja että päiväkodit toteutetaan uusille alueille etupainotteisesti. 

Kaupungin vuoden 2015 talousarvion raamin lähtökohtana on valtuus-
tokauden 2013–2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapaino 
ja tuottavuuden parantamista koskeva tavoite. Varhaiskasvatusviraston 
menoraami vuodelle 2015 on 379,3 milj. euroa, mikä on n. 9 milj. euroa 
enemmän kuin vuoden 2014 talousarvio. Määrärahat kasvavat vuoden 
2013 tilinpäätökseen verrattuna 20,3 milj. euroa. Useista muista viras-
toista ja laitoksista poiketen varhaiskasvatusviraston määrärahoja on 
kasvatettu. 

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alle kouluikäisten, 1–6 -
vuotiaiden, lasten määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2014 noin 
1 100 lapsella ja vuonna 2015 noin 870 lapsella. Tulevina vuosina kas-
vun arvioidaan jatkuvan samankaltaisena.  Helsingissä noudatetaan 
lasten päivähoidosta annetun asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta. 
Asetuksen 6 §:n mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävis-
sä 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 tulee olla vähintään opistoasteinen 
sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka muun alan ammatillinen tutkinto 
ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla vastaava, vähintään 
kouluasteinen tutkinto. 

Helsingin päivähoidossa positiivisen diskriminaation (PD) määrärahaa 
käytetään erityisesti hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän ja osaami-
sen lisäämiseen niillä asuinalueilla, joilla alueen indikaattorien perus-
teella on nähtävissä riskitekijöitä. 

Varhaiskasvatuslaki on valmistelussa. Esityksessä päiväkotien ja per-
hepäivähoidon henkilöstön mitoitus- ja koulutusvaatimuksiin olisi tulos-
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sa muutoksia, henkilöstön mitoitus eli lasten ja kasvatushenkilöstön vä-
linen suhdeluku esitetään säilytettäväksi pääosin ennallaan, 3–5 -
vuotiaiden lasten osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen esitetään enem-
män resursseja. Varhaiskasvatuslakiuudistuksesta aiheutuviin toimin-
nan muutoskustannuksiin ei ole varauduttu varhaiskasvatusviraston 
vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raamissa. 

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. Lisäksi 
strategiaohjelmaan on kirjattu tavoite, että kaupungin omassa käytössä 
olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strate-
giakaudella. Edelleen kaupunginhallitus kehotti kiinteistöviraston tila-
keskusta valmistelemaan yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen 
kanssa kaikille hallintokunnille tilankäyttöohjelmien ja tehostamissuun-
nitelmien laatimisen ohjeet, jotka mahdollistavat virastojen ja hallinto-
kuntien poikki ulottuva toimitilaohjelma, jonka tavoitteena on tilankäytön 
tehokkuuden kasvattaminen ja säästöt tilakustannuksista. 

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 päättämässä talousarviossa todetaan, 
että varhaiskasvatuksen tilavaatimusta tarkastetaan 9 m2:stä 8 m2:iin 
uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se on toiminnalli-
sesti mahdollista. Varhaiskasvatusvirastossa tavoitteena on, että var-
haiskasvatuksen toimitilojen pedagoginen ja taloudellinen suunnittelu 
tehdään siten, että sisä- ja ulkotoiminta on hyvää ja tiloja käytetään 
monipuolisesti ja joustavasti. Käyttöönotettavat päiväkotitilat suunnitel-
laan tilasuunnittelun ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen asiantunti-
joiden kanssa yhteistyössä. 

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2015–2024 
on tällä hetkellä yksitoista päiväkotien uudishanketta, kaksi päiväkotien 
ja kolme leikkipuistojen peruskorjausta korvaavaa hanketta sekä yksi 
vuokrakohde. Lisäksi siihen sisältyy 23 peruskorjaushanketta. Varhais-
kasvatusviraston hankkeiden tarve perustuu väestöennusteisiin ja alle 
kouluikäisten lasten määriin. Uusilla alueilla varaudutaan järjestämään 
kunnallisia päiväkotipalveluja noin 60 prosentille 1–6 -vuotiaasta väes-
töstä. Uusille alueille varhaiskasvatuksen tarvitsemat tilahankkeet on 
ajoitettu aluerakentamisen ja väestöennusteiden mukaisesti siten, että 
ne voidaan toteuttaa tarpeita vastaavasti. 

Talonrakentamisohjelmassa vuosille 2015–2024 on varauduttu toteut-
tamaan arviolta 15 000 htm2 tiloja varhaiskasvatusviraston toiminnan 
järjestämiseen. Talonrakentamisohjelmassa on varauduttu vuodelle 
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2015 toteuttamaan uusia tilahankkeita väestöennusteen aiheuttaman 
tarpeen mukaisesti. 

Talousarviomäärärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään syksyllä 
laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Käyttösuunni-
telmista päättää lautakunta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 44 

Päätöshistoria 

Varhaiskasvatuslautakunta 27.05.2014 § 128 

HEL 2014-003376 T 00 00 03 

Lausunto 

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö 
Hakasen ym. talousarvioaloitteesta liittyen varhaiskasvatuksen määrä-
rahojen lisäämiseen vuosille 2015–2017 seuraavan lausunnon: 

Kaupungin vuoden 2015 talousarvion raamin lähtökohtana on valtuus-
tokauden 2013–2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapaino 
ja tuottavuuden parantamista koskeva tavoite. 
Varhaiskasvatusviraston menoraami vuodelle 2015 on 379,0 milj. eu-
roa, mikä on lähes 9 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2014 talousar-
viossa. Määrärahat kasvavat vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna 
20,7 milj. euroa. Useista muista virastoista ja laitoksista poiketen var-
haiskasvatusviraston määrärahoja on kasvatettu, koska toiminta on la-
kisääteistä ja palvelutarpeen kasvuun vaikuttaa väestömäärän muutok-
set. 

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alle kouluikäisten 1–6-
vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2014 noin 910 
lapsella ja vuonna 2015 noin 720 lapsella. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BE6471CD8-5F8F-42C9-A80C-A9D12F38DB75%7D&vsId=%7B3DBE9B9B-1A61-4366-927F-2A977556078A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B778A5547-7B2B-4228-AE87-D39F6AF38886%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset 143 (151) 
Kaupunginhallitus   
   
   
   
   
 

 

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 
  

 

 

Helsingissä noudatetaan lasten päivähoidosta annetun asetuksen mu-
kaista henkilöstömitoitusta. Asetuksen 6 §:n mukaan päiväkodissa tu-
lee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö enintään 
seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä ja enin-
tään neljää alle kolmevuotiasta lasta kohden. Lisäksi asetuksen mu-
kaan joka kolmannella hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvalla tulee 
olla vähintään opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka 
muun alan ammatillinen tutkinto ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä 
toimivilla vastaava, vähintään kouluasteinen tutkinto. 

Helsingin päivähoidossa positiivisen diskriminaation (PD) määrärahaa 
käytetään erityisesti hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän ja osaami-
sen lisäämiseen niillä asuinalueilla, joilla alueen indikaattorien perus-
teella on nähtävissä riskitekijöitä. 

Varhaiskasvatuslaki on valmistelussa. Esityksessä päiväkotien ja per-
hepäivähoidon henkilöstön mitoitus- ja koulutusvaatimuksiin olisi tulos-
sa muutoksia, henkilöstön mitoitus eli lasten ja kasvatushenkilöstön vä-
linen suhdeluku esitetään säilytettäväksi pääosin ennallaan, 3–5-
vuotiaiden lasten osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen esitetään enem-
män resursseja. Varhaiskasvatuslakiuudistuksesta aiheutuviin toimin-
nan muutoskustannuksiin ei ole varauduttu varhaiskasvatusviraston 
vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raamissa. 

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. Lisäksi 
strategiaohjelmaan on kirjattu tavoite, että kaupungin omassa käytössä 
olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strate-
giakaudella. Edelleen kaupunginhallitus kehotti kiinteistöviraston tila-
keskusta valmistelemaan yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen 
kanssa kaikille hallintokunnille tilankäyttöohjelmien ja tehostamissuun-
nitelmien laatimisen ohjeet, jotka mahdollistavat virastojen ja hallinto-
kuntien poikki ulottuva toimitilaohjelma, jonka tavoitteena on tilankäytön 
tehokkuuden kasvattaminen ja säästöt tilakustannuksista. 

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 päättämässä talousarviossa todetaan, 
että varhaiskasvatuksen tilavaatimusta tarkastetaan 9 m2:stä 8 m2:iin 
uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se on toiminnalli-
sesti mahdollista. 

Varhaiskasvatusvirastossa tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen 
toimitilojen pedagoginen ja taloudellinen suunnittelu tehdään siten, että 
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sisä- ja ulkotoiminta on hyvää ja tiloja käytetään monipuolisesti ja jous-
tavasti. Käyttöönotettavat päiväkotitilat suunnitellaan tilasuunnittelun 
ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa yhteis-
työssä. 

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2015–2024 
on tällä hetkellä yksitoista päiväkotien uudishanketta, kaksi päiväkotien 
ja kolme leikkipuistojen peruskorjausta korvaavaa hanketta sekä yksi 
vuokrakohde. Lisäksi siihen sisältyy 23 peruskorjaushanketta. 

Varhaiskasvatusviraston hankkeiden tarve perustuu väestöennusteisiin 
ja alle kouluikäisten lasten määriin. Uusilla alueilla varaudutaan järjes-
tämään kunnallisia päiväkotipalveluja noin 60 prosentille 1–6-
vuotiaasta väestöstä. Uusille alueille varhaiskasvatuksen tarvitsemat ti-
lahankkeet on ajoitettu aluerakentamisen ja väestöennusteiden mukai-
sesti siten, että ne voidaan toteuttaa tarpeita vastaavasti. 
Talonrakentamisohjelmassa vuosille 2015–2024 on varauduttu toteut-
tamaan arviolta 15 000 htm2 tiloja varhaiskasvatusviraston toiminnan 
järjestämiseen. Talonrakentamisohjelmassa on varauduttu vuodelle 
2015 toteuttamaan uusia tilahankkeita väestöennusteen aiheuttaman 
tarpeen mukaisesti. Ohjelman loppuvuosille hankkeita ei ole väestöen-
nusteen mukaiseen alle kouluikäisten määrän kasvuun verrattuna riit-
tävästi. 

13.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542 

carola.harju(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B12E5436E-4116-41EA-8FEF-4CC99D162577%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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41 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 7 muun talousarvioaloite sosiaali- ja 
terveydenhuollon resurssien lisäämiseksi 

HEL 2014-003377 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään viraston kokonaisraamiin 33 milj. eu-
ron lisäyksiä vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmakaudelle. Lisäykset on 
kohdennettu vanhuspalveluihin, terveyden eriarvoistumisen ehkäisemi-
seen, lapsiperheiden palveluihin, toimeentulotukeen ja asukastalotoi-
mintaan. Aloitteessa mainitaan myös selkeät palvelulupaukset, nopeat 
määräajat, vanhuspalveluohjelma ja kaupungin omien palvelujen kehit-
täminen. 

Sosiaali- ja terveysviraston menot vuoden 2015 talousarviossa on 
2 188,2 milj. euroa. Siitä sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on  
1 461,8 milj. euroa, toimeentulotuen osuus on 172,1 milj. euroa, työlli-
syyden hoitamiseen on kohdennettu 32,5 milj. euroa ja HUS kuntayh-
tymälle 521,8 milj. euroa. Viraston talousarvio kasvaa 1,2 % vuoden 
2014 talousarviosta. Strategiaohjelman mukainen talouden tasapainot-
taminen ei mahdollista aloitteessa esitettyjä lisäyksiä. Syksyllä laaditta-
vien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä tehdään määräraho-
jen tarkempi kohdentaminen. Käyttösuunnitelmasta päättää lautakunta. 
 
Selkeät palvelulupaukset ja nopeat määräajat ovat hyväksyttyjä tavoit-
teita järjestettäessä viraston palveluja ja toteutettaessa niitä käytän-
nössä. Virastossa on toimiva osallisuus- ja asiakaspalautejärjestelmä, 
joka tarjoaa palvelujen käyttäjille hyvät vuorovaikutusmahdollisuudet. 
Helsinkiin on perustettu sosiaali- ja terveysviraston johdolla toimiva 
kaupunkitasoinen verkosto valmistelemaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi. Sosiaali- ja 
terveysvirastossa on käynnistetty vuoteen 2030 asti ulottuvan palvelu-
verkkosuunnitelman valmistelu. Suunnitelmassa palveluverkko sisältää 
julkiset asiakaspalvelutilat, niissä tuotetut palvelut ja käytetyt palvelu-
kokonaisuudet. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 
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Liitteet 

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 45 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 246 

HEL 2014-003377 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen 17.3.2014 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Sosiaali- ja terveysviraston menoraami on 2 174 882 000 eu-
roa. Siitä sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on 1 474 280 000 euroa, 
toimeentulotuen osuus on 172 090 000 euroa, työllisyyden hoitamiseen 
on kohdennettu 6 107 000 euroa ja HUS kuntayhtymälle 522 405 000 
euroa. Viraston kokonaisraami kasvaa nimellisesti 0,7 % vuoden 2014 
talousarviosta. Talousarvioraami ei mahdollista esitettyjä lisäyksiä. 
Syksyllä laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä teh-
dään määrärahojen tarkempi kohdentaminen raamin puitteissa. 

Selkeät palvelulupaukset ja nopeat määräajat ovat hyväksyttyjä tavoit-
teita järjestettäessä viraston palveluja ja toteutettaessa niitä käytän-
nössä. Virastossa on toimiva osallisuus- ja asiakaspalautejärjestelmä, 
joka tarjoaa palvelujen käyttäjille hyvät vuorovaikutusmahdollisuudet. 
Helsinkiin on perustettu sosiaali- ja terveysviraston johdolla toimiva 
kaupunkitasoinen verkosto valmistelemaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi. Sosiaali- ja 
terveysvirastossa on käynnistetty vuoteen 2030 asti ulottuvan palvelu-
verkkosuunnitelman valmistelu. Suunnitelmassa palveluverkko sisältää 
julkiset asiakaspalvelutilat, niissä tuotetut palvelut ja käytetyt palvelu-
kokonaisuudet. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksena on väestön terveyden sekä 
sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen ja näissä ilmenevien 
väestöryhmien ja alueellisten erojen tasoittaminen nykytilanteessa sekä 
pitkälle tulevaisuuteen tähtäävien suunnitelmien toteutuksessa. 

20.05.2014 Pöydälle 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFCE7A23B-8B96-4524-9043-0247E53D48F3%7D&vsId=%7BBFAB70F6-16AC-4E3A-AF87-D0F5D01D8623%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BFB8FA177-063A-4D73-982B-CE3B3DE5D6C1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BF0CED623-3B85-433C-AD47-7D7E53199681%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 
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42 
Valtuutettu Mari Holopaisen ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloi-
te koskien lastensuojelutavoitteiden toteuttamista 

HEL 2014-003378 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuodelle 2015 varataan 250 000 
euroa lastensuojelutavoitteiden toteuttamiseksi ja esiin tuomiseksi esi-
merkiksi lisäkoulutuksen avulla tai kohdistaen resurssit niitä erityisesti 
tarvitseviin yksiköihin. 

Sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti vuonna 2013 varhaiskasvatusviras-
ton kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena oli lastensuojelutarpeen arvi-
oinnin tehostaminen päiväkodeissa. Selvitystyön tuloksena sovittiin las-
tensuojelun konsultaatiorakenteesta varhaiskasvatusvirastolle. 

Uudessa toimintamallissa varhaiskasvatusvirasto voi keskustella mah-
dollisesta lastensuojelutarpeen arvioinnista yhdessä lapsen vanhempi-
en kanssa. Yhteisen keskustelun tuloksena voidaan pyytää lastensuo-
jelutarpeen arviointia. Pyynnön jälkeen sosiaali- ja terveysviraston las-
tensuojelun sosiaalityö toteuttaa lastensuojelutarpeen arvioinnin. Las-
tensuojelupyyntö eroaa siten lastensuojeluilmoituksesta siinä, että 
pyyntö tehdään yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Syksyllä 2014 
tarkoituksena on levittää malli yksityisten päivähoidon tuottajien pariin. 

Vuoden 2015 talousarvioon ei sisälly aloitteessa esitettyä erillistä mää-
rärahalisäystä. Talousarviomäärärahojen tarkempi kohdentaminen teh-
dään syksyllä laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Holopainen Mari talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 26 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 236 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B2357857A-2F1F-4265-97FB-05DAA5921A3B%7D&vsId=%7BC5D2CA68-9C5B-4893-AE51-0E99EEAD4AC3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4244B313-F764-4997-B352-DB72092987F9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Mari Holopaisen ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti vuonna 2013 varhaiskasvatusvi-
raston kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena oli lastensuojelutarpeen ar-
vioinnin tehostaminen päiväkodeissa. Selvitystyön tuloksena sovittiin 
lastensuojelun konsultaatiorakenteesta varhaiskasvatusvirastolle. 

Uudessa toimintamallissa varhaiskasvatusvirasto voi keskustella mah-
dollisesta lastensuojelutarpeen arvioinnista yhdessä lapsen vanhempi-
en kanssa. Yhteisen keskustelun tuloksena voidaan pyytää lastensuo-
jelutarpeen arviointia. Pyynnön jälkeen sosiaali- ja terveysviraston las-
tensuojelun sosiaalityö toteuttaa lastensuojelutarpeen arvioinnin. Las-
tensuojelupyyntö eroaa siten lastensuojeluilmoituksesta siinä, että 
pyyntö tehdään yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Syksyllä 2014 
tarkoituksena on levittää malli yksityisten päivähoidon tuottajien pariin. 

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen 
antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousarvioraamiin ei sisälly 
aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä." 

20.05.2014 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Matti Toivola 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4C8C2AB5-7DF7-4150-8D0D-BE5D445498C2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document



