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1 
Valtuutettu René Hurstin ja 8 muun talousarvioaloite                     
sosiaaliasiamiesten määrän lisäämisestä 

HEL 2014-011630 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään sosiaaliasiamiesten määrän lisäämistä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman sosiaaliasiamiestoiminnan 
kehittämisen työryhmän vuonna 2008 julkaistun selvityksen ehdotukset 
kohdentuvat mm. sosiaaliasiamiestoiminnan organisointiin, työn ja 
osaamisen kehittämiseen sekä sosiaaliasiamiestoiminnan seurannan ja 
valvonnan kehittämiseen. Työryhmä ehdotti, että sosiaaliasiamiestä 
kohden olisi enintään 100 000 asukasta kuntien järjestäessä sosiaa-
liasiamiestoimintaa. 

Sosiaaliasiamiesten toiminta mm. edistää asiakkaan oikeuksia ja aut-
taa häntä kokemiensa epäkohtien tai palveluissa ilmenneiden puutteel-
lisuuksien korjaamisessa. Laadukas sosiaaliasiamiestoiminta varmistaa 
näin myös asiakkaan hyvinvointia. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämisen 
yhteydessä kiinnittänyt huomiota myös sosiaaliasiamiesresursseihin. 
Alkuvuodesta 2015 sosiaaliasiamiesten lukumääräksi on vakiintunut 
kaksi päätoimista henkilöä. Sosiaaliasiamiestoiminnan toteuttamisen ja 
kehittämisen edellytykset sekä tavoitettavuus ovat vahvistetun resurs-
sin myötä merkittävästi parantuneet. Tavoitettavuutta on parannettu li-
säksi mm. laajentamalla asiamiesten asiakaspalveluaikoja sekä tiedot-
tamalla asiamiestoiminnasta paremmin asiakkaille. Asiamiehillä on 
vuoden alusta ollut käytössään tietoturvallinen sähköinen yhteydenot-
tokanava, jonka avulla on mahdollistettu myös sähköinen asiointi. Li-
säksi kehitteillä on sosiaaliasiamiesten ja potilasasiamiesten yhteistyön 
tiivistäminen heidän yhteisten asiakkaidensa palveluissa. Kaupungin-
hallitus saa vuosittain tiedoksi Sosiaaliasiamiesten selvityksen. 

Sosiaaliasiamiesten lisääminen neljällä työntekijällä merkitsisi määrä-
rahoina noin 200 000 euroa. Toiminnan määrällinen lisääminen ei erik-
seen sisälly talousarvioon. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen teh-
dään loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. 
Käyttösuunnitelmista päättää lautakunta. 

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 Hursti René talousarvioaloite Kvsto 24.9.2014  asia 28 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2015 § 201 

HEL 2014-011630 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveysvirasto on sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämisen 
yhteydessä kiinnittänyt huomiota myös sosiaaliasiamiesresursseihin. 
Alkuvuodesta 2015 sosiaaliasiamiesten lukumääräksi on vakiintunut 
kaksi päätoimista henkilöä. Sosiaaliasiamiestoiminnan toteuttamisen ja 
kehittämisen edellytykset sekä tavoitettavuus ovat vahvistetun resurs-
sin myötä merkittävästi parantuneet. Tavoitettavuutta on parannettu li-
säksi mm. laajentamalla asiamiesten asiakaspalveluaikoja sekä tiedot-
tamalla asiamiestoiminnasta paremmin asiakkaille. Asiamiehillä on 
vuoden alusta ollut käytössään tietoturvallinen sähköinen yhteydenot-
tokanava, jonka avulla on mahdollistettu myös sähköinen asiointi. Li-
säksi kehitteillä on sosiaaliasiamiesten ja potilasasiamiesten yhteistyön 
tiivistäminen heidän yhteisten asiakkaidensa palveluissa. 

Sosiaaliasiamiesten lisääminen neljällä työntekijällä merkitsisi määrä-
rahoina noin 200 000 euroa. Toiminnan määrällistä lisäämistä ei ole 
katsottu tarpeelliseksi sisällyttää talousarvioehdotukseen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 12.5.2015 lausunnon kaupunginhal-
litukselle sosiaaliasiamiesten selvityksestä vuodelta 2014. Lausunnos-
sa käydään läpi keskeiset selvityksessä esiin tulleet asiat. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Sosiaaliasiamiesten toiminta mm. edistää asiakkaan oikeuksia ja aut-
taa häntä kokemiensa epäkohtien tai palveluissa ilmenneiden puutteel-
lisuuksien korjaamisessa. Laadukas sosiaaliasiamiestoiminta varmistaa 
näin myös asiakkaan hyvinvointia." 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B5750B997-60DB-4B93-9F34-347EB5C3384E%7D&vsId=%7B93083F50-50EC-4317-B989-31629FDA94B5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BB9EEAFE7-CCC8-4C74-B1C6-2BBD81A1429E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B81008DE7-6CFD-4839-A056-56E1CDB7A656%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 
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2 
Valtuutettu Helena Kantolan ja 8 muun talousarvioaloite                
ampumaratapaikoista 

HEL 2014-012193 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm., että Helsingin kaupunki selvittää 
yhteistyössä ammunnan harrastajien, heitä edustavien yhteisöjen ja 
valtion kanssa jatkotoimenpiteet Kivikon ampumaratahankkeen eteen-
päin viemiseksi sekä muista vaihtoehtoisista ampumaratapaikoista 
Helsingissä vuonna 2016.  

Liikuntaviraston johdolla on vuonna 2010 tehty pääkaupunkiseudun 
kuntien yhteinen esiselvitys ampumaratojen kehittämiseksi ja uusien 
vaihtoehtojen etsimiseksi (Helsingin kaupungin liikuntavirasto, 2010, 
Helsingin seudun ampumarata-alueiden kehittämisen esiselvitys, Lii-
kuntaviraston julkaisusarja B/42). Työssä olivat mukana ammunnan 
harrastajia edustaneet järjestöt Pääkaupunkiseudun ampumaharras-
tuksen alueneuvottelukunnan edustuksen kautta. Työhön oli kutsuttu 
myös 14 kunnan edustajat. 

Kaupunginhallitus toteaa annettuihin lausuntoihin ja tehtyyn selvityk-
seen viitaten, että uusien alueiden löytäminen ulkoampumaratojen 
käyttöön Helsingin alueella on niiden ympäristökuormituksen vuoksi 
erittäin haastavaa. Sisäampumaradan toimintaan ei yleensä liity sa-
manlaista haitallista ympäristökuormitusta kuin ulkoampumaradan toi-
mintaan. Helsingin nykyisissä asemakaavoissa ei ole ampumaradaksi 
kaavoitettua aluetta eikä erityisesti sisäampumaratakäyttöön kaavoitet-
tua kerrosalaa. Sisäampumaratoja voitaneen kuitenkin sijoittaa joihinkin 
olemassa oleviin tai kaavoitettuihin kiinteistöihin nykyisten asemakaa-
vojen puitteissa. 

Edelleen kaupunginhallitus toteaa annettuihin lausuntoihin viitaten, että 
Kivikon teollisuusalueella on vireillä asemakaavan muutos, joka mah-
dollistaa sisäampumaratahallin toteuttamisen. Kaavamuutoksen taus-
talla on yksityinen ampumaratahanke, jonka kustannukset ovat erittäin 
korkeat. 

Edellä esitetyn perusteella kaupunginhallitus toteaa, että perusteellinen 
selvitystyö vaihtoehtoisista ampumaratapaikoista Helsingin seudulla on 
tehty vuonna 2010. 

Kaupunginhallitus katsoo, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa 
kaupungilla ei ole pitkälläkään aikavälillä mahdollista osoittaa määrära-
haa ampumaratahankkeita varten. 

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 Kantola Helena talousarvioaloite Kvsto 8.10.2014 asia 18 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 353 

HEL 2014-012193 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
koskien ampumaratahankkeiden toteuttamista Helsingissä: 

Kivikon teollisuusalueella on vireillä asemakaavan muutos, jolla mah-
dollistetaan sisäampumaratahallin toteuttaminen. Hanke on tullut vireil-
le yksityisten yrittäjien ja ampumaharrastajien aloitteesta.  

Kiinteistövirasto on vuokrannut sisäisen vuokrauksen periaatteilla lii-
kuntavirastolle maa-alueita, jotka on osoitettu erilaisia urheilu- ja va-
paa-ajantoimintoja varten. Liikuntavirastolla on oikeus vuokrata alueita 
edelleen yrittäjille ja yhteisöille harrastus- ja vapaa-ajantoimintojen to-
teuttamiseksi.   

Mikäli nykyisillä liikuntaviraston hallinnoimilla alueilla ampumarata-
hankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista, on kiinteistövirasto valmis 
vuokraamaan tarvittavia lisäalueita liikuntavirastolle edellyttäen, että 
alue soveltuu ampumaratahankkeelle. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Juhani Tuuttila 

Lisätiedot 
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464 

henna.vennonen(a)hel.fi 
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.05.2015 § 160 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BDBCB4A90-8F74-4519-A485-F9B7E50FE4A8%7D&vsId=%7B2C6FB6CA-C139-4B22-B9D7-EB71E1A6F12B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BF5C3D057-FF72-4FA6-A246-02B8EFC1B0B6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B980D68CB-463D-4819-B44C-996BCA6122EF%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen   6 (113) 
Kaupunginhallitus vastaukset  
   
    
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro 
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi  Alv.nro 
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783  FI02012566 
  
 

 

HEL 2014-012193 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle: 

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että ammunnan harrastaminen ja 
reserviläistoiminta kuuluvat kaupungin monimuotoisuuteen.  

Ulkoampumaratoja on nykyisin Santahaminassa, Espoon Lahnuksessa 
ja Sipoon Savijärvellä. Niiden kehittämismahdollisuudet ovat rajalliset, 
eivätkä ne ole kovin hyvin helsinkiläisten saavutettavissa tai käytettä-
vissä. Niiden lisäksi on joitakin hyvin pieniä ratoja sekä ilma-
aseharrastukseen tarkoitettuja ratoja. Helsingissä on kaksi julkisessa 
käytössä olevaa sisäampumarataa Maunulan liikuntahallissa ja Kallion 
urheilutalolla. Näiden lisäksi toimii kaksi pientä kaupallista rataa ja 
joukko vaihtelevassa käytössä olevia muita yksityisiä pieniä ratoja. 

Helsingin nykyisissä asemakaavoissa ei ole ampumaradaksi kaavoitet-
tua aluetta eikä erityisesti sisäampumaratakäyttöön kaavoitettua ker-
rosalaa. Sisäampumaratoja voitaneen sijoittaa joihinkin olemassa ole-
viin tai kaavoitettuihin kiinteistöihin nykyisten asemakaavojen puitteissa.  

Helsingin alueella ulkoampumarata voisi tulla kyseeseen vain pienite-
hoisimmilla aseilla harjoitettavaa toimintaa varten. Muilta osin ampuma-
radat on mahdollista sijoittaa vain rakennuksiin tai maan alle. Kaavoi-
tuksessa on huomioitava ampumaradan ympäristövaikutukset, ja mah-
dollisten hankkeiden asemakaavoitus edellyttää riittäviä selvityksiä. 

Helsingin Kivikkoon on käynnistymässä asemakaavan muutos, joka 
mahdollistaa sisäampumaradan rakentamisen.  Kaavamuutoksen taus-
talla on yksityinen ampumaratahanke, jonka kustannukset ovat erittäin 
korkeat. Liikuntaviraston mukaan kaupungin mahdollisuudet osallistua 
kyseisen hankkeen toteuttamiseen nykyisin käytettävissä olevien liikun-
tatoimeen osoitettujen määrärahojen puitteissa ovat erittäin vähäiset. 

Liikuntaviraston johdolla on tehty selvitys "Helsingin seudun ampuma-
rata-alueiden kehittämisen esiselvitys" (22.10.2010). Työssä olivat mu-
kana ammunnan harrastajia edustaneet järjestöt Pääkaupunkiseudun 
ampumaharrastuksen alueneuvottelukunnan edustuksen kautta. Työ-
hön oli kutsuttu myös 14 kunnan edustajat. Selvityksessä käytiin läpi 
kattavasti ampumaratatilanne ja esitettiin joukko toimenpiteitä, mm. uu-
sien ampumaurheilukeskusten sijoittaminen Vantaan Petikkoon ja Es-
poon Kauhalaan. Lisäksi esitettiin olemassa olevien ampumaratojen 
kehittämistä Espoon Lahnuksessa ja Sipoon Savijärvellä. Sittemmin 
Petikko osoittautui ampumarata-alueeksi sopimattomaksi ja Kauhala 
osoittautui osaltaan haastavaksi. Olemassa olevien ratojen kehittämis-
mahdollisuudet ovat riippuvaisia kyseisten ratojen ympäristöluvista, joi-
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den käsittelyprosessit ovat osin kesken. Selvityksessä on lueteltu edel-
lä mainittujen lisäksi useita toimenpiteitä, joilla ampuratatilannetta voi-
daan kohentaa.  

Talousarvioaloitteessa esitetty määräraha olisi tarkoituksenmukaista 
käyttää näihin, jo tehtyyn selvitykseen perustuviin kehittämistoimenpi-
teisiin. 

Esittelijä 
yleiskaavapäällikkö 
Rikhard Manninen 

Lisätiedot 
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088 

markus.ahtiainen(a)hel.fi 
 

Ympäristölautakunta 19.05.2015 § 208 

HEL 2014-012193 T 00 00 03 

Päätös 

Ympäristölautakunta ei puolla uusien ulkoampumaratojen perustamista 
Helsinkiin. Nykyisin Helsingin ainoat ulkoampumaradat sijaitsevat San-
tahaminassa, jossa on toiminnassa yhdeksän rataa. Lisäksi Santaha-
minaan on suunnitteilla kaksi uutta rataa. Santahaminan ampumaradat 
ovat myös siviilien käytössä. Haulikkorata, hirvirata ja pienoiskiväärirata 
ovat pääosin siviilikäytössä. Kolmen kivääriradan laukausmääristä 95 % 
on puolustusvoimien ampumia. Kahdella asekäsittelyradalla vastaava 
luku on 82 % ja pistooliradalla 77 %. 

Ulkoampumaratatoiminta kuormittaa ympäristöä melulla sekä haulien ja 
luotien sisältämillä haitallisilla metalleilla. Ampumamelu voi levitä laajal-
le alueelle radan ympäristöön heikentäen olemassa olevien asuin- ja 
virkistysalueiden viihtyisyyttä. Ampumamelu on lisäksi impulssimaista, 
mikä tekee siitä tasaista melua häiritsevämpää. Ulkoampumaradan ja 
melulle herkkien kohteiden väliin jää laaja ampumameluvyöhyke, joka 
voi vaikeuttaa maankäytönsuunnittelua ja kaupunkirakenteen tiivistä-
mistä. Helsingin yleiskaavassa ei ole varattu aluetta ulkoampumaradal-
le ja sen meluvyöhykkeelle. 

Ulkoampumaradoille kertyy luotien ja haulien metallia ja puolimetallia 
sisältäviä jätteitä. Luotien merkittävimmät haitta-aineet ovat lyijy, kupari, 
antimoni ja sinkki. Haulien merkittävimmät haitta-aineet ovat lyijy ja an-
timoni. Lisäksi haulikkoammunnassa maaleina käytettävät kiekot aihe-
uttavat alueen roskaantumista. Maaperän pilaantumisen lisäksi haitta-
aineita voi kulkeutua sadevesien kautta pintavesiin tai maahan imeyty-
vän vajoveden mukana syvemmälle maakerroksiin ja pohjaveteen. 
Maaperän pilaantuminen vaikeuttaa myös ampumarata-alueen myö-
hempää maankäyttöä. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BDBBD27E7-6AA4-4440-BCF2-12F2006498D9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen   8 (113) 
Kaupunginhallitus vastaukset  
   
    
 

 
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 
  
 

 

Sisäampumaradan toimintaan ei tyypillisesti liity samanlaista haitallista 
ympäristökuormitusta kuin ulkoampumaradan toimintaan. 

Lopuksi ympäristölautakunta toteaa, että talousarvioaloitteessa ehdo-
tettu vaihtoehtoisten ampumaratapaikkojen selvitys on tehty liikuntavi-
raston toimesta (Helsingin kaupungin liikuntavirasto. 2010. Helsingin 
seudun ampumarata-alueiden kehittämisen esiselvitys. Liikuntaviraston 
julkaisusarja B/42). 

Esittelijä 
ympäristönsuojelupäällikkö 
Päivi Kippo-Edlund 

Lisätiedot 
Harri Pasanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32013 

harri.pasanen(a)hel.fi 
 

Liikuntalautakunta 07.05.2015 § 84 

HEL 2014-012193 T 00 00 03 

Lausunto 

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle ampumara-
tahankkeen jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi. 

Käsittely 

07.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen lausuntoehdotukseensa: 
Uudelle ampumaradalle ei ole kaavassa osoitettu paikkaa.  

 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B7372226E-CB92-408D-A8FB-16937CB328B8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B7372226E-CB92-408D-A8FB-16937CB328B8%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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3 
Valtuutettu Helena Kantolan talousarvioaloite Koulukiusaamiselle 
Stop -hankkeesta 

HEL 2014-012196 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki selvittää 
mahdollisuudet järjestää puolen vuoden ajaksi kokeiluluontoinen "Kou-
lukiusaamiselle Stop" -hanke palkkaamalla koulupoliisi puolen vuoden 
ajaksi sellaisiin kouluihin, joissa esiintyy eniten koulukiusaamista ja jär-
jestyshäiriöitä. "Koulukiusaamiselle Stop" -hankkeelle tulisi varata 200 
000 euroa talousarvioon vuodelle 2016. 

Kaupunginhallitus viitta opetuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
koulukiusaamisen määrä ei ole kouluterveyskyselyn mukaan kasvussa 
ja tutkimuksen mukaan koulujen koko ei vaikuta suoranaisesti koulu-
kiusaamisen määrään.  

Opettajien käytössä olevien keinojen määrää ja laatua on selkeytetty 
koululainsäädäntöön vuonna 2013 liitetyn koulurauhapaketin avulla. 
Kouluissa on lisäksi käytössä uusia keinoja koulukiusaamisen ehkäi-
semiseksi kuten KiVa koulu -ohjelma sekä vertaissovittelu. Näistä on 
saatu hyviä tutkimustuloksia. Yhdeksän koulua kymmenestä helsinki-
läisestä peruskoulusta on mukana KiVa-ohjelmassa ja vertaissovitte-
lussa mukana on noin viidesosa. Vertaissovittelu on käytössä myös 
Stadin ammattiopistossa. Tulossa on koko ajan uusia sosiaalisia taitoja 
kehittäviä ohjelmia kuten Hyvää mieltä yhdessä -ohjelma, jonka on ke-
hittänyt Suomen Mielenterveysseura. 

Opetusvirastolla on myös toimiva yhteys Helsingin poliisilaitoksen 
kanssa. Poliisit ovat tehneet ennaltaehkäisevää työtä muun muassa pi-
dettyjen oppituntien merkeissä. Lisäksi poliisin ja peruskoulujen välistä 
yhteistyötä on pyritty kehittämään määrätietoisesti. Oppilaan kokemas-
ta väkivallasta on jatkossa ilmoitettava lastensuojelun lisäksi poliisille.   

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen uuden oppilas- ja opiskelijahuolto-
lain myötä koulujen oppilas ja opiskelijahuoltotyötä on selkeytetty. Sekä 
yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuolto-työtä on kehitetty. Ylei-
sen hyvinvointityön lisäksi myös koulun tai oppilaitoksen turvallisuus on 
selkeästi määritelty koulun oppilashuoltotyössä käsiteltäväksi asiaksi. 
Yhteistyötä eri tahojen, kuten muun muassa poliisin kanssa, on uuden 
lain myötä aiempaa helpompaa tehdä. 

Kaupunginhallitus 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 Kantola Helena talousarvioaloite Kvsto 8.10.2014 asia 19 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 87 

HEL 2014-012196 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Koulukiusaamisen määrä ei ole kouluterveyskyselyn mukaan kasvussa. 
Tuoreimmat käytettävissä olevat tulokset ovat vuodelta 2013. Tämän 
mukaan vähintään kerran viikossa itsensä kiusatuksi kokevien määrä 
on pysynyt lukioissa varsin alhaisella tasolla eli yksi prosentti sekä 
vuonna 2013 että kaksi vuotta aiemmassa mittauksessa. Ammatillisis-
sa oppilaitoksissa itsensä koki kiusatuksi neljä prosenttia opiskelijoista. 
Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat kokivat kiusaamisen vähentyneen. 
Vuonna 2011 itsensä koki viikoittain kiusatuksi yhdeksän prosenttia 
oppilaista, mutta 2013 näin vastasi enää kuusi prosenttia oppilaista. 
Toki luku on edelleen liian korkea. Myös KiVa-ohjelman tutkimusosio 
osoittaa kiusaamisen vähentyneen kaikilla Helsingin peruskoulujen 
luokkatasoilla. 

Koulujen koon ei ole havaittu tutkimuksissa vaikuttavan suoraan niissä 
esiintyvän kiusaamisen määrään. Opettajien käytössä olevien keinojen 
määrää ja laatua on selkeytetty koululainsäädäntöön vuonna 2013 liite-
tyn ns. koulurauhapaketin avulla. 

Koulukiusaamisen vaikutukset ovat usein suuria ja pahimmillaan koko 
loppuiän kestäviä. Näin ollen kiusaamiseen tulee aina puuttua nopeasti 
ja tehokkaasti. Kouluissa on käytössä uusia keinoja kuten KiVa koulu -
ohjelma sekä vertaissovittelu. Näistä on saatu hyviä tutkimustuloksia. 
Yhdeksän koulua kymmenestä helsinkiläisestä peruskoulusta on mu-
kana KiVa-ohjelmassa ja vertaissovittelussakin mukana on noin viides-
osa. Vertaissovittelu on käytössä myös Stadin ammattiopistossa. Tu-
lossa on koko ajan uusia sosiaalisia taitoja kehittäviä ohjelmia kuten 
Hyvää mieltä yhdessä -ohjelma, jonka on kehittänyt Suomen Mielen-
terveysseura. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B1F13E1A4-0FCB-4041-851C-5E4C2DF8F223%7D&vsId=%7B21DC6130-2A13-4B90-8416-20585F31B157%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B0CB39030-621A-4955-A2EC-989C62CC0F85%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Opetusvirastolla on perinteisesti ollut tiivis ja toimiva yhteys Helsingin 
poliisilaitoksen kanssa. Poliisit ovat tehneet ennaltaehkäisevää työtä 
mm. pidettyjen oppituntien merkeissä. Lisäksi poliisin estävän yksikön 
ja peruskoulujen välistä yhteistyötä on pyritty kehittämään määrätietoi-
sesti. Oppilaan kokemasta väkivallasta on jatkossa ilmoitettava lasten-
suojelun lisäksi myös poliisille. Opetusvirastossa on alkanut kahdeksal-
la koululla pilotti, jossa lapset voivat ilmoittaa kokemastaan väkivallasta 
tai sen uhasta myös netin kautta, suoraan oman koulun kuraattorille. 
Koulukiusaaminen saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkistön, ja monis-
sa kiusaamistilanteissa tehdään myös rikosilmoitus poliisille. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä koulujen oppilashuoltotyötä sel-
keytetään. Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltotyötä ke-
hitetään. Yleisen hyvinvointityön lisäksi myös koulun tai oppilaitoksen 
turvallisuus on selkeästi määritelty koulun oppilashuoltotyössä käsitel-
täväksi asiaksi. Yhteistyötä eri tahojen, kuten mm. poliisin kanssa, on 
uuden lain myötä aiempaa helpompaa tehdä. 

Opetuslautakunta pitää tärkeänä kiusaamisen vastaista työtä ja sen 
kehittämistä, mutta ei katso erillisten koulupoliisien palkkaamista toimi-
alaansa kuuluvaksi asiaksi. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214 

vesa.nevalainen(a)hel.fi 
Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659 

arja.kukkonen(a)hel.fi 
Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219 

niclas.ronnholm(a)hel.fi 
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4 
Valtuutettu Sami Muttilaisen ja 18 muun talousarvioaloite            
määrärahasta lähiöiden ja kaupunginosien tapahtumiin 

HEL 2015-002467 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2016 talousarvioon vara-
taan kulttuuri- ja kirjasto-lautakunnan harkintaan pohjautuvaan käyttöön 
100 000 euron määräraha lähiöiden ja kaupunginosien erityistapahtu-
mien järjestelyjen turvaamiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon 
viitaten, että kulttuurikeskus vahvistaa vuonna 2016 alueellisia kulttuu-
rikeskuksiaan sekä niistä käsin tuettavia palveluita ja aloitteita. Asukas-
lähtöistä ja alueellista kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa tuetaan ja kehi-
tetään. Kaupunkikulttuuriavustuksilla mahdollistetaan asukaslähtöiset 
kulttuurihankkeet tasapuolisesti kaupungin alueella. Taiteen tuottami-
sessa on suuntaus kohti yhteistuotantoja ja monitoimijaisia tuotanto-
malleja.  

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. 

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 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 
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1 Sami Muttilainen talousarvioaloite Kvsto 25.2.2015 asia 16 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.05.2015 § 75 

HEL 2015-002467 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Erilaisten näyttävien kaupunkifestivaalien ohella on tärkeää, että myös 
kaupunkilaiset ovat aktiivisesti muokkaamassa omien alueidensa kult-
tuurista identiteettiä. Helsingin lähiöissä ja kaupunginosissa tehtävä 
paikallinen kulttuurityö tuo elävyyttä ja taide- ja kulttuurielämyksiä 
asukkaille. Tämän lisäksi tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhteistä 
omaan kaupunginosaan liittyvää tunnettuutta. Näillä tekijöillä on vaiku-
tusta siihen, miten koko alueen identiteetti koetaan ja nähdään. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää kaupunginvaltuuston strategisten 
linjausten mukaisesti tärkeänä paikallisen asukaslähtöisen kulttuurityön 
tukemista ja kehittämistä.  

Helsingin kulttuurikeskus tukee lähiöiden- ja kaupunginosien kulttuuri-
tapahtumia pääasiassa kaupungin alueellisten kulttuuritalojen sekä 
avustusten kautta. Alueelliset kulttuurikeskukset ovat jatkossa aiempaa 
enemmän mukana oman paikallisyhteisönsä matalan kynnyksen tapah-
tumissa. Avustuksilla, erityisesti kaupunkikulttuuriavustuksilla, mahdol-
listetaan asukaslähtöiset kulttuurihankkeet eri puolilla kaupunkia.  

Kaupunkikulttuuriavustuksiin käytettiin 230 000 euroa vuonna 2014  ja 
niillä tuettiin yhteensä 140 erikokoista tapahtumaa. Kaksi kolmasosaa 
summasta ohjautui paikallisten yhteisöjen hankkeisiin. Vuodelle 2015 
on määrärahaa osoitettu 250 000 euroa. Tämän lisäksi kulttuurikeskus 
tarjoaa kaupunginosatapahtumille korvauksetta työllistämisprojektina 
Stadin juhlaorkesteri-nimellä tunnetun korkeatasoisen ammattimuusi-
koista koostuvan vuosittain vaihtuvan orkesterin. 

Useat kaupunginosatapahtumat ovat kasvaneet viime vuosina mitta-
suhteiltaan. Tekniikka ja turvapalvelut muodostavat helposti suurem-
man kuluerän kuin itse ohjelmasisältö, vaikka tapahtumat muuten teh-
täisiinkin talkootyönä. Kaupungin tuki kattaa usein suuremmissa tapah-
tumissa yksinomaan infrastruktuurin pystyttämiseen suoranaisesti liitty-
vät kustannukset.  

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B072E789B-B005-466E-B2A1-8DD66DA1D9EE%7D&vsId=%7BE4BD4E79-559B-4D3F-887B-696647C9E9AE%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BAD9A8F01-82F5-40DE-8F19-C0CBFDD0B446%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Kaupunginosien kulttuuritapahtumat eivät nykyään ole vain hetkellistä 
juhlintaa. Yhä enemmän on alkanut syntyä myös pitkäjänteistä tavoit-
teellisuutta ja alueille on rakentunut monenlaisia kulttuuriverkostoja. 
Kulttuuri luo osaltaan paikallisia merkityksiä ja vahvistaa kaupungin-
osan identiteettiä. Pitkäjänteisyyttä tukevat myös Helsingin -mallin mu-
kaiset taidelaitosten jalkautumiset alueille. Osallisuuden vahvistaminen 
on läpileikkaava piirre useimmissa avustusluokissa. 

Kirjastoilla on laaja tapahtumatuotanto, josta suuri osa toteutuu lähiöis-
sä. Vuonna 2014 kaupunginkirjasto tuotti 5 222 tapahtumaa, joissa kävi 
runsaat 108 000 osallistujaa. Keskustan ulkopuolisissa esikaupunkien 
ja lähiöiden kirjastoissa näistä toteutettiin 4 397. Tapahtumista noin 
puolet oli tarkoitettu lapsille. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan näkemyksen mukaan valtuutettu Mutti-
laisen ja muiden allekirjoittajien aloitteessa kiinnitetään huomiota tärke-
ään asiaan. Lautakunta painottaa jatkossakin edellytyksiä järjestää lä-
hiöiden ja kaupunginosien kulttuuritapahtumia avustusjärjestelmän 
määrärahojen puitteissa. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta voiko kirjas-
to lainata myös äänentoistolaitteita tapahtumatuotannoltaan kaupunki-
laisille. 

Käsittely 

12.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Sami Muttilainen: Lisätään lausuntoon seuraava lause:  

Selvitetään mahdollisuutta voiko kirjasto lainata myös äänentoistolait-
teita tapahtumatuotannoltaan kaupunkilaisille. 

Kannattajat: Juha-Pekka Väisänen 

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. 

Esittelijä 
kulttuurijohtaja 
Stuba Nikula 

Lisätiedot 
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008 

ari.tolvanen(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BAD9A8F01-82F5-40DE-8F19-C0CBFDD0B446%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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5 
Valtuutettu Arja Karhuvaaran ja 16 muun talousarvioaloite            
palveluseteleistä fysio-, toiminta- ja puheterapiaan 

HEL 2015-003146 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään määrärahan varaamista lääkinnällisen 
kuntoutuksen terapioiden järjestämiseksi palveluseteleitä käyttäen.  

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa seu-
raavaa:  

Sosiaali- ja terveysviraston tehtävänä on järjestää kuntalaisille lääkin-
nällisen kuntoutuksen palvelut. Palvelujen tarve arvioidaan yksilöllisesti 
ja palvelut järjestetään henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman mu-
kaisesti. Fysioterapian, toimintaterapian ja puheterapian palvelut koor-
dinoidaan pääasiassa sosiaali- ja terveysviraston kuntoutuksen osaa-
miskeskuksesta. Terapioihin pääsy toteutuu tällä hetkellä tavoitteiden 
mukaisesti. Neurologisten potilaiden kuntoutus on keskitetty kuntoutuk-
sen osaamiskeskukseen. Fysioterapian ja toimintaterapian lisäksi tä-
hän kuntoutukseen nivoutuvat kiinteästi puheterapia ja neuropsykologi-
nen kuntoutus. Aikuisten puheterapiaa pystytään tuottamaan omana 
toimintana riittävästi. Neuropsykologista kuntoutusta annetaan omana 
toimintana sekä hankitaan ostopalveluna silloin, kun oma kapasiteetti ei 
riitä. Ensisijainen toimintamuoto on oma toiminta, koska tällöin voidaan 
taata neuropsykologien läheinen ja tiivis yhteistyö muiden terapeuttien 
kanssa. 

Avoterveydenhuollon kehittämisessä on yhtenä tärkeänä osana tuki- ja 
liikuntaelinsairaiden palveluprosessin ja hoidon saatavuuden paranta-
minen moniammatillisesti terveysasemien lääkärien, hoitohenkilökun-
nan ja fysioterapian yhteistyönä. Suunnitteilla on uusia palvelumuotoja 
ja -polkuja. Lisäksi toimintaterapiassa tehdään kehitystyötä, joka tulee 
lisäämään avoterveydenhuollon toimintaterapiapalveluja. Kotihoidon te-
rapiatoiminnassa on siirrytty nimikkomalliin, jossa kaikille kotihoidon lä-
hipalvelualueille on nimetyt fysioterapeutit ja toimintaterapeutit. Tera-
peutit tekevät kiinteää yhteistyötä kotihoidon henkilökunnan kanssa 
asiakkaiden arkiliikkumisen ja osallistumisen tukemisessa. Meneillään 
olevassa lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen kehitystyössä 
painottuu moniammatillinen yhteistyö eri asiantuntijoiden kesken. Tera-
piat eivät ole yksittäisiä toimenpiteitä, vaan hyvin erilaisia ja eripituisia 
jaksoja, joiden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti asi-
akkaan kanssa ja useiden eri työntekijöiden yhteistyönä. Ulkopuoliset 
palvelusetelituottajat jäisivät tällaisessa toimintamallissa liian irrallisiksi 
toimijoiksi. Tämän vuoksi terapiatoimintaan ei nyt ole perusteltua ottaa 
mukaan palvelusetelivaihtoehtoa. 
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Kaupunginhallitus totesi 16.3.2015 (§ 269) käsitellessään vuoden 2016 
talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaeh-
dotuksen 2016–2018 laatimisohjeet, että palvelusetelin käyttöä laajen-
netaan ilman, että kaupungin kustannukset kasvavat.  

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 Arja Karhuvaara talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 asia 11 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2015 § 202 

HEL 2015-003146 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon: 

”Sosiaali- ja terveysviraston tehtävänä on järjestää kuntalaisille lääkin-
nällisen kuntoutuksen palvelut. Palvelujen tarve arvioidaan yksilöllisesti 
ja palvelut järjestetään henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman mu-
kaisesti. Fysioterapian, toimintaterapian ja puheterapian palvelut koor-
dinoidaan pääasiassa sosiaali- ja terveysviraston kuntoutuksen osaa-
miskeskuksesta. Terapioihin pääsy toteutuu tällä hetkellä tavoitteiden 
mukaisesti. 

Lautakunta edellyttää, että virastossa pyritään jatkossa tilanteeseen, 
jossa fysioterapiapalveluihin pääsee myös ei-akuuteissa tilanteissa nel-
jän viikon sisällä. 

Neurologisten potilaiden kuntoutus on keskitetty kuntoutuksen osaa-
miskeskukseen. Fysioterapian ja toimintaterapian lisäksi tähän kuntou-
tukseen nivoutuvat kiinteästi puheterapia ja neuropsykologinen kuntou-
tus. Aikuisten puheterapiaa pystytään tuottamaan omana toimintana 
riittävästi. Neuropsykologista kuntoutusta annetaan omana toimintana 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BBF9045BA-69DB-4585-A380-BDF84F71FB44%7D&vsId=%7B87F47744-5682-419F-8294-182F71615945%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8395A3E5-448A-4352-BF7C-71E3DF24203E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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sekä hankitaan ostopalveluna silloin, kun oma kapasiteetti ei riitä. Ensi-
sijainen toimintamuoto on oma toiminta, koska tällöin voidaan taata 
neuropsykologien läheinen ja tiivis yhteistyö muiden terapeuttien kans-
sa. 

Avoterveydenhuollon kehittämisessä on yhtenä tärkeänä osana tuki- ja 
liikuntaelinsairaiden palveluprosessin ja hoidon saatavuuden paranta-
minen moniammatillisesti terveysasemien lääkärien, hoitohenkilökun-
nan ja fysioterapian yhteistyönä. Suunnitteilla on uusia palvelumuotoja 
ja -polkuja. Lisäksi toimintaterapiassa tehdään kehitystyötä, joka tulee 
lisäämään avoterveydenhuollon toimintaterapiapalveluja. Kotihoidon te-
rapiatoiminnassa on siirrytty nimikkomalliin, jossa kaikille kotihoidon lä-
hipalvelualueille on nimetyt fysioterapeutit ja toimintaterapeutit. Tera-
peutit tekevät kiinteää yhteistyötä kotihoidon henkilökunnan kanssa 
asiakkaiden arkiliikkumisen ja osallistumisen tukemisessa.  

Meneillään olevassa lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen ke-
hitystyössä painottuu moniammatillinen yhteistyö eri asiantuntijoiden 
kesken. Terapiat eivät ole yksittäisiä toimenpiteitä, vaan hyvin erilaisia 
ja eripituisia jaksoja, joiden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan 
jatkuvasti asiakkaan kanssa ja useiden eri työntekijöiden yhteistyönä. 
Ulkopuoliset palvelusetelituottajat jäisivät tällaisessa toimintamallissa 
liian irrallisiksi toimijoiksi. Tämän vuoksi terapiatoimintaan ei nyt ole pe-
rusteltua ottaa mukaan palvelusetelivaihtoehtoa. 

Edellä kuvatusta syystä sosiaali- ja terveyslautakunta ei tässä vaihees-
sa kannata palvelusetelin käyttöönottoa lääkinnällisen kuntoutuksen te-
rapioiden järjestämisessä. Yleensäkään määrärahan varaaminen pal-
velusetelitoimintaan ei ole tarpeellista, koska kaupunginhallitus totesi 
16.3.2015 (§ 269) käsitellessään vuoden 2016 talousarvioehdotuksen 
raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laa-
timisohjeet, että palvelusetelin käyttöä laajennetaan ilman, että kau-
pungin kustannukset kasvavat. Palveluseteli on yksi palvelujen tuotta-
misvaihtoehto omana toimintana tai ostopalveluna tuotettujen palvelu-
jen rinnalla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin, eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä määrärahalisä-
ystä.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Tarpeenmukaisten, oikea-aikaisten ja riittävien fysioterapian, toiminta-
terapian ja puheterapian palvelujen saanti voi edistää henkilön toipu-
mista, kuntoutumista, työkykyä ja kotona asumista. Pitkäaikaisesti tai 
pysyvästi vajaakuntoisen kohdalla nämä terapiat voivat tukea olemassa 
olevan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja toimintakyvyn heikkenemisen 
ehkäisemisessä.” 
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Käsittely 

02.06.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Seija Muurinen: Lautakunta edellyttää, että virastossa pyritään jatkossa 
tilanteeseen, jossa fysioterapiapalveluihin pääsee myös ei-akuuteissa 
tilanteissa neljän viikon sisällä. 

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Lautakunta edellyttää, että virastossa pyritään jatkossa ti-
lanteeseen, jossa fysioterapiapalveluihin pääsee myös ei-akuuteissa ti-
lanteissa neljän viikon sisällä. 

Jaa-äänet: 1 
Rene Hursti 

Ei-äänet: 12 
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muu-
rinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuor-
joki 

Tyhjä: 0 

Poissa: 0 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen esittämän 
vastaehdotuksen äänin 12 - 1. 

26.05.2015 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8395A3E5-448A-4352-BF7C-71E3DF24203E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4A6EDBB8-E587-41D1-8B20-73342ED76595%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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6 
Valtuutettu Ulla-Marja Urhon ja 15 muun talousarvioaloite            
määrärahasta sosiaali- ja terveyspalvelujen keittiöverkkoselvityksen 
tekemiseen 

HEL 2015-003149 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm., että vuoden 2016 budjettiin vara-
taan 30 000 euroa Helsingin alueen Soten keittiöverkkoselvityksen te-
kemiseksi. 

Kaupunginkanslian tilaaman Helsingin ruokapalvelukonseptia koskevan 
konsulttityön loppuraportti on valmistunut. Vaikka konsulttityön konsep-
tikehittäminen keskittyi opetusviraston ja varhaiskasvatusviraston ruo-
kapalveluihin myös sosiaali- ja terveysviraston ruokapalveluista kerät-
tiin ateriamäärä- ja kustannustietoa jatkoselvitystarpeita ajatellen. Li-
säksi tilakeskus on tehnyt vuonna 2014 selvityksen sosiaali- ja terveys-
viraston ateriakapasiteettista ja investointitarpeista nykyisissä keittiössä 
vuosille 2014 - 2027. Yksittäisiä keittiöitä kunnostetaan tarvittaessa tä-
män selvityksen mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveysviraston ruokapalvelut rajattiin varsinaisen konsepti-
kehittämisen ulkopuolelle, koska sosiaali- ja terveyspalvelujen raken-
neuudistus on kesken. Kehitetyt ruokapalvelukonseptit soveltuvat kui-
tenkin jatkossa tarvittaessa myös sosiaali- ja terveystoimen tarpeisiin. 
Helsingin alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen ruokapalveluselvityksen 
tarve, työn laajuus ja sen sisältö on mahdollista arvioida vasta valta-
kunnallisen järjestämistavan ratkettua. 

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 Ulla-Maija Urho talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 12 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BBB73FF46-2966-4BDB-A705-E0C2CF84A704%7D&vsId=%7BC9F2053E-047E-47B3-9033-22EEBFA00EAD%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 § 180 

HEL 2015-003149 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Sosiaali- ja terveysvirastossa on kaikkiaan noin 120 kohdetta, joissa 
on potilas- tai asukasruokailua. Kohteet ovat hyvin erilaisia sisältäen 
muun muassa päivystys- ja akuuttisairaaloita, palvelukeskuksia, palve-
lutaloja, lastenkoteja ja vammaispalvelujen ryhmäkoteja.  

Sosiaali- ja terveysvirasto on osallistunut kaupunginkanslian ruokahuol-
tokonseptiselvityksen tekemiseen. Selvityksessä on kerätty tiedot viras-
ton ateriamääristä, kustannuksista ja ruokaa tuottavien keittiöiden kun-
nosta.  

Helsingin tulee varautua valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa aloitteessa mai-
nitun keittiöverkkoselvityksen tekemistä kaupunginkanslian johdolla. 
Selvityksen teossa voidaan käyttää hyväksi edellä mainittuja ruoka-
huoltokonseptiselvityksessä kerättyjä tietoja.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin, eikä se mahdollista aloitteessa esitettyä kustannusten lisäystä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Hyvin suunniteltu keittiöverkosto auttaa osaltaan ravintopalvelujen tuot-
tamista kustannustehokkaasti ja mahdollistaa sosiaali- ja terveysviras-
ton monenlaisiin ja muuttuviin tarpeisiin kustannuksiltaan taloudelliset 
ja terveelliset ateriapalvelut.” 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

Lisätiedot 
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692 

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi 
 

Kiinteistölautakunta 12.05.2015 § 220 

HEL 2015-003149 T 00 00 03 

Lausunto 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BC1BFF006-9556-498B-977E-5844EDD71C14%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Urhon ja 15 
muun valtuustoaloitteesta varata budjettiin 30 000 euroa Helsingin alu-
een Soten keittiöverkkoselvityksen tekemiseksi seuraavan 
lausunnon: 

Tilakeskus huolehtii Helsingin palvelutilaverkosta ja toteuttaa tilahank-
keita palveluita tuottavien hallintokuntien muuttuvien tarpeiden ja val-
tuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaisesti siten, ettei 
tilamäärä kasva ja siten, että hankkeet priorisoidaan investointiohjel-
maan turvallisuuden ja terveellisyyden sekä hallintokuntien tarpeen 
mukaan. 

Jos aloitteessa mainittujen Palmia liikelaitoksen (2014), Hus-Raviolin 
(Hus-sairaanhoitopiirin liikelaitoksen) Työmaahuolto Oy:n on syytä sel-
vittää alueella tulevaisuudessa tarvittava Helsingin alueen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tarvitseman ruokahuollon kapasiteetti ja tarpeelliset 
investoinnit yhteistyönä on kiinteistöviraston tilakeskus valmis toimitilo-
jen osalta osallistumaan  
selvitystyöhön. 

Kaupunginkanslian ruokahuoltokonseptiselvityksessä sosiaali- ja terve-
ysviraston ateriakapasiteetti- ja investointitarpeita ei ole kokonaan rajat-
tu pois. Ruokahuoltokonseptiselvityksessä sosiaali- ja 
terveyspuolelta kerätään tämän hetkiset ateriamäärät ja kustannukset 
jatkoselvitystä varten. Lisäksi tilakeskus on tehnyt vuonna 2014 selvi-
tyksen sosiaali- ja terveysviraston ateriakapasiteettista ja 
investointitarpeista nykyisissä keittiössä vuosille 2014 - 2027. 
Tilakeskuksen selvityksessä on oletettu, että ateriakapasiteettitarve säi-
lyy samana koko tarkastelujakson. 

 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Anne Löfström, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40333 

anne.lofstrom(a)hel.fi 
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7 
Valtuutettu Mari Holopaisen ja 24 muun talousarvioaloite             
määrärahasta varhaiskasvatusviraston tilojen kohentamiseen 

HEL 2015-003152 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. seuraavaa ”Vanhojen tilojen so-
veltuvuus pienryhmätoimintaan on vaihtelevaa rakennuksesta riippuen. 
Suuret yhtenäiset tilat voivat käytännössä kasvattaa ryhmäkokoja. Tilo-
jen soveltuvuutta pedagogisesti laadukasta toimintaa tukevaksi on 
mahdollista korjata hyvin edullisesti esimerkiksi akustiikkaa paranta-
malla ja väliseiniä lisäämällä. Esitän, että valtuusto myöntää varhais-
kasvatusvirastolle 300 000 euron lisämäärärahan tilojen toiminnallisuu-
den kohentamiseen." 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että varhaiskasvatuksessa 
tarkastellaan tiloja ja oppimisympäristöjä erityisesti pienryhmätoiminnan 
sekä vaihtuvissa toiminnallisissa ryhmissä tapahtuvan toiminnan näkö-
kulmasta. Pedagogisessa toiminnan suunnittelussa käydään läpi sisäti-
lojen lisäksi myös päiväkodin ulkotilat ja lähialueen retkikohteet sekä 
ulkotilojen tarkoituksenmukainen käyttö. 

Virastojen maksamiin tilavuokriin sisältyy pääomavuokran lisäksi ylläpi-
tovuokran osuus, johon sisältyy kiinteistön tekniseen perushuoltoon liit-
tyvät toimenpiteet. Päiväkotitilojen sisätilojen ja pihojen toiminnallisista 
muutostarpeista varhaiskasvatusvirasto tekee tarvekuvauksen kiinteis-
töviraston tilakeskukselle, joka toteuttaa muutostöitä omien määräraho-
jensa puitteissa. Varhaiskasvatustoiminnan lähtökohdista nousevat 
toiminnalliset tilojen muutostyötarpeet tilakeskus toteuttaa ns. käyttäjä-
palveluina, joista aiheutuvat kustannukset tulevat maksettavaksi vuok-
ranlisäyksenä tai erilliskorvauksena.  

Tilakeskus priorisoi korjausinvestoinnit ja muut parannustoimet ensisi-
jaisesti turvallisuuden ja terveellisyyden mukaan. Tilakeskus pyrkii kiin-
nittämään huomiota myös palvelutilojen akustisiin ominaisuuksiin kai-
kissa hankkeissaan. Tilakeskus toteuttaa myös suoraan toiminnallisuu-
den parantamiseen tähtääviä hankkeita sekä tilojen akustisten ominai-
suuksien parantamiseen kohdennettuja korjauksia sekä käyttäjien että 
tilakeskuksen aloitteesta.  

Oppimisympäristöjen muokkaamista on mahdollista toteuttaa erilaisin 
tavoin. Tilojen muuntojoustavuuden säilyttämiseksi tapauskohtaisesti 
arvioidaan, milloin tiloja voidaan jakaa kevyemmillä ratkaisuilla, kuten 
esimerkiksi seinäkkeillä, kalusteilla tai verhoilla ja milloin on tarpeellista 
lisätä tai purkaa seiniä. Akustiikkaratkaisuissa on myös monenlaisia to-
teutusvaihtoehtoja. 
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Kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavissa kannanotoissa koskien 
hallintokuntien vuoden 2016 talousarvioesityksiä on todettu, että tila-
keskuksen kaupungin sisäistä vuokratasoa madalletaan yhteensä 5 milj. 
euroa jakautuen tasaisesti sosiaali- ja terveysviraston, opetusviraston 
ja varhaiskasvatusviraston välillä. Esim. varhaiskasvatusvirastossa tätä 
vuokrista säästyvää määrärahaa kohdennetaan käyttäjäpalveluina to-
teutettavien, tilojen kohentamiseen liittyvien, korjaus- ja muutostöiden 
rahoittamiseen. 

Myös virastoille vuosittain varattavilla irtaimen omaisuuden hankintoihin 
osoitetuilla investointimäärärahoilla on toteutettu soveltuvia toiminnalli-
sia parannuksia oppimisympäristöjen kehittämiseen kuten kalusteita 
sekä varusteita päivähoitotiloihin. Myös käyttömenoilla on rahoitettu ti-
lojen akustiikkaa ja oppimisympäristöjä parantavia kevyitä ratkaisuja.  

Aloitteessa esitetty päiväkotitilojen soveltuvuus pedagogisesti laadu-
kasta toimintaa tukevaksi otetaan huomioon järjestelmällisesti tilakes-
kuksen uudis- ja peruskorjaushankkeissa. Jo rakennutuissa tiloissa 
vastaavia toimenpiteitä on mahdollista parantaa toimenpiteestä riippu-
en toiminnallisena muutosinvestointina tai viraston irtaimen omaisuu-
den perushankintoihin varattujen määrärahojen puitteissa. Myös sisäis-
ten vuokratasojen madaltaminen on tuonut liikkumavaraa varhaiskas-
vatuksesta huolehtivien virastojen käyttötalouteen, mikä mahdollistaa 
myös aloitteen mukaisten tarpeellisten toiminnallisten parannustoimen-
piteiden toteuttamista. Aloitteen mukaisen lisämäärärahan myöntämi-
seen varhaiskasvatuksen tilojen toiminnallisille kohennuksille ei ole tar-
vetta. 

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 Mari Holopainen talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 13 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 305 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B4BB8F372-2985-46DB-8C4A-BC27FD59DD4C%7D&vsId=%7B8E41E9C3-37D4-4FE3-A4CB-0CFC9C234A70%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BC3EFB7D5-9B2F-4D90-950E-7A8D644948E5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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HEL 2015-003152 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
kaupunginvaltuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koski-
en määrärahoja varhaiskasvatusviraston tilojen kohentamiseen: 

Kaupunginvaltuutettu Mari Holopaisen talousarvioaloitteessa ehdote-
taan 300 000 euron lisämäärärahaa varhaiskasvatusvirastolle tilojen 
toiminnallisuuden kohentamiseen esimerkiksi akustiikkaa parantamalla. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymissä 
strategiaohjelmassa sekä talousarviossa on asetettu tilakeskuksen toi-
mintaa ohjaavat tärkeimmät linjaukset. Tilakeskuksen toimintaa ohjaa-
vat myös talousarviossa eri palveluiden tuottamiseen kohdennetut 
määrärahat, joilla palveluita tuottavat virastot maksavat tilakustannuk-
sensa sisäisenä vuokrana osana toimintansa kustannuksia. Investointi-
hankkeet pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti. Laajem-
mat peruskorjaukset ja uudishankkeet toteutetaan talousarvioon sisäl-
tyvän kymmenvuotisen rakentamisohjelman puitteissa.  

Sisätilojen akustisia verhouksia sisältyy kaikkiin em. hankkeisiin. Tila-
keskus toteuttaa myös suoraan toiminnallisuuden parantamiseen täh-
tääviä hankkeita sekä tilojen akustisten ominaisuuksien parantamiseen 
kohdennettuja korjauksia sekä käyttäjien että tilakeskuksen aloitteesta. 
Tilakeskus priorisoi korjausinvestoinnit ja muut parannustoimet ensisi-
jaisesti turvallisuuden ja terveellisyyden mukaan.  

Aloitteessa esiin tuotu huoli tilojen akustisista ominaisuuksista on ai-
heellinen. Tilankäytön tehostaminen on lisännyt entuudestaan palveluti-
lojen meluisuutta ja erityisesti äänenvaimennuksen vaatimuksia. Tila-
keskus pyrkii kiinnittämään huomiota myös palvelutilojen akustisiin 
ominaisuuksiin kaikissa hankkeissaan. Helsingissä on noin 300 päivä-
kotia ja 100 ryhmäperhepäiväkotia. Akustinen verhous on edullinen 
asentaa sisäkatoissa, joissa talotekniikka ei aseta rajoituksia.  

Lisämäärärahan myöntäminen rakennuslupaa edellyttäviin toimenpitei-
siin edellyttäisi rakennuttamisen, suunnittelun ja toteuttamisen lisä-
resurssitarpeiden selvittämistä. Tilakeskuksen näkemyksen mukaan 
tällaiset resurssit olisi tehokkainta suunnata irtokalustein ja - verhouksin 
sekä vastaavin ei-kiintein ratkaisuin käyttötaloudesta toteuttaviin akus-
tisten ja muiden toiminnallisten ominaisuuksien parantamiseen.  

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
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Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466 
jarmo.raveala(a)hel.fi 

 

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 85 

HEL 2015-003152 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Opetuslautakunta pitää hyvin perusteltuna valtuutettu Mari Holopaisen 
ym. tekemää talousarvioaloitetta, jossa esitetään varhaiskasvatusviras-
tolle 300 000 euron lisämäärärahaa päiväkotitilojen toiminnallisuuden 
kohentamiseen ja esittää, että lisämäärärahaa jaettaessa huomioidaan 
myös opetusviraston ruotsinkielisen päivähoidon tilojen vastaavat tar-
peet. 

Ruotsinkielisessä päivähoidossa olevien helsinkiläisten lasten määrä 
oli huhtikuussa 2015 yhteensä 2 118 lasta, joista 1 907 oli kunnallises-
sa päivähoidossa. Ruotsinkielisten päiväkotilasten määrä on vuodesta 
2011 kasvanut vuosittain 3% ja kasvu jatkuu väestöennusteissa saman 
suuruisena. 

Vuonna 2011 opetusvirastoon siirretyn ruotsinkielisen päivähoidon 32 
päiväkotia ja 10 ryhmäperhepäiväkotia toimivat yhteensä 57:ssä toimi-
pisteessä. Näistä tiloista kaupunki omistaa 39, Helsingin kaupungin 
asunnot Oy 5 ja ulkopuolisilta vuokranantajilta on vuokrattu 13 tilaa.  

Vanhojen tilojen soveltuvuus pienryhmätoimintaan vaihtelee rakennuk-
sittain. Opetusviraston ruotsinkielistä palveluverkkoa suunniteltaessa 
pyritään luopumaan pienistä, epäkäytännöllisistä ja ulkopuolisilta vuok-
ranantajilta vuokratuista tiloista ja löytämään korvaavat tilat kaupungin 
omistamista tiloista. Päiväkotilapsimäärän ja tilantarpeen kasvaessa on 
tilatehokkuutta nostettu entisestään ottamalla käyttöön liikuntasaleja, 
eteisauloja ja muita tiloja, joissa pienryhmätoimintaa on mahdollista to-
teuttaa. Myös muutoksilla toiminnassa on voitu parantaa tilatehokkuutta. 

Päiväkotitilojen henkilömäärän kasvaessa syntyy mahdollinen nopea 
tarve lisätä tiloissa wc- ja pesutilojen, ilmanvaihdon ja äänenvaimen-
nuksen määrää terveydensuojelulain edellyttämälle tasolle. Tarvittavat 
muutokset tehdään yhteistyössä tilakeskuksen kanssa noudattaen 
kaupunginvaltuuston tilojen tiivistämisestä antamaa linjausta niin, ettei 
tiivistäminen vaikuta heikentävästi lasten terveyteen, hyvinvointiin ja ti-
lojen toiminnallisuuteen. Juuri näiden pienten, kiireellisten ja toiminnal-
lisuutta parantavien hankkeiden toteutukseen tarvitaan talousarvioaloit-
teessa esitettyä lisämäärärahaa myös ruotsinkielisissä päiväkodeissa. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BBF14482E-496E-45B4-8D57-377E329499D5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860 

mauno.kemppi(a)hel.fi 
 

Varhaiskasvatuslautakunta 26.05.2015 § 84 

HEL 2015-003152 T 00 00 03 

Lausunto 

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta varhais-
kasvatusviraston tilojen kohentamiseen myönnettävästä lisämäärära-
hasta: 

Lasten kasvun ja oppimisen kannalta oppimisympäristö ja siihen liitty-
vät ratkaisut ovat keskeisiä. Tiloja ja oppimisympäristöjä tarkastellaan 
erityisesti pienryhmätoiminnan sekä vaihtuvissa toiminnallisissa ryh-
missä tapahtuvan toiminnan näkökulmasta. Pedagogisessa toiminnan 
suunnittelussa käydään läpi sisätilojen lisäksi myös päiväkodin ulkotilat 
ja lähialueen retkikohteet sekä ulkotilojen tarkoituksenmukainen käyttö. 

Tilavuokriin sisältyy pääomavuokran lisäksi ylläpitovuokran osuus, jo-
hon sisältyy kiinteistön tekniseen perushuoltoon liittyvät toimenpiteet. 
Päiväkotitilojen sisätilojen ja pihojen toiminnallisista muutostarpeista 
varhaiskasvatusvirasto tekee tarvekuvauksen kiinteistöviraston tilakes-
kukselle, joka toteuttaa muutostöitä omien määrärahojensa puitteissa. 

Varhaiskasvatustoiminnan lähtökohdista nousevat toiminnalliset tilo-
jenmuutostyötarpeet tilakeskus toteuttaa ns. käyttäjäpalveluina, joista 
aiheutuvat kustannukset tulevat maksettavaksi vuokranlisäyksenä tai 
erilliskorvauksena. Vuosina 2013–2015 varhaiskasvatusvirasto on 
maksanut tehtyjä toiminnallisia muutostöitä pääosin lisävuokrina.  

Kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavissa kannanotoissa koskien 
hallintokuntien vuoden 2016 talousarvioesityksiä on todettu, että tila-
keskuksen kaupungin sisäistä vuokratasoa madalletaan yhteensä 5 milj. 
euroa jakautuen tasaisesti sosiaali- ja terveysviraston, opetusviraston 
ja varhaiskasvatusviraston välillä. Varhaiskasvatusviraston osalta tämä 
tarkoittaa noin 0,7 milj. euroa. Varhaiskasvatusvirastossa tätä vuokrista 
säästyvää määrärahaa kohdennetaan käyttäjäpalveluina toteutettavien, 
tilojen kohentamiseen liittyvien, korjaus- ja muutostöiden rahoittami-
seen. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B73A71AE2-3F79-4CE1-B47A-5D5980E215C9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Määrärahavarauksien puitteissa toteutetaan toiminnallisissa muutos- ja 
parannustöissä erityisesti terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät työt 
sekä välttämättömät toiminnan edellyttämät varusteiden uusimiset ku-
ten esimerkiksi keittiövarusteet ja kuivauskaapit. 

Oppimisympäristöjen muokkaamista on mahdollista toteuttaa erilaisin 
tavoin. Tilojen muuntojoustavuuden säilyttämiseksi tapauskohtaisesti 
arvioidaan, milloin tiloja voidaan jakaa kevyemmillä ratkaisuilla, kuten 
esimerkiksi seinäkkeillä, kalusteilla tai verhoilla ja milloin on tarpeellista 
lisätä tai purkaa seiniä. Akustiikkaratkaisuissa on myös monenlaisia to-
teutusvaihtoehtoja. 

Varhaiskasvatusvirasto varaa vuosittain investointimäärärahoja irtai-
men omaisuuden hankintoihin virastolle osoitettujen investointimäärä-
rahojen puitteissa. Tällä rahalla hankitaan pääasiassa kalusteita ja va-
rusteita uusiin ja peruskorjattaviin päivähoitotiloihin. Vuosina 2014 ja 
2015 määrärahaa on käytetty myös mm. tilapaikkojen tarkistamisesta 
aiheutuneisiin kaluste- ja oppimisympäristöjen kehittämiseen kohdistu-
neisiin tarpeisiin. Lisäksi käyttömenoihin on tehty määrärahavaraus, jo-
ka on voitu kohdistaa kevyempiin ratkaisuihin, joilla on voitu kehittää ti-
lojen akustiikkaa ja oppimisympäristöjä.  

19.05.2015 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542 

carola.harju(a)hel.fi 
 

Ympäristölautakunta 06.05.2015 § 190 

HEL 2015-003152 T 00 00 03 

Lausunto 

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon varhaiskasvatusviras-
ton päivähoitotilojen kohentamiseen esitettyyn lisämäärärahaan. 

Ympäristökeskus arvioi päivähoitotilojen terveydellisiä olosuhteita ter-
veydensuojelulain perusteella. Esitetyssä talousarvioaloitteessa lähtö-
kohtana ovat olleet pedagogiset tai tilojen toiminnallisuuteen liittyvät 
näkökulmat, joihin ympäristökeskus ei lähtökohtaisesti ota kantaa. Ta-
lousarvioaloitteessa mainitulla akustiikan parantamisella saattaa kui-
tenkin olla vaikutusta myös tilojen terveellisyyteen. 

Ympäristölautakunnan lausunto 9.9.2014 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B6F747079-AD90-4078-8733-35C0243E1E46%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Ympäristölautakunta on 9.9.2014 antanut lausunnon (269 §) päiväko-
tien tilanormin muutoksen arvioinnista ja seurannasta. Lausunnossa 
todettiin seuraavaa: 

"Ympäristökeskus ei päivähoitotilojen suunnitteluohjeissaan ole asetta-
nut tiloille neliöperusteisia vaatimuksia. Lasten enimmäismäärään kan-
taa otettaessa on kiinnitetty erityistä huomiota wc-tilojen ja ilmanvaih-
don riittävyyteen. Kokopäiväryhmän tiloissa tulee olla yksi wc-istuin ja 
käsienpesuallas jokaista alkavaa kymmentä lasta kohti. Ainakin alle 
kolmevuotiaiden lasten pesutiloissa tulee olla käsienpesualtaan lisäksi 
myös suihkuallas tai vastaava alapesupaikka. Hyvän sisäilman laadun 
näkökulmasta on linjattu, että ulkoilmavirran on syytä olla vähintään 6 
l/s/henkilö myös vanhoihin rakennuksiin rakennettavissa uusissa päi-
vähoitotiloissa. Jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää 1500 ppm:n 
ohjearvon, ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran antaman val-
takunnallisen terveydensuojelun valvontaohjeiston mukaan päiväko-
deissa tulisi huomioida erityisesti, että lattian hyötypinta-alaa tulisi olla 
4 – 10 m²/lapsi. Lisäksi ohjeistossa linjataan, että valvonnassa tulee 
huomioida tilojen riittävyys lapsimäärään nähden sekä tilojen tarkoituk-
senmukaisuus ja toimintojen sijoittuminen huoneistoon siten, että toi-
minnat eivät häiritse toisiaan. Niin ikään tulee kiinnittää huomiota muun 
muassa säilytys-, eteis- ja lepotilojen riittävyyteen sekä siivousvälineti-
lojen varusteluun. 

Ympäristökeskus toteaa käytännön kokemuksistaan, että jo nykyisin 
ahtaat märkäeteistilat ja tavalliset eteiset vaatisivat lasten määrän li-
sääntyessä lisäkalusteita. Niin ikään lisääntyvälle lapsimäärälle otetaan 
jo tällä hetkellä lisää wc-tiloja henkilökunnalta (mukaan lukien keittiö-
henkilökunta), jolloin koko päiväkodin henkilöstöllä saattaa olla käytös-
sään yksi ainoa wc-tila. Lisäksi on huomioitava, että kaikissa kiinteis-
töissä ilmanvaihtoa ei ole mahdollista tehostaa entisestään ilman, että 
tehdään mittavampaa ilmanvaihtoremonttia. Ympäristölautakunta pyy-
tää myös kiinnittämään huomiota siihen, mitkä tilat on tarkoitettu lasten 
käyttöön. Tarkastuksilla on jo nyt havaittu, että varastotiloja on otettu 
leikkitiloiksi. Samoin henkilökunnan työ- ja taukotilat sekä wc-tilan etu-
huone toimivat ajoittain lasten leikkitilana. 

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunnossa 8.4.2014 todetaan, että tilo-
jen käytössä otetaan huomioon mahdolliset viranomaispäätökset, jotka 
rajoittavat tilojen käyttöä. Lausunnossa todetaan lisäksi, että varhais-
kasvatusvirastossa käydään olemassa olevat päiväkotitilat yksitellen 
läpi ja selvitetään, missä määrin tilankäytön tehostamista voidaan teh-
dä tilojen toiminnallisuus-, terveellisyys- ja turvallisuusnäkökulmat 
huomioon ottaen. Tilaselvitystä jatketaan tarkistamalla kaikki tilat sosi-
aali- ja terveysministeriön suosituksen ja Rakennustieto Oy:n lasten 
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toimintatilan laskutavan perusteella. Ympäristölautakunta pitää hyvänä 
edellä mainittuja varhaiskasvatuslautakunnan lausunnossa esille nos-
tettuja toimintatapoja. 

Lausunnossa mainitaan myös, että varhaiskasvatusvirasto käy tilatar-
kistukseen liittyen neuvotteluja kiinteistöviraston tilakeskuksen ja ympä-
ristökeskuksen kanssa ja sopii toimintatavoista tilanteissa, joissa selvi-
tyksen perusteella on mahdollista lisätä tilankäytön tehokkuutta. Tähän 
liittyen ympäristölautakunta huomauttaa, että lasten määrän huomatta-
va lisäys voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella tulkita toimin-
nan olennaiseksi muuttamiseksi, josta toiminnanharjoittajan tulee vii-
meistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muutosta tehdä ympäristö-
keskukselle terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus. 

Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa päiväkotien 
tilanormin muutoksen arvioinnista ja seurannasta." 

Ympäristölautakunnan kannanotto 

Ympäristölautakunta pitää perusteltuna osoittaa lisämäärärahaa päivä-
hoitotilojen kohentamiseen. 

Esittelijä 
ympäristöterveyspäällikkö 
Pertti Forss 

Lisätiedot 
Hannele Nurminen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64458 

hannele.nurminen(a)hel.fi 
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8 
Valtuutettu Mari Holopaisen ja 21 muun talousarvioaloite                 
positiiviseen diskriminaation määrärahasta varhaiskasvatusvirastolle 

 

HEL 2015-003154 T 00 00 03 

 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään 400 000 euron positiivisen diskrimi-
naation lisämäärärahaa kasvavan lapsimäärän takia. 

Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määrärahalla 
pyritään pitkäjänteisiin ratkaisuihin. Vuodesta 2009 lähtien positiivisen 
diskriminaation määräraha päivähoidossa oli 350 000 euroa vuodessa 
ja vuoden 2012 alusta 850 000 euroa vuodessa. Vuodelle 2016 positii-
visen diskriminaation määrärahaa on nostettu 100 000 euroa. Määrä-
rahaa käytetään erityisesti hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän ja 
osaamisen lisäämiseen niillä asuinalueilla, joilla alueen indikaattorien 
perusteella on nähtävissä riskitekijöitä. Positiivisen diskriminaation 
määräraha ei ole suoraan kytköksissä kunnallisessa päivähoidossa 
olevan lapsimäärän kasvuun vaan em. alueen riskitekijöihin. 

Positiivisen diskriminaation piiriin kuuluvilla alueilla hoito- ja kasvatus-
henkilöstön määrää on lisätty (yhteensä 19 lisävakanssia) ja henkilös-
tön koulutustasovaatimuksen noston kautta (30 vakanssia muutettu 
lastenhoitajan vakanssista lastentarhanopettajan vakanssiin) on paino-
tettu osaamista, joka suuntautuu lasten pedagogisesti ohjattuun toimin-
taan ja kasvatuskumppanuuteen vanhempien kanssa. Pieni osa rahoi-
tuksesta on käytetty suunnitelmallisen pedagogisen materiaalin hankin-
taan ja sen käytön opastamiseen. 

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 Mari Holopainen talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 14 
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1 Mari Holopainen talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 14 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Varhaiskasvatuslautakunta 26.05.2015 § 83 

HEL 2015-003154 T 00 00 03 

Lausunto 

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta positiivi-
sen diskriminaation määrärahan lisäämisestä:  

Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määrärahalla 
pyritään pitkäjänteisiin ratkaisuihin. Määrärahaa käytetään erityisesti 
hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän ja osaamisen lisäämiseen niillä 
asuinalueilla, joilla alueen indikaattorien perusteella on nähtävissä syr-
jäytymisen riskitekijöitä. 

Vuodesta 2009 lähtien positiivisen diskriminaation määräraha päivä-
hoidossa oli 350 000 euroa vuodessa ja vuoden 2012 alusta 850 000 
euroa vuodessa.  

Tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia ja ehkäistä lasten syrjäyty-
mistä aiheuttavia tekijöitä. Vuonna 2013–2015 positiivisen diskriminaa-
tion määrärahaa (850 000 euroa) on varhaiskasvatuksessa suunnattu 
samoille alueille, joille opetusvirasto on sitä suunnannut. Päiväkotien li-
säksi rahoitusta on kohdennettu leikkipuistotoimintaan. Indikaattorina ja 
opetusviraston rahoituksenjakoperusteena on pidetty asuinalueen kou-
lutustasoa. Alueet painottuvat samoin kuin aiemmin varhaiskasvatuk-
sessa käytettyjen indikaattoreiden perusteella. Viraston toimintame-
noista PD-raha on vain 0,2 %, kun opetusvirastossa se on 0,6 %. 

Resurssi on suunnattu lasten kanssa työskentelevään henkilökuntaan. 
Hoito- ja kasvatushenkilöstön määrää on lisätty (yhteensä 19 lisäva-
kanssia) ja henkilöstön koulutustasovaatimuksen noston kautta (30 va-
kanssia muutettu lastenhoitajan vakanssista lastentarhanopettajan va-
kanssiin) on painotettu osaamista, joka suuntautuu lasten pedagogi-
sesti ohjattuun toimintaan ja kasvatuskumppanuuteen vanhempien 
kanssa. Pieni osa rahoituksesta on käytetty suunnitelmallisen pedago-
gisen materiaalin hankintaan ja sen käytön opastamiseen. Positiivisen 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BEF7E4940-9991-4A95-B2E4-500E7A4870DA%7D&vsId=%7B78B91747-8218-4C27-AF13-F621AEE7B8DE%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BEA22A012-D095-4123-A797-786C57E3C0A6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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diskriminaation perusteella suunnattu lisämääräraha on ollut tärkeä lisä 
alueiden eriarvoistumisen ehkäisyssä. 

Niillä alueilla, joille on kohdennettu positiivisen diskriminaation määrä-
rahoja, on 1–6-vuotiaan väestön määrä kasvanut vuosina 2010–2015 
noin 15 %, joka on sama kuin koko kaupungin 1–6-vuotiaiden lasten 
määrän kasvu. Positiivisen diskriminaation määrärahojen ja lasten 
määrän välistä suhdetta tarkastellaan vuonna 2016 alueiden sisällä. 

Varhaiskasvatusviraston talousarvioesityksessä vuodelle 2016 ei ole 
varauduttu positiivisen diskriminaation määrärahan nostamiseen. Var-
haiskasvatuslautakunta esittää varhaiskasvatusviraston talousarvioesi-
tyksessä, että kaupunginhallitus lisäisi viraston toimintamenoihin PD-
rahan tasokorotuksen 150 000 euroa, ja tekisi linjauksen, että tulevai-
suudessa PD-raha kasvaisi hoidettavien lapsien lukumäärän kasvaes-
sa. 

Käsittely 

26.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Jani Moliis: lisäys s. 1, neljännen kappaleen loppuun: "Viraston toimin-
tamenoista PD-raha on vain 0,2 %, kun opetusvirastossa se on 0,6 %." 

lisäys vastauksen viimeisen kappaleen loppuun: "Varhaiskasvatuslau-
takunta esittää varhaiskasvatusviraston talousarvioesityksessä, että 
kaupunginhallitus lisäisi viraston toimintamenoihin PD-rahan tasokoro-
tuksen 150 000 euroa, ja tekisi linjauksen, että tulevaisuudessa PD-
raha kasvaisi hoidettavien lapsien lukumäärän kasvaessa." 

Kannattajat: Tuomas Tiihonen 

Varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jani Moliisin 
tekemän vastaehdotuksen. 

19.05.2015 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527 

pasi.brandt(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BEA22A012-D095-4123-A797-786C57E3C0A6%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B487ABB2E-BD5D-4F2F-A701-9C4A626832FD%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document




Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen   33 (113) 
Kaupunginhallitus vastaukset  
   
   
   
 

 
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 
  
 

 

9 
Valtuutettu Sirkku Ingervon ja yhden muun talousarvioaloite       
määrärahasta psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamiseen 

HEL 2015-003156 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään 300 000 euron lisämäärärahan va-
raamista kuuden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseen kouluille. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ja opetuslautakunnan lau-
suntoihin ja toteaa seuraavaa:  

Sosiaali- ja terveysvirastossa toimii seitsemän sellaista psykiatrista sai-
raanhoitajaa, joiden toimipaikkana on oppilaitos. Vuodesta 2012 alkaen 
he ovat työskennelleet ammatillisissa oppilaitoksissa. Työnkuvaa on 
muokattu aktiivisen etsivän työn suuntaan. Näin näiden ”tsemppari-
ohjaajien” työskentelystä on muodostunut tarpeellinen ja toimiva palve-
lumuoto opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

Psykiatristen sairaanhoitajien työskentelyä kokeiltiin aikaisemmin myös 
viidessä peruskoulussa. Toiminta ei saatujen kokemusten mukaan vas-
tannut tarkoitustaan. Tämän vuoksi mallista luovuttiin ja kaikki psykiat-
riset sairaanhoitajat sijoitettiin ammatillisiin oppilaitoksiin. 

Sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen yhteistyö peruskoulujen op-
pilashuoltotyössä on erittäin tärkeää. 

Peruskoulujen oppilashuoltotyötä onkin viime aikoina kehitetty voimak-
kaasti opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä. Vuonna 
2013 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan jokaisen 
oppilaitoksen käytettävissä on oltava kuraattorin ja psykologin palveluja. 
Kouluissa kuraattorien ja psykologien määrää on lisätty ja moniamma-
tillisten oppilashuoltoryhmien toimintaa edistetty. Kouluterveydenhuol-
lon henkilöstö osallistuu aktiivisesti oppilashuoltoryhmien toimintaan. 
Tarvittaessa koululainen ja hänen perheensä ohjataan erilaisten sosi-
aali- ja terveydenhuollon tuki-, terapia- tai hoitopalvelujen piiriin. 

Talousarviossa vuodelle 2016 ei ole erikseen varauduttu psykiatristen 
sairaanhoitajien palkkaamiseen. Määrärahojen tarkempi kohdentami-
nen tehdään loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydes-
sä. Käyttösuunnitelmista päättää lautakunta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen   34 (113) 
Kaupunginhallitus vastaukset  
   
   
   
 

 
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 
  
 

 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 HEL 2015-003156 Sirkku Ingervo talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 15 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 86 

HEL 2015-003156 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Helsingin kaupungin terveysvirastolla oli lukuvuonna 2010–2011 kokei-
lu, jossa osalle yläasteen kouluista oli palkattu kaikkiaan 2,5 psykiatris-
ta sairaanhoitajaa. Terveyskeskus seurasi heidän kuten muittenkin 
työntekijöittensä päivittäisiä keskimääräisiä käyntimääriä. Psykiatristen 
sairaanhoitajien työajasta käytettiin alle 30 prosenttia suoraan asiakas-
työhön. Psykiatristen sairaanhoitajien käyntimäärä työntekijää kohti oli 
terveyskeskuksen kriteerien mukaan melko alhainen, noin 2-3 käyntiä 
päivässä. Kokeilu päätettiin ja työntekijät siirrettiin muihin yksiköihin. 
Kokeilun kuluessa ei ilmennyt selvästi, mitä lisäarvoa nimenomaan 
psykiatristen sairaanhoitajien palkkaaminen toi. 

Helsingin kaupunki on resursoinut yhden terveydenhoitajan 600 oppi-
lasta, yhden kuraattorin 800 oppilasta ja yhden psykologin 1 000 oppi-
lasta kohden. Nämä ammattinimikkeet ovat koulun oppilashuollossa 
vakiintuneet ja myös oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa heidän 
työpanostaan. Heidän keskeisin työtehtävänsä on tukea oppilaiden 
koulunkäyntiä ja jaksamista oppilaiden arkiympäristössä. 

Riittävä työntekijämitoitus ja ammattitaitoinen henkilöstö varmistavat 
sen, että palvelut voidaan hoitaa ajoissa ja laadukkaasti ilman uusien 
ammattiryhmien palkkaamistakin. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki vel-
voittaa kuntia seuraamaan oppilashuollon palveluiden riittävyyttä. Oppi-
laille on myös säädetty määräajat palveluihin pääsemiseksi.  

Oppilaiden hyvinvointityön keskeisin tavoite tällä hetkellä on uudistaa 
oppilashuollon toiminta uuden lainsäädännön mukaiseksi ja hoitaa lop-

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B79185405-E4C7-4141-BFE7-9E02DBE0A7D4%7D&vsId=%7B410A9874-E252-40EA-8CB5-232A280469F4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B79185405-E4C7-4141-BFE7-9E02DBE0A7D4%7D&vsId=%7B410A9874-E252-40EA-8CB5-232A280469F4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BF1C5D77E-BA45-4197-957A-6547F61CB0B2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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puun lain säätämä kouluterveydenhoitajien, koululääkärien, kuraattori-
en ja psykologien työn muutosprosessi. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214 

vesa.nevalainen(a)hel.fi 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 § 190 

HEL 2015-003156 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Sosiaali- ja terveysvirastossa toimii seitsemän sellaista psykiatrista 
sairaanhoitajaa, joiden toimipaikkana on oppilaitos. Vuodesta 2012 al-
kaen he ovat työskennelleet ammatillisissa oppilaitoksissa. Työnkuvaa 
on muokattu aktiivisen etsivän työn suuntaan. Näin näiden ”tsemppari-
ohjaajien” työskentelystä on muodostunut tarpeellinen ja toimiva palve-
lumuoto opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

Psykiatristen sairaanhoitajien työskentelyä kokeiltiin aikaisemmin myös 
viidessä peruskoulussa. Toiminta ei saatujen kokemusten mukaan vas-
tannut tarkoitustaan. Tämän vuoksi mallista luovuttiin ja kaikki psykiat-
riset sairaanhoitajat sijoitettiin ammatillisiin oppilaitoksiin.   

Peruskoulujen oppilashuoltotyötä on viime aikoina kehitetty voimak-
kaasti muilla tavoin opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteis-
työnä. Vuonna 2013 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
mukaan jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava kuraattorin ja 
psykologin palveluja. Kouluissa kuraattorien ja psykologien määrää on 
lisätty ja moniammatillisten oppilashuoltoryhmien toimintaa edistetty. 
Kouluterveydenhuollon henkilöstö osallistuu aktiivisesti oppilashuolto-
ryhmien toimintaan. Tarvittaessa koululainen ja hänen perheensä ohja-
taan erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tuki-, terapia- tai hoitopal-
velujen piiriin.   

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata kuuden psykiatrisen sairaan-
hoitajan sijoittamista peruskouluihin, koska näin organisoituna toiminta 
on aikaisemmin osoittautunut toimimattomaksi. Näin ollen ei myöskään 
kannateta rahoituksen varaamista ehdotetuille vakansseille. Sen sijaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaali- ja terveystoimen ja opetus-
toimen yhteistyötä peruskoulujen oppilashuoltotyössä erittäin tärkeänä. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BB323D8F2-3403-454D-A887-AF2D286571F1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä määrärahalisäys-
tä.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Asianmukaisilla, riittävillä ja hyvin saavutettavilla kouluterveydenhuollon 
ja oppilashuollon palveluilla voidaan vaikuttaa peruskouluikäisten las-
ten ja heidän perheidensä hyvinvointiin ja terveyteen. Moniammatillinen 
ja lähellä lasta toimiva palvelu- ja tukiverkko edesauttaa palvelutarpeen 
varhaista toteamista ja palvelujen oikea-aikaista järjestämistä.” 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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10 
Valtuutettu Sirkku Ingervon ja yhden muun talousarvioaloite      
määrärahan lisäämisestä 9. luokkalaisten kesätyöseteleihin 

HEL 2015-003157 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon 2016 ja suunnitel-
makaudelle varataan riittävä määräraha, jotta kaikki Helsingin yhdek-
säsluokkalaiset saisivat kesätyösetelin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2016 ta-
lousarvioissa on 0,340 milj. euromäärän lisäys 9. luokkalaisten kesäse-
teli-hankkeeseen. Kaupunginhallitus viittaa nuorisolautakunnan lausun-
toon ja toteaa lisäksi, että kesäsetelin kokeilu käynnistettiin Helsingissä 
Ruudin ydinryhmän aloitteesta. Vuoden 2015 pilottihankkeessa ke-
säsetelit on jaettu itäisen, kaakkoisen ja koillisen suurpiirin 26 koulun 
yhdeksäsluokkalaisille. Pilotointialueiksi on valittu edellä mainitut suur-
piirit monipuolisen asukasrakenteen vuoksi.  

Kesäseteli on koettu hyödylliseksi työllistämisen keinoksi nuorten, kou-
lujen ja yrittäjien keskuudessa. Yritykset ja yhdistykset ovat olleet kiin-
nostuneita nuorten työllistämisestä. Kesäsetelin jakotilaisuuksia on 
useissa kouluissa hyödynnetty mahdollisuutena lisätä nuorten työelä-
mätietoutta. Saadun palautteen perusteella kesäseteliä pidetään hyö-
dyllisenä ja tarpeellisena tukena nuorten kesätyöllistymisessä. Ke-
säsetelin oikea toteuttamismalli arvioidaan kesän 2015 kokemusten jäl-
keen. 

Varsinainen määrärahojen tarkka kohdentaminen tehdään loppuvuo-
desta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. Käyttösuunnitel-
masta päättää lautakunta. 

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 Sirkku Ingervon talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 asia nro 16 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BCBA49AF9-05AB-4D8A-9544-D9004139537C%7D&vsId=%7BF24DD69D-249C-4C0B-987B-4853DA303932%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Päätöshistoria 

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 53 

HEL 2015-003157 T 00 00 03 

Lausunto 

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Kesäsetelin kokeilu käynnistettiin Helsingissä Ruudin ydinryhmän aloit-
teesta. Vuoden 2015 pilottihankkeessa kesäsetelit on jaettu ainoastaan 
itäisen, kaakkoisen ja koillisen suurpiirin 26 koulun yhdeksäsluokkalai-
sille. Pilotointialueiksi on valittu edellä mainitut suurpiirit niiden moni-
puolisen asukasrakenteen vuoksi. Nuorisoasiainkeskus pitää viisaana 
toimintamallin kehittämistä rajatulla alueella ennen sen laajentamista 
koko kaupunkiin. 

Kesäsetelikokeiluun on varattu vuodelle 2015 kaupunginkanslian ja 
nuorisoasiainkeskuksen yhteistyönä 340 000 euroa. Nuorisoasiainkes-
kus pitää käynnissä olevaa kokeilua hyvänä. Nuorisoasiainkeskus toi-
voo, että kesäsetelin kaltaista toimintamallia nuorten työelämätaitojen 
vahvistamiseksi jatketaan ja laajennetaan. Kesäseteli on saanut läm-
pimän vastaanoton niin nuorten, koulujen kuin yrittäjienkin taholta. Yri-
tykset ja yhdistykset ovat olleet erittäin kiinnostuneita nuorten palkkaa-
misesta.  Kesäsetelin jakotilaisuuksia on useissa kouluissa hyödynnetty 
myös mahdollisuutena lisätä nuorten työelämätietoutta. Saadun palaut-
teen perusteella kesäseteliä pidetään hyödyllisenä ja tarpeellisena tu-
kena nuorten kesätyöllistymisessä. Kesäsetelin oikea toteuttamismalli 
voidaan kuitenkin arvioida vasta kesän 2015 kokemusten jälkeen. 

Nuorisoasiainkeskus kuitenkin katsoo, että nykyisen budjettiraamin 
puitteissa kokeilua ei ole mahdollista laajentaa. 

Käsittely 

12.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä muutti kappaleen 3. alun seuraavaksi: 
"Kesäsetelikokeiluun on varattu vuodelle 2015 kaupunginkanslian ja 
nuorisoasiainkeskuksen yhteistyönä 340 000 euroa. Nuorisoasiainkes-
kus pitää käynnissä olevaa kokeilua hyvänä. Nuorisoasiainkeskus toi-
voo, että kesäsetelin kaltaista toimintamallia nuorten työelämätaitojen 
vahvistamiseksi jatketaan ja laajennetaan." 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Mikko Vatka 

Lisätiedot 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B25677C73-72F3-43D9-9D21-EAE7173C99AD%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B25677C73-72F3-43D9-9D21-EAE7173C99AD%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Marika Westman, nuorisosihteeri, puhelin: 310 71574 
marika.westman(a)hel.fi 

Maria Routakorpi, projektisuunnittelija, puhelin: 040 6316301 
maria.routakorpi(a)hel.fi 





Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen   40 (113) 
Kaupunginhallitus vastaukset  
   
   
   
 

 
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 
  
 

 

11 
Valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 26 muun talousarvioaloite         
Safe Haven -turvaresidenssin perustamisesta 

HEL 2015-003160 T 00 00 03 

Päätösehdotus Talousarvioaloitteessa ehdotetaan Helsingin kaupungin liittymistä In-
ternational Cities of Refugees Network -verkostoon (ICORN). Mainitun 
järjestön tavoitteena on tarjota vainotuille visuaalisen taiteen alojen 
ammattilaisille tai muiden alojen taitelijoille lyhytaikainen turvapaikka. 
Lisäksi talousarvioaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki perustaisi ns. 
Safe Haven -turvaresidenssin visuaalisen alan ammattilaisille ja mui-
den alojen taiteilijoille ja varaisi vuoden 2016 talousarviossa yht. 150 
000 euroa ao. toimintaan. 

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 
talousarviossa on varattu 130 000 euron määräraha Safe Haven           
-turvaresidenssitoimintaan. Kaupunginhallitus viittaa lautakuntien lau-
suntoihin ja toteaa lisäksi, että Helsingissä toimii jo nyt residenssitoimi-
joita kuten Helsingin kansainvälisen taiteilijaohjelman tuki – HIAP ry ja 
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, jotka saavat kaupungin toiminta-
avustusta. Molemmat toimijat tarjoavat residenssejä taiteen ammattilai-
sille ja heillä ja heidän yhteistyökumppaneillaan, erityisesti Perpetuum 
Mobile ry:llä on vankkaa asiantuntemusta residenssitoiminnan järjes-
tämisestä sekä alan kansainvälisistä verkostoista. Lisäksi kulttuurikes-
kus pyörittää omaa taiteilijaresidenssitoimintaa Eläintarhan huvilassa. 

Vaikka ehdotetuilla toimenpiteillä voitaisiin tarjota uhatussa asemassa 
oleville visuaalisen taiteen alojen ammattilaisille tai muiden alojen taitei-
lijoille turvallinen työskentely-ympäristö, ongelman ratkaisu edellyttää 
kansallisia ja kansainvälisiä toimia osana maahanmuuttopolitiikkaa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja 
vuosien 2016 - 2018 taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeiden 
mukaan kaikkien hallintokuntien tulee arvioida järjestöjen tarkoituksen 
mukaisuutta ja siitä koituvia etuja verrattuna jäsenyyden aiheuttamiin 
velvoitteisiin. Mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, tulee 
samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokuntien jäsenyyksiä 
kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin toisesta jäsenyydestä. 

Kaupunginhallitus 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 HEL 2015-003160 Thomas Wallgren talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 18 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 § 186 

HEL 2015-003160 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

”Talousarvioaloitteessa ehdotetaan Helsingin kaupungin liittymistä In-
ternational Cities of Refuge Network -järjestöön (ICORN). Mainitun jär-
jestön tavoitteena on tarjota poliittisen vainon kohteeksi katsottavalle 
vierailevalle kirjailijalle turvapaikka ja taloudellinen ylläpito kahden vuo-
den ajaksi. Lisäksi talousarvioaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki pe-
rustaisi ns. Safe Haven -turvaresidenssin visuaalisen alan ammattilai-
sille ja muiden alojen taiteilijoille.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, ettei liittyminen talousarvioaloit-
teessa mainittuun kansainväliseen järjestöön tai turvaresidenssin pe-
rustaminen ja sen rahoittaminen kuulu sosiaali- ja terveysviraston toi-
mialaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei siten pidä tarpeellisena Hel-
singin kaupungin liittymistä International Cities of Refuge Network -
järjestöön.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä liittymismaksua ja 
Safe Haven -turvaresidenssin käynnistämiskustannuksia, yhteensä  
152 000 euroa. Lisäksi vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeissa 
(kohta 8.13) todetaan, että mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä jär-
jestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokun-
nan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jä-
senyydestä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Erillisellä turvapaikan perustamisella ei ole merkittäviä kuntalaisiin koh-
distuvia terveys- tai hyvinvointivaikutuksia." 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B07D0C2D8-588A-45E9-8F6A-376F8F81C43F%7D&vsId=%7B638EFC3E-36D9-4C05-89FD-A6D64F4EB056%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B07D0C2D8-588A-45E9-8F6A-376F8F81C43F%7D&vsId=%7B638EFC3E-36D9-4C05-89FD-A6D64F4EB056%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B5D9A3246-37E5-4F8D-AC00-8066285ED0D2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 
 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.05.2015 § 76 

HEL 2015-003160 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Sananvapauteen kuuluu taiteellinen ilmaisunvapaus. Taide toimii usein 
yhteiskuntaa kritisoivana ja kehittävänä elementtinä. Poliittisesti epäva-
kaissa maissa taiteilijat ovat usein mielipiteidensä vuoksi vaarassa. 
Sananvapauden rajoittaminen ajaakin taiteilijoita maanpakoon monella 
puolella maailmaa. Tästä johtuen monessa maassa on käynnistetty eri-
tyisesti taiteilijoille suunnattua turvaresidenssitoimintaa. Usein juuri 
kaupungit ovat olleet turvaresidenssitoiminnassa aloitteellisia toimijoita. 

Turvaresidenssejä tarjoamalla vainotuille taiteilijoille kaupungit osallis-
tuvat sananvapauden puolesta tehtävään työhön ja kantavat omalta 
osaltaan vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta. Samalla kaupungit 
mahdollistavat maahanmuutto- ja pakolaiskysymysten käsittelyn uudel-
la tavalla, jolla voi olla yleinen ja myönteinen merkitys rasisminvastai-
sessa työssä ja onnistuneen maahanmuuttopolitikan edellytysten edis-
tämisessä. 

Toisaalta, taidekentän kansainvälistymisen kehittymisen kannalta resi-
denssitoiminta on tärkeää. Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön sel-
vityksen perusteella taiteilijaresidenssitoiminta on jatkuvassa kasvussa 
Suomessa. Varsinkin 2000-luvulla on perustettu erityisen runsaasti uu-
sia residenssejä. Myös residensseissä vierailevien taiteilijoiden luku-
määrä on ollut kasvussa 2000-luvulla (Suomalaisten residenssien ja 
vierasateljeiden taiteilijamäärät 2009–2013, Suomen Taiteilijaseuran 
Ateljeesäätiö 2015). 

Helsinki ei ota vastaan lainkaan pakolaisia, mikä on ongelmallista. Sitä 
perustellaan maassamuutolla, siis nk. valumailmiön takia pakolaisia oh-
jautuu Helsinkiin. Kustannuksista huolimatta humanitaarinen, kansain-
välinen vastuu kuuluu hyvinvointivaltion pääkaupungille. Turva-
residenssien myöntäminen sitä tarvitseville taiteilijoille tarjoaisi siis Hel-
singissäkin mahdollisuuden toteuttaa samaan aikaan hyvää taidepoli-
tiikkaa ja hyvää ihmisoikeuspolitiikkaa. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B0715E8D8-F9EC-4E5B-99F9-2D0ADC35263A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Helsingissä toimii jo nyt residenssitoimijoita kuten Helsingin kansainvä-
lisen taiteilijaohjelman tuki – HIAP ry ja Suomen Taiteilijaseuran Atel-
jeesäätiö, jotka saavat kaupungin toiminta-avustusta. Molemmat toimi-
jat tarjoavat residenssejä taiteen ammattilaisille ja heillä ja heidän yh-
teistyökumppaneillaan, erityisesti Perpetuum Mobile ry:llä on vankkaa 
asiantuntemusta residenssitoiminnan järjestämisestä sekä alan kan-
sainvälisistä verkostoista. Lisäksi kulttuurikeskus pyörittää omaa taiteili-
jaresidenssiä Eläintarhan huvilassa, johon ei kuulu työtiloja. 
On kannatettava ajatus, että kaupungin avustusten piirissä olevat resi-
denssitoimijat suuntaisivat osan toiminnastaan turvaresidenssin suun-
taan ja liittyisivät ICORN-verkostoon.  

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta suosittaa, että Helsinki tutkii mahdolli-
suutta perustaa Safe Haven -turvaresidenssi visuaalisen alan ammatti-
laisille tai muiden alojen taiteilijoille sekä mahdollisuutta vakiinnuttaa 
lyhytkestoista turvaresidenssitoimintaa. Tutkittaessa hyödynnettäisiin 
Perpetuum Mobile ry:n ja HIAPin sekä ICORNin asiantuntemusta. Ra-
hoitusvastuu jaettaisiin sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistys- ja hen-
kilöstötoimen kesken. Vastuullisena järjestäjänä olisi kulttuurikeskus, 
jolloin siihen on varattava vastaava lisärahoitus. 

Käsittely 

12.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Stuba Nikula: Pohjaesitykseen uusi muotoilu, Kappale 5: 
Siltä osin, kun kyse on maahan muuttavien pakolaisstatuksen omaavi-
en ihmisisten tukemisesta, on toiminta Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston maahanmuuttoyksikön vastuulla. 

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti. 

Vastaehdotus: 
Päivi Storgård: 
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

Sananvapauteen kuuluu taiteellinen ilmaisunvapaus. Taide toimii usein 
yhteiskuntaa kritisoivana ja kehittävänä elementtinä. Poliittisesti epäva-
kaissa maissa taiteilijat ovat usein mielipiteidensä vuoksi vaarassa. 
Sananvapauden rajoittaminen ajaakin taiteilijoita maanpakoon monella 
puolella maailmaa. Tästä johtuen monessa maassa on käynnistetty eri-
tyisesti taiteilijoille suunnattua turvaresidenssitoimintaa. Usein juuri 
kaupungit ovat olleet turvaresidenssitoiminnassa aloitteellisia toimijoita. 

Turvaresidenssejä tarjoamalla vainotuille taiteilijoille kaupungit osallis-
tuvat sananvapauden puolesta tehtävään työhön ja kantavat omalta 
osaltaan vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta. Samalla kaupungit 
mahdollistavat maahanmuutto- ja pakolaiskysymysten käsittelyn uudel-

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B0715E8D8-F9EC-4E5B-99F9-2D0ADC35263A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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la tavalla, jolla voi olla yleinen ja myönteinen merkitys rasisminvastai-
sessa työssä ja onnistuneen maahanmuuttopolitikan edellytysten edis-
tämisessä. 

Toisaalta, taidekentän kansainvälistymisen kehittymisen kannalta resi-
denssitoiminta on tärkeää. Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön sel-
vityksen perusteella taiteilijaresidenssitoiminta on jatkuvassa kasvussa 
Suomessa. Varsinkin 2000-luvulla on perustettu erityisen runsaasti uu-
sia residenssejä. Myös residensseissä vierailevien taiteilijoiden luku-
määrä on ollut kasvussa 2000-luvulla (Suomalaisten residenssien ja 
vierasateljeiden taiteilijamäärät 2009–2013, Suomen Taiteilijaseuran 
Ateljeesäätiö 2015). 

Helsinki ei ota vastaan lainkaan pakolaisia, mikä on ongelmallista. Sitä 
perustellaan maassamuutolla, siis nk. valumailmiön takia pakolaisia oh-
jautuu Helsinkiin. Kustannuksista huolimatta humanitaarinen, kansain-
välinen vastuu kuuluu hyvinvointivaltion pääkaupungille. Turva-
residenssien myöntäminen sitä tarvitseville taiteilijoille tarjoaisi siis Hel-
singissäkin mahdollisuuden toteuttaa samaan aikaan hyvää taidepoli-
tiikkaa ja hyvää ihmisoikeuspolitiikkaa. 

Helsingissä toimii jo nyt residenssitoimijoita kuten Helsingin kansainvä-
lisen taiteilijaohjelman tuki – HIAP ry ja Suomen Taiteilijaseuran Atel-
jeesäätiö, jotka saavat kaupungin toiminta-avustusta. Molemmat toimi-
jat tarjoavat residenssejä taiteen ammattilaisille ja heillä ja heidän yh-
teistyökumppaneillaan, erityisesti Perpetuum Mobile ry:llä on vankkaa 
asiantuntemusta residenssitoiminnan järjestämisestä sekä alan kan-
sainvälisistä verkostoista. Lisäksi kulttuurikeskus pyörittää omaa taiteili-
jaresidenssiä Eläintarhan huvilassa, johon ei kuulu työtiloja. 
On kannatettava ajatus, että kaupungin avustusten piirissä olevat resi-
denssitoimijat suuntaisivat osan toiminnastaan turvaresidenssin suun-
taan ja liittyisivät ICORN-verkostoon.  

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta suosittaa, että Helsinki tutkii mahdolli-
suutta perustaa Safe Haven -turvaresidenssi visuaalisen alan ammatti-
laisille tai muiden alojen taiteilijoille sekä mahdollisuutta vakiinnuttaa 
lyhytkestoista turvaresidenssitoimintaa. Tutkittaessa hyödynnettäisiin 
Perpetuum Mobile ry:n ja HIAPin sekä ICORNin asiantuntemusta. Ra-
hoitusvastuu jaettaisiin sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistys- ja hen-
kilöstötoimen kesken. Vastuullisena järjestäjänä olisi kulttuurikeskus, 
jolloin siihen on varattava vastaava lisärahoitus. 

Kannattajat: Risto Kolanen 

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimieleisesti. 

Esittelijä 
kulttuurijohtaja 
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Stuba Nikula 

Lisätiedot 
Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934 

anna.vonbagh(a)hel.fi 
 

Kiinteistölautakunta 12.05.2015 § 221 

HEL 2015-003160 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle turvaresidenssitoimin-
taa koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

Kiinteistövirasto on valmis hankkimaan ja edelleen vuokraamaan sosi-
aali- ja terveystoimelle sekä sivistys- ja henkilöstötoimen tarpeisiin tur-
varesidenssejä em. virastojen esittämien tarveselvitysten ja -päätösten 
mukaisesti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355 

erik.nieminen(a)hel.fi 
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12 
Valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 24 muun talousarvioaloite       
ruotsinkielisen tiedottajan palkkaamisesta                                       
sosiaali- ja terveysvirastoon sekä opetusvirastoon 

HEL 2015-003161 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään ruotsinkielisen tiedottajan palkkaamis-
ta sosiaali- ja terveysvirastoon sekä opetusvirastoon.  

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa.  

Helsingin kaupungin kaksikielisyydestä on valmistunut vuonna 2015 
selvitys Det Tvåspråkiga Helsingfors. Selvitys sisältää useita toimenpi-
de- ja kehittämisehdotuksia. Selvityksessä mm. todetaan, että virastoi-
hin, joilla on ruotsinkielistä toimintaa, palkattaisiin ruotsinkielinen tiedot-
taja. 

Sosiaali- ja terveysviraston perustamisen yhteydessä selvitettiin viras-
ton viestintäresurssitarve. Viraston keskitettyyn viestintään kuuluu vies-
tintäpäällikkö, 4 tiedottajaa, viestintäassistentti ja tietopalvelusuunnitte-
lija. Kahdella viraston tiedottajista on hyvä ruotsinkielen taito ja toinen 
heistä koordinoi ruotsinkielisistä palveluista tiedottamista. Lisäksi viras-
tossa on kokopäiväinen ruotsinkielen kääntäjä. Käännöstyön lisäksi 
kielenkääntäjä päivittää viraston verkkosivuja. Virasto tuottaa kaiken 
asukkaille ja asiakkaille tarkoitetun materiaalin sekä suomeksi että 
ruotsiksi. Lisäksi virastolla on mahdollisuus ostaa kielenkääntöpalveluja 
kaupungin kilpailuttamista käännöstoimistoista. 

Opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslinjalla työsken-
telee kääntäjä-tiedottaja, jonka työajasta 25 % kuluu tiedottamista kos-
kevissa tehtävissä. Kääntäjä-tiedottajan työtehtäviin kuuluu sekä tiedon 
tuottamista että jakamista. Tiedotus kohdistuu kouluihin, lukioihin, päi-
vä-koteihin, viranomaisille, tiedotusvälineille, kaupungin muille virastoil-
le ja kunnan asukkaille. 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että kaupungin vuoden 2016 talousarvi-
on lähtökohtana on valtuustokauden 2013–2016 strategiaohjelman 
mukainen talouden tasapaino ja tuottavuuden parantamista koskeva 
tavoite. 

Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeissa kohdistettiin hallinnon 
tehostamiseksi ylimääräinen säästötavoite hallintoon koskien muun 
muassa viestintä- ja markkinointipalveluita. Lisäksi vuoden 2016 talo-
usarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeissa 
yksi tavoite on, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä virastojen ta-
lous- ja hallintohenkilöstön toiminnoissa ei kasva. 
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Talousarvioissa 2016 ei ole erikseen varauduttu ruotsinkielisten tiedot-
tajien palkkaamiseen. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään 
loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. 

Käyttösuunnitelmista päättävät lautakunnat. 

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 Thomas Wallgren talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 19 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 88 

HEL 2015-003161 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslinjalla työsken-
telee kääntäjä-tiedottaja, jonka työajasta 25 % kuluu tiedottamista kos-
kevissa tehtävissä. Kääntäjä-tiedottajan työtehtäviin kuuluu sekä tiedon 
tuottamista että jakamista. Tiedotus kohdistuu kouluihin, lukioihin, päi-
väkoteihin, viranomaisille, tiedotusvälineille, kaupungin muille virastoille 
ja kunnan asukkaille. 

Opetustoimen johtajan esikunnassa on viestintätiimi, joka hoitaa tiedo-
tuksen koko opetusviraston osalta. Viestintätiimi myös käännättää ma-
teriaalia ruotsiksi käännöstoimistoilla.  

Ruotsinkielisen tiedotuksen tarve lisääntyi, kun ruotsinkielinen päivä-
hoito siirtyi opetusvirastoon 2011. Siirron yhteydessä viestintäpalvelu-
jen resursseja ei lisätty.  

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6559AC38-E09D-4ED5-8CAE-8C38EA9C26D1%7D&vsId=%7B483036CE-EF00-4E58-BFF5-1D25381C5190%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Kaupungin vuoden 2016 talousarvion raamin lähtökohtana on valtuus-
tokauden 2013–2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapaino 
ja tuottavuuden parantamista koskeva tavoite. 

Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeissa kohdistettiin hallinnon 
tehostamiseksi ylimääräinen säästötavoite hallintoon koskien mm. vies-
tintä- ja markkinointipalveluita. Opetuslautakunnan 16.12.2014 (§ 257) 
hyväksymässä opetusviraston vuoden 2015 tulosbudjetissa on koh-
dennettu 0,7 miljoonan euron säästövelvoite hallintoon ja tukipalvelui-
hin.  

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeissa yksi tavoite on, et-
tä kaupungin kokonaishenkilöstömäärä virastojen talous- ja hallinto-
henkilöstön toiminnoissa ei kasva.   

Opetuslautakunta pitää sinänsä kannatettavana, että ruotsinkielistä tie-
dottajaresurssia lisättäisiin. Opetuslautakunnan talousarvioehdotus 
vuodelle 2016 on laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisoh-
jeissaan antamaan raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitet-
tyä määrärahalisäystä. Ruotsinkielisen tiedottajan palkkaamisesta ai-
heutuisi noin 60 000 euron kokonaiskustannukset. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Christer Sundqvist, talouspäällikkö, puhelin: 310 86216 

christer.sundqvist(a)hel.fi 
Niclas Grönholm, linjanjohtaja, puhelin: 310 86225 

niclas.gronholm(a)hel.fi 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 § 185 

HEL 2015-003161 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

”Helsingin kaupungin kaksikielisyydestä on valmistunut vuonna 2015 
selvitys Det Tvåspråkiga Helsingfors. Selvitys sisältää useita toimenpi-
de- ja kehittämisehdotuksia. Selvityksessä mm. todetaan, että virastoi-
hin, joilla on ruotsinkielistä toimintaa, palkattaisiin ruotsinkielinen tiedot-
taja. 

Sosiaali- ja terveysviraston perustamisen yhteydessä selvitettiin viras-
ton viestintäresurssitarve. Viraston keskitettyyn viestintään kuuluu vies-

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BD43A8015-43DF-48A8-924B-3E236F992B34%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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tintäpäällikkö, 4 tiedottajaa, viestintäassistentti ja tietopalvelusuunnitte-
lija. Kahdella viraston tiedottajista on hyvä ruotsinkielen taito ja toinen 
heistä koordinoi ruotsinkielisistä palveluista tiedottamista. Lisäksi viras-
tossa on kokopäiväinen ruotsinkielen kääntäjä. Käännöstyön lisäksi 
kielenkääntäjä päivittää viraston verkkosivuja. Virasto tuottaa kaiken 
asukkaille ja asiakkaille tarkoitetun materiaalin sekä suomeksi että 
ruotsiksi. Lisäksi virastolla on mahdollisuus ostaa kielenkääntöpalveluja 
kaupungin kilpailuttamista käännöstoimistoista.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä määrärahalisäys-
tä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Ruotsinkielisen tiedottajan palkkaamisella ei ole väestöön kohdistuvia 
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia." 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 
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13 
Valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 17 muun talousarvioaloite       
asumisratkaisusta paperittomille 

HEL 2015-003162 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään selvitettäväksi ns. paperittomien hen-
kilöiden asumisratkaisua ja että toiminnan käynnistämiseen varataan 
vuoden 2016 talousarvioon 1,0 milj. euroa.  

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluminen perustuu pääsääntöi-
sesti asumiseen. Suomessa vakinaisesti asuvana pidetään henkilöä, 
jolla on Suomessa vakinainen asunto ja koti, ja joka oleskelee jatkuvas-
ti ja pääasiallisesti Suomessa. Asumisen lisäksi Suomen sosiaalitur-
vaan voi kuulua myös työskentelyn perusteella. Vakuuttamispäätöksen 
tekee Kela. Ulkomaiden kansalaiset voivat tiettyjen edellytysten täytyt-
tyä kuulua Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Nämä edellytykset riip-
puvat mm. henkilön kansalaisuudesta, perhesiteistä, oleskelun luon-
teesta, työskentelystä, kahdenvälisistä sosiaaliturvasopimuksista tai 
muusta kansainvälisestä sopimuksesta.  

Vapaan liikkuvuuden toteuttamisesta syntyvän kansainvälistyneen 
asunnottomuuden, sen syiden ja seurausten tutkiminen ja tutkimuk-
seen perustuvien vaihtoehtoisten mallien kokeilu ja käyttöönotto laajan 
eurooppalaisen sosiaalisen ongelman ratkaisemiseksi eivät ole sosiaa-
li- ja terveysviraston ydintoimintaa eikä sosiaali- ja terveysvirastolla ole 
siihen voimavaroja. 

Sosiaali- ja terveysviraston tehtäviin kuuluu asumisratkaisun löytämi-
nen kriisiasumisen ja tarkasti määriteltyjen erityisryhmien osalta. Kui-
tenkin tällä hetkellä ns. paperittomat ulkomaiden kansalaiset voivat tar-
vittaessa hakeutua asunnottomien tapaan Hietaniemenkadun palvelu-
keskukseen. Palvelukeskus tarjoaa asiakkailleen maksuttoman aamiai-
sen, sekä edullisen lounaan ja päivällisen kaikkina viikonpäivinä. Sau-
na- ja suihkutilat ovat käytössä joka päivä. Palvelukeskuksessa on 
mahdollisuus saada lahjoitusvaatteita sekä pesettää päällä olevat vaat-
teet maksutta. Asumispäivystyksessä on kriisimajoituspaikkoja 43 mie-
helle ja 9 naiselle. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Jos ns. paperit-
tomille henkilöille tarjotaan pysyvä asunto Helsingissä, he saavat koti-
kunnakseen Helsingin. Tästä seuraa myös oikeus kaikkiin muihin julki-
siin palveluihin asumiseen perustuvan lainsäädännön mukaisesti. Pa-
perittomille alaikäisille ja raskaana oleville tarjotaan terveyspalvelut 
samaan hintaan kuin helsinkiläisille. 
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Vaikka ehdotetuilla toimenpiteillä voitaisiin jossain määrin parantaa pa-
perittomien asunnottomien terveyttä ja hyvinvointia, ongelman ratkaisu 
edellyttää kuitenkin kansallisia ja kansainvälisiä toimia. 

Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppuvuodesta laadit-
tavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. Käyttösuunnitelmista 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 Thomas Wallgren talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 20  

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Asuntolautakunta 17.06.2015 § 51 

HEL 2015-003162 T 00 00 03 

Päätös 

Asuntolautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.  

Käsittely 

17.06.2015 Palautettiin 

Biaudet ehdotti Alangon  kannattamana asian palauttamista uudelleen 
valmisteltavaksi, koska lausunnon sisältö ei vastaa aloitetta. Lausun-
nossa ei oteta lainkaan kantaa aloitteessa mainitun selvityksen teettä-
miseen. Lautakunnan päätös syntyi yksimielisesti. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Markku Leijo 

Lisätiedot 
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222 

marjo.tapana(a)hel.fi 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 § 184 

HEL 2015-003162 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

”Suomen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluminen perustuu pääsääntöi-
sesti asumiseen. Suomessa vakinaisesti asuvana pidetään henkilöä, 
jolla on Suomessa vakinainen asunto ja koti, ja joka oleskelee jatkuvas-
ti ja pääasiallisesti Suomessa. Asumisen lisäksi Suomen sosiaalitur-
vaan voi kuulua myös työskentelyn perusteella. Vakuuttamispäätöksen 
tekee Kela. 

Ulkomaiden kansalaiset voivat tiettyjen edellytysten täytyttyä kuulua 
Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Nämä edellytykset riippuvat mm. 
henkilön kansalaisuudesta, perhesiteistä, oleskelun luonteesta, työs-
kentelystä, kahdenvälisistä sosiaaliturvasopimuksista tai muusta kan-
sainvälisestä sopimuksesta.  

Vapaan liikkuvuuden toteuttamisesta syntyvän kansainvälistyneen 
asunnottomuuden, sen syiden ja seurausten tutkiminen ja tutkimuk-
seen perustuvien vaihtoehtoisten mallien kokeilu ja käyttöönotto laajan 
eurooppalaisen sosiaalisen ongelman ratkaisemiseksi eivät ole sosiaa-
li- ja terveysviraston ydintoimintaa eikä sosiaali- ja terveysvirastolla ole 
siihen voimavaroja.  

Sosiaali- ja terveysviraston tehtäviin kuuluu asumisratkaisun löytämi-
nen kriisiasumisen ja tarkasti määriteltyjen erityisryhmien osalta. Kui-
tenkin tällä hetkellä ns. paperittomat ulkomaiden kansalaiset voivat tar-
vittaessa hakeutua asunnottomien tapaan Hietaniemenkadun palvelu-
keskukseen. Palvelukeskus tarjoaa asiakkailleen maksuttoman aamiai-
sen, sekä edullisen lounaan ja päivällisen kaikkina viikon päivinä. Sau-
na- ja suihkutilat ovat käytössä joka päivä. Palvelukeskuksessa on 
mahdollisuus saada lahjoitusvaatteita sekä pesettää päällä olevat vaat-
teet maksutta. Asumispäivystyksessä on kriisimajoituspaikkoja 43 mie-
helle ja 9 naiselle. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Jos ns. paperit-
tomille henkilöille tarjotaan pysyvä asunto Helsingissä, he saavat koti-
kunnakseen Helsingin. Tästä seuraa myös oikeus kaikkiin muihin julki-
siin palveluihin asumiseen perustuvan lainsäädännön mukaisesti. Pa-
perittomille alaikäisille ja raskaana oleville tarjotaan terveyspalvelut 
samaan hintaan kuin helsinkiläisille. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
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raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä yhden miljoonan 
euron määrärahalisäystä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Vaikka ehdotetuilla toimenpiteillä voitaisiin jossain määrin parantaa pa-
perittomien asunnottomien terveyttä ja hyvinvointia, ongelman ratkaisu 
edellyttää kuitenkin kansallisia ja kansainvälisiä toimia."  

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 
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14 
Valtuutettu Nina Hurun ja 19 muun talousarvioaloite omaishoitajien 
virkistäytymismahdollisuuksien tukemisesta 

HEL 2015-003163 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään omaishoidon määrärahan korottamista 
siten, että omaishoitajien virkistäytymismahdollisuuksien käytöstä teh-
dään kartoitus ja kohdennetaan sen perusteella resursseja jaksamisen 
tukemiseen. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa seu-
raavaa.  

Helsingissä oli vuonna 2014 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 805. 
Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä lyhytai-
kaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Neljä omaishoidon toimintakes-
kusta tarjoaa palveluja myös muille kuin niin sanotuille sopimusomais-
hoitajille, jotka eivät ole omaishoidon korvauksen piirissä. Keskukset 
järjestävät muun muassa viikoittain kahvilatapaamisia, virkistysretkiä 
sekä erilaista ryhmätoimintaa. Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Lähei-
set ry:n palvelut ovat kaikkien jäsenomaishoitajien käytössä. Yhdistys 
tarjoaa mm. ryhmä- ja virkistystoimintaa. 

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 talousarvioehdotukseen on 
yhdeksi seurattavaksi tavoitteeksi kirjattu omaishoidon tuen käytön tu-
keminen yhtenä palvelujen järjestämistapana. Selvitettävänä ovat 
muun muassa mahdollisuudet toteuttaa omaishoitajien jaksamista tu-
kevat hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Omaishoitoperheiden tilanteet 
ovat kovin erilaisia ja perheiden tukemiseen pyritään löytämään yksilöl-
liset ratkaisut. Palvelujen käytöstä tehtävä yleinen kartoitus ei toisi asi-
aan yksilöllisesti sovellettavaa lisätietoa. 

Talousarviossa ei ole erikseen varauduttu omaishoidon määrärahojen 
korottamiseen. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppu-
vuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien 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 



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen   55 (113) 
Kaupunginhallitus vastaukset  
   
   
 

 
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 
  
 

 

Liitteet 

1 HEL 2015-003163 Nina Huru talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 
21 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 § 187 

HEL 2015-003163 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle 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 hoidettavalle annet-
tavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkki-
osta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnan-
varainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa 
määrärahojen rajoissa.  

Helsingissä oli vuonna 2014 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 805. 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä lyhytai-
kaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Neljä omaishoidon toimintakes-
kusta tarjoaa palveluja myös muille kuin niin sanotuille sopimusomais-
hoitajille, jotka eivät ole omaishoidon korvauksen piirissä. Keskukset 
järjestävät muun muassa viikoittain kahvilatapaamisia, virkistysretkiä 
sekä erilaista ryhmätoimintaa. Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Lähei-
set ry:n palvelut ovat kaikkien jäsenomaishoitajien käytössä. Yhdistys 
tarjoaa mm. ryhmä- ja virkistystoimintaa. 

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 talousarvioehdotukseen on 
yhdeksi seurattavaksi tavoitteeksi kirjattu omaishoidon tuen käytön tu-
keminen yhtenä palvelujen järjestämistapana. Selvitettävänä on muun 
muassa mahdollisuudet toteuttaa omaishoitajien jaksamista tukevat 
hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Omaishoitoperheiden tilanteet ovat 
kovin erilaisia ja perheiden tukemiseen pyritään löytämään yksilölliset 
ratkaisut. Palvelujen käytöstä tehtävä yleinen kartoitus ei toisi asiaan 
yksilöllisesti sovellettavaa lisätietoa. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B46779DB8-7E1D-40B6-B137-2579D904C40A%7D&vsId=%7B84B00B53-DAF3-42BA-B6A8-BE5E5DD021B5%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppuvuodes-
ta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Omaishoidon tuki parantaa vammaisten sekä ikääntyneiden kotona 
asumisen mahdollisuuksia toimintakykyä rajoittavista seikoista huoli-
matta. Kotona asuminen lisää heidän hyvinvointiaan. Myös omaishoita-
jien hyvinvointia ja terveyttä varmistetaan erilaisten tukitoimenpiteiden 
ja yksilöllisen ohjauksen avulla." 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 
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15 
Valtuutettu Nina Hurun ja 20 muun talousarvioaloite decubitus-
patjojen hankkimisesta kotona asumisen tukemiseksi 

HEL 2015-003166 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään määrärahan varaamista decubitus-
patjojen hankkimiseen kotona asumisen tukemiseksi. 

Khs viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa seu-
raavaa.  

Sosiaali- ja terveysvirastossa asiakkaan hoidosta vastuussa oleva taho 
arvioi painehaavariskin kansainvälisesti hyväksytyllä Bradenriskimitta-
rilla, ja tuloksen perusteella päätetään mahdollisesta painehaavapatjan 
tarpeesta. Kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuvalle vaikea-
vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle henkilölle voidaan painehaavapatja 
lainata pitkäaikaiseen käyttöön. Edellytyksenä on, että henkilön oma-
toiminen asennon vaihtaminen vuoteessa on rajoittunut ja hänen pai-
nehaavariskinsä on vähintään keskisuuri. Vuonna 2014 sosiaali- ja ter-
veysviraston apuvälinepalvelusta luovutettiin käyttöön noin 400 paine-
haavapatjaa ja sellainen voitiin tarjota kaikille, jotka sitä tarvitsivat. Ly-
hytaikaiseen tarpeeseen painehaavapatjan voi vuokrata myös itse. 

Painehaavapatjojen, erityisesti korkean riskin patjojen, asianmukainen 
puhdistus, huolto ja varastointi vaativat erityistä osaamista ja voimava-
roja. Sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee parhaillaan erilaisten paine-
haavapatjojen hankinnan ja vuokrauksen kilpailutusta. Kotihoito on mu-
kana yhteisessä kilpailutuksessa ja tulee kilpailutuksen jälkeen vuok-
raamaan hoitovälineenä toimivat korkeanriskin patjat niitä tarvitseville 
asiakkailleen. Kilpailutuksen tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää 
painehaavapatjojen käyttökäytännöt sosiaali- ja terveysviraston palve-
luissa sekä varmistaa patjojen asianmukainen huolto ja puhdistus. 

Talousarviossa ei ole erikseen varauduttu painehaavapatjojen hankin-
taan, vaan toiminta toteutetaan talousarvion puitteissa. Määrärahojen 
tarkempi kohdentaminen tehdään loppuvuodesta laadittavien käyttö-
suunnitelmien yhteydessä. Käyttösuunnitelmista 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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Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 § 188 

HEL 2015-003166 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Painehaavojen ehkäisy ja hoito edellyttää moniammatillista yhteistyötä 
ja yksilöllistä kokonaissuunnitelmaa, johon sisältyvät keskeisimpinä ra-
vitsemukseen, lääkitykseen, toiminta- ja liikkumiskyvyn tukemiseen se-
kä hoito- ja apuvälineisiin liittyvät valinnat. Yksi tärkeä tekijä hoidon on-
nistumisessa voi olla painehaavariskiä alentava patja, josta voidaan 
käyttää myös nimitystä painehaavapatja tai antidecubitus-patja. Patjoja 
on erilaisia eri riskiryhmille. Korkean riskin patjat ovat useimmiten 
moottoroituja. 

Sosiaali- ja terveysvirastossa asiakkaan hoidosta vastuussa oleva taho 
arvioi painehaavariskin kansainvälisesti hyväksytyllä Braden-
riskimittarilla, ja tuloksen perusteella päätetään mahdollisesta paine-
haavapatjan tarpeesta. Kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuval-
le vaikeavammaiselle tai pitkäaikaissairaalle henkilölle voidaan paine-
haavapatja lainata pitkäaikaiseen käyttöön. Edellytyksenä on, että hen-
kilön omatoiminen asennon vaihtaminen vuoteessa on rajoittunut ja 
hänen painehaavariskinsä on vähintään keskisuuri. Vuonna 2014 sosi-
aali- ja terveysviraston apuvälinepalvelusta luovutettiin käyttöön noin 
400 painehaavapatjaa ja sellainen voitiin tarjota kaikille, jotka sitä tar-
vitsivat. Lyhytaikaiseen tarpeeseen painehaavapatjan voi vuokrata 
myös itse. 

Painehaavapatjojen, erityisesti korkean riskin patjojen, asianmukainen 
puhdistus, huolto ja varastointi vaativat erityistä osaamista ja voimava-
roja. Sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee parhaillaan erilaisten paine-
haavapatjojen hankinnan ja vuokrauksen kilpailutusta. Kotihoito on mu-
kana yhteisessä kilpailutuksessa ja tulee kilpailutuksen jälkeen vuok-
raamaan hoitovälineenä toimivat korkeanriskin patjat niitä tarvitseville 
asiakkailleen. Kilpailutuksen tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää 
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painehaavapatjojen käyttökäytännöt sosiaali- ja terveysviraston palve-
luissa sekä varmistaa patjojen asianmukainen huolto ja puhdistus.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää painehaavojen ehkäisyä tärkeänä 
ja katsoo, että painehaavapatjojen järjestäminen niitä eniten tarvitsevil-
le kuuluu viraston järjestämisvastuulle. Erillisen määrärahan varaami-
nen painehaavapatjojen hankintaan ei ole tarpeellista, vaan toiminta to-
teutetaan talousarvion puitteissa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä määrärahalisäys-
tä.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Painehaava eli makuuhaava voi syntyä erityisesti henkilölle, joka joutuu 
makaamaan pidempiä aikoja pystymättä itse kääntymään vuoteessa. 
Painehaavat ovat kivuliaita, ne huonontavat elämänlaatua, lisäävät in-
fektioalttiutta, kuolemanvaaraa ja hoitohenkilökunnan työmäärää sekä 
aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Painehaava on mahdollista es-
tää, ja yksi keskeinen keino voi olla yksilöllisesti valitun painehaavapat-
jan käyttö.” 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
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16 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 8 muun talousarvioaloite                     
varhaiskasvatuksen kehittämisestä 

 

HEL 2015-003167 T 00 00 03 

 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. varhaiskasvatuksen kehittämi-
seen omana toimintana, lapsiryhmien pienentämiseen, käyttöastevaa-
timusten lieventämiseen ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden työnte-
kijöiden määrän lisäämiseen myönnettävästä lisämäärärahasta vuosille 
2016–2018. Lisäksi aloitteessa esitetään, että investointiohjelmassa 
huomioidaan päiväkotien rakentamisen lisätarve ja että nämä palvelut 
toteutetaan uusille alueille etupainotteisesti. 

Varhaiskasvatusviraston menot talousarviossa vuodelle 2016 ovat 
385,0 milj. euroa, mikä on noin 5,7 milj. euroa enemmän kuin vuoden 
2015 talousarviossa. Määrärahat kasvavat vuoden 2014 tilinpäätök-
seen verrattuna 14,7 milj. euroa.  

Päivähoitoikäisten (1–6-vuotiaiden) määrän ennustetaan kasvavan tä-
nä vuonna 513, ensi vuonna 671 ja vuonna 2017 vajaalla 500 hengellä. 
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. 

Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määrärahaa 
käytetään hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän ja erityisesti osaami-
sen lisäämiseen niillä asuinalueilla, joilla alueen indikaattorien perus-
teella on nähtävissä riskitekijöitä. Resurssi on suunnattu lasten kanssa 
työskentelevään henkilökuntaan. Hoito- ja kasvatushenkilöstön määrää 
on lisätty ja henkilöstön koulutustasovaatimuksia on nostettu. 

Varhaiskasvatusvirastossa ohjeistetaan muodostamaan päiväkotien 
lapsiryhmät yhden, kahden tai kolmen kasvattajan ryhmiin. Toiminta 
perustuu pedagogisesti toteutettuun pienryhmätoimintaan, jossa lapsi 
on keskiössä ja vahvasti osallisena. Uusi varhaiskasvatuslaki astuu 
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voimaan 1.8.2015. Laissa säädetään ryhmien enimmäiskoosta päivä-
kodeissa. Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suun-
nittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt ta-
voitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä 
aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henki-
löä vastaava määrä lapsia. Säännös mahdollistaa eri-ikäisten lasten 
ryhmien perustamisen sekä toiminnalliset pienryhmät. Edelleen voi-
daan järjestää esimerkiksi koko päiväkodin yhteisiä tapahtumia ja retkiä. 
Varhaiskasvatuksesta huolehtivien aikuisten ja lasten suhdeluvun osal-
ta noudatetaan edelleen lasten päivähoidosta annettua asetusta. 
(OKM-tiedote 7.5.2015) 

Varhaiskasvatusvirastossa selvitetään sähköisten työvälineiden hankin-
taa perhepäivähoitoon. Mobiilisovelluksella nopeutetaan työaikakirjan-
pitoa ja lasten läsnäoloseurantaa. Säästynyt työaika voidaan kohden-
taa perhepäivähoidon toiminnan kehittämiseen. 

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 mukaan strategia-
kaudelle asetetaan vuotuiseksi investointien tasoksi 435 milj. euroa. 
Strategiaohjelmaan on kirjattu tavoite, että kaupungin omassa käytössä 
olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strate-
giakaudella. Lisäksi kaikkia hallintokuntia edellytetään vuosittain val-
mistelemaan tilankäyttöohjelmat ja tilankäytön tehostamissuunnitelmat. 
Tavoitteena on tilankäytön tehokkuuden kasvattaminen ja säästöt tila-
kustannuksista.  

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2016–2025 
on tällä hetkellä viisitoista varhaiskasvatusviraston uudis- ja lisäraken-
nushanketta, joista kaksi on vuokrakohteita. Lisäksi siihen sisältyy 23 
peruskorjaushanketta, joista yksi on vuokrakohde. Varhaiskasvatusvi-
raston hankkeiden tarve perustuu väestöennusteisiin ja alle kouluikäis-
ten lasten määriin. Uusilla alueilla varaudutaan järjestämään kunnallisia 
päiväkotipalveluja noin 60 prosentille 1–6-vuotiaasta väestöstä. Uusille 
alueille varhaiskasvatuksen tarvitsemat tilahankkeet on ajoitettu alue-
rakentamisen ja väestöennusteiden mukaisesti siten, että ne voidaan 
toteuttaa tarpeita vastaavasti.  

Talousarviossa ei ole erikseen varauduttu em. määrärahojen korotta-
miseen. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppuvuodes-
ta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. Käyttösuunnitelmista 
päättää lautakunta. 

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 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 23 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 306 

HEL 2015-003167 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
varhaiskasvatuksen kehittämistä: 

Talousarvioaloitteessa esitetään varhaiskasvatustoimen määrärahojen 
lisäämistä viidellä miljoonalla eurolla toiminnan kehittämiseen kaupun-
gin omana toimintana ja päiväkotien rakentamisen lisätarpeen ottamis-
ta huomioon sekä näiden palveluiden toteuttamista rakennettavilla uu-
silla alueilla etupainotteisesti. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
vuosien 2013 - 2016 strategiaohjelman, jossa on asetettu tilakeskuksen 
toimintaa ohjaavat tärkeimmät linjaukset. Valtuuston hyväksymään ta-
lousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvät kaupungin investointi-
raami sekä tarkemmin toimitilojen rakentamista ohjaava seuraavan 
kymmenvuotiskauden talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma. 
Palveluiden tilatarpeiden kuvaamisesta ja palveluverkon suunnittelusta 
vastaa palvelut tuottava hallintokunta. Tilakeskus sovittaa tilatarpeet in-
vestointiraamiin ja strategiaohjelman tavoitteisiin yhteistyössä palvelu-
hallintokuntien ja kaupunginkanslian taloussuunnitteluosaston kanssa. 

Uusien alueiden tilatarpeet perustuvat tietokeskuksen laatimiin asunto-
rakentamisen toteuman mukaan päivittyviin väestöennusteisiin. Palve-
lutilojen käytössä, suunnittelussa sekä tilahankkeiden ajoituksessa tu-
lee pyrkiä kaupungin resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen strate-
giaohjelman mukaisesti. Uuden alueen palvelutilaverkon suunnittelussa 
huomioidaan myös lähialueiden olemassa olevien palvelutilojen kapasi-
teetti. Korjaushankkeiden yhteydessä tutkitaan myös olemassa olevien 
palvelutilojen kehittämis- ja laajentamismahdollisuudet.  

Jos uuden alueen palvelutarve edellyttää uudishanketta, uudishanke 
suunnitellaan kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsit-
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telyohjeiden mukaisesti yhteistyössä palveluhallintokuntien ja kaupun-
ginkanslian taloussuunnitteluosaston kanssa. Toteutuksessa tulee pyr-
kiä oikea-aikaisuuteen, koska liian etupainotteinen toteuttaminen sitoisi 
kaupungin resursseja tehottomasti. Uusien alueiden palvelutilojen ajoi-
tuksen lisäksi niiden oikea mitoitus on tärkeää, ja tilat tulee suunnitella 
mahdollisimman muuntojoustaviksi. Näin voidaan reagoida nopeasti eri 
hallintokuntien muuttuviin tilatarpeisiin. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että valmisteltu päiväkotien investointioh-
jelma on laadittu hyvässä yhteistyössä varhaiskasvatusviraston ja tila-
keskuksen kesken ottaen huomioon uusien alueiden tilatarpeet. 

Lisäksi kiinteistölautakunta toteaa, että varhaiskasvatuslautakunta ot-
taa osaltaan kantaa aloitteessa esitettyihin päiväkotien käyttötalous-
määrärahan kehitysnäkymiin. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466 

jarmo.raveala(a)hel.fi 
 

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 81 

HEL 2015-003167 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa lapsien määrä kasvaa samas-
sa suhteessa kuin suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Tämä tar-
koittaa, että ruotsinkielisellä varhaiskasvatuksella on samat haasteet 
kuin suomenkielisellä.  

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestää noin 10 % koko Helsingin 
varhaiskasvatuspalveluista. Sen takia on tärkeää, että 10 % mahdolli-
sesta lisämäärärahoista kohdennetaan ruotsinkieliseen varhaiskasva-
tukseen. 

Opetusviraston on pyrkinyt huomioimaan päiväkotien lisätarpeen inves-
tointiohjelmassa, esim. Jätkäsaareen rakennetaan uusi ruotsinkielinen 
päiväkoti, joka valmistuu 2016. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Christer Sundqvist, talouspäällikkö, puhelin: 310 86216 
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christer.sundqvist(a)hel.fi 
Niclas Grönholm, linjanjohtaja, puhelin: 310 86225 

niclas.gronholm(a)hel.fi 
 

Varhaiskasvatuslautakunta 26.05.2015 § 82 

HEL 2015-003167 T 00 00 03 

Lausunto 

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta varhaiskas-
vatuksen kehittämiseen myönnettävästä lisämäärärahasta vuosille 
2016–2018: 

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

Varhaiskasvatusviraston menoraami vuodelle 2016 on 384,6 milj. eu-
roa, mikä on lähes 5,3 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2015 talous-
arviossa. Määrärahat kasvavat vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna 
14,3 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 2015 noin 880 
lapsella ja vuonna 2016 noin 640 lapsella. Ennusteeseen sisältyy kui-
tenkin riski, että kasvunopeuden taittuminen ei tapahdukaan vuonna 
2016, mikä tarkoittaa, ettei talousarvioesityksellä pystytä vastaamaan 
lisääntyneeseen kysyntään palvelun laatua heikentämättä." 

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 lastentarhanopettajan tehtävään vaadittava, vähintään opistoastei-
nen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka muun alan ammatillinen 
tutkinto. Lastenhoitajan tehtävään edellytetään vähintään kouluastei-
nen tutkinto. Varhaiskasvatusvirastossa oli vuoden 2014 lopussa vaki-
naisesta ja määräaikaisesta hoito- ja kasvatushenkilöstöstä 41 prosent-
tia lastentarhanopettajia ja erityislastentarhanopettajia ja 59 prosenttia 
lastenhoitajia. 
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Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määrärahaa 
(850 000 euroa) käytetään hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän ja eri-
tyisesti osaamisen lisäämiseen niillä asuinalueilla, joilla alueen indi-
kaattorien perusteella on nähtävissä riskitekijöitä. Resurssi on suunnat-
tu lasten kanssa työskentelevään henkilökuntaan. Hoito- ja kasvatus-
henkilöstön määrää on lisätty (yhteensä 19 lisävakanssia) ja henkilös-
tön koulutustasovaatimuksia on nostettu, jolloin 30 vakanssia on muu-
tettu lastenhoitajan vakanssista lastentarhanopettajan vakanssiksi. 
Varhaiskasvatusviraston positiivisen diskriminaation määrärahaa ("PD-
raha") ei ole nostettu vuoden 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä on 
samaan aikaan kasvanut. Viraston toimintamenoista PD-raha on vain 
0,2 %, kun opetusvirastossa se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslautakunta 
esittää kaupunginhallitukselle, että viraston toimintamenoihin tehdään 
PD-rahan tasokorotus 150 000 euroa, ja että se tekisi linjauksen, että 
tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi hoidettavien lapsien lukumäärän 
kasvaessa. 

Varhaiskasvatusvirastossa ohjeistetaan muodostamaan päiväkotien 
lapsiryhmät yhden, kahden tai kolmen kasvattajan ryhmiin. Toiminta 
perustuu pedagogisesti toteutettuun pienryhmätoimintaan, jossa lapsi 
on keskiössä ja vahvasti osallisena.  

Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan 1.8.2015. Laissa säädetään 
ryhmien enimmäiskoosta päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen ryhmät 
tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että var-
haiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin 
yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja 
kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Säännös ei 
estä eri-ikäisten lasten ryhmien perustamista eikä toiminnallisia pien-
ryhmiä. Edelleen voidaan järjestää esimerkiksi koko päiväkodin yhteisiä 
tapahtumia ja retkiä. Varhaiskasvatuksesta huolehtivien aikuisten ja 
lasten suhdeluvun osalta noudatetaan edelleen lasten päivähoidosta 
annettua asetusta. (OKM-tiedote 7.5.2015) 

Lain voimaantulosta aiheutuvia lisäkustannuksia ei ole vielä pystytty 
arvioimaan niin tarkalla tasolla, että ne olisi voitu huomioida talousar-
vioesityksessä. Pahimmillaan vaikutus voi kuitenkin olla jopa useita mil-
joonia euroja. Varhaiskasvatuslautakunta esittää, että kaupunginhalli-
tus varautuu tekemään varhaiskasvatusvirastolle jopa 5 miljoonan eu-
ron lisämäärärahavarauksen varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttä-
miseksi, kun niiden kustannusvaikutus on pystytty syksyllä 2015 tar-
kemmin arvioimaan. 

Varhaiskasvatusvirastossa selvitetään sähköisten työvälineiden hankin-
taa perhepäivähoitoon. Mobiilisovelluksella nopeutetaan työaikakirjan-
pitoa ja lasten läsnäoloseurantaa. Säästynyt työaika voidaan kohden-
taa perhepäivähoidon toiminnan kehittämiseen. 
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Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 mukaan strategia-
kaudelle asetetaan vuotuiseksi investointien tasoksi 435 milj. euroa. 
Strategiaohjelmaan on kirjattu tavoite, että kaupungin omassa käytössä 
olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strate-
giakaudella. Lisäksi kaikkia hallintokuntia edellytetään vuosittain val-
mistelemaan tilankäyttöohjelmat ja tilankäytön tehostamissuunnitelmat. 
Tavoitteena on tilankäytön tehokkuuden kasvattaminen ja säästöt tila-
kustannuksista. 

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2016–2025 
on tällä hetkellä viisitoista varhaiskasvatusviraston uudis- ja lisäraken-
nushanketta, joista kaksi on vuokrakohteita. Lisäksi siihen sisältyy 23 
peruskorjaushanketta, joista yksi on vuokrakohde. 

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. 

Tehtyjen arvioiden perusteella vuosille 2015-2018 suunnitellut uudet 
varhaiskasvatuksen tilat eivät vastaa lisääntyvää tilapaikkojen tarvetta. 
Huomioiden, että uusien tilahankkeiden käynnistämisessä ja valmiiksi 
saamisessa syntyy usein odottamattomia viivästyksiä, ja että peruskor-
jaustarpeen kasvaessa riski väistötilojen äkillisestä tarpeesta lisääntyy, 
tulisi talonrakentamisohjelmaan saada nykyistä enemmän uusia päivä-
hoitotiloja. Vuoden 2018 jälkeen vaje kasvaa vieläkin suuremmaksi, 
mikä myös perustelee uusien kohteiden lisäämistä ohjelmaan. 

Käsittely 

26.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Jani Moliis: Lisäys s. 2, ensimmäisen kokonaisen kappaleen loppuun: 
"Varhaiskasvatusviraston positiivisen diskriminaation määrärahaa 
("PD-raha") ei ole nostettu vuoden 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä 
on samaan aikaan kasvanut. Viraston toimintamenoista PD-raha on 
vain 0,2 %, kun opetusvirastossa se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslauta-
kunta esittää kaupunginhallitukselle, että viraston toimintamenoihin 
tehdään PD-rahan tasokorotus 150,000 euroa, ja että se tekisi linjauk-
sen, että tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi hoidettavien lapsien luku-
määrän kasvaessa." 

Kannattajat: Tuomas Tiihonen 

Vastaehdotus: 
Jani Moliis: Korvataan s. 2, kolmanneksi viimeinen kappale ("Vuoden 
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2016 talousarvioesityksessä...") seuraavalla kappaleella: "Lain voi-
maantulosta aiheutuvia lisäkustannuksia ei ole vielä pystytty arvioi-
maan niin tarkalla tasolla, että ne olisi voitu huomioida talousarvioesi-
tyksessä. Pahimmillaan vaikutus voi kuitenkin olla jopa useita miljoonia 
euroja. Varhaiskasvatuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus va-
rautuu tekemään varhaiskasvatusvirastolle jopa 5 miljoonan euron li-
sämäärärahavarauksen varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttämiseksi, 
kun niiden kustannusvaikutus on pystytty syksyllä 2015 tarkemmin ar-
vioimaan." 

Kannattajat: Tuomas Tiihonen 

Vastaehdotus: 
Jani Moliis: Viimeisen kappaleen ("Vuosille 2015–2018 on suunniteltu 
uusia varhaiskasvatuksen tiloja...") korvaaminen seuraavasti: "Tehtyjen 
arvioiden perusteella vuosille 2015-2018 suunnitellut uudet varhaiskas-
vatuksen tilat eivät vastaa lisääntyvää tilapaikkojen tarvetta. Huomioi-
den, että uusien tilahankkeiden käynnistämisessä ja valmiiksi saami-
sessa syntyy usein odottamattomia viivästyksiä, ja että peruskorjaus-
tarpeen kasvaessa riski väistötilojen äkillisestä tarpeesta lisääntyy, tuli-
si talonrakentamisohjelmaan saada nykyistä enemmän uusia päivähoi-
totiloja. Vuoden 2018 jälkeen vaje kasvaa vieläkin suuremmaksi, mikä 
myös perustelee uusien kohteiden lisäämistä ohjelmaan." 

Kannattajat: Tuomas Tiihonen 

Vastaehdotus: 
Jani Moliis: Lisäys s. 1 neljännen kappaleen loppuun: "Ennusteeseen 
sisältyy kuitenkin riski, että kasvunopeuden taittuminen ei tapahdukaan 
vuonna 2016, mikä tarkoittaa, ettei talousarvioesityksellä pystytä vas-
taamaan lisääntyneeseen kysyntään palvelun laatua heikentämättä." 

Kannattajat: Tuomas Tiihonen 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Lisäys s. 2, ensimmäisen kokonaisen kappaleen loppuun: 
"Varhaiskasvatusviraston positiivisen diskriminaation määrärahaa 
("PD-raha") ei ole nostettu vuoden 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä 
on samaan aikaan kasvanut. Viraston toimintamenoista PD-raha on 
vain 0,2 %, kun opetusvirastossa se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslauta-
kunta esittää kaupunginhallitukselle, että viraston toimintamenoihin 
tehdään PD-rahan tasokorotus 150,000 euroa, ja että se tekisi linjauk-
sen, että tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi hoidettavien lapsien luku-
määrän kasvaessa." 

Jaa-äänet: 0 



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen  68 (113) 
Kaupunginhallitus vastaukset  
   
   
 

 
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 
  
 

 

Ei-äänet: 9 
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Petra Malin, Jani Moliis, Terhi Mäki, Aleksi 
Niskanen, Juha Sola, Tuomas Tiihonen, Sanna Vesikansa 

Tyhjä: 0 

Poissa: 0 

Suoritetussa äänestyksessä Jani Moliisin vastaehdotus voitti esittelijän 
ehdotuksen äänin 9–0. 

2 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Korvataan s. 2, kolmanneksi viimeinen kappale ("Vuoden 
2016 talousarvioesityksessä...") seuraavalla kappaleella: "Lain voi-
maantulosta aiheutuvia lisäkustannuksia ei ole vielä pystytty arvioi-
maan niin tarkalla tasolla, että ne olisi voitu huomioida talousarvioesi-
tyksessä. Pahimmillaan vaikutus voi kuitenkin olla jopa useita miljoonia 
euroja. Varhaiskasvatuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus va-
rautuu tekemään varhaiskasvatusvirastolle jopa 5 miljoonan euron li-
sämäärärahavarauksen varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttämiseksi, 
kun niiden kustannusvaikutus on pystytty syksyllä 2015 tarkemmin ar-
vioimaan." 

Jaa-äänet: 0 

Ei-äänet: 9 
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Petra Malin, Jani Moliis, Terhi Mäki, Aleksi 
Niskanen, Juha Sola, Tuomas Tiihonen, Sanna Vesikansa 

Tyhjä: 0 

Poissa: 0 

Suoritetussa äänestyksessä Jani Moliisin vastaehdotus voitti esittelijän 
ehdotuksen äänin 9–0. 

3 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Viimeisen kappaleen ("Vuosille 2015–2018 on suunniteltu 
uusia varhaiskasvatuksen tiloja...") korvaaminen seuraavasti: "Tehtyjen 
arvioiden perusteella vuosille 2015-2018 suunnitellut uudet varhaiskas-
vatuksen tilat eivät vastaa lisääntyvää tilapaikkojen tarvetta. Huomioi-
den, että uusien tilahankkeiden käynnistämisessä ja valmiiksi saami-
sessa syntyy usein odottamattomia viivästyksiä, ja että peruskorjaus-
tarpeen kasvaessa riski väistötilojen äkillisestä tarpeesta lisääntyy, tuli-
si talonrakentamisohjelmaan saada nykyistä enemmän uusia päivähoi-



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen  69 (113) 
Kaupunginhallitus vastaukset  
   
   
 

 
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 
  
 

 

totiloja. Vuoden 2018 jälkeen vaje kasvaa vieläkin suuremmaksi, mikä 
myös perustelee uusien kohteiden lisäämistä ohjelmaan." 

Jaa-äänet: 0 

Ei-äänet: 9 
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Petra Malin, Jani Moliis, Terhi Mäki, Aleksi 
Niskanen, Juha Sola, Tuomas Tiihonen, Sanna Vesikansa 

Tyhjä: 0 

Poissa: 0 

Suoritetussa äänestyksessä Jani Moliisin vastaehdotus voitti esittelijän 
ehdotuksen äänin 9–0. 

4 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Lisäys s. 1 neljännen kappaleen loppuun: "Ennusteeseen 
sisältyy kuitenkin riski, että kasvunopeuden taittuminen ei tapahdukaan 
vuonna 2016, mikä tarkoittaa, ettei talousarvioesityksellä pystytä vas-
taamaan lisääntyneeseen kysyntään palvelun laatua heikentämättä." 

Jaa-äänet: 0 

Ei-äänet: 9 
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Petra Malin, Jani Moliis, Terhi Mäki, Aleksi 
Niskanen, Juha Sola, Tuomas Tiihonen, Sanna Vesikansa 

Tyhjä: 0 

Poissa: 0 

Suoritetussa äänestyksessä Jani Moliisin vastaehdotus voitti esittelijän 
ehdotuksen äänin 9–0. 

19.05.2015 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550 

nina.onufriew(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B84A690E5-866F-409F-A6C6-77EF3B9E60CC%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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17 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 9 muun talousarvioaloite opetustoimen 
resurssien lisäämisestä 

HEL 2015-003168 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että opetusviraston vuoden 2016 ta-
lousarvion raamiin ja taloussuunnitelmaan 2016-2018 lisätään 5,0 milj. 
euroa lähikoulujen turvaamiseen, opetusryhmien pienentämiseen, oppi-
lashuoltoon ja opinto-ohjaukseen,  maahanmuuttajataustaisten oppilai-
den valmentavaan ja kieliopetukseen, opetusmateriaalien ja välineiden 
hankintoihin sekä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.  Lisäksi esi-
tetään 300 000 euroa lisämäärärahaa opetus-, nuoriso- ja liikuntatoi-
men ja kolmannen sektorin yhteishankkeille iltapäiväliikunnan lisäämi-
seksi ja lisämäärärahaa koulutilojen rakentamiseen ja peruskorjauk-
seen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2016 talousarviossa on perus-
opetuspalveluiden mitoituksen lähtökohtana laadukas ja turvallinen lä-
hikoulu eli perusopetuksen tarjoaminen oman asuin-alueen koulussa 
peruspalveluna. Ruotsinkielisessä lastenpäivähoidossa turvataan tasa-
puoliset palvelut koko kaupungin tasolla. 

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt joulukuussa 2014 ja keväällä 2015 harkinnanvaraista valti-
onavustusta Helsingin kaupungille opetusryhmien pienentämiseen ja 
koulutuksellista tasa-arvo edistäviin toimenpiteisiin käytettäväksi vuosi-
na 2015 ja 2016. 

Opetustoimen talousarviossa 2016 on varauduttu vuonna 2014 voi-
maan tulleen ja vuoden 2015 alusta muutetun oppilas- ja opiskelija-
huoltolain mukaisiin mitoitusperusteisiin. Kaupungin omien koulujen ja 
oppilaitosten psykologi- ja kuraattoriresursseja on lisätty vuoden 2015 
tulosbudjetissa ja vuoden 2016 talousarviossa.  Määrärahalla on lisätty 
oppilashuoltohenkilökuntaa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Opetusvirasto järjestää lain edellyttämällä tavalla kyseiset palvelut Hel-
singissä myös muiden koulutuksen järjestäjien oppilaille ja opiskelijoille 
sekä esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa että ammatillisessa 
koulutuksessa. Opetustoimen vuoden 2016 talousarviossa on huomioi-
tu lisäksi erityisopetuksessa opiskelevat oppilaat ja maahanmuuttaja-
taustaisten 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 
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lukien, jotta alle 29-vuotiaille ilman toisen asteen tutkintoa oleville nuo-
rille aikuisille voidaan turvata tutkinto. Nykyinen järjestämislupa kattaa 
vuodet 2014-2016. Vuonna 2016 ammatillisen koulutuksen järjestämis-
luvan mukaisia lisäkoulutuspaikkoja on 370 enemmän kuin vuonna 
2015. 

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 toimintakulttuurin 
muuttamiseksi fyysisesti aktiivisempaan suuntaan. Tavoitteena on saa-
da kaikki suomenkieliset peruskoulut mukaan hankkeeseen. 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 maksut-
tomia tai erittäin edullisia EasySport- ja FunAction  –liikuntapalveluja to-
teutetaan sekä koulujen että liikuntaviraston tiloissa iltapäivisin. Nuori-
soasiankeskuksen eräänä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa lii-
kunnan osuutta nuorisotyössä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman 2013-2016 mukaan 
kaikkien hallintokuntien on laadittava tilankäyttöohjelmat ja tehostamis-
suunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä 
palvelujen ja työn uudet muodot. Tavoite on, että kaupungin käytössä 
olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudel-
la.  Lisäksi jokaisen investointi-hankkeen 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 koko-naiskustannuksia 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 
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1 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 24 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 102 

HEL 2015-003168 T 00 00 03 

Lausunto 

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Liikuntavirasto näkee lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikunta-
mahdollisuuksien parantamisen erittäin tärkeäksi, mikä näkyy myös 
painopistealueena viraston strategiassa. Virastossa on kehitetty lapsille 
ja nuorille matalan kynnyksen liikuntapalvelumallia, jonka avulla koulu-
laisille on voitu tuottaa ilmaisia tai hyvin edullisia liikuntapalveluja vuo-
desta 2010 lähtien. Mallin mukainen yhteistyö opetusviraston sekä ur-
heiluseurojen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on ke-
hittynyt hyvin toimivaksi, ja toiminnalle on ollut suuri kysyntä. Syksystä 
2015 alkaen yhteistyötä tiivistetään nuorisoasiainkeskuksen kanssa si-
ten, että tietyissä liikuntaryhmissä tullaan lisäämään nuorisotyöllistä 
otetta nuorisotyöntekijöiden osaamista hyödyntäen.  

Lisäksi liikuntavirastossa toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysvi-
raston sekä opetusviraston kanssa erilaisia kohdennettuja liikuntaryh-
miä lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kouluterveyden-
huollon kanssa järjestetään liikunta- ja painonhallintaryhmiä alakoulu-
laisten lasten perheille, ja oppilashuollon tai koulun opettajien aloittees-
ta kouluissa järjestetään lasten toiminta- ja koulukykyisyyden tukemi-
seksi erilaisia tuettuja liikuntaryhmiä yhdessä opettajien kanssa. 

Liikuntavirasto on jatkossakin sitoutunut koordinoimaan peruskou-
luikäisten liikuntaryhmiä sekä monitoimijaista yhteistyötä niiden järjes-
tämiseksi. 300 000 euron lisäresurssi mahdollistaisi toimintamallin ta-
sapuolisen toteutumisen eri puolilla Helsinkiä, sillä nykyisen resurssin 
turvin toiminnan edelleen laajentaminen on mahdotonta. Lisäresurssin 
myötä myös uudenlaiset pilottikokeilut olisivat mahdollisia. 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BE23D4F92-BFCB-40C9-9297-1E403E5B6161%7D&vsId=%7BE90CF42A-E31E-42D4-9354-A682B9E67C78%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B24F246BA-8373-4A9B-96E4-D19E52D28501%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Kiinteistölautakunta 28.05.2015 § 244 

HEL 2015-003168 T 00 00 03 

Lausunto 

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

Kiinteistölautakunta katsoo, että lisämäärärahan osoittaminen koulutilo-
jen ja myös muiden palvelurakennusten rakentamiseen ja peruskor-
jaamiseen on kannatettavaa. Korjausrakentamisen investointitaso, 124 
miljoonaa euroa vuonna 2015, ei vastaa rakennuskannan vuotuista ku-
lumaa, joka on noin 209 miljoonaa euroa vuodessa. Korjausvelka kas-
vaa edelleen ja on nyt jo yli 1,38 miljardia euroa. 

Talonrakentamisen investointiohjelmassa 2015 - 2024 on varauduttu 
opetusviraston koulujen perusparannushankkeisiin yhteensä noin 571 
miljoonalla eurolla ja uudisrakentamishankkeisiin noin 167 miljoonalla 
eurolla. 

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 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Matti Kuusela, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 23570 

matti.kuusela(a)hel.fi 
 

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 80 

HEL 2015-003168 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Isojen oppilasryhmien pienentäminen 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B0BF065CE-CF02-4B7A-9505-3A2A845CA25E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B7C6DDA88-C46D-4470-8E59-DEE44973EE93%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Kuntaliiton Kouluikkuna-vertailutietokannan tuoreimpien tietojen mu-
kaan Helsingillä oli vuonna 2013 kuudesta suurimmasta kaupungista 
Espoon jälkeen toiseksi pienimmät keskimääräiset ryhmäkoot perus-
koulun vuosiluokilla 1-6 ja pienimmät ryhmäkoot vuosiluokilla 7-9. Tie-
tokannasta puuttuvat Turun kaupungin tiedot.  

Kaikkien hallintokuntien talousarvioraamit sisältävät lähtökohtaisesti 
valtuuston linjaamalla tavalla prosentin tuottavuustavoitteen. Opetusvi-
raston talousarvioehdotuksessa tavoitetta on kohdennettu selvästi eni-
ten hallintoon ja tukipalveluihin, mistä johtuen koulujen ja oppilaitosten 
tavoite on prosenttia alhaisempi. Peruskouluille on esityksessä asetettu 
0,75 % tuottavuustavoite. Käytännössä tuottavuustavoite tarkoittaa 
opetuksen järjestämistä nykyistä pienemmin oppilaskohtaisin määrära-
hoin.   

Tuottavuustavoitteen toteuttamisesta päätetään peruskouluissa, mutta 
se kohdistunee suurelta osin palkkamäärärahoihin. Käytännössä tämä 
kasvattaa maltillisesti ryhmäkokoja ja vähentää jakotunteja sekä saat-
taa vaikuttaa joidenkin valinnaisaineiden ja harvinaisten kielten ryhmien 
perustamiseen ja sivutoimisten opettajien määrään. Yksittäisen oppi-
laan saaman opetuksen määrään toimenpiteillä ei ole suoria vaikutuk-
sia. Ryhmäkokoja tulee suurentamaan valtakunnallisesti myös se, että 
valtio on jakanut ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettuja erityis-
avustuksia vuosille 2015 - 2016 selvästi vähemmän kuin edellisinä 
vuosina. Avustusten jatkuminen uudella hallituskaudella on avoin 

Opinto-ohjaajien sekä kuraattorien ja psykologien määrän lisääminen 

Opetusvirasto on tarkistanut vuonna 2015 omien koulujensa ja oppilai-
tostensa psykologi- ja kuraattoriresurssit vastaamaan vuonna 2014 
voimaan tulleen ja vuoden 2015 alusta muutetun oppilas- ja opiskelija-
huoltolain perusteena olleita mitoitusperiaatteita. Kaupungin omien 
koulujen ja oppilaitosten psykologi- ja kuraattoriresursseja on lisätty 
vuoden 2015 tulosbudjetissa ja vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa. 
Lisäykset kohdistuvat toisen asteen koulutukseen. Lain perusteluissa 
mainitun mitoitusperusteen riittävyyttä tullaan arvioimaan, kun oppilas- 
ja opiskelijahuoltolain mukaisesta toiminnasta on saatu kokemuksia. 
Opetusvirasto järjestää lain edellyttämällä tavalla kyseiset palvelut Hel-
singissä myös muiden ylläpitäjien oppilaille ja opiskelijoille sekä esi- ja 
perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuk-
sessa, elleivät nämä ole päättäneet järjestää palvelut itse. Tällöinkin 
opetusvirasto tukee palveluiden järjestämistä määrärahoistaan kau-
punginhallituksen maaliskuussa 2015 linjaamin perustein. Muiden yllä-
pitäjien palveluiden järjestämiseen on varattu talousarvioehdotuksessa 
26 henkilötyövuoden resurssit. 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmentava opetus ja kieliopetus 
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Opetusviraston yhtenä painopistealueena suunnittelukaudella 2016 - 
2018 on maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulupolun tu-
keminen 

Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään vahvistamalla perusopetuksessa 
oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoja, valmistavan opetuksen jälkeisen 
suomen kielen opetusta sekä vanhemmuuden tukea. Peruskoulun 
päättövaiheessa maahan tulleiden nuorten opintojen ohjausta ja oppi-
lashuoltoa tehostetaan. Valmistavassa opetuksessa kehitetään integra-
tiivisia toimintamalleja kaikissa ikäryhmissä. Koulutulokkaita ei ohjata 
erillisiin valmistavan opetuksen ryhmiin, vaan he aloittavat koulun 
omassa lähikoulussa.  

Maahanmuuttajanuorten pääsyä toisen asteen koulutukseen helpote-
taan jatkamalla ja vahvistamalla lukioon valmistavaa koulutusta sekä 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa Valma-koulutusta. 
Avoimet opinnot tarjoavat koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajataus-
taisille nuorille. Niille maahanmuuttajataustaisille nuorille, joilla ei ole 
perusopetuksen päättötodistusta, järjestetään oma ammatilliseen kou-
lutukseen valmentavan koulutuksen ryhmä osana Stadin ammattiopis-
ton toimintaa. Lisäksi toisen asteen opinnoissa järjestetään suomi toi-
sena kielenä opetusta sekä ohjataan ja tuetaan maahanmuuttajataus-
taisia nuoria erityisesti opintojen alussa. Ruotsinkielistä kotoutumista, 
erityisenä painopistealueena kielellisen kehityksen tukeminen sekä 
palvelupolkuja kehitetään osana opetussuunnitelma- ja palveluverkon 
kehittämistyötä. 

Opetusmateriaalien ja -välineiden hankinnat 

Vuonna 2016 otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat sekä perus-
opetuksessa, lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuksessa. 
Tämän vuoksi opetusviraston vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa 
on varattu resursseja perusopetuksen opetusmateriaalien uudistami-
seen. Digitalisaatio vaikuttaa suunnitelmakaudella 2016-2018 vahvasti 
koulutukseen ja oppimiseen. 

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen 

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulupolun tukemisen   
lisäksi opetusviraston painopistealueita suunnitelmakaudella           
2016 - 2018 ovat 

- koulujen ja oppilaitosten kokonaisvaltainen kehittäminen digitalisaatio-
ta hyödyntäen sekä 
- koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen. 

Ammatillisen koulutuksen laadullisella kehittämisellä ja tarjonnan li-
säämisellä on keskeinen merkitys näiden toteuttamisessa. 
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Ammatillisessa koulutuksessa oppimisympäristöt laajenevat entistä 
enemmän oppilaitoksen ulkopuolelle ja opetusta digitalisoidaan. 
Osaamisperusteisuuden vahvistumisen myötä opintoaika ole enää ope-
tuksen järjestämisen mittarina, vaan osaamisen tuottaminen. 

Keskeisenä strategiakauden tavoitteena on kaupungin strategiaohjel-
man mukaisesti koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen. Nuoriso- ja 
koulutustakuuta toteutetaan toimialarajat ylittäen. Koulutuspaikkoja lisä-
tään ammatillisessa koulutuksessa järjestämisluvan mukaisesti. Vuon-
na 2016 tarjontaa lisätään 370 paikalla eli yli 4 %. Samalla jatketaan 
koulutuksen läpäisyn tehostamista ja opintojen keskeyttämisten vähen-
tämistä tukevia toimenpiteitä. 

Yhteispilotti nuorten iltapäiväliikunnan lisäämiseksi 

Opetusviraston talousarvioehdotus sisältää tavoitteen monihallintokun-
taisen verkostoyhteistyön vahvistamisesta lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhtenä tavoit-
teen mittarina on saada kaikki suomenkieliset peruskoulut mukaan 
Liikkuva koulu- hankkeeseen. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana 
noin puolet suomenkielisistä peruskouluista. Liikkuvan koulun tavoit-
teena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Hankkeessa pyritään 
mm. lisäämään välituntiliikuntaa. Tavoitteen toteutumista edistetään yh-
teistyössä liikuntaviraston kanssa, jonka talousarvioehdotuksessa on 
myös tavoitteena hankkeeseen osallistuvien peruskoulujen lisääminen. 

Lähikoulujen turvaaminen sekä määrärahojen lisääminen koulutilojen rakentamiseen ja perus-
korjaamiseen 

Aloitteessa on esitetty lisämäärärahoja lähikoulujen turvaamiseen sekä 
koulutilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen. Opetuslautakunta on 
antanut kokouksessaan 17.3.2015 (§ 43) lausuntonsa talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016-2025. Lau-
sunto perustuu koulu-, oppilaitos- ja päiväkotirakentamisen tarpeeseen 
ja toimenpiteisiin tilankäytön tehostamiseksi sekä siihen, että varmiste-
taan 

- koulutustakuun toteutuminen, 
- lähikouluperiaate, 
- terveellinen sisäilma sekä 
- lakisääteinen oikeus päivähoitopaikkaan. 

Opetuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin investointimäärä-
rahojen raami on riittämätön opetustoimen tilatarpeisiin. Tämä heiken-
tää erityisesti suomenkielisen perusopetuksen toimintaedellytyksiä. 
Etenkin uusien alueiden kasvavien oppilasmäärien tilatarpeet joudu-
taan toteuttamaan tilapäisillä ratkaisuilla ennen pysyvien opetustilojen 
rakentamista. 
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Käsittely 

26.05.2015 Ehdotuksen mukaan 

Keskustelu. 

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295 

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi 
 

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 52 

HEL 2015-003168 T 00 00 03 

Lausunto 

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Harrastemahdollisuudet vaihtelevat alueittain ja harrastaminen on yhä 
riippuvaisempaa perheiden sosioekonomisesta tilanteesta. Lasten ja 
nuorten edullisten liikuntaharrastuksien lisäämiselle eri puolella kau-
punkia on runsaasti kysyntää. Nuorisoasiainkeskus siirtyy vuonna 2016 
aluepohjaiseen organisaatioon. Uudessa organisaatiorakenteessa eri 
asuinalueiden tarpeet tullaan ottamaan nykyistä voimakkaammin huo-
mioon palveluja järjestettäessä. Nuorisoasiainkeskus tulee kysymään 
nuorilta heidän toiveista ja tarpeista myös liikunnan osalta. Tarpeisiin 
vastataan yhdessä toisten hallintokuntien ja muun muassa kolmannen 
sektorin kanssa. 

Nuorisoasiainkeskuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa 
liikunnan osuutta nuorisotyössä. Nuorisoasiainkeskus tuottaa kaikille 
lapsille ja nuorille avointa harrasteliikuntaa muun muassa järjestämällä 
erilaisia turnauksia ja pelikerhoja. Tätä matalan kynnyksen ohjattua lii-
kuntatoimintaa toteutetaan yhdessä toisten hallintokuntien ja kolman-
nen sektorin kanssa. Nuorisoasiainkeskus pyrkii myös edistämään ja 
tukemaan nuorten omaehtoista liikuntaa sekä luomaan sille entistä pa-
rempia edellytyksiä. 

Mellunmäen alue toimii pilottialueena hallintokuntarajat ylittävien ja 
kumppanien kanssa toteutettavien nuorten palveluiden kehittämisessä.  
Tässä kehittämistyössä liikuntatoiminnan lisääminen on keskeisessä 
roolissa. Toisena liikuntatoiminnan laajentamisen ja kehittämisen pilot-

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B7C6DDA88-C46D-4470-8E59-DEE44973EE93%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BB7460187-86CC-4C79-9B99-90E9CF0A4B8D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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tialueena toimii läntinen alueyksikkö. Kaikki nuorisotoimen alueellinen 
harraste- ja liikuntatoiminta suunnitellaan nuorten kanssa. 

Mellunmäessä alkaa syksyllä 2015  3-6-luokkalaisten liikunnalliset ilta-
päivätoiminnat alueen eri tiloissa. Aluksi liikuntailtapäivä on kerran vii-
kossa, mutta sitä pyritään jatkossa lisäämään resurssien puitteissa. Lii-
kuntatoiminnan lisäämiseen tuli toive Mellunmäen ja Laakavuoren ala-
asteilla järjestetyissä ns. mini-ruutibudjetti-tapahtumassa, johon osallis-
tuivat kaikki näiden koulujen 3-6 -luokkien oppilaat.  

Lännen liikuntaprojektin yhtenä tavoitteena on luoda kaikille alueen 
nuorille ilmainen mahdollisuus harrastaa liikuntaa ilman, että on sitou-
duttava varsinaiseen seuratoimintaan. Mukaan on tarkoitus saada 
myös nuoria , joilla on negatiivinen asenne urheilua kohtaan esimerkik-
si koululiikunnasta saatujen kokemusten kautta. Mallia on tarkoitus le-
vittää muillekin alueille vuoden 2016 aikana 

Nuorisoasiankeskus on ottanut aktiivisen roolin nuorten liikuntatoimin-
nan lisäämisessä myös järjestöjen kanssa. Esimerkkinä voi mainita 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ja kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa toteutettavan Yhdessä liikkumaan -hankkeen, jossa vas-
tuullisena tahona toimi Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus, mutta 
käytännön toimijoina ovat Icehearts ry, Helsingin NMKY ry ja 09 Hel-
sinki Human Rights-säätiö. Toimintaa on toteutettu vuodesta 2011 ja se 
on syntynyt edellä mainittujen toimijoiden yhteistyössä ja yhteisistä in-
tresseistä; kaikilla toimijoilla on kohderyhmänä helsinkiläiset nuoret ja 
näiden kolmannen sektorin toimijoiden alueelliset painotukset, sekä eri-
tyisosaaminen täydentävät toisiaan. Tässä hankkeessa painopisteenä 
ovat sellaiset monikulttuurisen taustan omaavat nuoret, jotka ovat vai-
keasti tavoitettavissa perinteiseen seuratoimintaan ja myös erityisesti 
muslimitaustaiset tytöt ja naiset. Vuonna 2014 toiminnoissa oli yhteen-
sä 17657 nuorten käyntikertaa. 

Nuorisoasiainkeskus kehittää ja lisää liikuntatoimintaa yhteistyössä 
opetusviraston, liikuntaviraston ja kolmannen sektorin kanssa vuonna 
2016 omien budjettivarojensa puitteissa. Jos tämän toiminnan kehittä-
miseen lisätään määrärahoja, nuorisotoimi voi edelleen laajentaa ja 
monipuolistaa kumppaneiden kanssa yhteistyönä toteutettavaa lasten 
ja nuorten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Nuorten harrastustoi-
mintaa voi rajoittaa osaltaan siitä aiheutuvat kustannukset ja mikäli 
edullista tai maksutonta liikuntatoimintaa voidaan lisätä, se on nuori-
soasiainkeskuksen tavoitteiden mukaista.  

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Mikko Vatka 

Lisätiedot 
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Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 
pekka.sihvonen(a)hel.fi 
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18 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja neljän muun talousarvioaloite            
palvelujen vahvistamisesta asukkaiden tarpeiden mukaisiksi 

HEL 2015-003169 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. palvelusuunnitelmien ja niissä 
kirjattujen palvelujen järjestämiseksi määräaikojen puitteissa määrära-
hojen lisäämistä kymmenen miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016 - 
2018 ja hoitotakuun tarkoittaman kiireettömän hoidon pääsyn määräai-
kojen toteuttamiseksi ehdotetaan lisättäväksi sosiaali- ja terveyspalve-
lujen raamiin kymmenen miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016 - 2018.  

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa mm. seuraavaa:  

Lautakunnan lausunnossa on laajasti selvitetty tähän mennessä tehtyjä 
toimenpiteitä. Mainitut toimenpiteet on toteutettu sosiaali- ja terveysvi-
rastolle annetun määräraharaamin sisällä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 7.10.2014 (§ 347) sosiaa-
li- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelman. Uuden sosiaalihuolto-
lain edellyttämä monialainen yhteistyö toteutetaan palveluverkkosuun-
nitelman linjauksilla ja muilla toiminnallisilla muutoksilla. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on valmistautunut ns. vanhuspalvelulain vel-
voitteisiin. Stadin ikäohjelma on valmisteltu niin, että sen sisältämiä 
toimenpidekokonaisuuksia voidaan edistää olemassa olevien voimava-
rojen puitteissa. Ikääntyneiden palveluissa seurataan ja raportoidaan 
palvelujen saatavuutta kuvaavia odotusaikoja, ja Helsinki tarjoaa kaikki 
ikääntyneiden palvelut lakisääteisessä ajassa.  

Aktiivipassin käyttöönoton suunnittelussa Helsingissä on ensin ratkais-
tava mahdollinen kohderyhmä ja aktiivipassiin sisällytettävät tukimuo-
dot ja kattavuus sekä ajallinen kesto. 

Julkisen liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisryhmille 
alennettuun hintaan tai maksutta vaatii kokonaisratkaisun. Tällöin kan-
taa on otettava siihen, miten eri ryhmien aiheuttamat kustannukset ka-
tetaan. Päällekkäisten palvelujen tarjoamista ei kuitenkaan voida pitää 
tarkoituksenmukaisena. Maksuton Helsingin seudun liikenteen joukko-
liikennekortti ei ole säädöksiin perustuva vaihtoehto vammaispalvelu-
lain mukaiselle vaikeavammaisten kuljetuspalvelulle. Tarvittaessa sosi-
aalihuoltolain mukaista kuljetustukea voidaan myöntää jos toimintakyky 
on alentunut, mutta vammaispalvelulain mukaiset ehdot eivät täyty. 
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Talousarviossa ei ole erikseen varauduttu em. määrärahojen korotta-
miseen. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppuvuodes-
ta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. Käyttösuunnitelmista 
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 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 25 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 103 

HEL 2015-003169 T 00 00 03 

Päätös 

Liikuntalautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon talousarvioaloit-
teeseen, joka koskee ns. aktiivipassin käyttöönottoa: 

Liikuntalautakunta katsoo, että erillisen maksuttoman aktiivipassin 
myöntäminen pienituloisille HSL-matkakortin yhteydessä ei ole jäljem-
pänä mainituilla perusteilla tarkoituksenmukaista.  

Liikuntalautakunta on antanut viime vuosina useita lausuntoja maksut-
tomia liikuntapalveluja koskeviin saman sisältöisiin aloitteisiin mm. 
14.9.2010, 28.8.2012, 11.6.2013, 27.5.2014 ja 7.10.2014. 

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen on liikuntaharrastuksen ja sen 
tukemisen kiistaton yhteiskunnallinen perustelu. Säännöllinen liikunta 
edistää terveyttä ja hyvinvointia kaiken ikäisillä, mutta ikäihmisille se on 
erityisen tärkeää. Iäkkäiden ihmisten väliset erot liikkumisessa ovat 
suuria. Iäkkäiden liikkujien joukkoon mahtuu aktiivisia liikkujia, arkiliik-
kujia, liikkumattomia sekä hoivapalveluja tarvitsevia henkilöitä. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFB4BE506-C5C3-4AAB-BB87-3BC35CFCDEA6%7D&vsId=%7BC8A029F4-C62F-4F93-803A-E2AD2CE9DDB4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B758377B5-90B6-4A2B-BEE3-965B2DD11F4D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Kokemusten 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 aktiivista elämää aikai-
semmin viettävät ikääntyneet, kun taas epäaktiiviset ja terveytensä 
kannalta liian vähän liikkuvat eivät ole korttia lunastaneet. Toiminnassa 
mukana olevat ikääntyneet liikkuvat aktiivisemmin kuin suomalaiset 
ikäihmiset keskimäärin. On hienoa, että aktiiviset ikääntyneet käyttävät 
palvelua, mutta Espoossa ollaan samaan aikaan huolestuneita siitä, et-
tä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia on vaikeaa saada toimin-
taan mukaan (Jordan M. 2009, Taavila M. 2011). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Ikäihmisten liikunnan kansallinen toi-
menpideohjelma 2011:30 korostaa juuri terveytensä kannalta liian vä-
hän liikkuvien ikäihmisten arkiaktiivisuuden lisäämistä sekä liikunnan 
harrastamisen tukemista omaehtoisesti tai ohjatun liikunnan kautta. 
Helsingissä tämän kohderyhmän liikunta-aktiivisuuden tukemista ja lii-
kuntamahdollisuuksien kehittämistä on tehty poikkihallinnollisesti yh-
teistyönä vuodesta 2006 lähtien.  

Senioriliikunnan toimenpide-ehdotusten mukaisesti senioriliikuntaa ke-
hitetään Helsingissä mm. sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen henki-
löstön sekä vapaaehtoisten liikuntakavereiden ja vertaisohjaajien liikun-
takoulutuksella. Koulutuksen tavoitteena on lisätä toimintakyvyltään 
ikääntyneiden liikuntaa, tuoda liikuntaryhmät lähelle ikääntyneitä sekä 
tukea ikääntyneiden ulkoilumahdollisuuksia. Liikuntatiloja on rakennettu 
ja remontoitu vastaamaan ikääntyneiden liikkujien tarpeita sekä liikun-
taviraston tiloihin että palvelukeskuksiin. Ulkoliikuntaa kehitetään ulkoi-
lureittejä rakentamalla sekä ulkoilutapahtumia järjestämällä. Lisäksi 
toimenpiteet sisältävät mm. liikuntaneuvonnan sekä järjestö- ja seu-
rayhteistyön kehittämistä ja alueellisten senioriliikuntakokeilujen toteut-
tamista. Liikuntapalvelut, joita yhteisillä toimenpiteillä saadaan aikai-
seksi, ovat pääsääntöisesti maksuttomia senioreille. 

Liikuntaviraston palvelujen lisäksi liikunnan tarjontaa toteuttavat Hel-
singissä myös mm. kaupunkienemmistöiset osakeyhtiöt kuten Urheilu-
hallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Liikuntaseuroilla ja työväenopis-
toilla on myös ikääntyneille kohdennettuja liikuntapalveluja, joista peri-
tään kerta- ja kausimaksuja. Aloitteen toteuttamisen vaikutukset myös 
näiden tahojen toimintaan olisi erikseen arvioitava. 

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. 
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Liikuntavirasto järjestää lisäksi ohjattuja liikuntaryhmiä, joista lähiölii-
kuntaryhmät on suunnattu erityisesti jo liikunnasta syrjäytyneille tai 
henkilöille, joilla on matala tulotaso. Monipuolisiin liikuntaryhmiin voi 
osallistua lunastamalla 20 euron lähiöliikuntapassin, joka on voimassa 
neljän kuukauden ajan. Toiminta ajoittuu päiväsaikaan. Lisäksi kau-
punki tarjoaa maksutonta liikuntaneuvontaa ja liikuntainfoja sekä järjes-
tää kesäisin kaikille avoimia puistojumppia eri puolilla Helsinkiä. 

Liikuntaviraston hinnastossa hintaryhmään muut kuuluvat asiakasryh-
mät ovat tällä hetkellä seuraavat: lapset (7-18), opiskelijat, varusmiehet, 
siviilipalvelusmiehet, työttömät, invalidit ja eläkeläiset. Tämän hinta-
ryhmän maksut ovat yleensä puolet aikuisten maksuista. Tähän hinta-
ryhmään kuuluu osassa liikuntapaikoista jopa 2/3 sisäänpääsymaksun 
maksavista asiakkaista.  

Vuoden 2016 alusta muut-hintaryhmä on tarkoitus jakaa siten, että lap-
set on oma ryhmänsä ja muut edellä mainitut muodostavat oman ryh-
mänsä. Tämän jälkeen opiskelijoiden, varusmiesten, siviilipalvelus-
miesten, työttömien, eläkeläisten ja invalidien sisäänpääsymaksut ovat 
noin 2/3 aikuisten maksuista ja lasten puolet. 

Liikuntatoimen uinti- ja kuntosalihinnat sekä ohjatun liikunnan hinnat 
ovat nykyisellään kohtuullisia ja voimakkaasti subventoituja. Esimerkik-
si liikuntaviraston ohjattu kuntosaliharjoittelu (4 kk) maksaa senioreille 
ja erityisryhmille 29,50 euroa / kausi ja työikäisille 59,00 euroa, mikä 
tekee yhden liikuntakerran hinnaksi 1,97 tai 3,93 euroa. Hinta on yksit-
täiselle liikkujalle vähintäänkin kohtuullinen, mutta kokonaisuus on suuri 
ja sillä voidaan oleellisesti rahoittaa muita liikunnan kehittämiseen täh-
tääviä toimenpiteitä. Lisäksi kohtuullinen maksu sitouttaa paremmin 
osallistumaan säännölliseen toimintaan kuin maksuton palvelu. 

Muita esimerkkejä muut-hintaryhmän tämän hetken maksuista: 
 
Itäkeskuksen uimahalli 
1 kerta                           2,70 euroa 
10 kertaa / 1 kk:n kortti   24,00 euroa 
4 kuukauden kortti          72,00 euroa 
 
Muut uimahallit 
1 kerta                          2,50 euroa 
10 kertaa / 1 kk:n kortti  21,00 euroa 
4 kuukauden kortti          63,00 euroa 
 
Monitoimihallit ja osa kuntosaleista 
1 kerta                          1,50 euroa 
10 kertaa / 1 kk:n kortti  12,00 euroa 
4 kuukauden kortti          36,00 euroa 
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Mahdollisten uusien maksuttomien ryhmien aiheuttamat tulojen mene-
tykset joudutaan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai 
menojen leikkauksilla, jos liikuntatoimelle asetettu katetavoite pidetään 
ennallaan. Tämä voi omalta osaltaan vaikuttaa näiden muiden ryhmien 
liikunta-aktiivisuuteen. Jos vastaavat päätökset ulotetaan myös muihin 
kaupunkikonsernin yksiköihin, niin se lisännee ko. laitosten avustustar-
vetta. 

Käsittely 

28.05.2015 Ehdotuksen mukaan 

Vastaehdotus: 
Tiina Sandberg: poistetaan kohdasta Liikuntatoimen hinnat kaksi vii-
meistä virkettä eli kohta "Hinta on yksittäiselle liikkujalle vähintäänkin 
kohtuullinen, mutta kokonaisuus on suuri ja sillä voidaan oleellisesti ra-
hoittaa muita liikunnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi 
kohtuullinen maksu sitouttaa paremmin osallistumaan säännölliseen 
toimintaan kuin maksuton palvelu." 

Kannattajat: Riitta Hämäläinen-Bister 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: poistetaan kohdasta Liikuntatoimen hinnat kaksi viimeistä 
virkettä eli kohta "Hinta on yksittäiselle liikkujalle vähintäänkin kohtuulli-
nen, mutta kokonaisuus on suuri ja sillä voidaan oleellisesti rahoittaa 
muita liikunnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi kohtuulli-
nen maksu sitouttaa paremmin osallistumaan säännölliseen toimintaan 
kuin maksuton palvelu." 

Jaa-äänet: 7 
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jukka Järvinen, Heimo Laak-
sonen, Joonas Lyytinen, Sallamaari Muhonen, Heidi Ruhala 

Ei-äänet: 2 
Riitta Hämäläinen-Bister, Tiina Sandberg 

Tyhjä: 0 
 

Poissa: 0 
 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo 

Lisätiedot 
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Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 § 181 

HEL 2015-003169 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

”Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 7.10.2014 (§ 347) sosiaa-
li- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelman. Uuden sosiaalihuolto-
lain edellyttämä monialainen yhteistyö toteutetaan palveluverkkosuun-
nitelman linjauksilla ja muilla toiminnallisilla muutoksilla. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on valmistautunut ns. vanhuspalvelulain vel-
voitteisiin. Stadin ikäohjelma on valmisteltu niin, että sen sisältämiä 
toimenpidekokonaisuuksia voidaan edistää olemassa olevien voimava-
rojen puitteissa. 

Henkilökunnalle on laadittu ohjeistus vastuutyöntekijämalliin siirtymi-
seksi. Vastuutyöntekijän tarve määräytyy asiakkaan kokonaistilanteen 
perusteella. Vastuutyöntekijä on tarkoitettu nimettäväksi silloin, kun iä-
käs henkilö tarvitsee runsaasti erilaisia palveluja ja kun hänen toiminta-
kykynsä on alentunut merkittävästi eikä hänellä ole lähipiirissään häntä 
auttavia henkilöitä. Vastuutyöntekijä varmistaa, että asiakasta ja hänen 
tarpeitaan koskeva tieto kulkee eri tahojen välillä ja että asiakas saa 
palvelua ja tukea silloin, kun hän sitä tarvitsee.  

Ikääntyneen väestön kotona asumisen tukeminen on ensisijainen tavoi-
te. Kotona asumista tukevia palveluja voidaan lisätä keventämällä pal-
velurakennetta ja siirtämällä voimavaroja ympärivuorokautisesta hoi-
dosta kotona asumisen tukemiseen. Esimerkkeinä tästä ovat kotiutus-
tiimitoiminta ja kotikuntoutustoiminta. Kotihoidon palveluseteli tulee 
käyttöön 1.9.2015. Kotihoidon palveluseteli on yksi uusi kotona asumis-
ta tukeva palvelu ja lisää valinnanvapautta. Palveluasumisen palve-
lusetelin arvoa on korotettu 1.3.2015 lukien niin, että se on yhä use-
amman käytettävissä. Halutessaan palveluseteliasiakas voi aina siirtyä 
käyttämään kaupungin omia tai ostopalveluja. Ikääntyneiden palveluis-
sa seurataan ja raportoidaan palvelujen saatavuutta kuvaavia odotus-
aikoja, ja Helsinki tarjoaa kaikki ikääntyneiden palvelut lakisää-teisessä 
ajassa. 

Lapsiperheiden kotipalvelussa sosiaalihuoltolain mukainen palvelura-
kenne on olemassa. Lapsiperheiden kotipalvelussa on 8 johtavaa oh-
jaajaa ja 99 perhetyöntekijää. Perhetyöntekijät ovat koulutukseltaan lä-
hihoitajia, joilla on suuntautumisvaihtoehtona lapsen ja nuoren kasvun 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BCA645E23-18F9-431B-87AE-3502F6E63BD2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen   86 (113) 
Kaupunginhallitus vastaukset  
   
 
 

  

 

 
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 
  
 

 

ja kehityksen tukeminen. Sosiaalihuoltolain uudistus ei kuitenkaan teh-
nyt lapsiperheiden kotipalvelusta subjektiivista oikeutta. 

Lastensuojelussa painopiste on avohuollossa. Avohuoltoa on kehitetty 
siten, että merkittävä osa asiakkaista voidaan hoitaa avohuollon kei-
noin. Mikäli sijaishuoltoon päädytään, perhehoito on ensisijainen laitos-
huoltoon nähden. Kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen määrät 
laskivat viime vuonna ja perhehoidon osuus kasvoi suhteessa laitoshoi-
toon. Määrärahoja on mahdollista siirtää avohuoltoon.  

Aktiivipassin käyttöönoton suunnittelussa Helsingissä on ensin ratkais-
tava mahdollinen kohderyhmä ja aktiivipassiin sisällytettävät tukimuo-
dot ja kattavuus sekä ajallinen kesto. 

Julkisen liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisryhmille 
alennettuun hintaan tai maksutta vaatii kokonaisratkaisun. Tällöin kan-
taa on otettava siihen, miten eri ryhmien aiheuttamat kustannukset ka-
tetaan. Päällekkäisten palvelujen tarjoamista ei kuitenkaan voida pitää 
tarkoituksenmukaisena. Maksuton Helsingin seudun liikenteen joukko-
liikennekortti ei ole säädöksiin perustuva vaihtoehto vammaispalvelu-
lain mukaiselle vaikeavammaisten kuljetuspalvelulle. Tarvittaessa sosi-
aalihuoltolain mukaista kuljetustukea voidaan myöntää jos toimintakyky 
on alentunut, mutta vammaispalvelulain mukaiset ehdot eivät täyty. 

Terveysasemilla suorissa yhteydenotoissa puheluiden odotusaika ter-
veydenhuollon ammattilaisille oli helmikuussa keskimäärin 1 minuutti 
14 sekuntia.  Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä 
välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä. Hoidon tarpeen arvioin-
nin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden 
perusteella noin puolelle potilaista vastanottoaika varataan jo samalle 
päivälle. Suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointi tehdään 
suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen 
arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Erikoissairaanhoidossa 
hoidon tarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokau-
den sisällä lähetteen saapumisesta hoitavaan yksikköön. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyjä määrärahalisä-
yksiä. Lisäksi edellä mainitut toimenpiteet on toteutettu sosiaali- ja ter-
veysvirastolle annetun määräraharaamin sisällä.” 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan sisäl-
tyy toimenpiteitä, jotka nykyisellään edistävät terveyttä ja hyvinvointia.  

Esittelijä 
virastopäällikkö 
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Hannu Juvonen 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 
 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.05.2015 § 74 

HEL 2015-003169 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Ikääntyneiden toimintakyky on tärkeä asia, jota kaupungin organisaati-
oissakin halutaan monella tapaa edistää. Senioreille räätälöityjä palve-
luita onkin luotu useisiin hallintokuntiin. Erityinen kulttuurikortti on aina-
kin toistaiseksi ollut kuitenkin varsin harvinainen iäkkäiden aktivoinnin 
tapa Suomessa.   

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ylläpitää helsinkiläisille 
eläkeläisille ja työttömille palvelukeskuksia, joita löytyy kaupungin alu-
eelta 14. Toimintaan osallistumista varten saa maksuttoman palvelu-
keskuskortin, joka uusitaan vuosittain. Toiminnan muotoja ovat mm. 
virkistys- ja harrastustoiminta kuten kädentaidot, opintopiirit ja muu 
ryhmätoiminta, liikunta, ohjelmallinen toiminta, retket ja hengellinen 
toiminta, sekä vertaistuelliset ryhmät, vapaaehtoistoiminta ja sosiaali- ja 
terveysneuvonta. 

Helsingin kaupungin kulttuuripalveluiden hinnoittelussa on pääsääntöi-
sesti lähdetty siitä, että ne ovat myös pienituloisten ulottuvilla. Kirjasto-
palvelut ovat maksuttomia jo lainkin nojalla. Jotkut muutkin palvelut ku-
ten kaupunginmuseon näyttelyt ovat kokonaan ilmaisia. Useimmilla 
muilla museoilla on pääsymaksuttomia päiviä. Suomen museoliitto lan-
seeraa toukokuussa valtakunnallisen museokortin, jolla avautuu 155 
museota 54 euron vuosimaksulla. Esimerkiksi Helsingin kaupunginor-
kesterin ja Radion sinfoniaorkesterin kenraaliharjoituksiin maksavat li-
put kolme euroa.  

Helsingin kulttuurikeskus noudattaa lippujen hinnoittelussaan kaupun-
gin yleistä linjaa. Valmiiksi edullisiin hintoihin myönnetään lisäksi eläke-
läisalennuksia. Osa tarjonnasta on kokonaan ilmaista kuten alueellisten 
kulttuurikeskusten järjestämät senioreiden taideohjelmat, yhteislaulut, 
kaupunkitanssit, kirjailijavierailut jne. Caisan ohjelmista suuri osa on il-
maista. Helsingissä järjestetään myös lukuisia maksuttomia kaupunki-
tapahtumia kulttuurikeskuksen myöntämien avustusten tuella. 

Kulttuurikeskus ylläpitää yhdessä sosiaali- ja terveysviraston kanssa 
myös Kulttuurikaveri-palvelua. Mikäli liikkuminen tai joku muu syy tuot-
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taa ongelmia kulttuuritapahtumaan osallistumiseen, voi tueksi pyytää 
maksutta vapaaehtoisen, joka tulee seuraksi ja avustaa tapahtumaan. 
Kulttuurikaverin kanssa pääsee merkittävällä alennuksella (lipun hinta 
0-5 euroa) 15:n systeemissä mukana olevan kulttuuritoimijan tapahtu-
miin, esityksiin ja näyttelyihin.  

Kulttuurilla on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Kulttuuri- ja kir-
jastolautakunnan mielestä on syytä selvittää mahdollisuudet ottaa käyt-
töön ns. aktiivipassi, jolla esimerkiksi perustoimeentulotuen varassa 
pitkään eläneillä tai vain takuueläkettä saavilla on mahdollisuus päästä 
maksutta nykyistä useampiin kulttuuripalveluihin. Tällaisen aktiivipassin 
toteuttamista voidaan selvittää esimerkiksi kun kehitetään HSL-kortin 
toiminnallisia ominaisuuksia yhteistyössä mm. kirjaston kanssa. Aktiivi-
passin myöntäminen voisi tapahtua osana toimeentulotukihakemusten 
käsittelyä sote-virastossa. Euroopassa aktiivipassi on käytössä monis-
sa kaupungeissa osana köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemistä. 
Suomessa sellaista on ottamassa käyttöön Tampere.  

Tiedotusta kaupungin edullisista palveluista tulisi sen sijaan edelleen 
parantaa, jotta kaupungin monimuotoinen kulttuuritarjonta olisi nykyistä 
paremmin ikäihmisten saavutettavissa. 

Käsittely 

12.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Juha-Pekka Väisänen: Esitän toiseksi viimeisen kappaleen poistamista, 
eli tämä POIS: 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei näe tarvetta erilliselle aktiivipassille tai 
kulttuurikortille. Edut joita kortilla tavoitellaan toteutuvat Helsingissä pit-
källe jo nyt. Uusi järjestelmä saattaisi tuoda päällekkäisyyttä ja sen hal-
linnointi voisi olla raskasta. Kirjasto ja HSL ovat parhaillaan virittämäs-
sä matkakortin käyttöä kirjastokorttina. 

Ja sen tilalle tämä: 

Kulttuurilla on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Kulttuuri- ja kir-
jastolautakunnan mielestä on syytä selvittää mahdollisuudet ottaa käyt-
töön ns. aktiivipassi, jolla esimerkiksi perustoimeentulotuen varassa 
pitkään eläneillä tai vain takuueläkettä saavilla on mahdollisuus päästä 
maksutta nykyistä useampiin kulttuuripalveluihin. Tällaisen aktiivipassin 
toteuttamista voidaan selvittää esimerkiksi kun kehitetään HSL-kortin 
toiminnallisia ominaisuuksia yhteistyössä mm. kirjaston kanssa. Aktiivi-
passin myöntäminen voisi tapahtua osana toimeentulotukihakemusten 
käsittelyä sote-virastossa. Euroopassa aktiivipassi on käytössä monis-
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sa kaupungeissa osana köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemistä. 
Suomessa sellaista on ottamassa käyttöön Tampere.  

Kannattajat: Sami Muttilainen 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Esitän toiseksi viimeisen kappaleen poistamista, eli tämä 
POIS: Kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei näe tarvetta erilliselle aktiivi-
passille tai kulttuurikortille. Edut joita kortilla tavoitellaan toteutuvat Hel-
singissä pitkälle jo nyt. Uusi järjestelmä saattaisi tuoda päällekkäisyyttä 
ja sen hallinnointi voisi olla raskasta. Kirjasto ja HSL ovat parhaillaan 
virittämässä matkakortin käyttöä kirjastokorttina. Ja sen tilalle tämä: 
Kulttuurilla on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Kulttuuri- ja kir-
jastolautakunnan mielestä on syytä selvittää mahdollisuudet ottaa käyt-
töön ns. aktiivipassi, jolla esimerkiksi perustoimeentulotuen varassa 
pitkään eläneillä tai vain takuueläkettä saavilla on mahdollisuus päästä 
maksutta nykyistä useampiin kulttuuripalveluihin. Tällaisen aktiivipassin 
toteuttamista voidaan selvittää esimerkiksi kun kehitetään HSL-kortin 
toiminnallisia ominaisuuksia yhteistyössä mm. kirjaston kanssa. Aktiivi-
passin myöntäminen voisi tapahtua osana toimeentulotukihakemusten 
käsittelyä sote-virastossa. Euroopassa aktiivipassi on käytössä monis-
sa kaupungeissa osana köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemistä. 
Suomessa sellaista on ottamassa käyttöön Tampere.  

Jaa-äänet: 0 
 

Ei-äänet: 7 
Risto Kolanen, Sami Muttilainen, Jukka Relander, Jani Ryhänen, Päivi 
Storgård, Johanna Sydänmaa, Juha-Pekka Väisänen 

Tyhjä: 2 
Johanna Sumuvuori, Timo Vuori 

Poissa: 0 
 

Esittelijä 
kulttuurijohtaja 
Stuba Nikula 

Lisätiedot 
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008 

ari.tolvanen(a)hel.fi 
 

Kiinteistölautakunta 12.05.2015 § 222 
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HEL 2015-003169 T 00 00 03 

Lausunto 

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta: 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia palveluhallinto-
kuntien tilantarpeista ja kehittää kaupungin palvelutilaverkkoa yhteis-
työssä palveluhallintokuntien kanssa. 

Palveluhallintokunnat määrittelevät tilantarpeensa tilahankkeiden käsit-
telyohjeiden mukaisesti toiminnallisena tarveselvityksenä, jossa hallin-
tokunta perustelee tilantarpeen toiminnallisista lähtökohdista. Tilakes-
kus selvittää yhteistyössä käyttäjän kanssa eri vaihtoehdot toteuttaa 
esitetty ja päätetty tilantarve. 

Tilakeskuksella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa hallintokuntien toimin-
nallisiin tilantarpeisiin. Tilankäytön yleinen tehostaminen perustuu kau-
punginvaltuuston strategiaohjelmaan. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355 

erik.nieminen(a)hel.fi 
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19 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 11 muun talousarvioaloite                   
nuorisotiloista ja nuorisotyöstä 

HEL 2015-003171 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään nuorisotoimen määrärahojen lisäämis-
tä 1,0 milj. eurolla kattavan nuorisoverkon ylläpitämiseksi ja kehittämi-
seksi sekä nuorisotyön tukemiseksi. Edelleen esitetään, että nuoriso-
toimen talousarviosta merkittävä osa ohjataan käytettäväksi osallistu-
vaan budjetointiin, jossa nuoret ja Nuorten Ruuti päättävät budjetin 
raameissa tarkemmin määrärahojen kohdentamisesta. 

Kaupunginhallitus viittaa nuorisolautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
verkostomainen yhteistyö on tehokkain tapa parantaa nuorten toimin-
tamahdollisuuksia. Nuorisoasiainkeskus tuottaa jatkossa nuorille koh-
dennettuja palveluja enemmän yhteistyössä muiden hallintokuntien, 
taide- ja kulttuurisektorin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, nuorten ryh-
mien ja yritysten kanssa tehostaen toimintaansa taloudellisen raaminsa 
puitteissa. Verkostoroolia vahvistaa Helsingin nuorten ohjaus- ja palve-
luverkoston, lasten ja nuorten loma-ajan toiminnan, nuorille suunnatun 
kulttuurityön sekä Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän koordinointivastuu. 

Nuorisoasiainkeskus kiinnittää erityistä huomioita vuonna 2016 toimin-
nan viestintään ja saavutettavuuteen, julkisen tilan projekteihin, vä-
hemmistöryhmien osallistumismahdollisuuksiin sekä sosioekonomisen 
eriarvoistumisen torjumiseen. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on 
nykyisen rakenteen uudelleentarkastelu, toiminnallisten kumppanuuk-
sien lisääminen ja uusien yhteistyömahdollisuuksien etsiminen. 

Nuorisotoimessa yhteiskäyttö on uusien tilojen suunnittelun pääperiaa-
te. Vuoden 2015 syksyllä avataan tilat ydinkeskustasta nuorten palve-
lupisteelle Ohjaamolle hallintokuntien yhteistyönä. Sen toiminta koh-
dentuu koulunsa jo päättäneisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Toiminnan 
tavoitteena on ohjata ja tukea nuoria koulutukseen ja työelämälähtöisiin 
vaihtoehtoihin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että keskustassa sijaitsevat jo kaupungin-
kanslian Tulevaisuustiski ja eri virastojen organisoima nuorten koulu-
tus- ja tulevaisuussuunnitteluun suuntautunut Respa. Tulevaisuustiski 
palvelee opintonsa keskeyttäneitä tai ilman toisen asteen koulutuspaik-
kaa jääneitä alle 18-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria. Respa on kaupungin 
hanke nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja se on tarkoitettu al-
le 30-vuotiaille työttömille helsinkiläisille. 
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Kaupunginhallitus toteaa vielä, että strategiaohjelman mukaan kaupun-
gin omassa käytössä oleva toimitilojen kokonaispinta-ala ei saa kasvaa 
strategiakaudella 2013 - 2016. Lisäksi jokaisen investointihankkeen yh-
teydessä on selvitettävä, onko ao. hanke toteutettavissa sitovan inves-
tointi- ja toimintamenoraamin puitteissa ja toteuttaako hanke tuottavuu-
delle, tilatehokkuudelle ja eläköitymiseen varautumiselle strategiaoh-
jelmassa 2013 - 2016 asetut tavoitteet. 

Kaupunginhallitus viittaa lopuksi nuorisolautakunnan lausuntoon ja to-
teaa, että nuorisoasiain-keskus on kehittänyt osallistuvaa budjetointia 
nuorten alueellisen osallistumisen ja vaikuttamisen välineeksi. Se on 
osa nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. RuutiBudjetissa nuoret vai-
kuttavat nuorisoasiainkeskuksen toiminnan suunnitteluun ja varojen 
käyttöön. Tavoite on, että kahden vuoden sisällä osallistuvaa budjetoin-
tia sovelletaan nuorisotyön suunnittelussa kaikilla Helsingin asuinalueil-
la. 

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 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 26 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 84 

HEL 2015-003171 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Opetusvirasto ja nuorisoasiainkeskus seuraavat tilankäyttöään sään-
nöllisesti vuosittain osana toiminta- ja tilastrategian toimeenpanoa sekä 
budjetinsuunnittelua. Nuorten vapaa-ajan mahdollisuuksia voidaan pa-
rantaa omien tilojen lisäksi myös kumppanuuksia rakentamalla ja uu-
denlaisia toimintamalleja kokeilemalla. Useiden koulujen yhteydessä 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B20C6E51D-1F3C-4C7C-8BCB-6B03307A5C1F%7D&vsId=%7B9F47A1E7-6852-446E-9473-65708C13DCB7%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BCEEB2A3A-1B2D-4139-8D80-5F6904650E25%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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toimii nuorisotaloja ja tilojen yhteiskäyttöä suunnitellaan yhdessä. Myös 
uudenlaisia tilojen yhteiskäytön malleja on suunnitteilla. Yhteistyön tii-
vistäminen ja tilojen yhteiskäytöstä sopiminen nuorisoasiainkeskuksen 
kanssa on opetusviraston mielestä tärkeää.  

Opetusvirasto kehittää aktiivisesti oppilaiden osallisuutta kouluissa. 
Opetussuunnitelmat korostavat oppilaiden osallisuutta monella eri ta-
solla. Opetuksessa on keskeistä oppilaan osallisuus ja omistajuus 
omaan oppimisprosessiin ja mahdollisuus osallistua oman luokkayhtei-
sön toiminnan ja opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Myös kou-
lun tasolla oppilaat tulee ottaa mukaan toimintasuunnitelman laatimi-
seen ja arviointiin sekä rohkaista heitä koulun ulkopuolelle suuntautu-
vaan vaikuttamistoimintaan. Kaikille kouluille jaetaan vuosittain Ruuti-
hankeraha, jonka oppilaskunta voi käyttää yhteisöllisen tapahtuman 
tuottamiseen tai oppimisympäristön viihtyisyyttä lisääviin hankintoihin. 
Opetusvirasto järjestää vuosittain Ruuti-nuorten vaikuttamisjärjestel-
mään kuuluvat alueelliset oppilaskuntapäivät. Oppilaskuntapäivillä käsi-
tellään tärkeitä kouluun ja oppilaitokseen liittyviä asioita, jaetaan ideoita 
ja innostutaan toimimaan ja vaikuttamaan. 

Nuorisoasiainkeskuksen RuutiBudjetti toteutetaan yhteistyössä perus-
opetuksen koulujen kanssa ja oppilaat osallistuvat siihen kouluajalla. 
Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että nykyistä useampi hallintokunta 
osallistuisi alueellisesti toteutettavaan nuorten osallisuutta ja vaikutta-
vuutta lisäävään toimintaan. RuutiBudjettia tulee edelleen kehittää siten, 
että nuorisotoimen rahoituksen suuntaamisen lisäksi tehdään laajaa 
monihallintokuntaista yhteistyötä, jotta alueen nuorilla olisi enemmän 
mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua heitä koskeviin asioihin. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026 

kirsi.verkka(a)hel.fi 
 

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 51 

HEL 2015-003171 T 00 00 03 

Lausunto 

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Nuorisoasiainkeskus seuraa tilankäyttöään säännöllisesti vuosittain 
osana toiminta- ja tilastrategian toimeenpanoa. Nuorisotilojen verkko 
on Helsingissä laaja ja varsin kattava. Nuorisoasiainkeskuksella oli 
vuoden 2015 alussa 77 tilaa, yhteensä 40 090 m² eri puolilla kaupunkia. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BB88A5073-684E-4772-ADE3-D6E61B52C4FB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Tiloista 17 on suunnattu yksinomaan nuorisojärjestöjen käyttöön. Käyn-
tikertoja nuorisotiloissa oli vuonna 2014 yhteensä lähes 1,4 miljoonaa. 
Näistä nuorten käyntejä oli noin 748 000. 

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. Vuoden 2016 
budjettiraamin tiukkuus on johtamassa tilaverkon karsimiseen. 

Perusperiaatteena tilaverkon ylläpidossa on alueellinen kattavuus ja 
yhdenvertaisuus. Kaikilla nuorilla tulee olla kohtuullinen mahdollisuus 
päästä ja osallistua nuoren asuinpaikkaa lähellä tarjottavaan toimintaan. 
Lisäksi toimintaa muokataan vastaamaan kunkin alueen nuorten tarpei-
ta. Toisena periaatteena on ollut tarjota nuorille keskustassa ennen 
kaikkea neuvontaa ja ohjausta sekä keskustelun mahdollisuutta nuori-
sotalon kaltaisen toiminnallisuuden sijasta. Keskustassa ei ole ollut 
omaa kiinteää toiminnallista nuorisotilaa. Sen sijaan on arvioitu tarpeel-
liseksi toimia keskustassa kumppaneiden hallinnoimien tilojen kautta. 

Kesällä 2015 avataan Autotalossa nuorten palvelupiste Ohjaamo. Se 
tarjoaa yhden käynnin periaatteella usean hallintokunnan palveluja 
koulunsa päättäneille nuorille ja nuorille aikuisille. Toiminnan tavoittee-
na on ohjata ja tukea nuoria koulutukseen ja työelämälähtöisiin vaihto-
ehtoihin. Nuorisoasiainkeskus sijoittaa kolme henkilöä osaksi Ohjaa-
mon henkilöstöä. 

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. Mellunkylän alueella on aloitettu vuonna 2015 kokeilu, jos-
sa toimintaa nuorille toteutetaan yhden aluetyöntekijän ja projektimää-
rärahojen avulla. Toiminta suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa osal-
listuvalla budjetoinnilla. Vastaavaa mallia voidaan käyttää myös muissa 
sellaisissa kaupunginosissa, joissa nuorisoasiainkeskuksella ei ole 
omaa toimitilaa. Nuorisoasiainkeskus selvittää lisäksi tilayhteistyön tii-
vistämistä kaupunginkirjaston ja opetusviraston kanssa. Koulujen re-
montoinnin yhteydessä voidaan lisätä nuorisotoimen ja kansalaisyh-
teiskunnan mahdollisuuksia käyttää tiloja.  
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Jatkossa nuorisoasiainkeskus koordinoi muiden toteuttamia, nuorille 
suunnattuja kulttuuriprojekteja. Yhteisellä viestinnällä ja suunnittelulla 
voidaan parantaa merkittävästi projektien laatua sekä mahdollisuuksien 
saavutettavuutta. Lisäksi nuorisoasiainkeskus ja liikuntavirasto tiivistä-
vät yhteistyötään, jonka tuloksena nuorille voidaan tarjota yhä enem-
män matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Nuorisoasiainkeskus 
toteuttaa myös kumppaneidensa kanssa yhä enemmän tapahtumia eri-
tyisesti ydinkeskustassa. 

Kokonaisuutena nuorisoasiainkeskus on tarkistanut tilaverkkoaan vii-
meksi kuluneiden 3-4 vuoden aikana osana kaupunkistrategian mu-
kaista tilankäytön tehostamista. Nuorisotilojen neliömääriä on tiivistetty 
vastaamaan paremmin alueellisia tarpeita. Nuorisoasiainkeskuksen ta-
voitteena on ollut pysyä budjettiraamissa ja noudattaa strategiaohjel-
man tavoitetta pitää kokonaisneliömäärä sovitun suuruisena. Tässä on 
myös onnistuttu. 

Nuorisoasiainkeskukselle vuonna 2016 valmistuvien Viikin ja Maunulan 
nuorisotalojen kautta syntyy kuitenkin lisää kustannuksia, joiden katta-
minen nykyisestä budjetista tuottaa hankaluuksia. Vuonna 2016 lisä-
kustannuksia syntyy yksinomaan vuokrista 173 000 euroa ja vuonna 
2017 lisää nykyiseen 279 000 euroa. 

Toiseksi Herttoniemen-Laajasalon-Kruunuvuorenrannan palvelukoko-
naisuus lähestyy ratkaisua lähiaikoina. Ratkaisua etsitään nuorisotoi-
men, kirjaston ja työväenopiston yhteistyönä. 

Laajasalon uutta nuorisotaloa suunnitellaan vuokrahankkeena osaksi 
uutta Laajasalon kauppakeskusta. Kirjasto on sijoittumassa samaan 
kiinteistöön. Hankkeen kustannusvaikutukset selviävät toukokuussa 
2015. Kettutien nuorisotalolle etsitään toimintatilaa Herttoniemen met-
roaseman läheisyydestä, kun nykyisestä nuorisotilasta joudutaan luo-
pumaan asuntorakentamisen vuoksi. 

Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle suunnitellaan nuorille toi-
minnallista tilaa alustavasti 200–300 neliön verran. Iltakäyttöön sovel-
tuvat vuokratilat löytynevät alueen palvelukorttelista koulun ja liikunta-
hallin kokonaisuudesta. Vuosittaiset vuokrakustannukset ovat vähin-
tään 60 000 euroa. 

Lisäksi tilojen järjestelyt väistötilan osalta Malmilla, tilojen yhdistäminen 
Pohjois-Haagassa ja nuorisotalon peruskorjaus Jakomäessä aiheutta-
vat lisäkustannuksia, joiden tasoa on tällä hetkellä vaikea arvioida. 
Nuorisoasiainkeskus kehittää tilaverkkoaan siten, että valinnoissa ote-
taan huomioon alueellinen eriarvoisuus ja turvataan suuremmat toimin-
nalliset resurssit enemmän tukea tarvitsevissa kaupunginosissa. 
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Jos raami säilyy nykyisen tasoisena, nuorisoasiainkeskuksella tulee 
vuosina 2016 - 2018 olemaan vaikeuksia sopeuttaa toiminta raamiin. 
Viikin ja Maunulan nuorisotilojen valmistuminen tuo yksinomaan nuori-
soasiainkeskukselle lisää vuokrakustannuksia 173 000 euroa jo vuonna 
2016. Laajasalon ja Herttoniemen sekä muut yllä mainitut meneillään 
olevat tilajärjestelyt tuovat edelleen lisää kustannuksia. Toiseksi nuori-
soasiainkeskuksen käsityksen mukaan keskustan palvelujen täyden-
tämiseen soveltuu hyvin jo varsin pitkälle suunniteltu ja vuonna 2015 
aloittava Ohjaamo / Nuorten palvelupiste. Kolmanneksi nuorisoasiain-
keskus noudattaa edelleen kaupungin strategiaohjelmassa määriteltyä 
kokonaisneliömäärää ja sovittaa oman tilaverkkonsa sen mukaiseksi. 

Nuorisoasiainkeskus on kehittänyt osallistuvaa budjetointia nuorten 
alueellisen osallistumisen ja vaikuttamisen välineeksi. Se on osa nuor-
ten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. RuutiBudjetissa nuoret vaikuttavat 
nuorisoasiainkeskuksen toiminnan suunnitteluun ja varojen käyttöön. 
RuutiBudjetti tuo esille alueiden nuorten toiveet ja tarpeet. RuutiBudjetti 
on nyt vakiintumassa kokeilusta osaksi nuorisoasiainkeskuksen alueel-
lista vuosisuunnittelua ja -budjetointia. Tavoite on, että kahden vuoden 
sisällä osallistuvaa budjetointia sovelletaan nuorisotyön suunnittelussa 
kaikilla Helsingin asuinalueilla. Vuonna 2015 RuutiBudjetti laajenee 
kahdesta alueesta neljälle uudelle alueelle, jotka ovat Vuosaaren, Itäi-
sen ja Läntisen nuorisotyöyksiköt sekä Pasilan, Koskelan ja Viikin alue. 

Käsittely 

12.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä lisäsi kappaleen (3) loppuun: "Vuoden 2016 budjettiraamin 
tiukkuus on johtamassa tilaverkon karsimiseen." 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Mikko Vatka 

Lisätiedot 
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 

pekka.sihvonen(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BB88A5073-684E-4772-ADE3-D6E61B52C4FB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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20 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 11 muun talousarvioaloite                   
työllisyyden hoitamisesta 

HEL 2015-003172 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvion 2016 raamiin ja ta-
loussuunnitelman 2016 - 2018 pohjaan lisätään 8,0 milj. euroa työttö-
mien työllistämiseksi kaupungin tehtäviin ja tukityöllistämiseen. Osa 
määrärahasta esitetään käytettäväksi nuorisotakuun totuttamiseen ke-
hittämällä uusia työllistymispolkuja sekä palkkatuella työllistettyjen 
nuorten jatkotyöllistämiseen. 

Samalla esitetään, että ryhdytään toimiin uusien työpaikkojen luomi-
seksi kaupungin palveluihin ja luodaan kaupungille lisää kannattavaa 
liiketoimintaa kuten rakennusliike, uusiutuvan energian tuotantoa ja tie-
totekniikan sovellusten kehittämistyötä. 

Kaupunginhallitus viittaa lautakuntien ja työllistämistoimikunnan lausun-
toihin ja toteaa, että Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon linjaukset 
johdetaan kaupungin strategiasta. Kaupungin työllisyydenhoidon tarkoi-
tuksena on tukea asukkaiden hyvinvointia kehittämällä toimintatapoja 
työllisyysongelmien ratkaisemiseksi ja työttömyyden pitkittymisen eh-
käisemiseksi yhteistyössä työvoimahallinnon ja muiden toimijoiden 
kanssa. Työllisyyden hoidon erityisenä painopisteryhmänä ovat nuoret, 
maahanmuuttajat sekä 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saa-
neet. Määräraha mahdollistaa erityisryhmien ottamisen huomioon työl-
lisyyden hoidossa. 

Kaupungin työllisyydenhoidon toimintasuunnitelmassa on varattu 15,6 
milj. euroa kaupungin palkkatukityöhön, 8,5 milj. euroa tukityönä toteu-
tettavaan oppisopimuskoulutukseen ja 3,6 milj. euroa Helsinki-lisää yri-
tyksille ja yhdistyksille nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. 
Palkkatuetun työn määrärahalla toteutetaan noin 7 200 palkkatuetun 
työn kuukautta, mikä tarkoittaa noin 1 100 henkilön palkkaamista kuu-
den kuukauden mittaiseen työsuhteeseen kaupungin virastoissa ja lii-
kelaitoksissa. Kaupungilla opiskelee työllisyysmäärärahoin oppisopi-
muskoulutuksella keskimäärin 285 henkilöä/kuukausi. Vuonna 2015 
oppisopimuskoulutuksen työllisyysmäärärahoin aloittaa noin 130 henki-
löä.  

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin strategiassa olevat Tulevai-
suustiski ja Respa-hanke ovat osa nuorten yhteiskuntakuun toteutta-
mista. Tulevaisuustiskin asiakkaita ovat kaikki tukea haluavat perus-
koulun päättäneet 15–17 -vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman toisen as-
teen koulutuspaikkaa. Tulevaisuustiskin tavoitteena on, että nuori moti-
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voituu oman tulevaisuuden suunnittelusta ja löytää itselleen sopivan 
polun opiskeluun ja työhön. Tulevaisuustiskin asiakkaita on vuosittain 
vähintään 500 ja asiakkuus voi olla joko lyhyt- tai pitkäkestoista. Res-
pa-hanketta jatketaan kaupunginvaltuuston myöntämällä erillisrahoituk-
sella vuoden 2016 loppuun saakka. Respa-hankkeen toiminnan tavoit-
teena on ohjata työhön tai pitkäkestoiseen koulutukseen niitä yhteis-
kuntatakuun piiriin kuuluvia alle 30-vuotiaita työttömiä helsinkiläisiä, joil-
le ei TE-toimiston toimenpitein ole löytynyt ratkaisua tilanteeseen kol-
men kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Respassa 
työskentelee noin 20 uravalmentajaa tehden nuoren kanssa yksilöllisiä 
työllistämissuunnitelmia ja tukien nuorta suunnitelmien toteuttamisessa. 

Nuorten työllisyyden edistämiseksi ja opintopolkujen löytämisen onnis-
tumiseksi Helsinki perustaa keskustaan monialaisen ja ennaltaehkäise-
vän nuorten palvelupisteen. Vuoden 2015 aikana aukeava Ohjaamo 
Helsinki -palvelukokonaisuus palvelee alle 30-vuotiaita nuoria matalan 
kynnyksen palvelumallilla kohti työtä ja koulutusta. Hankkeen tavoittee-
na on luoda hallintokuntarajat ylittävä palvelumalli ja yhteinen työote, 
jolla nuori saa monialaiset palvelut. Hanke toteutetaan pääosin Euroo-
pan sosiaalirahaston rahoituksella ja ESR-rahoituspäätös vuodelle 
2016 on noin 1,4 milj. euroa. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että työllisyydenhoidossa aiotaan pa-
nostaa palveluiden että asiakasohjauksen kehittämiseen niin, että jat-
kossa kaupungin järjestämien työllisyyden toimenpiteiden vaikuttavuus 
paranisi. Yllä mainituissa hankkeissa tapahtuvan asiakasohjauksen ke-
hittämisen lisäksi tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia polkuja 
työelämään. Erityisesti yritysten rooli sekä työkokeilu-, oppisopimus-
koulutus- että työpaikkojen tarjoajana on merkittävä. Työpaikkatarjon-
nan monipuolistaminen on kaupungin hallintokuntien, yritysten ja järjes-
töjen yhteinen haaste vastatakseen työttömien tarpeeseen.  

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 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 asia 27  

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 
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Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 83 

HEL 2015-003172 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Opetusvirasto toteuttaa nuorisotakuuta toimialarajat ylittäen yhdessä 
muiden hallintokuntien kanssa. Nuorisotakuun kohderyhmän, alle 30-
vuotiaiden työllistymisen kannalta koulutus on ensisijaista. Helsinkiläi-
sistä 20–29-vuotiaista 20 % eli yli 21 000 ei ole suorittanut perusasteen 
jälkeistä tutkintoa. Opetusvirasto tarjoaa nuorten työllistymisen edistä-
miseksi erilaisia vaihtoehtoja osaamisen kartuttamiseen ja toisen as-
teen koulutuksen suorittamiseen. 

Helsingin kaupunki 200-vuotta juhlarahalla toimeenpantu avoin ammat-
tiopisto edistää nuorten työllistymistä tarjoamalla koulutuksen ja työ-
elämän ulkopuolella oleville nuorille väylän ammatilliseen koulutukseen. 
Avoimessa ammattiopistossa on mahdollista saattaa myös peruskoulu-
opinnot loppuun. Yhteistyössä kaupunginkanslian työllisyydenhoidon 
kanssa avoin ammattiopisto toteuttaa työkokeilujen ja palkkatukitöiden 
opinnollistamista. Opinnollistamisella osoitetaan työvaltaisessa oppi-
misympäristössä hankittu osaaminen, joka voidaan myöhemmin tunnis-
taa ja tunnustaa osaksi opintoja.  

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) on suunnattu pelkän perus-
koulun varaan jääneille 20–29-vuotiaille nuorille. Nuorten aikuisten 
osaamisohjelmassa käynnistetään opinnot, totutellaan opiskelurytmiin, 
kiinnitetään huomiota elämänhallintaan, opiskellaan työllistymistä edis-
täviä lupakortteja sekä hankitaan työelämätaitoja. Ammattitreenijakson 
jälkeen siirrytään alakohtaisiin opintoihin. 

Oppisopimuskoulutus yhdistää työn ja koulutuksen. Nuorisotakuun 
myötä oppisopimuskoulutusta on kehitetty erityisesti nuorten tarpeita 
vastaavaksi (mm. tuettu oppisopimus ja 2+1 malli). Uuteen ammatilli-
seen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sisältyy 
oppisopimuksen ennakkojakso. Oppisopimuksen ennakkojakso tarjoaa 
mahdollisuuden nuorelle kokeilla useampia itseä kiinnostavia aloja ja 
tukee oppisopimuspaikan löytämisessä. 

Helsingin kaupunki on monialainen työnatajana, jonka työnantajaroolia 
voitaisiin oppisopimustyöpaikkojen tarjoajana edelleen vahvistaa esim. 
nuorten oppisopimuskoulutuksessa. Nuorten kouluttaminen oppisopi-
muksella takaisi kaupungille osaavaa henkilöstöä tulevaisuudessa. Yrit-
täjyyden opiskelemista oppisopimuksella tulisi myös kehittää. 
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Ohjaamo Helsinki tarjoaa nuorille uudenlaisen palvelukokonaisuuden 
koulutuksen ja työllistymisen varmistamiseksi. Ohjaamo Helsinki on 
kaupungin (opetusvirasto, kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveysvirasto 
sekä nuorisoasiainkeskus) ja TE-palveluiden yhteistyönä valmisteltu 
ESR-rahoituksella toteutettava monialainen nuorten palvelupiste, joka 
kokoaa nuoren elämänkulun kannalta keskeiset (mm. koulutus, talous, 
työ, terveys, asuminen ja vapaa-aika) palvelut ns. yhden oven periaat-
teen mukaisesti. Avoimet opinnot sekä etsivä nuorisotyö tulevat ole-
maan kiinteässä yhteydessä Ohjaamo Helsinkiin. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Liisa Pohjolainen 

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

anna.lyra-katz(a)hel.fi 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 § 183 

HEL 2015-003172 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

”Helsingissä kaupunkitasoinen työllisyydenhoito kuuluu kaupungin-
kanslian elinkeino-osastolle. Vain pieni osa kaupungin työllisyyden hoi-
don määrärahoista on sosiaali- ja terveysviraston käytössä. Pääosa 
sosiaali- ja terveysviraston työllisyyden hoidon määrärahasta koostuu 
työmarkkinatuen kuntaosuudesta. 

Helsingissä työttömyys on jatkanut kasvuaan. Helmikuussa 2014 työt-
tömyysaste oli 10,3 % ja vuotta myöhemmin 11,8 %.  

Työmarkkinatuen maksuperusteet muuttuivat vuonna 2015 (ns. sak-
komaksu). Vuosina 2006–2014 kunnat rahoittivat 50 % työttömyysajan 
työmarkkinatuesta, jos tuen saajan työttömyysajan tukipäivien kertymä 
oli vähintään 500 päivää. Vuoden 2015 alussa kuntien rahoitusvastuu 
laajeni vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin. 300–999 
päivää tukea saaneiden osalta kunnan rahoittama osuus on 50 %. Vä-
hintään 1 000 päivää tukea saaneiden työttömyysajan työmarkkina-
tuesta kunnat ovat rahoittaneet vuodesta 2015 alkaen 70 %. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 1 472 asia-
kasta. Vuonna 2015 asiakasmäärä tulee olemaan 1 800. Palkkatuki-
työhön oli Helsingissä vuonna 2014 varattuna 19 412 000 euroa, jolla 
saatiin 8 200 palkkatukityökuukautta (1 032 henkilöä). 
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyjä määrärahalisä-
yksiä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Vaikka pitkäaikaistyöttömyys on riski terveydelle ja hyvinvoinnille, eh-
dotetut määrärahalisäykset eivät merkittävällä tavalla vähentäisi työt-
tömyydestä aiheutuvia haittoja. Lisäksi työttömille on olemassa muita 
toimintamuotoja, jotka vähentävät terveys- ja hyvinvointihaittoja.  

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

Lisätiedot 
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404 

timo.hakala(a)hel.fi 
 

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 50 

HEL 2015-003172 T 00 00 03 

Lausunto 

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Nuorisolautakunta kantaa huolta nuorten korkeasta työttömyysasteesta 
Helsingissä ja toteaa, että kaupunki voisi kantaa nuorten työllistymises-
tä suurempaa vastuuta. Nuorten työllistymisen edellytysten parantami-
seen käytettävien resurssien ja niiden kohdentamisen logiikan tarkaste-
lu on nuorisolautakunta näkemyksen mukaan erittäin ajankohtaista. Pe-
rinteisten mallien ohella tahtotilaa kokeiluille on olemassa, esimerkkinä 
vaikkapa Ruudin ydinryhmän nuorten aloitteesta syntynyt idea nuorten 
kesätyösetelistä, jota pilotoidaan Helsingissä vuonna 2015 ja joka tar-
joaa yli 2 000 nuorelle mahdollisuuden kesätyökokemuksiin. Kyseessä 
on kaksivuotinen kokeilu, jossa Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa 
työnantajalle, joka palkkaa 9-luokkalaisen nuoren kesäksi töihin ke-
säsetelillä 1.6.–16.8.2015 välisenä aikana. Kokeilualueina toimivat Hel-
singin itäinen, kaakkoinen ja koillinen suurpiiri. 

Toisena uutena avauksena nuorten työllisyyden edistämiseksi ja opin-
topolkujen löytämisen onnistumiseksi Helsinki perustaa keskustaan 
monialaisen ja ennaltaehkäisevän nuorten palvelupisteen. Vuoden 
2015 aikana aukeava Ohjaamo Helsinki tarjoaa nuorille mahdollisuu-
den saada eväitä elämän eri tilanteisiin yhden oven kautta. Nuori voi 
tulla anonyymisti ja ilman ajanvarausta minkä tahansa asian kanssa; 
kysyä pisteestä erilaisia elämäänsä liittyviä asioita, saada yleisohjausta, 
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neuvontaa sekä tietoa, mutta myös tukea työelämän ja koulutuksen ky-
symyksiin. Tila tulee sijaitsemaan Kampissa ja toiminta on tarkoitettu 
Helsingissä oleville 15- 29-vuotiaille. 

Ohjaamo Helsinki vastaa nuorten työllisyydenhoidon kehittämisen tar-
peeseen ja on huomattava osa nuorisotakuun toteuttamista Helsingissä. 
Sen ohella muut nuorten työllisyydenhoitoon kuuluvat palvelut jatkavat 
ennallaan. Ohjaamo Helsingin tarkoitus ei ole korvata olemassa olevia 
palveluita, vaan parantaa selkeästi nykyistä tilannetta tarjoamalla uu-
denlainen malli ja monialainen kehittämisalusta, jolla voidaan laaja-
alaisesti lisätä nuorten hyvinvointia ja osallisuutta, tukea nuorten it-
senäistymistä, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä turvallisuuden tunnetta 
kaupungissa. Hanke toteutetaan pääosin Euroopan sosiaalirahaston 
rahoituksella ja ESR -rahoituspäätös on kokonaisuudessaan yli 3 mil-
joonaa euroa, jonka lisäksi kaupungin eri hallintokunnat ovat varautu-
neet noin 1 miljoonaan euron omarahoitusosuuteen. Hankkeen keskei-
sinä toteuttajina ovat kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveysvirasto, ope-
tusvirasto, nuorisoasiainkeskus, sekä TE-toimisto. Ohjaamo Helsinki on 
osa valtakunnallista nuorisotakuun toimenpidekokonaisuutta. 

Nuorisolautakunta totesi kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen työllisyy-
den hoitamiseen kohdentuvaa talousarvioaloitetta koskeneessa lau-
sunnossaan 16.5.2013 seuraavaa: 

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

Tällä hetkellä nuorisoasiainkeskus näkee, että edellä mainittu näkö-
kulma on edelleen ajankohtainen ja huolimatta haastavasta tilanteesta 
työllisyyden osalta, on yhä paikallaan kehittää sellaisia malleja, jotka 
tähtäävät välityömarkkinoiden sijasta aitoihin työpaikkoihin ja työelä-
mään sijoittumiseen. 

Helsingin kaupungin tehtävien määrä on viime vuosina kasvanut, kuten 
valtuutettu Hakanen aloitteessaan tuo esiin. Paine henkilöstön työssä 
suoriutumisesta vaihtelee tehtävistä ja virastoista riippuen, tämä on ha-
vaittavissa esimerkiksi työhyvinvointia ja työssä jaksamista mittaavassa 
Kunta10-tutkimuksessa. Viitaten aiempaan lausuntoonsa 16.5.2013 
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valtuutettu Hakasen työllisyyden hoitamiseen kohdentuvaa talousarvio-
aloitetta koskien, nuorisoasiainkeskus pitää edelleen kaupungin työnte-
kijöiden työssä jaksamisen ja laajemmin työhyvinvoinnin kehittämistä 
tärkeänä. Nuorisoasiainkeskus toteaa edellä mainitun aiemman lausun-
tonsa mukaisesti, että henkilöstön määrän suhde lisääntyneisiin tehtä-
viin ja siitä seuraavat mahdolliset vaikeudet työtehtävistä suoriutumi-
sessa pitäisi ratkaista jollakin muulla keinoin kuin työllisyydenhoidon 
toimenpitein.  Ne ovat usein lähtökohtaisesti johtamisen, työn mitoituk-
sen ja resursoinnin kysymyksiä joiden kestävä ratkaiseminen edellyt-
täisi näihin asioihin paneutumista. Työllisyydenhoidon määrärahoja li-
sääminen on tässä tapauksessa toissijainen keino, eikä auta ratkaise-
maan varsinaista kysymystä. 

Käsittely 

12.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä lisäsi kappaleen (2) alkuun: "Nuorisolautakunta kantaa huolta 
nuorten korkeasta työttömyysasteesta Helsingissä ja toteaa, että kau-
punki voisi kantaa nuorten työllistymisestä suurempaa vastuuta." 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Marko Luukkanen 

Lisätiedot 
Martti Poteri, toimistopäällikkö, puhelin: 310 71687 

martti.poteri(a)hel.fi 
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21 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja kuuden muun talousarvioaloite         
kaupungin henkilöstön asemasta 

HEL 2015-003173 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2016 talousarvion raa-
miin ja vuosien 2016–2018 taloussuunnitelman pohjaan lisätään 20 milj. 
euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseen 
ns. Helsinki-lisällä tai muulla henkilöstöryhmien kanssa sovittavalla ta-
valla. 

Talousarvioaloitteessa samalla esitetään, että talousarviossa luovutaan 
lähinnä menojen karsimiseen ja henkilöstön kuormituksen lisäämiseen 
johtaneista yksipuolisista tuottavuustavoitteista. Lisäksi esitetään, että 
tuottavuuden sijasta asetetaan yhteistyössä henkilöstön edustajien 
kanssa ja palvelujen käyttäjiä kuullen tavoitteet, jotka koskevat palvelu-
jen vaikuttavuuden lisäämistä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että valtakunnalliset virka- ja työehtosopi-
mukset ovat voimassa 1.3.2014–31.1.2017. Sopimus perustuu työ-
markkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttamiseen osana 
Työllisyys- ja kasvusopimusta. Helsinki noudattaa valtakunnallisista 
kunta-alan palkkasopimusta. Palkkasopimusratkaisut mahdollistavat 
palkitsemisen hyvistä työsuorituksista, mikä on myös kaupungin strate-
ginen tavoite. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsingin kaupungin palkitsemis-
järjestelmä muodostaa monipuolisen kokonaisuuden, jolla tarkoitetaan 
rahapalkan lisäksi palkkioita, henkilöstöetuja ja aineettomia työelämän 
laatutekijöitä.  

Työvoiman saatavuuden takaamiseksi tulevina vuosina on tarkoituk-
senmukaista kehittää palkitsemisjärjestelmiä strategiaohjelman mukai-
sesti osana tuottavuus- ja työhyvinvointitavoitteita muun muassa lisää-
mällä tavoitteiden toteutumisen sidotun ja yksilöllisiä vaihtoehtoja tar-
joavan palkitsemisen osuutta. Ryhmäpalkitsemisen keskeisimmällä vä-
lineellä, tulospalkkiojärjestelmällä, palkitaan vuosittaisissa tulostavoit-
teissa onnistumisesta. Vuosittaiset tulostavoitteet perustuvat kaupun-
ginvaltuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin talousarviossa ja kau-
pungin strategiaohjelman päämääriin. Sen lisäksi virastoissa määritel-
lään omaan toimintaan soveltuvat tavoitteet yhteistyössä henkilöstön 
kanssa. Kaupungin yhteistoimintajärjestelmän mukaisesti myös talous-
arviosuunnitelmat käsitellään henkilöstön edustajien kanssa, josta he 
antavat vuosittain lausuntonsa. Edellä mainitulla tavoilla henkilöstö on 
mukana määrittelemässä keskeisiä tavoitteita kaupungilla.  
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Kaupungin tavoitteena on osallistaa henkilöstöä laajemmin päätöksen-
tekoon, mihin liittyen on käynnistetty kehittämishanke.  

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että palkkauksen lisäksi muun muas-
sa henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä, työolosuh-
teisiinsa, työaikoihin ja työympäristöön ovat merkittävä työmotivaation 
ja -hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Nämä lisäävät työtehokkuutta ja pa-
rantavat tuloksia, jotka myötävaikuttavat kuntalaisten terveyteen ja hy-
vinvointiin. Helsingin kaupungin tunnettuutta ja houkuttelevuutta työn-
antajana tulee edistää kehittämällä palkitsemisjärjestelmän kokonai-
suutta edellä mainitut työelämän laatutekijät huomioon ottaen. 

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 HEL 2015-003173 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 
asia 28 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 82 

HEL 2015-003173 T 00 00 03 

Lausunto 

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:  

Opetuslautakunta toteaa, että ennusteen mukaan opetusviraston asia-
kasmäärä kasvaa. Vuonna 2016 arvioidaan, että viraston kokonais-
asiakasmäärä kasvaa noin 1 500:lla eli noin 2,5 % verrattuna vuoteen 
2015. Eniten kasvua on perusopetuksessa. Oppilasmäärän kasvusta 
johtuen suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen opettajatarve 
kasvaa. 

Suhteellisesti eniten asiakasmäärän ennakoidaan kasvavan ruotsinkie-
lisessä päivähoidossa, jossa lapsimäärä kasvaa vuonna 2016 yli 100 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BDD26CE5D-BDDD-4859-9355-532FFDF74543%7D&vsId=%7B90C39462-5A74-4980-B419-3B4376475EF9%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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lapsella eli 6 %. Päivähoidossa päivähoitoasetuksen mitoitukset sääte-
levät hoito- ja kasvatushenkilöstön määrää suhteessa päivähoidossa 
olevien lasten määrään. Tämä tarkoittaa henkilöstön lisäystä hoito- ja 
kasvatustehtäviin. 

Opetusviraston henkilöstöstä kolme neljäsosaa on opettajia sekä hoito- 
ja kasvatushenkilökuntaa. Opetushenkilöstöllä on pääsääntöisesti kor-
keakoulututkinto. 

Opettajavirkoihin on paljon hakijoita suomenkielisissä peruskouluissa ja 
lukioissa. Vuoden 2014 virkahaussa oli haettavana 196 vakinaista 
opettajan tehtävää. Niihin tuli 6 790 hakemusta. Tehtäviin kelpoisuus 
oli 5 575 hakijalla. Tästä huolimatta erityisluokanopettajat ovat työvoi-
mapularyhmä, hakijoista vain 28 prosentilla oli virkoihin kelpoisuus. 

Ruotsinkielisissä peruskouluissa ja lukioissa kelpoisten opettajien saa-
tavuus on heikompi kuin suomenkielisissä kouluissa. Vuoden 2015 en-
simmäisessä virkahaussa 53 vakinaiseen tehtävään tuli 477 hakemus-
ta. Tehtäviin kelpoisuus oli 34 prosentilla hakijoista. Ruotsinkielisissä 
kouluissa ongelmana on erityisesti kelpoisten hakijoiden vähäinen 
määrä.  

Ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammattiopistossa ja Stadin ai-
kuisopistossa on kevään 2015 aikana ollut haettavana 74 opettajan va-
kinaista tehtävää, joihin on ollut 700 hakijaa. Kuitenkin tekniikan ja lo-
gistiikan alalla on pulaa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. 

Ruotsinkielisessä päivähoidossa kelpoisten hakijoiden vähäisyys on 
suuri ongelma. Lastenhoitajan tehtäviä oli keväällä 2015 haettavana 43, 
joihin tuli 266 hakemusta. Kelpoisia hakijoita oli 37 henkilöä. Lastentar-
hanopettajan tehtäviä oli haettavana 19, joihin tuli 93 hakemusta, mutta 
kelpoisia hakijoita oli vain 34 hakijaa. 

Keskimäärin Helsingin kaupungin opettajan tehtävät kiinnostavat haki-
joita hyvin ja hakijoita on paljon. Poikkeuksena ovat työvoimapularyh-
mät. Työvoimapularyhmissä ongelmana on yleissivistävän koulutuksen 
ja päivähoidon osalta se, että henkilöitä ei kouluteta tarpeeksi ja koulu-
tusta järjestetään muualla kuin Helsingissä. 

Helsinki-lisää voisi harkita opetustoimen henkilöstön tehtävien vaati-
vuuden lisääntymisen vuoksi. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Tarja Malmivirta, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 86235 

tarja.malmivirta(a)hel.fi 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 § 182 

HEL 2015-003173 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä ja huolehtii henkilöstönsä 
ammattitaidosta, osallistumisen mahdollisuuksista sekä työhyvinvoin-
nista. Ammattitaitoa tuetaan mm. osaamisen kehittämisen suunnitelmin, 
kehityskeskusteluin ja ammatillisin koulutuksin. Virastossa on uusittu 
2.2.2015 lukien yhteistoimintaperiaatteet ydinajatuksena arjen yhteis-
toiminta työyhteisöille. Syksyllä 2014 Helsingin kaupungissa tehtiin työ-
hyvinvointikysely Kunta10, jonka tulosten pohjalta työyhteisöt etsivät ja 
nimeävät kehittämisen kohteet.  

Viraston palkkarakennetta tarkastellaan ja kehitetään tehtävien vaati-
vuuden arvioinnin kautta. Tämän työskentelyn tavoitteena on vuoden 
2015 loppuun mennessä käydä läpi viraston kaikkien Kvtes:n mukais-
ten palkkaliitteiden eli palkkaryhmien osalta mahdolliset harmonisointi-
tarpeet. Harmonisointitarpeiden toteuttaminen on ensisijaista käytettä-
vissä olevien palkkamäärärahojen puitteissa. Helsingin kaupungin ni-
mike- ja palkkalausuntomenettelyn mukaisesti voidaan tehdä palkan-
tarkistuksia, mikäli tehtävän vaativuus on olennaisesti muuttunut. Mah-
dollista on myös palkita henkilöstöä mm. kertapalkkioin esimerkiksi an-
siokkaasta kehittämisestä työssään. 

Sosiaali- ja terveysvirasto toimii kaupungin yleisten sopimusten puit-
teissa eikä Helsinki-lisän käyttö ole yksittäisen hallintokunnan päätettä-
vissä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Palkkauksen lisäksi mm. henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaan 
työhönsä ja työolosuhteisiinsa ovat merkittäviä työmotivaatioon ja -
hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Nämä taas lisäävät työtehokkuutta ja 
parantavat tuloksia, jotka myötävaikuttavat kuntalaisten terveyteen ja 
hyvinvointiin." 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen 

Lisätiedot 
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440 

elise.farlin(a)hel.fi 
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Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 49 

HEL 2015-003173 T 00 00 03 

Lausunto 

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausuntona talousarvioaloitteeseen nuorisoasiainkeskus toteaa, että 
nuorisoasiainkeskuksen rekrytoinneissa on ollut runsaasti hakijoita, 
myös suurimman ammattiryhmän eli nuoriso-ohjaajien rekrytoinneissa. 
Nuorisoasiainkeskuksen henkilöstön keski-ikä on kaupungin nuorin eli 
43,1 vuotta. Vanhuuseläkeiän saavuttaa seuraavan kolmen vuoden ku-
luessa puolestaan ainoastaan 8 henkilöä. Nuorten määrä tulee myös 
kasvamaan lähivuosina merkittävästi. 

Nuorisoasiainkeskuksen suunnantarkistukseen on osallistunut koko 
henkilöstö, toteuttaen vuonna 2014 muun muassa yli 1 000 nuorta ta-
voittaneet havainnoinnit ja haastattelut. Valmisteilla olevaa organisaa-
tiouudistusta toteutetaan laajasti henkilöstöä osallistavalla ja keskuste-
levalla tavalla. Nuorisotyötä kehitetään vahvasti myös yli hallintokunta-
rajojen, muun muassa opetusviraston, kaupunginkirjaston sekä sosiaa-
li- ja terveysviraston kanssa. Nuorisoasiainkeskus katsoo, että työtä 
kehittävä ote on keskeinen osa nuorisotyötä.  

Aloitteessa mainittuun palvelujen vaikuttavuuden lisäämistä koskevaan 
tavoitteeseen nuorisoasiainkeskus suhtautuu myönteisesti. Palvelujen 
laatutekijät ovat erittäin tärkeitä nuorten erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin 
vastattaessa. Virasto selvittää parhaillaan toimintansa pitkän aikavälin 
vaikutuksia Hyvä vapaa-aika -hankkeen avulla. Hankkeessa seurataan 
yläasteikäisten elämää 4 vuoden ajan pilottialueilla. 

Nuorisoasiainkeskuksen säännöllisen työajan keskiansio oli vuonna 
2014 vakinaisessa työsuhteessa miehillä 2 926 euroa kuukaudessa, vrt. 
koko kaupunki 3 246 e/kk. Erotus oli 320 euroa kuukaudessa. Nuori-
soasiainkeskuksen vakinaisessa työsuhteessa olevien naisten säännöl-
lisen työajan keskiansio oli vastaavasti 2 827 euroa kuukaudessa, vrt. 
koko kaupunki 2 871 e/kk. Erotus oli 44 euroa. 

Nuorisoasiainkeskuksen suurimman ammattiryhmän eli nuoriso-
ohjaajien keskimääräinen tehtäväkohtainen palkka on noin 100 euroa 
pienempi kuin sosiaali- ja terveysviraston palveluksessa olevien sosi-
aaliohjaajien. Aloitteessa mainittua palkkatason nousutavoitetta nuori-
soasiainkeskus pitää erityisesti oman henkilöstönsä osalta siten perus-
teltuna. 
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Helsinki-lisän idean taustalla oleva ajatus kompensoida palkkatasolla 
joltakin osin pääkaupungin muuta maata korkeampia asumiskustan-
nuksia voitaneen myös pitää kannatettavana edellyttäen, että samalla 
kaupungin tuottavuuskehitys pysyy suotuisana ja  kokonaistalous vah-
vistuu. Nykyisessä talouden taantumassa nuorisoasiainkeskus ei näe 
mahdollisuuksia palkkojen Helsinki-lisälle. 

Esittelijä 
osastopäällikkö 
Marko Luukkanen 

Lisätiedot 
Marko Luukkanen, osastopäällikkö, puhelin: 89130 

marko.luukkanen(a)hel.fi 
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22 
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 47 muun talousarvioaloite                    
kirjastomäärärahoista 

HEL 2015-003174 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunginkirjaston vuoden 2016 
talousarvion raamiin ja taloussuunnitelmaan 2016 - 2018 lisätään 1,0 
milj. euroa kullekin vuodelle ja vuodelle 2018 vielä lisäksi 1,0 milj. eu-
roa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunginvaltuuston hyväk-
symässä talousarviossa 2015 ja taloussuunnitelmassa 2015 - 2017 to-
detaan seuraavasti: ”Keskustakirjastohankkeen toteutuessa, vähintään 
puolet käyttötalouden toimintamenojen nousupaineesta katetaan kirjas-
totoimen toimintamenojen sisältä tai uusilla kirjastotoimen ulkopuolisilla 
tulolähteillä. Käyttötalouden kulujen nousun estämiseksi etsitään ulkoi-
sia rahoituskanavia ja pyritään muodostamaan keskustakirjastosta hal-
lintomalliltaan säätiö, mikäli perusteltua. Samalla tavoitteeksi asetetaan, 
että kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla lisätään vuotui-
sia tuloja”. 

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että tulojen lisääminen kumppanuuksien ja kaupallisten toimi-
joiden avulla on keskustakirjaston osalta konkretisoitumassa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkirjasto pyrkii parantamaan 
palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta toimintoja uudelleen organi-
soimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa, tiivistämällä yhteistyötä 
muiden kirjastojen kanssa ja kehittämällä prosesseja ja toimintamalleja. 
Kaupunginkirjasto osallistuu keskustakirjastotehtävänsä mukaisti valta-
kunnallisten tai kuntarajat ylittävien kirjastoalan tietojärjestelmien kehit-
tämiseen muun muassa Kansalliskirjaston, maan muiden kirjastojen 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Sähköisiä asiointimahdolli-
suuksia kehitetään asiakassuhteen hoitoon sekä etsitään teknisiä rat-
kaisuja asukasviestintään että kirjastotilojen omatoimiseen käyttöön.  

Kaupunginkirjaston nykyinen henkilöstön taso on riittävä takaamaan 
laadukkaat kirjastopalvelut. Kirjastojen alueellinen ja valtakunnallinen 
yhteistyö on lisääntynyt ja Helmet-verkkosivuston käyttöönotto on te-
hostanut henkilöstöresurssien käyttöä. Tämä on mahdollistanut henki-
löstön joustavan hyödyntämisen takaamalla laadukkaat kirjastopalvelut 
alueellisesti tasapuolisesti. 

Kaupunginhallitus toteaa, että nykyinen kirjastoverkon muotoutuminen 
ja kehittyminen on seurannut kaupungin yleistä kehitystä ja uusia kir-
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jastoja on perustettu kaupungin kasvaessa uusille alueille. Kaupungin-
hallitus toteaa lopuksi, että strategiaohjelman 2013 - 2016 mukaan 
kaikkien hallintokuntien on laadittava tilankäyttöohjelmat ja tehostamis-
suunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä 
palvelujen ja työn uudet muodot. Tavoite on, että kaupungin 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. 

Kaupunginkirjaston määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään 
loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. 

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 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 29 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.05.2015 § 70 

HEL 2015-003174 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodel-
le 2015 kokouksessaan 12.11.2014. Talousarviossa todetaan:  

”Keskustakirjastohankkeen toteutuessa, vähintään puolet käyttötalou-
den toimintamenojen nousupaineesta katetaan kirjastotoimen toimin-
tamenojen sisältä tai uusilla kirjastotoimen ulkopuolisilla tulolähteillä. 
Käyttötalouden kulujen nousun estämiseksi etsitään ulkoisia rahoitus-
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kanavia ja pyritään muodostamaan keskustakirjastosta hallintomallil-
taan säätiö, mikäli perusteltua. Samalla tavoitteeksi asetetaan, että 
kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla lisätään vuotuisia tu-
loja”. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa Yrjö Hakasen ja 47 muun valtuu-
tetun allekirjoittaman talousarvioaloitteen olevan ristiriidassa edellä si-
teeratun valtuuston lausuman kanssa. Samalla lautakunta toteaa, että 
tämä budjettiin 2015 liittynyt poliittinen neuvottelulinjaus on liian ahdas 
kirjastotoimen tulevalle rahoitukselle ja johtaisi kirjaimellisesti tulkittuna 
helposti joko lähikirjastojen tulevaisuuden uhkaan tai ydinkeskustan jul-
kiseksi kulttuuri- ja monitoimitilaksi tarkoitetun keskustakirjaston toimin-
tojen kohtuuttomaan kaupallistumiseen. Lautakunta suosittaa kaupun-
ginvaltuustolle, että tulevissa budjettipäätöksissä 2016 -18 linjausta 
muutetaan väljempään suuntaan kansalaisille tärkeiden lähikirjastojen 
toiminnan turvaamiseksi. 

On erittäin haastavaa säilyttää koko nykyinen kirjastoverkko, kun kirjas-
ton tulee kattaa vähintään puolet keskustakirjaston aiheuttamasta käyt-
tömenojen lisäyksestä omien käyttömenojensa sisältä. Samaan aikaan 
väkiluku kasvaa ja kaupunkirakenne tiivistyy. Tämä lisää kysyntää 
kaikkien nykyisten kirjastojen palveluille.  

Kirjaston käyttömenoja kasvattavat keskustakirjaston lisäksi remontoi-
tuna avattava Töölön kirjasto sekä Maunulan kirjaston uudisrakennus, 
molemmat vuodesta 2016 alkaen. Herttoniemen ja Laajasalon kirjas-
toille ollaan etsimässä tiloja, joiden vuokrataso on korkeampi kuin nyky-
tilojen.   

Kaupunginkirjasto hakee valtuustolausuman edellyttämää tehokkuutta 
sekä sisäisin muutoksin että yhteistyöllä muiden kirjastojen kanssa. 
Työprosesseja ja logistiikkaa järjestetään uudelleen. Tavoite on kehit-
tää järjestelmät huippukuntoon keskustakirjaston valmistumiseen men-
nessä. Muun muassa työvoimavaltaisen varausten käsittelyn sujuvoit-
taminen on jo aloitettu. Laskelmia muutosten vaikutuksesta ei kuiten-
kaan vielä pystytä esittämään.  

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 antaman lausuman seurauksena kir-
jasto varautuu myös hoitamaan keskustakirjaston henkilöstötarpeen 
nykyisellä henkilöstöllään ja mahdollisilla ulkoa ostetuilla lisäpalveluilla.     

Tulojen lisääminen kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla 
on keskustakirjaston osalta konkretisoitumassa. 

Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että valtuuston 
12.11.2014 edellyttämä selvitys keskustakirjaston mahdollisesta sääti-
öittämisestä ja muista talouden uudelleenjärjestelyistä on käynnisty-
mässä. 
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Käsittely 

12.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Risto Kolanen: Lisäys lausuntoon kolmannen kappaleen loppuun: 

Samalla lautakunta toteaa, että tämä budjettiin 2015 liittynyt poliittinen 
neuvottelulinjaus on liian ahdas kirjastotoimen tulevalle rahoitukselle ja 
johtaisi kirjaimellisesti tulkittuna helposti joko lähikirjastojen tulevaisuu-
den uhkaan tai ydinkeskustan julkiseksi kulttuuri- ja monitoimitilaksi tar-
koitetun keskustakirjaston toimintojen kohtuuttomaan kaupallistumi-
seen. Lautakunta suosittaa kaupunginvaltuustolle, että tulevissa budjet-
tipäätöksissä 2016-18 linjausta muutetaan väljempään suuntaan kan-
salaisille tärkeiden lähikirjastojen toiminnan turvaamiseksi. 

Kannattajat: Johanna Sumuvuori 

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. 

Esittelijä 
kirjastotoimen johtaja 
Tuula Haavisto 

Lisätiedot 
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500 

tuula.haavisto(a)hel.fi 
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