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Valtuutettu Sirkku Ingervon talousarvioaloitteeseen koiraveron 
poistamisesta Helsingissä 

HEL 2017-001303 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2018 ja 
suunnitelmakauden budjettia koiraveroa ei enää Helsingissä peritä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2018 talousarvioehdotukseen 
sekä vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmaan ei sisälly koiraveron peri-
mistä Helsingissä vuodesta 2018 alkaen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Sirkku Ingervon talousarvioaloite kvsto 1.2.2017 asia 43 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2F6B4FD1-BD61-C8F7-8527-59FF14300000%7D&vsId=%7B3D47D734-F859-CC59-8E1C-59FF14300004%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Valtuutettu Matti Enrothin ja 18 muun valtuutetun talousarvioaloite, 
koskien Pakilassa ja Paloheinässä pitkään esillä olleiden liikenne-
hankkeiden toteuttamista 

HEL 2017-001310 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki ryhtyy toimiin Osuus-
kunnantien pyörätiehankkeen toteuttamiseksi sekä Pakilantien liikenne-
suunnittelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi Pirjontien ja Kuusmiehen-
tien väliselle alueelle. 

Khs viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
Osuuskunnantie on Pakilantien länsipuolella tonttikatu ja itäpuolella 
paikallinen kokoojakatu, jonka keskimääräinen liikennemäärä on noin 
2100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pakilantien itäpuolella Osuuskunnan-
tietä pitkin liikennöi bussilinja 67. 

Pakilantie on alueellinen kokoojakatu, jonka tehtävänä on palvella Mau-
nulan, Pakilan ja Paloheinän sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä 
päätieverkkoon, Tuusulanväylälle ja Kehä I:lle. Pakilantien keskimää-
räinen vuorokausiliikennemäärä on kadun eri osilla Kehä I:n eteläpuo-
lella 11 000-14 000 ajoneuvoa ja Kehä I:n pohjoispuolella 6 000-12 000 
ajoneuvoa. Pakilantiellä Pirjontien ja Kuusmiehentien välillä noin 2,5 
km matkalla tapahtui vuosina 2007−2016 yhteensä 108 liikenneonnet-
tomuutta, joista 31 johti henkilövahinkoihin. Kuolemaan johtaneita lii-
kenneonnettomuuksia Pakilantiellä ei ollut. Onnettomuuksissa louk-
kaantui yhteensä 9 jalankulkijaa ja 13 polkupyöräilijää. Helsingin alu-
eellisilla kokoojakaduilla on tapahtunut keskimäärin yksi henkilövahinko 
kilometriä kohden vuodessa, joten Pakilantien kyseisen osuuden turval-
lisuustaso on tilastojen valossa hieman keskimääräistä heikompi. 

Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden kannalta vaarallisimpia kadunyli-
tyspaikkoja ovat ne valo-ohjaamattomat suojatiet, joiden kohdalla auto-
liikenteelle on useampia kaistoja suuntaansa. Pakilantiellä tällaisia suo-
jateitä on Paanutien, Lepolantien ja Kyläkunnantien risteyksissä sekä 
Tammiontien eteläpuolella. Suurimmassa osassa pyöräliikenteen ris-
teysonnettomuuksia pyöräilijä tuli liittymään Pakilantien kaksisuuntaista 
pyörätietä sivukadulta tulevan autoilijan näkökulmasta oikealta. Näitä 
onnettomuuksia pystytään vähentämään yksisuuntaisilla pyöräteillä, 
joilla pyöräliikenne kulkee samaan suuntaan kuin autoliikenne. 

Vuonna 2016 valmistui pyöräliikenteen esikaupunkialueiden tavoite-
verkkosuunnitelma, jonka mukaisesti sekä Pakilantielle että Osuuskun-
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nantielle on tarkoituksenmukaista toteuttaa pyöräliikenteen yksisuuntai-
set järjestelyt. Pyöräliikennejärjestelyiden lisäksi Osuuskunnantien ja-
lankulkuolosuhteita on tarpeen parantaa Pakilantien ja Jakokunnantien 
välillä leventämällä jalkakäytäviä niin, että niiden koneellinen talvikun-
nossapito olisi mahdollista ja jalkakäytävät olisivat turvallisia myös talvi-
sin. 

Pakilantien ja Pirjontien risteykseen on rakennettu kiertoliittymä, ja Ra-
jametsäntien ja Osuuskunnantien risteyksissä sekä Kehä I:n ramppiliit-
tymissä on liikennevalot. Lisäksi Pakilantien ja Halkosuontien risteyk-
sen pohjoishaaralla on jalankulkuvalot turvaamassa Pakilantien ylittä-
mistä. 

Raide-Jokeriin liittyen on hyväksytty liikennesuunnitelma Pirjontien kier-
toliittymän ja Tuusulanväylän välille. Suunnitelmassa raitiotie on sijoi-
tettu kadun keskelle, moottoriajoneuvoliikenteelle on varattu yksi kaista 
molempiin suuntiin ja pyörätiet ovat pyöräliikenteen tavoiteverkon mu-
kaisesti muutettu yksisuuntaisiksi. 

Pakilantien liikennejärjestelyiden parantaminen Pirjontien ja Kehä I:n 
välillä on pohjoisen suurpiirin tärkeimpiä liikenneturvallisuushankkeita. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.11.2014 Pakilantien varren 
maankäytön suunnitteluperiaatteet Paloheinän ja Pakilan kaupungin-
osien rajan ja Pirjontien väliselle alueelle. Useita asemakaavahankkeita 
on jo vireillä ja osa niistä edellyttää toteutuessaan muutoksia liikenne-
järjestelyihin. 

Nykyisin Pakilantiellä esiintyy lyhytaikaisiä ruuhkatilanteita aamun ja 
iltapäivän vilkasliikenteisimpinä aikoina sekä päivittäistavarakauppojen 
asiointiliikenteestä johtuvia autojonoja. Uusien liiketilojen suunnittelu on 
tärkeää tehdä liikenneturvallisuus- ja pyörätiesuunnitelmien kanssa yh-
tenä kokonaisuutena ja ajoittaa liikennejärjestelyjen rakentaminen etu-
painotteisesti. Tehostuva maankäyttö lisää liikennettä, mutta liikenteen 
kasvusta johtuvia haittoja voidaan ehkäistä liikennejärjestelyillä. 

Ajonopeuksia voidaan hillitä kadun rakenteellisilla ratkaisuilla kuten yli-
leveitä ajokaistoja kaventamalla ja rakentamalla korotettuja liittymäalu-
eita niihin kohtiin, joissa on erityisen paljon jalankulkijoiden kadunylitys-
tarvetta. Jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta voidaan parantaa liiken-
nevalo-ohjaamattomissa liittymissä siten, että moottoriajoneuvoilla on 
liittymissä vain yksi ajokaista molempiin suuntiin. Jalankulun kanssa eri 
tasossa olevat yksisuuntaiset pyörätiet parantavat pyöräliikenteen suju-
vuuden ja liikenneturvallisuuden lisäksi myös jalankulkijoiden liikenne-
turvallisuutta. 
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Harkinnan arvoisia ja myös autoliikenteen sujuvuutta parantavia toi-
menpiteitä ovat liittymävälien pidentäminen sulkemalla joitakin risteyk-
siä moottoriajoneuvoliikenteeltä tai muuttamalla risteyksiä suuntaisliitty-
miksi, joissa vasemmalle kääntyminen estetään. 

Pyöräliikenteen tavoiteverkon osalta on priorisoitu kantakaupungin ta-
voiteverkon ja baanaverkon toteutusta, joten Osuuskunnantien pyörä-
tiet eivät ole tällä hetkellä kaupungin 10-vuotisessa investointiohjel-
massa. Talousarvion alakohtaan Perusparantaminen ja liikennejärjes-
telyt sisältyvään Jalankulun ja Pyöräilyn väylät kohdalle on lisätty 3 milj. 
euroa. Lisäksi talousarvion suunnitelmavuosille 2019–2020 on lisätty 
yhteensä 15 milj. euroa. Kaupunkiympäristön toimiala voi arvioida 
Osuuskunnantien pyörätiehankkeen aikataulutusta uudelleen laaties-
saan talousarvion mukaisen uuden 10-vuotisen investointiohjelman Ja-
lankulun ja pyöräilyn hankkeille. 

Pakilantien liikennejärjestelyistä on laadittu suunnitelmaluonnoksia ja 
niitä on esitelty asukkaille. Katumäärahoissa asunto- ja työpaikkaraken-
tamisen asemakaavojen edellyttämä uusien katujen rakentaminen on 
etusijalla ja rakennettujen katujen parantamishankkeita on jouduttu 
myöhentämään. Kaupungin 10-vuotisessa investointiohjelmassa Paki-
lantien parannustoimenpiteet on sijoitettu vuosille 2023–2024. Talous-
arvion alakohtaan Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sisältyvään 
Liikennejärjestelyiden kohdalle on lisätty 2 milj. euroa, jolloin mm. Paki-
lantien liikennejärjestelyiden aikataulutusta voidaan arvioida uudelleen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Matti Enrothin talousarvioaloite kvsto 1.2.2017 asia 50 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 35 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8DE84321-7C34-CC3A-8405-5A0383E00000%7D&vsId=%7B47DC9926-8337-C639-9108-5A0383E00000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B256C93EE-6519-CEE4-87D5-5E08EF500004%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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HEL 2017-001310 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle: 

Pakilantie on alueellinen kokoojakatu, jonka tehtävänä on palvella Mau-
nulan, Pakilan ja Paloheinän sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä 
päätieverkkoon, Tuusulanväylälle ja Kehä I:lle. Pakilantien keskimää-
räinen vuorokausiliikennemäärä vaihtelee kadun eri osilla Kehä I:n ete-
läpuolella 11 000:n ja 14 000:n välillä ja Kehä I:n pohjoispuolella 
6 000:n ja 12 500:n välillä. Osuuskunnantie on Pakilantien länsipuolella 
tonttikatu ja itäpuolella paikallinen kokoojakatu, jonka keskimääräinen 
liikennemäärä on noin 2100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pakilantien itä-
puolella Osuuskunnantietä pitkin liikennöi bussilinja 67.  

Pakilantiellä Pirjontien ja Kuusmiehentien välillä noin 2,5 km matkalla 
tapahtui vuosina 2007−2016 yhteensä 108 liikenneonnettomuutta, 
joista 31 johti henkilövahinkoihin. Kuolemaan johtaneita liikenneonnet-
tomuuksia Pakilantiellä ei ollut. Onnettomuuksissa loukkaantui yh-
teensä 9 jalankulkijaa ja 13 polkupyöräilijää. Helsingin alueellisilla ko-
koojakaduilla on tapahtunut keskimäärin yksi henkilövahinko kilometriä 
kohden vuodessa, joten Pakilantien kyseisen osuuden turvallisuustaso 
on tilastojen valossa hieman keskimääräistä heikompi.  

Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden kannalta vaarallisimpia kadunyli-
tyspaikkoja ovat ne valo-ohjaamattomat suojatiet, joiden kohdalla auto-
liikenteelle on useampia kaistoja suuntaansa. Pakilantiellä tällaisia suo-
jateitä on Paanutien, Lepolantien ja Kyläkunnantien risteyksissä sekä 
Tammiontien eteläpuolella. Suurimmassa osassa pyöräliikenteen ris-
teysonnettomuuksia pyöräilijä tuli liittymään Pakilantien kaksisuuntaista 
pyörätietä sivukadulta tulevan autoilijan näkökulmasta oikealta. Näitä 
onnettomuuksia pystytään vähentämään yksisuuntaisilla pyöräteillä, 
joilla pyöräliikenne kulkee samaan suuntaan kuin autoliikenne. 

Vuonna 2016 valmistui pyöräliikenteen esikaupunkialueiden tavoite-
verkkosuunnitelma, jonka mukaisesti sekä Pakilantielle että Osuuskun-
nantielle on tarkoituksenmukaista toteuttaa pyöräliikenteen yksisuuntai-
set järjestelyt. Pyöräliikennejärjestelyiden lisäksi Osuuskunnantien ja-
lankulkuolosuhteita on tarpeen parantaa Pakilantien ja Jakokunnantien 
välillä leventämällä jalkakäytäviä niin, että niiden koneellinen talvikun-
nossapito olisi mahdollista ja jalkakäytävät olisivat turvallisia myös talvi-
sin.  
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Pakilantien ja Pirjontien risteykseen on rakennettu kiertoliittymä, ja Ra-
jametsäntien ja Osuuskunnantien risteyksissä sekä Kehä I:n ramppiliit-
tymissä on liikennevalot. Lisäksi Pakilantien ja Halkosuontien risteyk-
sen pohjoishaaralla on jalankulkuvalot turvaamassa Pakilantien ylittä-
mistä.  

Raide-Jokeriin liittyen hyväksytty liikennesuunnitelma Pirjontien kierto-
liittymän ja Tuusulanväylän välille. Suunnitelmassa raitiotie on sijoitettu 
kadun keskelle, moottoriajoneuvoliikenteelle on varattu yksi kaista mo-
lempiin suuntiin ja pyörätiet ovat pyöräliikenteen tavoiteverkon mukai-
sesti muutettu yksisuuntaisiksi.  

Pakilantien liikennejärjestelyiden parantaminen Pirjontien ja Kehä I:n 
välillä on pohjoisen suurpiirin tärkeimpiä liikenneturvallisuushankkeita. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.11.2014 Pakilantien varren 
maankäytön suunnitteluperiaatteet Paloheinän ja Pakilan kaupungin-
osien rajan ja Pirjontien väliselle alueelle. Useita asemakaavahankkeita 
on jo vireillä ja osa niistä edellyttää toteutuessaan muutoksia liikenne-
järjestelyihin. Nykyisellään Pakilantiellä esiintyy lyhytaikaisiä ruuhkati-
lanteita aamun ja iltapäivän vilkasliikenteisimpinä aikoina sekä päivit-
täistavarakauppojen asiointiliikenteestä johtuvia autojonoja. Uusien lii-
ketilojen suunnittelu on tärkeää tehdä liikenneturvallisuus- ja pyörätie-
suunnitelmien kanssa yhtenä kokonaisuutena ja ajoittaa liikennejärjes-
telyjen rakentaminen etupainotteisesti. Tehostuva maankäyttö lisää lii-
kennettä, mutta liikenteen kasvusta johtuvia haittoja voidaan ehkäistä 
liikennejärjestelyillä. 

Ajonopeuksia voidaan hillitä kadun rakenteellisilla ratkaisuilla kuten yli-
leveitä ajokaistoja kaventamalla ja rakentamalla korotettuja liittymäalu-
eita niihin kohtiin, joissa on erityisen paljon jalankulkijoiden kadunylitys-
tarvetta. Jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta voidaan parantaa liiken-
nevalo-ohjaamattomissa liittymissä siten, että moottoriajoneuvoilla on 
liittymissä vain yksi ajokaista molempiin suuntiin. Jalankulun kanssa eri 
tasossa olevat yksisuuntaiset pyörätiet parantavat pyöräliikenteen suju-
vuuden ja liikenneturvallisuuden lisäksi myös jalankulkijoiden liikenne-
turvallisuutta. Harkinnan arvoisia ja myös autoliikenteen sujuvuutta pa-
rantavia toimenpiteitä ovat liittymävälien pidentäminen sulkemalla joita-
kin risteyksiä moottoriajoneuvoliikenteeltä tai muuttamalla risteyksiä 
suuntaisliittymiksi, joissa vasemmalle kääntyminen estetään. 

Pakilantien liikennejärjestelyistä on laadittu suunnitelmaluonnoksia ja 
niitä on esitelty asukkaille. Jo rakennettujen katujen parantamiseen 
budjetoidut määrärahat ovat kuitenkin viime vuosina olleet niin pieniä, 
että alueelle suunniteltujen parannustoimenpiteiden toteuttaminen on 
toistaiseksi viivästynyt. Kaupungin 10-vuotisessa investointiohjelmassa 
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Pakilantien parannustoimenpiteet on sijoitettu vuosille 2023-2024. Pyö-
räliikenteen tavoiteverkon osalta on priorisoitu kantakaupungin tavoite-
verkon ja baanaverkon toteutusta, joten Osuuskunnantien pyörätiet ei-
vät ole kaupungin 10-vuotisessa investointiohjelmassa. 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Mikko Aho 

Lisätiedot 
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132 

kari.tenkanen(a)hel.fi 
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Valtuutettu Matti Enrothin ja 21 muun valtuutetun talousarvioaloite 
koskien terveydelle vaarallisten koulujen korjaamista ja koulujen 
korjausmäärärahojen lisäämistä 

HEL 2017-001942 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki muuttaa koulujen kor-
jausjärjestystä siten, että ensin korjataan oppilaiden ja henkilökunnan 
terveydelle vaaralliset koulut ja vasta sitten muut korjausta tarvitsevat 
koulut. Lisäksi aloitteessa esitetään, että koulujen korjausmäärärahoja 
lisätään niin, että terveydelle vaaralliset koulut voidaan korjata pikai-
sesti ja muut korjaussuunnitelman mukaan. 

Kaupunginhallitus toteaa, että peruskorjaus- ja korvaavat uudisraken-
nusinvestoinnit priorisoidaan turvallisuus- ja terveellisyys huomioiden. 
Korjausrakentaminen kohdistuu rakennusten terveellisyyden ja turvalli-
suuden lisäämiseen sekä erityisesti koulurakennusten ja päiväkotien 
sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin. Talonrakennusinvestoinnit ovat 
vuoden 2017 talousarvion 10-vuotisohjelmassa vuositasolla noin 165 - 
205 milj. euroa, josta perusparannuksiin ja korvaaviin uudisrakennus-
hankkeisiin on käytettävissä vuosittain noin 120 - 150 milj. euroa.  

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen talonrakennusinvestointien tasoa 
on korotettu kaudella 2018 - 2027 vuosittain 30 - 70 miljoonalla eurolla 
verrattuna vuoden 2017 talousarvion talonrakennukselle käytettäväksi 
osoitettuun määrärahaan, mikä merkittävästi edesauttaa rakennusten 
sisäilmaongelmien korjaamista ja korjausvelan hallintaa.  

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa ensimmäi-
sille vuosille 2018 - 2022 on varauduttu kasvatus- ja koulutus toimialan 
perusparannus- ja korvaaviin uudisrakennushankkeisiin yhteensä noin 
630 miljoonalla eurolla. Koko investointiohjelmakaudella toteutetaan 
noin 60 koulu- ja päiväkotirakennuksen perusparannukset tai korvaavat 
uudisrakennukset. 

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu 
huomioon talonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa 
lisäämällä ohjelmaan kasvatus- ja koulutus toimialalla noin 25 kpl uutta 
perusparannus- ja korvaavaa uudisrakennushanketta. Lisäksi joidenkin 
sisäilmaongelmista kärsivän koulun kuten Suutarinkylän peruskoulun ja 
Vallilan ala-asteen perusparannuksia on aikaistettu. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
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pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Matti Enrothin talousarvioaloite kvsto 15.2.2017 asia 32 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.08.2017 § 20 

HEL 2017-001942 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuk-
sen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa yh-
teensä yli 700:ssa toimipisteessä. Helsingin kaupungin talonrakennus-
hankkeiden investointiohjelmassa vuosille 2017-2026 on toimialan kiin-
teistöihin esitetty kaikkiaan 76 perusparannushanketta. 

Kaupungin roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala mää-
rittää tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, to-
teutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Strategian mukaisesti kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala  tehostaa tilankäyttöään ja lisää tilojen 
yhteiskäyttöä toimialalla.  

Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laadittavassa talon-
rakennuksen investointiohjelmassa priorisoidaan uusien tarvittavien ti-
lojen ja perusparannusten kiireellisyysjärjestys vuosittaisen investointi-
raamin puitteissa. Käytettävissä olevat varat ja resurssit eivät ole vas-
tanneet kiinteistöjen korjaustarvetta, mikä näkyy korjattavien palvelura-
kennusten huonona kuntona ja kasvavana korjausvelkana. 

Talousarvioaloitteen terveydelle vaarallisilla kouluilla tarkoitettaneen 
kouluja, joissa on todennettu hiilidioksidista, rakenteista tai maaperästä 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B135025AB-42DF-CAE1-8564-5A4748100000%7D&vsId=%7B29C1BFC9-0024-C3A3-8515-5A4748200000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BE441DCA2-DADC-C4B0-9D05-5E55CDD00002%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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sisäilmaan vuotavista epäpuhtauksista tai eriasteisista kosteusvauri-
oista aiheutuva sisäilmaongelma. 

Hankkeiden toteutuksen kiireellisyyden arviointi perusparannushank-
keissa on kokonaisuus, joka palvelurakennusten kiinteistöissä on mää-
räytynyt pääsääntöisesti sisäilmaongelmien ja rakennuksen teknisen 
kunnon perusteella. Myös radonongelmat sisältyvät tähän sisäilmaon-
gelmien kiireellisyysarviointiin, mikä vastaa aloitteen esitystä hankkei-
den priorisoinnista. Aloitteessa mainittu Pakilan yläasteen koulun pe-
rusparannushankkeen suunnittelu on jo käynnissä ja sen toteutus on 
esitetty investointiohjelmaan vuosille 2019-2020. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana aloitetta korjaus-
määrärahojen lisäämisestä, mikä mahdollistaisi useamman vuosittai-
sen korjaushankkeen toteuttamisen. Lautakunta pyytää huomioimaan 
myös työhön tarvittavat henkilöresurssit ja pitää erityisen tärkeänä ra-
kentamisen laadun varmistamista ja kehittämistä toteutettavissa koh-
teissa sekä rakennusten riittävää kunnossapitoa. Lautakunta korostaa, 
että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja 
turvallisia. 

Lähes kolmannes toimialan menoista on sisäistä vuokranmaksua. 
Hankkeiden määrän lisäys kasvattaa vuokramenoja entisestään, mikä 
tulee huomioida toimialan budjetissa. Sisäisessä vuokraamisessa tulee 
lisäksi varmistua siitä, että toteutettavien hankkeiden vuokravaikutukset 
on budjetoitavissa oikea-aikaisesti ja ettei perittävien vuokrien suuruus 
saa johtaa opetustoimen ydintoiminnan eli varhaiskasvatuksen tai kou-
lutuspalvelujen heikkenemiseen. 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860 

mauno.kemppi(a)hel.fi 
 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 28 

HEL 2017-001942 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle: 

Jo useiden vuosien ajan talonrakennuksen investointiohjelmaa laaditta-
essa sekä pienempien korjaushankkeiden investointimäärärahoista 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BE77FA322-4663-C3C7-94AE-5E08EEF00004%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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päätettäessä, korjaushankkeiden kiireellisyysjärjestys on määräytynyt 
pääsääntöisesti sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmien perusteella. Ra-
don luetaan sisäilmaongelmaksi ja radonongelmat ovat kriteerinä kun 
korjaukset asetetaan kiireellisyysjärjestykseen. Nykyinen priorisointijär-
jestelmä vastaa talousarvioaloitteessa toivottua.  

Peruskorjaus- ja korvaavat uudisrakennusinvestoinnit priorisoidaan si-
säilma- ja kosteusvaurio-ongelmien perusteella väistötilojen ja talonra-
kennusmäärärahojen puitteissa. Korjausrakentaminen kohdistuu raken-
nusten terveellisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen sekä erityisesti 
koulurakennusten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin. 
Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on vuoden 
2017 talousarvion 10-vuotisohjelmassa noin 165 - 205 milj. euroa, josta 
perusparannuksiin ja korvaaviin uudisrakennushankkeisiin on käytettä-
vissä vuosittain noin 120 - 150 milj. euroa.  

Korjausrakentamisen vuosittainen investointitaso, 120 - 150 miljoonaa 
euroa, ei vastaa rakennuskannan vuotuista kulumaa, joka on noin 200 
miljoonaa euroa vuodessa. Palvelurakennusten korjausvelka onkin 
kasvanut huolestuttavasti ja on yli 1 miljardia euroa. 

Rakentamisohjelmaan on ohjelmoitu enimmäismäärä perusparannus- 
ja korvaavia uudisrakennushankkeita. Koulujen perusparannukset on 
ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden perusteella ja kunkin vuoden pe-
rusparannusmäärärahan riittävyys on otettava huomioon ohjelmaa laa-
dittaessa.  

Pakilan yläasteen koulussa, joka sijaitsee osoitteessa Pilkekuja 10, 
00660 Helsinki, on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä kosteustekni-
siä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime vuosina. Niiden 
perusteella on suoritettu paikallisia korjauksia sisäilmaolosuhteiden pa-
rantamiseksi. Rakennus on kuitenkin laajan perusparannuksen tar-
peessa, kuten talousarvioaloitteessa todetaan.  

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa 5-vuotis-
kaudella 2018 - 2022 on varauduttu kasvatus- ja koulutus toimialan pe-
rusparannus- ja korvaaviin uudisrakennushankkeisiin yhteensä noin 
630 miljoonalla eurolla. Kaudella toteutetaan noin 60 koulu- ja päiväko-
tirakennuksen perusparannukset tai korvaavat uudisrakennukset.  

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen talonrakennuksen raamia on ko-
rotettu kaudella 2018 - 2027 vuosittain 30 - 70 miljoonalla eurolla ver-
rattuna vuoden 2017 talousarvion talonrakennukselle käytettäväksi 
osoitettuun määrärahaan, mikä merkittävästi edesauttaa rakennusten 
korjausvelan hallintaa.  

Esittelijä 
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Mikko Aho 

Lisätiedot 
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831 

marten.lindholm(a)hel.fi 
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315 

sari.hilden(a)hel.fi 
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Valtuutettu Kauko Koskisen ja 19 muun valtuutetun talousarvio-
aloite koskien sorateiden kunnostamista ja asfaltointia 

HEL 2017-001943 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2018 talousarvioon vara-
taan vähintään viisi miljoonaa euroa sorateiden kunnostamiseen ja as-
faltointiin. Vastaava summa on otettava jatkuvasti taloussuunnitelmaan 
niin, että vanhat soratiet tulevat kunnostetuiksi vuoteen 2036 men-
nessä. 

Khs viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
Helsingissä on tällä hetkellä rakentamattomia sorakatuja kaiken kaikki-
aan 214. Niiden yhteispituus on noin 36 kilometriä. Luvuissa eivät ole 
mukana Östersundomin liitosalueen soratiet. 

Koillisen suurpiirin alueella sorakatujen kokonaispituus on noin 22 kilo-
metriä eli noin 61 % sorakatujen kokonaispituudesta. Kaikkien soraka-
tujen rakentaminen kestopäällysteisiksi kaduiksi maksaa 2016 hintata-
solla noin 50 milj. euroa, josta koillisen suurpiirin osuus noin 28 milj. eu-
roa. 

Asunto- ja työpaikkarakentamisen asemakaavojen edellyttämä uusien 
katujen rakentaminen on lykännyt sorakatujen rakentamista. Sorakatu-
jen rakentamiseen on vuosina 2007−2017 käytetty keskimäärin 1,5 
milj. euroa vuodessa. Sorakatuja rakennetaan nykyiselläänkin osana 
täydennysrakentamiskohteita. 

Vuosittain kaupungin talousarvion investointiosassa varattuja määrära-
hoja jää käyttämättä hankkeiden myöhentyessä. Kaupunginvaltuusto 
on tietyin ehdoin myöntänyt edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden 
määrärahojen perusteella ylitysoikeuden seuraavan vuoden talousarvi-
oon. Vuonna 2017 katuihin ja liikenneväyliin myönnettiin em. perustein 
ylitysoikeutena noin 43 milj. euroa, jotka on kohdennettu myöhenty-
neille hankkeille. Määrärahaa ei voida aloitteessa viitatulla tavalla siten 
käyttää muihin hankkeisiin esim. sorakatujen rakentamiseen. 

Talousarvion katumäärärahojen puitteissa ei ole tällä hetkellä mahdol-
lista sitoutua aloitteessa mainittuun 5 milj. euron vuotuiseen sorateiden 
kunnostamiseen ja asfaltointiin. Talousarvion jälkeisinäkin vuosina so-
rateiden rakentamiseen kohdistettavat määrärahat arvioidaan vuosit-
tain ja ne on sisällytettävä kulloinkin myönnettäviin katumäärärahoihin. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Kauko Koskisen talousarvioaloite kvsto 15.2.2017 asia 33 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 25 

HEL 2017-001943 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle: 

Helsingissä on tällä hetkellä rakentamattomia sorakatuja kaiken kaikki-
aan 214. Niiden yhteispituus on noin 36 kilometriä. Luvuissa ei ole mu-
kana Östersundomin liitosalueen soratiet. 

Koillisen suurpiirin alueella sorakatujen kokonaispituus on noin 22 kilo-
metriä eli noin 61 % sorakatujen kokonaispituudesta. Kaikkien soraka-
tujen rakentaminen kestopäällysteisiksi kaduiksi maksaa 2016 hintata-
solla noin 50 milj. euroa, josta koillisen suurpiirin osuus noin 28 milj. eu-
roa. 

Asuntotuotantotavoitteen (5 500 asuntoa/vuosi) ja työpaikkarakentami-
sen edellyttämä uusien katujen rakentaminen on lykännyt sorakatujen 
rakentamista. Sorakatujen rakentamiseen on vuosina 2007−2017 käy-
tetty keskimäärin käytetty 1,5 milj. euroa vuodessa. Mikäli nykyinen in-
vestointitaso sorakatujen rakentamisessa jatkuu, kestää kaikkien sora-
katujen rakentaminen lähes 30 vuotta. Sorakatuja rakennetaan nykyi-
selläänkin osana täydennysrakentamiskohteita. 

Sorakatujen rakentamista toivotaan lukuisissa kaupungille tulevissa 
asukaspalautteissa. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen yksittäisissä pa-
lautteissa sorakatuja halutaan myös suojella kaupunkikuvaan sopivina 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BE9E47709-863A-C352-87C7-5D35A3600000%7D&vsId=%7BAD0404A7-82F8-C446-B221-5D35A3600002%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B644CCE4B-C091-C294-B41F-5E08EEC00006%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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ja osana sodan jälkeisen Suomen rintamamiestaloalueiden kulttuurihis-
toriaa. 

Sorakatujen rakentaminen aiheuttaa myös asukkaille kuluja. Vanhoilla 
omakotialueilla tonteilla ei ole usein hulevesiviemäröintiä tai huleve-
siviemärit purkavat sorakatujen sivuojiin. Sorakadun rakentamisen yh-
teydessä sivuojat pääsääntöisesti poistuvat ja kiinteistölle syntyy vel-
voite liittyä rakennettavaan hulevesiviemäriin. Tästä voi aiheutua kiin-
teistöille kuluja. Sorakatujen varsilla olevilta kiinteistöiltä ei tällä hetkellä 
peritä kadunpitomaksua. Sorakadun rakentamisen ja kadunpitopäätök-
sen jälkeen alkaa kiinteistöjen kadunpitomaksun maksuvelvoite. 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaikki sorakadut tulisi saada ra-
kennetuksi vuoteen 2036 mennessä ja talousarvioon varataan 5 milj. 
euroa vuosittain sorakatujen rakentamiseen. Tavoitteen saavutta-
miseksi vastaava summa tulee ottaa myös taloussuunnitelmaan niin, 
että vanhat soratiet tulevat kunnostetuiksi vuoteen 2036 mennessä.  

Kaupunkiympäristölautakunnalle osoitettavat katuinvestointimäärärahat 
jaetaan useisiin talousarvion alakohtiin. Lisäksi projektialueiden katu-
määrärahat ja yhteishankkeet liikenneviraston kanssa osoitetaan kau-
punginhallituksen käyttöön. Määrärahojen jääminen käyttämättä jolta-
kin talousarvion alakohdalta ei tarkoita, että rahat olisivat säästyneet, 
vaan johtuu siitä, että investointitarpeen ajankohta on siirtynyt myö-
hemmäksi. Käyttämättä jääneet määrärahat haetaan ylitysoikeutena 
siirtyväksi seuraavalle vuodelle ja voidaan käyttää myöhemmin vain sii-
hen tarkoitukseen, jolle rahoitus on alun perinkin osoitettu. Toiselta ta-
lousarvion alakohdalta käyttämättä jääneiden määrärahojen käyttämi-
nen sorakatujen rakentamiseen ei siis ole mahdollista. 

Lautakunta toteaa, että tavoite vuoden 1946 alueliitoksista peräisin ole-
vien sorakatujen rakentamisesta hyväksytyn katusuunnitelman mukai-
siksi kestopäällysteisiksi kaduiksi on oikea. Aloitteen aikataulutavoite 
edellyttäisi toteutuakseen joko katujen investointimäärärahan korotta-
mista vuositasolla noin 5 milj. eurolla tai asuntotuotantotavoitteista tinki-
mistä sorakatujen rakentamisen hyväksi. Sorakatuja rakennetaan tällä 
hetkellä lähinnä asuntotuotannon edellyttämään alueiden täydennysra-
kentamiseen tukeutuen. 

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotukseen ei lähivuosina 
sisälly sorakatujen rakentamista aloitteessa esitetyssä laajuudessa. 
Täydennysrakentamisen edellyttämien sorakatujen rakentaminen sisäl-
tyy talousarvioehdotuksen alakohtaan 8 03 01 01 Uudisrakentaminen. 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Mikko Aho 
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Lisätiedot 
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571 

helena.strom(a)hel.fi 
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Valtuutettu Seija Muurisen ja 25 muun valtuutetun talousarvioaloite 
koskien Aino Actén huvilan peruskorjauksen kiirehtimisestä 

HEL 2017-001945 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Aino Actén huvilan peruskor-
jausta kiirehditään siten, että se saataisiin jo lähivuosina käyttöön ja 
kulttuuritapahtumien pitopaikaksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistölautakunta päätti 6.9.2012 kau-
pungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myynnin 
yleisperiaatteista. Aino Actén huvila sisältyy päätöksen perusteiden 
mukaisesti niihin kiinteistöihin, joista luovutaan. 

Lähtökohtana kaupungin myytävissä kohteissa on, että ne myydään 
siinä kunnossa, kun ne ovat ja uusi omistaja toteuttaa rakennuksen 
korjauksen. 

Kaupunkistrategian 2017-2021 mukaisesti kaupunki laatii kiinteistöstra-
tegian, jossa linjataan kaupungin kiinteistöjen suunnittelua, rakennutta-
mista, rakentamista, ylläpitoa ja omistamista. Tavoitteena on kiinteistö-
kannan laadun ja laaturiskien hallinnan parantaminen mm. uusia tilojen 
hankintamalleja hyödyntämällä sekä sisäilmaongelmien vähentämisen 
ohella tilatehokkuuden edistäminen ja tyhjiksi jääneiden arvorakennus-
ten parempi hyödyntäminen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Seija Muurisen talousarvioaloite kvsto 15.2.2017 asia 34 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B5A92CF48-0C2E-C9A3-8764-5A4754800000%7D&vsId=%7BF67A359C-393A-C898-9915-5A4754800003%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Kaupunkiympäristölautakunta 22.08.2017 § 54 

HEL 2017-001945 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Aino Acktén huvilassa oli lämpövuodoista johtuva kosteusvaurio tal-
vella 2010–2011. Vauriot johtuivat siitä, että kesäkäyttöön tarkoitetun 
huvilan lämmitys oli talvisin täysimääräisesti päällä. Huvilan vaurioiden 
korjausten hankesuunnittelu ja suunnittelu käynnistettiin tilakeskuk-
sessa vuonna 2011. Rakennuksesta teetettiin kosteustekninen kunto-
tutkimus, vesikaton kuntotarkastus sekä hormitutkimukset. Suunnitel-
mien tarkoituksena oli korjata rakennuksen vauriot ja mahdollistaa sen 
kesäkäyttö. Suunnitelmien mukainen kustannusarvio hankkeelle oli 
994 000 euroa (alv 0 %) heinäkuun 2011 hintatasossa 1 141 500 euroa 
(alv 0 %) heinäkuun 2017 hintatasossa.  

Kiinteistölautakunta päätti 6.9.2012 kaupungin omistamien kiinteistöjen, 
rakennusten ja osaketilojen myynnin yleisperiaatteista (HEL 2012-
011194). Aino Acktén huvila sisältyy päätöksen perusteiden mukaisesti 
niihin kiinteistöihin, joista luovutaan.  

Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myyn-
nin yleisperiaatteet on esitelty kaupunginhallitukselle iltakoulussa 
1.10.2012. 

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin omistamien kiinteistöjen 
myynnin periaatteita Kaarin Taipaleen ja 32 muun valtuutetun aloitteen 
perusteella 26.2.2014. 

Koska Aino Acktén huvila siirrettiin myyntikohteeksi, korjaushanke kes-
keytettiin. 

Lähtökohta myytävissä kaupungin kohteissa on, että ne myydään siinä 
kunnossa kun ne ovat ja uusi omistaja toteuttaa rakennuksen korjauk-
set.  

Rakennuksen vaurioita ei ole korjattu. Rakennuksessa pidetään matala 
peruslämpö talvisin lisävaurioiden ehkäisemiseksi. Rakennus ei ole 
vuokrauskelpoinen. 

Aino Acktén huvilan peruskorjaus ei sisälly talousarvioehdotukseen, 
koska rakennus on myytävien kohteiden listalla. 

Esittelijä 
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B817A0DA4-F570-C6A3-81FB-5E315DB00011%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Silja Hyvärinen 

Lisätiedot 
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822 

tarja.lehto(a)hel.fi 
Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315 

sari.hilden(a)hel.fi 
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Valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 46 muun valtuutetun talousar-
vioaloite Latokartanon liikuntapuiston tekonurmikentän rakentami-
sesta 

HEL 2017-001946 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään riittävän määrärahan, 200 000 euroa 
varaamista Latokartanon liikuntapuiston tekonurmikentän rakentami-
seen. 

Kaupunginhallitus toteaa viitaten saatuihin lausuntoihin, että Helsin-
gissä on 27 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa olevaa tekonur-
mea sekä 24 seurojen hallinnoimaa tekonurmea. Liikuntapalvelukoko-
naisuuden hallintaan valmistuu tänä vuonna uusi tekonurmi Tehtaan-
puiston kentälle ja Talin sekä Vuosaaren liikuntapuistojen tekonurmet 
uusitaan. Tulevina vuosina pääpaino on nimenomaan nykyisten kent-
tien uusiminen. Lisäksi helsinkiläiset liikuntaseurat rakentavat Helsin-
kiin uusia tekonurmia kaupungin lainan avulla. Uusia seurakenttiä val-
mistuu Lassilaan, Tapanilaan ja Kurkimäkeen. 

Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi on aikaisemmissa tapauk-
sissa lisännyt sekä kenttien viikoittaista käyttöä että pidentänyt niiden 
vuosittaista käyttöaikaa. 

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamiseen tarkoitetut määrära-
hat sisältyvät talousarviolukuun 8 04 Puistot ja liikunta-alueet. Muiden 
kuin projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden määrärahat on osoi-
tettu kaupunkiympäristölautakunnalle, joka hyväksyy liikunta-alueita 
koskevan rakentamisohjelman kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esit-
tämien tarpeiden pohjalta. Em. lautakunnilta saatujen lausuntojen mu-
kaan Latokartanon hiekkakentän muuttaminen tekonurmipintaiseksi 
kentäksi ei sisälly tällä hetkellä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden ra-
kentamisohjelmiin. Talousarvion alakohtaan Liikuntapaikat ja ulkoilualu-
eet on määrärahalisäysten jälkeen varattu yhteensä 7,66 milj. euroa. 
Kaupunkiympäristön toimialan liikunta-alueita koskevaa rakentamisoh-
jelmaa tarkennetaan lisättyjen määrärahojen mukaiseksi. Tässä yhtey-
dessä myös Latokartanon liikuntapuiston tekonurmikentän rakenta-
mista aikatauluineen voidaan arvioida uudelleen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 
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Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Johanna Sydänmaa talousarvioaloite kvsto 15.2.2017 asia 35 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 29.08.2017 § 66 

HEL 2017-001946 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle: 

Latokartanon liikuntapuiston tekonurmi ei ole mukana viime vuonna hy-
väksytyssä liikuntarakentamisen taloussuunnitelmassa. Kulttuuri- ja va-
paa-ajan toimialaan kuuluva liikuntapalvelu määrittelee liikuntapaikko-
jen rakentamisen tarpeet ja kiireellisyysjärjestyksen.  

Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 alkaen kau-
punkiympäristön toimialalle. Latokartanon kentän muuttaminen teko-
nurmipintaiseksi ei ole tämänhetkisessä investointiohjelmassa, joka 
määrittää seuraavien vuosien liikuntarakentamishankkeet. Hankkeen 
toteuttaminen ei ole mahdollista karsimatta muualta tai kasvattamatta 
liikuntapaikkojen investointimäärärahoja. 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Mikko Aho 

Lisätiedot 
Lotta Suominen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38434 

lotta.suominen(a)hel.fi 
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.08.2017 § 21 

HEL 2017-001946 T 00 00 03 

Lausunto 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BEA4115EE-0293-C8F3-8521-5E0DB8800000%7D&vsId=%7B66183C99-8DBB-C310-9B17-5E0DB8800003%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B5699FFA2-168D-CAC5-9AE7-5E5671200004%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BA40B8690-A402-C75A-97A3-5E28D9E00002%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Valtuutettu Johanna Sydänmaa ja 46 muuta valtuutettua ovat tehneet 
talousarvioaloitteen, jossa esitetään riittävän määrärahan, 200 000 eu-
roa, varaamista Latokartanon liikuntapuiston tekonurmikentän rakenta-
miseen. Liikuntapuistossa on 100 x 65 metrin kokoinen hiekkakenttä, 
jonka päällystäminen tekonurmipinnalla parantaisi merkittävästi liikun-
nan ja erityisesti jalkapalloilun olosuhteita Latokartanon asuinalueella. 
Jalkapalloilu on yksi suosituimmista lajeista lasten ja nuorten keskuu-
dessa, joten tekonurmen rakentaminen lisäisi todennäköisesti eniten 
juuri heidän liikuntamääriään ja viihtyvyyttään Latokartanon ja sen lähi-
alueilla. 

Helsingissä on 27 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa olevaa te-
konurmea sekä 24 seurojen hallinnoimaa tekonurmea. Liikuntapalvelu-
kokonaisuus on rakentaa tänä vuonna uuden tekonurmen Tehtaanpuis-
ton kentälle sekä uusii Talin ja Vuosaaren liikuntapuistojen tekonurmet. 
Tulevien vuosien osalta pääpaino joudutaan asettamaan nimenomaan 
nykyisten kenttien uusimiseen.  

Lisäksi helsinkiläiset liikuntaseurat rakentavat Helsinkiin uusia tekonur-
mia kaupungin lainan avulla. Uusia seurakenttiä valmistuu Lassilaan, 
Tapanilaan ja Kurkimäkeen. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolo-
suhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanter-
veysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi on aikai-
semmissa tapauksissa lisännyt sekä kenttien viikoittaista käyttöä että 
pidentänyt niiden vuosittaista käyttöaikaa. 

Latokartanon hiekkakentän muuttamisen tekonurmeksi kustannukset 
olisivat kohtuulliset, koska kentän pohja on hyvässä kunnossa. Tästä 
aiheutuva käyttömenojen lisäys olisi myös pieni. 

Viime vuonna hyväksytyssä taloussuunnitelmassa liikuntarakentamisen 
määrärahoihin ei sisältynyt tekonurmea Latokartanon liikuntapuistoon. 
Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kau-
punkiympäristötoimialalle. Latokartanon kentän uusiminen ei ole tä-
mänhetkisessä investointiohjelmassa, joka määrittää seuraavien vuo-
sien liikuntarakentamishankkeet. Hankkeen toteuttaminen ei ole mah-
dollista karsimatta muualta tai kasvattamalla liikunnan investointimää-
rärahoja. 

Esittelijä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Tommi Laitio 

Lisätiedot 
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Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720 
tarja.loikkanen(a)hel.fi 
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Valtuutettu Sirkku Ingervon ja 46 muun valtuutetun talousarvioaloite 
päiväkotien ja koulujen sisäilma- ja peruskorjauksista 

HEL 2017-001947 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2018 ja 
suunnitelmakauden budjettia varataan riittävät varat siten, että koulujen 
ja päiväkotien peruskorjaussykliä pyritään aikaistamaan 30 vuoteen, 
vuositasolla koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjauksia ja peruskorjauk-
sia lisätään 30 % sekä terveydenhoidon ja korjausrakentamisen yhteis-
työtä tiivistetään. 

Kaupunginhallitus toteaa, että peruskorjaus- ja korvaavat uudisraken-
nusinvestoinnit priorisoidaan sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmien pe-
rusteella väistötilojen ja talonrakennusmäärärahojen puitteissa. Kor-
jausrakentaminen kohdistuu rakennusten terveellisyyden ja turvallisuu-
den lisäämiseen sekä erityisesti koulurakennusten ja päiväkotien si-
säilma- ja kosteusvauriokorjauksiin. 

Peruskorjauksia on tehty määrärahojen sallimassa laajuudessa ja pie-
nemmillä korjauksilla on korjattu vaurioituneita tiloja, jotta vältyttäisiin 
lisävaurioilta ja tilat voitaisiin pitää käyttökunnossa peruskorjaukseen 
asti. 

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen talonrakennusinvestointien tasoa 
on korotettu kaudella 2018 - 2027 vuosittain 30 - 70 miljoonalla eurolla 
verrattuna vuoden 2017 talousarvion talonrakennukselle käytettäväksi 
osoitettuun määrärahaan, mikä merkittävästi edesauttaa rakennusten 
korjausvelan hallintaa. 

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa 5-vuotis-
kaudella 2018 - 2022 on varauduttu kasvatus- ja koulutus toimialan pe-
rusparannus- ja korvaaviin uudisrakennushankkeisiin yhteensä noin 
630 miljoonalla eurolla. Kaudella toteutetaan noin 60 koulu- ja päiväko-
tirakennuksen perusparannukset tai korvaavat uudisrakennukset. 

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 
2018 – 2027 on lisätty ohjelmaan kasvatus- ja koulutus toimialalla noin 
25 kpl uutta perusparannus- ja korvaavaa uudisrakennushanketta. Li-
säksi joidenkin sisäilmaongelmista kärsivän koulun kuten Suutarilanky-
län peruskoulun ja Vallilan ala-asteen perusparannuksia on aikaistettu. 

Kaupunkistrategian 2017-2021 mukaisesti Helsinki tekee aktiivista yh-
teistyötä valtiovallan, muiden suurempien kaupunkien, korkeakoulujen 
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ja tutkijoiden sekä rakennusalan kanssa toimivien ratkaisujen löytä-
miseksi julkisten tilojen ja erityisesti koulujen sisäilmaongelmiin laati-
malla kiinteistöstrategian, jossa linjataan kaupungin kiinteistöjen suun-
nittelua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja omistamista. Kiin-
teistöstrategiaan sisällytetään suunnitelma sisäilmaongelmista kärsi-
vien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamisesta 
tai korvaamisesta uusilla rakennuksilla. Tavoitteena on kiinteistökannan 
laadun parantamisen, laaturiskien hallinnan parantamisen mm. elinkaa-
rimallilla ja sisäilmaongelmien vähentämisen ohella tilatehokkuuden 
edistäminen ja tyhjiksi jääneiden arvorakennusten parempi hyödyntä-
minen.   Terveydenhuollon ja kaupunkiympäristötoimialan yhteistyön 
tiivistämistä selvitetään kiinteistöstrategian valmistelun yhteydessä. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Sirkku Ingervon talousarvioaloite kvsto 15.2.2017 asia 36 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.08.2017 § 25 

HEL 2017-001947 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuk-
sen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa yh-
teensä yli 700:ssa toimipisteessä. Helsingin kaupungin talonrakennus-
hankkeiden investointiohjelmassa vuosille 2017-2026 on toimialan kiin-
teistöihin esitetty kaikkiaan 76 perusparannushanketta. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B14BB378A-0996-C6A7-8452-5A478BA00000%7D&vsId=%7B1D30457A-B8A3-CA46-8431-5A478BA00000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BAA1C60CB-CF44-CCA1-AE33-5E55CE100004%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Kaupungin roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala mää-
rittää tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, to-
teutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Strategian mukaisesti kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala tehostaa tilankäyttöään ja lisää tilojen 
yhteiskäyttöä toimialalla. 

Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laadittavassa talon-
rakennuksen investointiohjelmassa priorisoidaan uusien tarvittavien ti-
lojen ja perusparannusten kiireellisyysjärjestys vuosittaisen investointi-
raamin puitteissa. Käytettävissä olevat varat ja resurssit eivät ole vas-
tanneet kiinteistöjen korjaustarvetta, mikä näkyy korjattavien palvelura-
kennusten huonona kuntona ja kasvavana korjausvelkana. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa talousarvioaloitetta, jossa 
valmisteltaessa vuoden 2018 ja suunnitelmakauden budjettia varataan 
riittävät varat koulujen ja päiväkotien peruskorjaussyklin aikaistami-
seen, sisäilmakorjausten ja peruskorjausten lisäämiseen 30%:lla  ja ter-
veydenhoidon ja korjausrakentamisen yhteistyön tiivistämiseen.  

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten korjaustarpeen kiireellisyyden ar-
viointi on kokonaisuus, jonka määrittämiseen palvelurakennusten kiin-
teistöissä vaikuttaa peruskorjaussyklin lisäksi pääsääntöisesti sisäilma- 
ja kosteusvaurio-ongelmat. 

Toteutettavien korjaushankkeiden määrä vaihtelee vuosittain. Määrära-
hojen lisääminen mahdollistaa useamman vuosittaisen korjaushank-
keen lisäämisen talonrakennusohjelmaan. Lautakunta pyytää huomioi-
maan myös työhön tarvittavat henkilöresurssit ja pitää erityisen tär-
keänä rakentamisen laadun varmistamista ja kehittämistä toteutetta-
vissa kohteissa sekä rakennusten riittävää, suunnitelmallista kunnossa-
pitoa. 

Terveydenhoidon asiantuntijoiden laajempi rooli sisäilmaongelmien rat-
kaisuja haettaessa on niin ikään kannatettava esitys. Lautakunta koros-
taa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan soveltuvia, terveelli-
siä ja turvallisia. 

Lähes kolmannes toimialan menoista on sisäistä vuokranmaksua. 
Hankkeiden määrän lisäys kasvattaa vuokramenoja entisestään, mikä 
tulee huomioida toimialan budjetissa. Sisäisessä vuokraamisessa tulee 
lisäksi varmistua siitä, että toteutettavien hankkeiden vuokravaikutukset 
on budjetoitavissa oikea-aikaisesti ja ettei perittävien vuokrien suuruus 
saa johtaa opetustoimen ydintoiminnan eli varhaiskasvatuksen tai kou-
lutuspalvelujen heikkenemiseen. 

Esittelijä 
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860 

mauno.kemppi(a)hel.fi 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2017 § 226 

HEL 2017-001947 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon valtuutettu Sirkku Ingervon 
ym. päiväkotien ja koulujen sisäilma- ja peruskorjauksia koskevasta ta-
lousarvioaloitteesta: 

"Koulujen ja päiväkotien sisäilma-asioiden hoitamisesta vastaa Helsin-
gissä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteistyössä kaupunkiympä-
ristötoimialan kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on mo-
nialainen sisäilmaryhmä, joka käsittelee toimialan käytössä olevien tilo-
jen sisäilmaongelmia. 

Kaupungilla on ohjeet sisäilmaongelmien hoitamiseen. Kaupungin oh-
jeiden mukaan työterveyshuolto toimii puolueettomana asiantuntijana 
henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä, tuo on-
gelmanratkaisun tueksi tietoa työntekijöiden terveydentilasta ryhmäta-
solla ja auttaa tilan terveydellisen riskin arvioinnissa sekä tekee tarvitta-
essa sisäilmastokyselyn tilan käyttäjille.  

Kaupungin kiinteistöjen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus. 

Terveys- ja hyvinvointiarviointivaikutusten arviointi 

Kosteus- ja homevaurioista oireilevan potilaan Käypä hoito -suosituk-
sen mukaan (Duodecim 25.1.2017) kosteusvauriot tulee pyrkiä korjaa-
maan ja niiden synty ehkäisemään, koska näin voidaan vähentää hen-
gitystieoireilua ja ylläpitää rakennuksen kuntoa. Rakennuksen kosteus-
vaurio on yksi hengitystieoireiden ja astman riskitekijä. Syy-seuraus-
suhdetta kosteus- ja homevauriorakennusten ja yhdenkään terveysvai-
kutuksen välillä ei ole voitu todeta, koska ei tiedetä, mistä tekijöistä ja 
millä mekanismilla terveysvaikutukset aiheutuvat. Ei ole olemassa labo-
ratorio- tai muita tutkimuksia, joilla yksilön kohdalla kosteus- ja home-
vaurio voidaan edes kohtalaisella varmuudella yhdistää potilaan hengi-
tystieoireisiin tai sairauksiin.  

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B3F53EA7F-9951-C4E9-8FA7-5E50A7600002%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Käypä hoito -suosituksen mukaan rakennuksen sisäilman rooliin poti-
laan oireessa tai sairaudessa ei tule ottaa kantaa ilman, että käytettä-
vissä on terveydensuojeluviranomaisen eli yleensä kunnan terveystar-
kastajan tai rakennuksen kunnon ja sisäilman laadun tutkineen pätevän 
asiantuntijan (esim. rakennusterveysasiantuntija, STM:n asetus 
545/2015 «http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545»1) lausunto 
siitä, onko rakennuksessa merkittävä kosteus- ja homevaurio. 

Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut ohjeen terveys- ja hyvinvointivaiku-
tusten ennakkoarvioinnista Helsingissä (hyväksytty 28.9.2016). Tämä 
ohje on tarkoitettu kaupungin kaikkien toimialojen toimintaan ja päätök-
siin, jolla voi olla vaikutusta kaupunkilaisten terveyteen ja hyvinvointiin." 

Käsittely 

29.08.2017 Ehdotuksen mukaan 

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantunti-
jana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. Häntä kuultiin sa-
massa yhteydessä myös muista samassa kokouksessa käsiteltävänä 
olleista talousarvioaloitteista (tämän pöytäkirjan 227-230 §). 

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1: 
Jäsen Saku Etholen: Lisätään lausunnon neljänneksi kappaleeksi seu-
raava virke: "Aloitteen runsaan kannattajamäärän huomioiden lauta-
kunta ilmaisee olevansa halukas kehittämään yhteistyössä muiden toi-
mialojen kanssa sisäilmatilannetta mahdollisuuksiensa mukaan." 

Vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana. 

22.08.2017 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256 

pirjo.sipilainen(a)hel.fi 
 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 27 

HEL 2017-001947 T 00 00 03 

Lausunto 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B3F53EA7F-9951-C4E9-8FA7-5E50A7600002%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B7774E99E-7190-C06B-9A0A-5E2CEAC00003%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8480B22B-875D-C8C8-8A8D-5E08EEE00004%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle: 

Jo useiden vuosien ajan talonrakennuksen investointiohjelmaa laaditta-
essa sekä pienempien korjaushankkeiden investointimäärärahoista 
päätettäessä, korjaushankkeiden kiireellisyysjärjestys on määräytynyt 
pääsääntöisesti sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmien perusteella.  

Peruskorjaus- ja korvaavat uudisrakennusinvestoinnit priorisoidaan si-
säilma- ja kosteusvaurio-ongelmien perusteella väistötilojen ja talonra-
kennusmäärärahojen puitteissa. Korjausrakentaminen kohdistuu raken-
nusten terveellisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen sekä erityisesti 
koulurakennusten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin. 
Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on vuoden 
2017 talousarvion 10-vuotisohjelmassa noin 165 - 205 milj. euroa, josta 
perusparannuksiin ja korvaaviin uudisrakennushankkeisiin on käytettä-
vissä vuosittain noin 120 - 150 milj. euroa.  

Kuten talousarvioaloitteessa todetaan korjausrakentamisen vuosittai-
nen investointitaso ja nykyinen korjaussykli eivät vastaa rakennuskan-
nan korjaustarvetta. Perusparannusten ja korvaavien uudisrakennus-
hankkeiden vuosittainen investointitaso, noin 120 - 150 milj. euroa, ei 
vastaa rakennuskannan vuotuista kulumaa, joka on noin 200 miljoonaa 
euroa. Palvelurakennusten korjausvelka onkin kasvanut huolestutta-
vasti ja on yli 1 miljardia euroa. 

Rakentamisohjelmaan on ohjelmoitu enimmäismäärä perusparannus- 
ja korvaavia uudisrakennushankkeita. Koulujen ja päiväkotien peruspa-
rannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden perusteella ja kunkin 
vuoden perusparannusmäärärahan riittävyys on otettava huomioon oh-
jelmaa laadittaessa. Rakennusten peruskorjaussykliä ei ole käytetty yk-
sinään valinnan perusteluna, vaan sitä käytetään yhdessä muiden kri-
teerien kanssa. Pääsääntöisesti korjaushankkeet priorisoidaan tie-
dossa olevien sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmien perusteella.  

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen talonrakennuksen raamia on ko-
rotettu kaudella 2018 - 2027 vuosittain 30 - 70 miljoonalla eurolla ver-
rattuna vuoden 2017 talousarvion talonrakennukselle käytettäväksi 
osoitettuun määrärahaan, mikä merkittävästi edesauttaa rakennusten 
korjausvelan hallintaa.  

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa 5-vuotis-
kaudella 2018 - 2022 on varauduttu kasvatus- ja koulutus toimialan pe-
rusparannus- ja korvaaviin uudisrakennushankkeisiin yhteensä noin 
630 miljoonalla eurolla. Kaudella toteutetaan noin 60 koulu- ja päiväko-
tirakennuksen perusparannukset tai korvaavat uudisrakennukset.  
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Aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talonrakennus-
hankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2018 – 2027 raa-
min puitteissa lisäämällä ohjelmaan kasvatus- ja koulutus toimialalla 
noin 25 kpl uutta perusparannus- ja korvaavaa uudisrakennushanketta. 
Lisäksi joidenkin sisäilmaongelmista kärsivän koulun kuten Suutarilan-
kylän peruskoulun ja Vallilan ala-asteen perusparannuksia on aikais-
tettu.  

Terveydenhuollon ja kaupunkiympäristötoimialan yhteistyön tiivistämi-
nen vastaa toimialan tahtotilaa. Jatkossa on tarkoitus kytkeä terveyden-
asiantuntijat tiiviimmin mukaan sisäilmaongelmien ratkaisuprosessiin. 
Tätä aloitteessa esitettyä toimenpidettä ei ole vielä otettu huomioon ta-
lousarvioesityksessä.  

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Mikko Aho 

Lisätiedot 
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831 

marten.lindholm(a)hel.fi 
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315 

sari.hilden(a)hel.fi 
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Valtuutettu Anna Vuorjoen ja 21 muun valtuutetun talousarvioaloite 
koulunkäyntiavustajien palkkaamisesta 

HEL 2017-001948 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että selvitetään henkilökohtaisten 
koulunkäyntiavustajien tarve ja lisätään talousarvioon riittävä määrä-
raha koulunkäyntiavustajien palkkaamista varten, jotta lapsella on tar-
vittaessa mahdollisuus omaan avustajaan niin fyysisen avun tarpeen 
kuin esimerkiksi tunteiden tai käyttäytymisen säätelyn vaikeuksien 
vuoksi. 

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
ja toteaa, että kaupungin peruskouluissa työskentelee tällä hetkellä 
noin 400 koulunkäyntiavustajaa. Lisäksi avustajapalveluja on hankittu 
Seuresta ostopalveluina 4,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Avustajapal-
veluihin käytetään tällä hetkellä yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Ta-
lousarvio 2018 edellyttää toimialalta tuottavuustoimenpiteitä. Talousar-
vioon ei kuitenkaan sisälly vähennyksiä avustajaresursseihin. Avusta-
jien määrää lisätään talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaan 450 
avustajaan vuoteen 2020 mennessä. 

Jokainen koulu saa avustajiin oppilasmäärään perustuvan perusresurs-
sin. Tämän lisäksi koulu voi hakea toimialalta harkinnanvaraista avus-
tajaresurssia. Tätä resurssia on lisätty vuonna 2015. Harkinnanvarai-
sen avustajaresurssin avulla on voitu tukea kouluja, joilla on ollut haas-
tavasti fyysisesti tai psyykkisesti vammaisia oppilaita. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrärahojen tarkempi kohden-
taminen tehdään loppuvuodesta laadittavan lautakunnan hyväksymän 
käyttösuunnitelman yhteydessä. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Anna Vuorjoen talousarvioaloite kvsto 15.2.2017 asia 37 

Muutoksenhaku 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BC1A00437-45D2-C8B7-8648-5A4BEC600000%7D&vsId=%7B040B6348-1BD2-CCF5-8613-5A4BEC600000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.08.2017 § 27 

HEL 2017-001948 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Vammaisella tai muuten erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oi-
keus saada henkilökohtaista avustajaresurssia. Tällaisessa tilanteessa 
edellytetään aina asiantuntijalausuntoa. Omaa avustajaa ei ole käytän-
nössä kenelläkään oppilaalla, sillä tuen tarve vaihtelee tunnista ja tilan-
teesta riippuen. Rehtori määrittää kunkin oppilaan kohdalla, kuinka pal-
jon henkilökohtaista avustajaresurssia kyseinen oppilas tarvitsee. 
Useimmiten avustajat ovat luokka-avustajia, jotka joustavasti auttavat 
niitä oppilaita, jotka kulloinkin tarvitsevat eniten avustajaa. Tämä käy-
täntö on osoittautunut toimivaksi niin oppilaiden kuin avustajienkin kan-
nalta. 

Kaupungin peruskouluissa työskentelee tällä hetkellä noin 400 koulun-
käyntiavustajaa. Lisäksi avustajapalveluja on hankittu Seuresta osto-
palveluina 4,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Avustajapalveluihin käyte-
tään tällä hetkellä yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Talousarvioraami 
edellyttää toimialalta tuottavuustoimenpiteitä. Talousarvioehdotukseen 
ei kuitenkaan sisälly vähennyksiä avustajaresursseihin. Avustajien 
määrää lisätään talousarvioehdotuksen henkilöstösuunnitelman mu-
kaan 450 avustajaan vuoteen 2020 mennessä. 

Jokainen koulu saa avustajiin oppilasmäärään perustuvan perusresurs-
sin. Tämän lisäksi koulu voi hakea toimialalta harkinnanvaraista avus-
tajaresurssia. Tätä resurssia on lisätty vuonna 2015. Harkinnanvarai-
sen avustajaresurssin avulla on voitu tukea kouluja, joilla on ollut haas-
tavasti fyysisesti tai psyykkisesti vammaisia oppilaita. Koulut ovat lähes 
poikkeuksetta olleet tyytyväisiä saamiinsa lisäresursseihin. 

Tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla täytyy aina arvioida kokonaisti-
lanne eli se, millä tavoin koulutettu henkilö on parhaiten avuksi kunkin 
oppilaan kohdalla. Joskus se on avustaja, joskus samanaikaisopettaja, 
joskus psykologi tai kuraattori. Paras tulos saadaan silloin, kun kaikkia 
lapsen tukena toimivia henkilöitä osataan käyttää optimaalisesti.  

Esittelijä 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B3ACBB9BA-A779-C076-BEF8-5E55CE200008%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295 

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi 
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214 

vesa.nevalainen(a)hel.fi 
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite 
työllisyyden hoitamisesta 

HEL 2017-002210 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa talousarvion 
2018 raamia ja taloussuunnitelmaa 2018-2020, tulee pohjaan lisätä 
15,0 milj. euroa työttömien työllistämiseksi kaupungin tehtäviin ja tuki-
työllistämiseen. Osa määrärahasta esitetään käytettäväksi nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien palkkatukeen ja jatkotyöllistämiseen, työllistämis-
polkujen kehittämiseen ja oppisopimuskoulutukseen. Samalla esite-
tään, että maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen 
ja työllistämiseen vuodelle 2018 esitettyä määrärahaa täsmennetään 
syksyn 2017 alun arvioiden mukaan. 

Kaupunginhallitus toteaa, että työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat 
kääntyneet laskuun tämän vuoden alussa. Työttömyyden laskusta huo-
limatta kaupungin työ-markkinatuen maksuosuudessa ei ole vielä ta-
pahtunut vastaavaa kehitystä. Kunta-osuutta maksetaan työttömistä, 
jotka ovat olleet ennen maksuosuuden piiriin joutumistaan työttömänä 
jo useita vuosia.  

Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon linjaukset johdetaan kaupunki-
strategiasta. Kaupungin työllisyydenhoidon tarkoituksena on tukea 
asukkaiden hyvinvointia kehittämällä toimintatapoja työllisyysongelmien 
ratkaisemiseksi ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi yhteis-
työssä työvoimahallinnon ja muiden toimijoiden kanssa. Työllisyyden 
hoidon erityisenä painopisteryhmänä ovat nuoret, maahanmuuttajat ja 
pitkäaikaistyöttömät. Määräraha mahdollistaa erityisryhmien ottamisen 
huomioon työllisyyden hoidossa. 

Kaupungin työllisyydenhoidon toimintasuunnitelmassa on varattu 26,0 
milj. euroa kaupungin palkkatukityöllistämiseen ja oppisopimuskoulu-
tukseen sekä Helsinki–lisään yrityksille ja yhdistyksille nuorten ja pitkä-
aikaistyöttömien työllistämiseen. Helsinki tukee Helsinki-lisällä yrityksiä 
ja yhdistyksiä palkkatukityön ja oppisopimuksen järjestämisessä, Mää-
rärahan taso on riittävä turvaamaan työllisyyden hoidon palvelut. Kau-
pungin palkkatukityöpaikkoja, mukaan luettuna palkkatuettu oppisopi-
mus, tulee edelleen kehittää laadullisesti niin, että työpaikkavalikoima 
vastaa aikaisempaa paremmin työttömien tarpeita. 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että Helsingissä toimii Tulevaisuustiski. 
Se osaa nuorten yhteiskuntakuun toteuttamista. Tulevaisuustiskin asi-
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akkaita ovat kaikki tukea haluavat peruskoulun päättäneet 15-17 –vuo-
tiaat nuoret, jotka ovat ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. Tulevai-
suustiskin tavoitteena on, että nuori motivoituu 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. 

Neuvontaa, ohjausta ja syventävää ohjausta tarjoaa nuorille Ohjaamo 
Helsinki –palvelukokonaisuus. Ohjaamo on kaupungin (opetusvirasto, 
kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveysvirasto sekä nuorisoasiankeskus) 
ja TE-palveluiden ESR-rahoituksella toteutettu nuorten palvelupiste. Se 
palvelee alle 30 –vuotiaita nuoria matalan kynnyksen palvelumallilla  
kohti työtä ja koulutusta. Palvelukokonaisuus on hallintokuntarajat ylit-
tävä palvelumalli ja nuori saa yhden työntekijän kautta tarvitsemansa 
monilaiset palvelut. Helsingissä on lisäksi käynnistetty maahanmuutta-
jien kotoutumisen edistämiseksi Stadin ammattiopiston alaisuuteen 
Osaamiskeskus, joka tarjoaa kuntoutuksen, työllistymisen ja koulutuk-
sen palveluja aikuisille maahanmuuttajille. Osaamiskeskus aloitti toi-
mintansa toukokuussa 2016 ja sitä on rahoitettu kaupunginhallituksen 
myöntämällä 10 miljoonan erillismäärärahalla. Ohjaamo -toimintamallia 
ja Osaamiskeskus -toimintamallia jatketaan vuonna 2018 ja niihin on 
varauduttu talousarviossa 2018. 

Työ- ja elinkeinopalveluihin valmistellaan mittavaa uudistusta maakun-
tauudistuksen yhteydessä. Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen 
sisältyy pääkaupunkiseudun erillisratkaisu. Erillisratkaisussa kasvupal-
velut mukaan lukien työllisyyspalvelut siirtyisivät pääkaupunkiseudun 
kaupunkien perustaman kuntayhtymän vastuulle. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että työpaikkatarjonnan monipuolista-
minen on kaupungin hallintokuntien, yritysten ja järjestöjen yhteinen 
haaste vastatakseen työttömien tarpeeseen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite kvsto 22.2.2017 asia 15 

Muutoksenhaku 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B74D9E5BF-214B-C5F7-878A-5A701A500000%7D&vsId=%7B7EE9DE24-66DA-C9D9-8B5F-5A701A500006%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 
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Valtuutettu Nina Hurun ja 23 muun talousarvioaloite liukuesteiden 
jakamisesta ikääntyneille kaupunkilaisille 

HEL 2017-002211 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. 50 000 euron määrärahan varaa-
mista talousarvioon vuodelle 2018 liukuesteiden jakamiseksi ilmaiseksi 
ikääntyneille kaupunkilaisille. 

Helsingin kaupunki pyrkii ehkäisemään tapaturmia, vahvistamaan tur-
vallisuustyötä ja parantamaan turvallisuuskulttuuria. Kaatumisten ja liu-
kastumisten ehkäisy nähdään yhtenä painoalueena niiden suuren mää-
rän ja kustannusvaikutusten vuoksi. Sosiaali- ja terveystoimi on mu-
kana kaupunkitasoisessa tapaturmien ehkäisytyössä. 

Ulkona kaatumisen ehkäisyyn voidaan vaikuttaa eri tahojen toimesta, 
joita ovat esimerkiksi kaupunki, kiinteistönomistajat ja asukkaat itse. 
Katujen ja jalankulkureittien talvihoitotoimenpiteet, niiden ajoitus, käy-
tettävä kalusto ja materiaalit sekä esteettömyysnäkökohdat ovat näistä 
keskeisiä. Helsingin kaupunki oli talvella 2016−2017 mukana valtakun-
nallisessa Pysy pystyssä -viestintäkampanjassa, jossa tehtiin muiden 
muassa esite hyvien talvikenkien ominaisuuksista jaettavaksi kaupun-
gin toimipisteissä. 

Sosiaali- ja terveystoimen eräissä toimipaikoissa on käytössä Tervey-
den- ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä IKINÄ-malli iäkkäiden kaatu-
misvaaran tunnistamiseen ja kaatumisten ehkäisyyn. Pitkäaikaishoi-
dossa ja kotihoidossa on käytössä RAI-toimintakykymittari, jolla on 
mahdollista kartoittaa kaatumisriskiä. Tulosten perusteella suunnitel-
laan ja toteutetaan henkilökohtaiset toimenpiteet kaatumisen ehkäise-
miseksi. Kaikki 75-vuotiaat helsinkiläiset kutsutaan hyvinvointia edistä-
viin yleisötilaisuuksiin, joissa kerrotaan muiden muassa tapaturmien 
ehkäisystä. Aihe on esillä myös 85-vuotiaille tarjottavilla kotikäynneillä. 

Ikääntyneen henkilön kaatumisriskin arvioiminen edellyttää yksilöllistä 
selvitystä, joka kattaa henkilön terveydentilan ja liikuntakyvyn, elintavat, 
asumis- ja ympäristöolosuhteet sekä omat näkemykset ja toiveet. Kaa-
tumisen ehkäisytoimet valitaan näiden pohjalta yksilöllisesti. Kenkiin 
kiinnitettävät liukuesteet ovat yksi mahdollinen toimenpide, mutta se ei 
sovi kaikille. Henkilön saattaa esimerkiksi olla vaikea asettaa liukues-
teitä paikoilleen ja ottaa niitä pois. Liukuesteet voivat myös lisätä kaatu-
misriskiä julkisissa sisätiloissa kuten metroasemilla ja kauppakeskuk-
sissa. 
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Maksuttomien liukuesteiden jakamista on kokeiltu vuonna 2005. Alku-
vuonna 2005 helsinkiläisille 75−79-vuotiaille tarjottiin mahdollisuus 
hankkia maksusitoumuksella talvijalkineisiin liukuesteet ja 38 % heistä 
hankki ne. Tehdyn selvityksen mukaan tässä ikäryhmässä murtumien 
määrä ei lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna, kun vertailuryh-
missä se lisääntyi hieman. Lonkkamurtumien määrässä vastaavaa ei 
ollut todettavissa, sillä lonkkamurtumat syntyvät yleensä sisätiloissa. 
Selvityksen aineisto on niin pieni, ettei luotettavia johtopäätöksiä liu-
kuesteiden vaikutuksista ole mahdollista tehdä. 

Liukuestekokeilusta kaupungille aiheutuneet välittömät lisäkustannuk-
set olivat 116 000 euroa. Tämän lisäksi kokeilusta aiheutui runsaasti 
välillisiä kustannuksia ja hallinnollista työtä kilpailutuksesta, palvelu-
setelien luovuttamisesta, puhelinneuvonnasta ja laskutuksesta. Las-
kennallisesti välittömien lisäkustannusten kattaminen terveyspalvelu-
kustannusten säästöillä olisi edellyttänyt noin 400 tapahtumatta jää-
nyttä, polikliinisesti hoidettavaa yläraajamurtumaa tai lähes 100 tapah-
tumatta jäänyttä leikkaushoitoa edellyttävää yläraajamurtumaa. Lähes-
kään näin suurta murtumien määrän vähenemistä ei havaittu. Hyötyyn 
nähden liukuesteistä aiheutuvat kustannukset osoittautuivat korkeiksi, 
eikä terveyslautakunta pitänyt kokeilun jatkamista perusteltuna. 

Helsingissä asuu 75−79-vuotiaita henkilöitä 19 000. Ehdotetulla 50 000 
euron määrärahalla maksuton kenkiin kiinnitettävä liukueste pystyttäi-
siin jakamaan heistä arviolta 1 500−5 000:lle. Laskelma perustuu arvi-
oon siitä, että välittömät kustannukset olisivat 10−30 euroa henkilöä 
kohti. 

Kaatumisen ehkäisy on tärkeää kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti 
ikääntyneillä. Työhön tarvitaan kaikkia toimialoja ja myös kaupungin 
asukkaita. Sosiaali- ja terveydenhuollossa asia tulee ottaa esille ikään-
tyneitä kohdattaessa. Yksittäisenä toimenpiteenä maksuttomien liu-
kuesteiden jakaminen kaikille ikääntyneille ei kuitenkaan ole kannatet-
tava, koska ratkaisu ei sovellu jokaiselle, eikä sen kustannushyötyä ole 
voitu todentaa. 

Talousarviossa ei ole erikseen varauduttu em. määrärahojen korottami-
seen. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppuvuodesta 
laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. Käyttösuunnitelmista 
päättää lautakunta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

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

Liitteet 

1 Nina Hurun talousarvioaloite kvsto 22.2.2017 asia 16 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2017 § 227 

HEL 2017-002211 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Nina Hurun ym. talous-
arvioaloitteesta ikääntyneiden liukasturmien ehkäisystä kenkien liu-
kuestein seuraavan lausunnon: 

”Helsingin kaupunki pyrkii ehkäisemään tapaturmia, vahvistamaan tur-
vallisuustyötä ja parantamaan turvallisuuskulttuuria. Kaatumisten ja liu-
kastumisten ehkäisy nähdään yhtenä keskeisenä painoalueena niiden 
suuren määrän ja kustannusvaikutusten vuoksi. Sosiaali- ja terveys-
toimi on mukana kaupunkitasoisessa tapaturmien ehkäisytyössä. 

Ulkona kaatumisen ehkäisyyn voidaan vaikuttaa eri tahojen toimesta, 
joita ovat esimerkiksi kaupunki, kiinteistönomistajat ja asukkaat itse. 
Katujen ja jalankulkureittien talvihoitotoimenpiteet, niiden ajoitus, käy-
tettävä kalusto ja materiaalit sekä esteettömyysnäkökohdat ovat näistä 
keskeisiä. Helsingin kaupunki oli talvella 2016−2017 mukana valtakun-
nallisessa Pysy pystyssä -viestintäkampanjassa, jossa tehtiin muiden 
muassa esite hyvien talvikenkien ominaisuuksista jaettavaksi kaupun-
gin toimipisteissä. 

Sosiaali- ja terveystoimen eräissä toimipaikoissa on käytössä Tervey-
den- ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä IKINÄ-malli iäkkäiden kaatu-
misvaaran tunnistamiseen ja kaatumisten ehkäisyyn. Pitkäaikaishoi-
dossa ja kotihoidossa on käytössä RAI-toimintakykymittari, jolla on 
mahdollista kartoittaa kaatumisriskiä. Tulosten perusteella suunnitel-
laan ja toteutetaan henkilökohtaiset toimenpiteet kaatumisen ehkäise-
miseksi. Kaikki 75-vuotiaat helsinkiläiset kutsutaan hyvinvointia edistä-
viin yleisötilaisuuksiin, joissa kerrotaan muiden muassa tapaturmien 
ehkäisystä. Aihe on esillä myös 85-vuotiaille tarjottavilla kotikäynneillä.  

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BA6CB371F-5DDE-C2EE-86CF-5A7041F00000%7D&vsId=%7BF750CD53-B18E-CAA6-8695-5A7041F00004%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B5CF8704F-7315-CECA-AACB-5E50A7700009%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Ikääntyneen henkilön kaatumisriskin arvioiminen edellyttää yksilöllistä 
selvitystä, joka kattaa henkilön terveydentilan ja liikuntakyvyn, elintavat, 
asumis- ja ympäristöolosuhteet sekä omat näkemykset ja toiveet. Kaa-
tumisen ehkäisytoimet valitaan näiden pohjalta yksilöllisesti. Kenkiin 
kiinnitettävät liukuesteet ovat yksi mahdollinen toimenpide, mutta se ei 
sovi kaikille. Henkilön saattaa esimerkiksi olla vaikea asettaa liukues-
teitä paikoilleen ja ottaa niitä pois. Liukuesteet voivat myös lisätä kaatu-
misriskiä julkisissa sisätiloissa kuten metroasemilla ja kauppakeskuk-
sissa. 

Maksuttomien liukuesteiden jakamisesta vuonna 2005 saadut tulokset 

Alkuvuonna 2005 helsinkiläisille 75−79-vuotiaille tarjottiin mahdollisuus 
hankkia maksusitoumuksella talvijalkineisiin liukuesteet ja 38 % heistä 
hankki ne. Tehdyn selvityksen mukaan tässä ikäryhmässä murtumien 
määrä ei lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna, kun vertailuryh-
missä se lisääntyi hieman. Lonkkamurtumien määrässä vastaavaa ei 
ollut todettavissa, sillä lonkkamurtumat syntyvät yleensä sisätiloissa. 
Selvityksen aineisto on niin pieni, ettei luotettavia johtopäätöksiä liu-
kuesteiden vaikutuksista ole mahdollista tehdä.  

Liukuestekokeilusta kaupungille aiheutuneet välittömät lisäkustannuk-
set olivat 116 000 euroa. Tämän lisäksi kokeilusta aiheutui runsaasti 
välillisiä kustannuksia ja hallinnollista työtä kilpailutuksesta, palvelu-
setelien luovuttamisesta, puhelinneuvonnasta ja laskutuksesta. Las-
kennallisesti välittömien lisäkustannusten kattaminen terveyspalvelu-
kustannusten säästöillä olisi edellyttänyt noin 400 tapahtumatta jää-
nyttä, polikliinisesti hoidettavaa yläraajamurtumaa tai lähes 100 tapah-
tumatta jäänyttä leikkaushoitoa edellyttävää yläraajamurtumaa. Lähes-
kään näin suurta murtumien määrän vähenemistä ei havaittu. Hyötyyn 
nähden liukuesteistä aiheutuvat kustannukset osoittautuivat korkeiksi, 
eikä terveyslautakunta pitänyt kokeilun jatkamista perusteltuna. 

Helsingissä asuu 75−79-vuotiaita henkilöitä 19 000. Ehdotetulla 50 000 
euron määrärahalla maksuton kenkiin kiinnitettävä liukueste pystyttäi-
siin jakamaan heistä arviolta 1 500−5 000:lle. Laskelma perustuu arvi-
oon siitä, että välittömät kustannukset olisivat 10−30 euroa henkilöä 
kohti. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kaatumisen ehkäisyä tärkeänä kai-
kissa ikäryhmissä ja erityisesti ikääntyneillä. Työhön tarvitaan kaikkia 
toimialoja ja myös kaupungin asukkaita. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa asia tulee ottaa esille ikääntyneitä kohdattaessa. Yksittäisenä toi-
menpiteenä maksuttomien liukuesteiden jakaminen kaikille ikäänty-
neille ei kuitenkaan ole kannatettava, koska ratkaisu ei sovellu jokai-
selle, eikä sen kustannushyötyä ole voitu todentaa.  
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2018 on 
laadittu kaupunginhallituksen 12.6.2017 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Vuoden 2018 talousarvioraami ei mahdollista kustannuksia li-
sääviä toimenpiteitä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Ikääntyneiden kaatumistapaturmilla on merkittäviä kielteisiä inhimillisiä, 
terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia, joten niiden ehkäisy on tär-
keää. Kaatumisen ehkäisyyn voidaan vaikuttaa useilla eri tavoilla, jotka 
tulee suunnitella yksilöllisesti. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet voivat 
ehkäistä kaatumista.” 

22.08.2017 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246 

sampo.pajari(a)hel.fi 
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Valtuutettu Sirkku Ingervon ja 17 muun valtuutetun talousarvioaloite 
nuorten kesätyöpaikkojen lisäämisestä 

HEL 2017-002537 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2018 ja 
suunnitelmakauden 2019–2022 budjettia, Helsingin kaupunki mahdol-
listaa 16–18-vuotiaille helsinkiläisille hallintokuntien, yritysten ja järjes-
töjen yhteistyönä vähintään neljän viikon työpaikkoja 1 000–1 500 
enemmän kuin vuosina 2016–2017. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslian henkilöstöosasto vas-
taa vuosittaisen kesätyöprojektin ohjeistuksesta sekä kaupungin vah-
van ja erittäin myönteisen kesätyönantajakuvan vaalimisesta.  Henki-
löstöosasto on vuodesta 2007 lähtien varannut 1,0 milj. euroa 16-17- 
vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi kesäajaksi. Helsingin kaupungin 
palkkaa vuosittain noin 4 000 työtekijää kesän ajaksi. Tehtäviä on tar-
jolla muun muassa leikkipuistoissa, päiväkodeissa, vanhus- ja vam-
maispalveluissa, rakennusharjoittelussa, siivoustehtävissä ja avusta-
vissa toimistotehtävissä. Työsuhteet kestävät keskimäärin neljä viikkoa. 

Kaupunginhallitus on myös myöntänyt vuodesta 2010 lähtien vuosittain 
1,0 milj. euron erillismäärärahan henkilöstöosaston käytettäväksi nuor-
ten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Määrärahaa käytetään Siisti 
Kesä –hankkeeseen, jossa ovat mukana rakentamispalvelut Stara, en-
tinen liikuntavirasto ja HKL –liikelaitos. Toimialat ja liikelaitokset voivat 
palkata määrärahalla 16- 20 –vuotiaita nuoria erilaisiin kaupunkiympä-
ristön puhtaanapitoon liittyviin tehtäviin.  Lisäksi toimialoilla ja liikelai-
toksilla on mahdollisuus ottaa yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita har-
joittelijoiksi kaupunginkanslian varoin. Toimialat ja liikelaitokset palk-
kaavat näiden lisäksi vielä omilla henkilöstömäärärahoillaan kesätyön-
tekijöitä, kausityöntekijöitä ja vuosilomansijaisia. 

Kaupunginhallitus viittaa lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lau-
suntoon ja toteaa, 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. Vuonna 2016 Kesäseteli-
kokeilu laajeni koskemaan kaikkia Helsingin koulujen 9. luokkalaisia. 
Kesäseteli on koettu hyödylliseksi työllistämisen keinoksi nuorten, kou-
lujen ja yrittäjien kes-kuudessa. Yritykset ja yhdistykset ovat olleet kiin-
nostuneita nuorten työllistämisestä. Varsinainen määrärahojen tarkka 
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kohdentaminen tehdään loppuvuodesta laadittavien toimialojen käyttö-
suunnitelmien yhteydessä. Käyttösuunnitelmista päättää lautakunta. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että nuorten kesätyöpaikkojen ja mui-
den työpaikkojen lisääminen on kaupungin hallintokuntien, yritysten ja 
järjestöjen yhteinen haaste. Kaupungin todellinen kesätyötarve täyttyy 
nykyisillä määrärahoilla. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Sirkku Ingervon talousarvioaloite kvsto 1.3.2017 asia 19 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.08.2017 § 24 

HEL 2017-002537 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Aloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2018 ja suunnitel-
makauden 2019–2022 talousarviota Helsingin kaupunki mahdollistaa 
16–18 -vuotiaille helsinkiläisille hallintokuntien, yritysten ja järjestöjen 
yhteistyönä vähintään neljän viikon työpaikkoja 1 000–1 500 enemmän 
kuin vuosina 2016 ja 2017. 

Vuonna 2015 alueellisesti alkanut kesätyösetelikokeilu laajeni 2016 
koskemaan kaikkia Helsingin 9. luokkalaisia. Kesätyösetelillä nuoret 
voivat hakeutua töihin yrityksiin, yhdistyksiin, säätiöihin ja seurakuntiin, 
mutta eivät voi työskennellä kaupungin palveluksessa. Setelin ehtojen 
mukaisesti vähimmäismäärä työlle on 50 tuntia, joka jaetaan 10 työpäi-
välle. Palkan tulee olla vähintään 335 euroa. Vuonna 2016 joka neljäs 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B97F965E0-1B95-C0C7-844F-5DE59C400000%7D&vsId=%7B5CA538EE-477C-C1A7-87B9-5DE59C400000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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helsinkiläinen 9. luokkalainen (1 295) työskenteli kesätyösetelillä. Kaik-
kiaan 800 eri työnantajaa tarjosi nuorille kesätöitä. 

Kesätyöseteli on alun perin kohdennettu tietoisesti 9. luokkalaisille, 
joista suurin osa on 15-vuotiaita ja kesätyön saamisen näkökulmasta 
väliinputoajia. Kesätyösetelillä on haluttu tukea nuoria perusopetuksen 
ja toisen asteen koulutuksen välisessä siirtymässä. Kesätyösetelin 
avulla peruskouluissa on panostettu nuorten omien vahvuuksien löytä-
miseen ja rohkaistu heitä ensimmäisen työpaikan etsimiseen. Helsingin 
kaupungin omat työpaikat on rajattu kesätyösetelin ulkopuolelle, millä 
on haluttu vahvistaa yritysten ja yhdistysten roolia nuorten työllistämi-
sessä ja yhteiskuntavastuussa. Vuonna 2016 suurin osa työnantajista 
oli pienyrittäjiä. Jatkossa tulee lisätä yritysten ja järjestöjen tietoisuutta 
kesätyösetelin käytöstä, jotta kesätyösetelin käyttöaste kasvaa nykyi-
sestä (25 %). 

Helsingin kaupunki on neljättä vuotta kumppanina Vastuullinen Kesä-
duuni -kampanjassa, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille 
enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Noin tuhat kaupungin ke-
sätyöpaikoista on kohdennettu ensimmäistä työpaikkaa etsiville 16–17 
-vuotiaille. Lisäksi Siisti kesä -hanke tarjoaa kesätyöpaikkoja 16–20 -
vuotiaille. Näihin edellä mainittuihin työpaikkoihin haetaan Helsingin 
kaupungin rekrytoinnin kautta. 

Aloitteessa esitetyn neljän viikon kesätyön kustannukset 1 000–1 500 
nuorelle olisivat noin 670 000 euroa–1 miljoona euroa. Laskelman pe-
rusteena on käytetty kesätyösetelin 335 euroa korvausta kahden viikon 
työpanoksesta. 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469 

ulla.juhanko(a)hel.fi 
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208 

marjo.kyllonen(a)hel.fi 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2017 § 229 

HEL 2017-002537 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Sirkku Ingervon ym. ta-
lousarvioaloitteesta nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon: 
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”Sosiaali- ja terveystoimialalla 16−17-vuotiaiden nuorten kesätyöpaik-
koja koordinoi henkilöstöresurssipalvelut -yksikkö. Täysi-ikäiset henkilöt 
(18 vuotta täyttäneet) hakevat työpaikkoja normaalin haun kautta. 
Nuorten työllistäminen kesällä toteutetaan kansliapäällikön myöntä-
mällä määrärahalla. Toimiala selvittää alkuvuodesta yksiköiden tarpeet 
ja halukkuuden ottaa vastaan nuoria kesätyöntekijöitä ja tekee sitten 
esityksen kyseisestä määrärahasta. 

Kesälle 2017 sosiaali- ja terveystoimeen määrärahaa saatiin 281 400 
euroa, jolla pystytään palkkaamaan 321 16−17-vuotiasta kuukauden 
mittaiseen kesätyöhön. Viikoittainen työaika on 30 tuntia 40 minuuttia ja 
palkka 800 euroa kuukaudessa. Työaika ja palkkaus on linjattu niin, 
että ne ovat 80 % maksimista, jotta mahdollisimman monelle nuorelle 
voidaan määrärahan turvin tarjota työpaikka. 

Nuoret palkataan ensisijaisesti sellaisiin avustaviin tehtäviin, joissa ol-
laan tekemisissä ja tehdään asioita yhdessä asiakkaiden kanssa. Täl-
laisia kohteita ovat monipuoliset palvelukeskukset, kotihoito, sairaalat 
ja vammaispalvelut. Joitakin paikkoja on lisäksi vahtimestaripalve-
luissa, terveysasemilla, neuvoloissa ja toimistotehtävissä.  

Tämänhetkisen arvion mukaan kesätyöntekijöiden määrän huomattava 
kasvattaminen kesä-heinäkuussa ei sosiaali- ja terveystoimialalla ole 
mahdollista, koska sopivia paikkoja ei ole tarjolla. Työpaikkojen koh-
dentaminen elokuulle ei onnistu koulujen lukuvuodesta johtuen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta suhtautuu myönteisesti nuorten työllistä-
miseen kesällä sosiaali- ja terveystoimen eri toimipisteisiin. Työllistettä-
vien määrä tulee sopia työpisteiden kanssa niin, että riittävä ohjaus, 
tuki ja mielekkäät tehtävät toteutuvat. Työllistäminen toteutetaan kau-
pungin erillisellä rahoituksella, joten se ei sisälly toimialan talousar-
vioraamiin vuodelle 2018. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Määräaikainen kesätyöpaikka on 16−17-vuotiaille nuorille hyvä mah-
dollisuus tutustua eri ammatteihin ja työpaikkoihin ja saada työkoke-
musta. Työelämän käytänteet tulevat tutuiksi ja vastuun ottaminen 
omasta toiminnasta kehittyy. Kesätyö tarjoaa mahdollisuuden mielek-
kääseen tekemiseen, uusiin sosiaalisiin suhteisiin ja palkkaan. Näillä 
voi olla myönteisiä vaikutuksia nuorten terveyteen ja hyvinvointiin." 

Käsittely 

29.08.2017 Ehdotuksen mukaan 

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 
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Vastaehdotus 1: 
Jäsen Saku Etholen: Lausunnon neljännen kappaleen loppuun lisätään 
seuraava virke: 
”Sosiaali- ja terveysvirasto selvittää aktiivisesti mahdollisuuksia tarjota 
nuorille uusia kesätyöpaikkoja tarkoituksenaan saada kesätyöpaikkojen 
määrä nousujohteiseksi pitkällä aikavälillä.”  

Vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana. 

22.08.2017 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246 

sampo.pajari(a)hel.fi 
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.08.2017 § 22 

HEL 2017-002537 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Valtuutettu Sirkku Ingervon talousarvioaloitteessa esitetään, että val-
misteltaessa vuoden 2018 ja suunnitelmakauden 2019–2022 budjettia, 
Helsingin kaupunki mahdollistaa 16–18-vuotiaille helsinkiläisille hallin-
tokuntien, yritysten ja järjestöjen yhteistyönä vähintään neljän viikon 
työpaikkoja 1 000–1 500 enemmän kuin vuosina 2016–2017.  

Kesätyöpaikkojen merkittävää lisäämistä kulttuurin ja vapaa-ajan palve-
luissa ei nähdä mahdollisena, koska nuorille on tarjottava laadukas 
työnohjaus ja mielekkäitä työtehtäviä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta näkee viisaampana edistää kesätyöllistymisen mahdollisuuksia 
muualla yhteiskunnassa. 

Kaupungin kesätyöpaikat ja niiden lisääminen 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää nuorten kesätöiden lisäämistä 
tärkeänä tavoitteena. Nuoret haluavat tehdä työtä ja tällä hetkellä kesä-
työpaikkoja on liian vähän. Kesätyöpaikkoja tarvittaisiin lisää erityisesti 
yrityksiin ja kolmannelle sektorille. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B60C04E66-1C40-CBE4-B76C-5E2CEAF00005%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Helsingin kaupunki palkkaa vuosittain noin 4 000 työntekijää kesän 
ajaksi. Kaupunki panostaa erityisesti nuoriin 16–17-vuotiaisiin kesä-
työntekijöihin, koska työmarkkinoilla heille on tarjolla vähemmän työ-
paikkoja ja ensimmäistä kertaa työtä hakevien nuorien on vaikea löytää 
kesätyöpaikka. Tämän takia kaupungin kesätyöpaikoista noin tuhat on 
kohdennettu 16–17-vuotiaille nuorille. Sen lisäksi Siisti Kesä! -hanke 
tarjoaa työpaikkoja noin kahdelle sadalle 16–20–vuotiaalle nuorelle. 18-
vuotiailla nuorilla on enemmän mahdollisuuksia hakea kesätöitä kuin 
alaikäisillä, sillä monessa työpaikassa niin kaupungilla kuin yrityksissä 
vaaditaan täysi-ikäisyyttä. Kaupungilla tällaisia kesätyöpaikkoja löytyy 
mm. liikuntapalveluista ja Staralta.  

Helsingin kaupunki on kumppanina Vastuullinen Kesäduuni -kampan-
jassa, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laaduk-
kaita kesätöitä. Helsinki panostaa kesätyöpaikoissa mielekkäisiin työ-
tehtäviin sekä laadukkaaseen työpaikkaohjaamiseen ja perehdytyk-
seen. 16–17-vuotiaiden kesätyöpaikoissa suurimpia työllistäjiä ovat 
vuosittain olleet sosiaali- ja terveysvirasto, nuorisoasiainkeskus ja var-
haiskasvatusvirasto. Vuonna 2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
työllisti yhteensä 292 nuorta. Työpaikat sijaitsivat nuorisopalveluissa 
(234), kirjastopalveluissa (54), kulttuuripalveluissa (2) ja kaupunginmu-
seolla (2). Nuorten 16–17-vuotiaiden työtehtävät ovat lähinnä avustavia 
tehtäviä: esimerkiksi lasten ohjausta, toimistotehtäviä, kirjastoapulaisen 
työtä sekä kesätoimintoihin liittyviä kuten kesäkahvilan apulaisen tai lii-
kunnan ohjauksen tehtäviä.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei omassa toiminnassaan pysty enää 
merkittävästi lisäämään 16–17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden määrää, 
sillä nuorille työntekijöille tulee voida tarjota laadukas työnjohto.  Lisäksi 
kesätyöpaikkojen tulee olla sellaisia, että nuorille riittää mielekästä te-
kemistä ja heille on tarjolla ohjausta kesätyön aikana.  

Jotta nuorten kesätyöpaikkojen määrä kasvaisi tarpeen mukaisesti, tär-
keää on vahvistaa yritysten ja yhdistysten roolia nuorten työllistämi-
sessä ja yhteiskuntavastuussa – kaupunki voi omilla toimillaan toimia 
esimerkkinä siinä, miten toimii hyvä ja vastuullinen nuorten työnantaja. 

Mikrotyöllistyminen eli lyhyemmät keikkamuotoiset työt tarjoavat myös 
mahdollisuuksia monille nuorille. Nuorisopalvelujen Maahanmuutta-
januorten Helsinki -hankkeessa on toteutettu menestyksekkäästi kokei-
luja näistä uusista työllistämisen malleista. 

Kesäseteli 

Nuorten kesätyöpaikkojen määrän lisäämiseksi Helsingissä pidetään 
keskeisenä sitä, että Kesäseteli-malli vakinaistetaan. Vuodesta 2015 
lähtien Helsingin kouluissa 9. luokkalaisille on jaettu Kesäseteli, ensin 
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valituilla alueilla ja vuonna 2016 Kesäsetelikokeilu laajeni koskemaan 
kaikkia Helsingin koulujen 9. luokkalaisia.  

Kesäseteli on kohdennettu 9. luokkalaisille, jotka ovat 15–16-vuotiaita 
ja joille kesätyön löytäminen on vaikeampaa. Kesäsetelillä on haluttu 
tukea nuoria peruskoulun ja toisen asteen opintojen välisessä siirty-
mässä. Kesäsetelillä nuoret voivat hakeutua töihin yrityksiin, yhdistyk-
siin, säätiöihin ja seurakuntiin, mutta eivät voi työskennellä kaupungin 
palveluksessa.  

Vuonna 2016 Kesäsetelin avulla joka neljäs eli yhteensä 1 295 Helsin-
gin koulujen 9.-luokkalaisista sai kesätyöpaikan. 800 eri työnantajaa 
tarjosi nuorille kesätöitä. Työnantajat olivat useimmiten yrityksiä (70 %), 
joista suurin osa oli pienyrityksiä. Toiseksi suurimman työnantajaryh-
män muodostivat yhdistykset (20 %).  

Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa 9.-
luokkalaisen nuoren töihin kesäsetelillä. Mikäli kesätyöpaikkojen lisää-
minen tapahtuisi Kesätyöseteli-mallin avulla, tulisivat kustannukset kau-
pungille pienemmiksi. Vuonna 2016 jaetuista 5 170:tä Kesäsetelistä pa-
lautui määräaikaan mennessä 1 295 kappaletta ja sen kustannukset 
nousivat noin 390 000 euroon. Toiminnan vakiintuessa kesäsetelien 
palautumisaste kasvaa, joten nykyisen yhdeksäsluokkalaisille jaettavan 
kesätyösetelin vuosittainen kustannus toiminnan mahdollisesti vakiintu-
essa olisivat noin 450 000 euroa vuodessa. 

Kesäsetelin jatkon kannalta on kannatettavaa, että vakinaistamisen jäl-
keen Kesäsetelille luodaan sähköinen järjestelmä. Tämä lisää Ke-
säsetelin helppokäyttöisyyttä ja vähentää setelin käsittelyyn kuluvaa 
aikaa. Sähköisen järjestelmän käyttöönotto vaatii kartoitusta tarkoituk-
seen sopivista järjestelmistä, jonka jälkeen pystytään esittämään arvio 
järjestelmän rakentamiseen sekä ylläpitoon liittyvistä kustannuksista. 

Esittelijä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Tommi Laitio 

Lisätiedot 
Mirkka Kesti-Helia, ts. suunnittelija, puhelin: 310 71574 

mirkaa.kesti-helia(a)hel.fi 
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252 

mikko.vatka(a)hel.fi 
 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 24 

HEL 2017-002537 T 00 00 03 

Lausunto 
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle: 

Kaupunkiympäristön toimiala on vuoden 2018 talousarvioesityksessään 
ottanut huomioon nuorten kesätyöntekijöiden ja opiskelijoiden palkkaa-
misen omin budjettivaroin toimialalle edellisten vuosien toteuman mu-
kaisesti. Kaupunkiympäristön toimiala on valmis palkkaamaan aikai-
sempaa enemmän myös 16-17 vuotiaita nuoria kesätöihin, mikäli  kau-
punginkanslia osoittaa aiempaa enemmän määrärahoja tätä tarkoitusta 
varten. 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Mikko Aho 

Lisätiedot 
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928 

anne.k.lappalainen(a)hel.fi 
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 24 muun valtuutetun talousarvioaloite 
koskien nuorisotyötä ja nuorisotaloverkoston kehittämistä ja nuor-
ten mahdollisuutta osallistua ratkaisuihin osallistavan budjetoinnin 
kautta 

HEL 2017-002538 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm., että nuorisoasiainkeskuksen ta-
lousarvion raamiin 2018 ja taloussuunnitelmaan 2018–2020 lisätään 1 
miljoonaa euroa nuorisotyön ja nuorisotaloverkoston kehittämiseen. 
Samalla esitetään, että nuorille avataan osallistuvassa budjetoinnissa 
lisää mahdollisuuksia vaikuttaa myös nuorisotiloja ja koko nuorisotyötä 
koskeviin ratkaisuihin. 

Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen on yksi Helsingin kaupungin 
nuorisotyön keskeisimpiä tavoitteita. RuutiBudjetti-toimintamallia laa-
jennetaan ja vakiinnutetaan parhaillaan koko kaupunkia kattavaksi 
osallistuvan suunnittelun- ja budjetoinnin toimintatavaksi. 

RuutiBudjetissa alueen nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista 
päätetään yhdessä nuorten kanssa. RuutiBudjetti on osa Helsingin 
kaupungin budjettia ja sen käytöstä päättävät nuoret. RuutiBudjetin tu-
loksena nuorten ideat näkyvät alueilla. Nuoret ovat ideoimassa ja päät-
tämässä vuosittain seuraavan vuoden nuorten vapaa-ajan toiminnasta 
ja nuorisotyön budjetin suuntaamisesta. Ideoita kerätään useassa vai-
heessa, niin että mahdollisimman moni nuori osallistuu nuorten vapaa-
ajan toiminnan, harrastusmahdollisuuksien ja alueen kehittämiseen. 
Lopuksi nuoret äänestävät mielestään tärkeimmät ideat toteutettavaksi 
seuraavan vuoden toiminnassa. Äänestyksen tuloksen vahvistaa nuo-
rista ja nuorisotyöntekijöistä koostuva RuutiBudjetin neuvottelukunta. 

RuutiBudjetti toteutetaan kaupungin nuorisotyön olemassa olevin mää-
rärahoin ja myös toiminnan kehittämiseen on varauduttu nykyisen ta-
lousarvioraamin puitteissa. 

Nuorisotilojen kokonaisneliömäärä ei ole kasvanut, vaan uusien tilojen 
(kuten Maunula-talo ja Viikin nuorisotalo) tulon myötä nuorisotyössä on 
myös luovuttu joistain entisistä tiloista. 

Taloussuunnitelmakaudella 2018-2020 aikana on tarkoitus toteuttaa 
Suvilahden tiilisen kaasukellon perusparannus kulttuuri-ja vapaa-ajan 
ja Elmu ry:n yhteiseksi toimitilaksi. 
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Kaupungin toimialoilla on projekteille ja järjestöille sopivia tiloja, jotka 
ovat käytettävissä silloin, kun toimialat eivät itse niitä tarvitse. Esimer-
kiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ilta- ja viikonloppukäyt-
töön sopivia tiloja noin 1 600 kpl, joiden käyttöä koordinoi kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimiala. Kaupunki panostaa toimialojen käytössä olevien 
tilojen lyhytaikaisen varaamisen ja vuokrauksen edistämiseen. Kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialan kulttuuri-palvelukokonaisuudelta on mah-
dollista varata tiloja ilmaiseksi Varaamo-järjestelmän kautta. Myös kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikunta-palvelukokonaisuudelta on mah-
dollista vuokrata tiloja keskitetysti. Uusien rakennusten tilat pyritään to-
teuttamaan monikäyttöisiksi, mikä helpottaa kasvavien tilatarpeiden 
tyydyttämistä. Esimerkiksi Maunulaan vuonna 2016 valmistuneessa kir-
jaston, työväenopiston ja nuorisotoimen yhteisessä monikäyttöraken-
nuksessa voidaan yhteisiä tiloja käyttää joustavasti tarpeen mukaan. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala kehittää aloitteessa mainittuja nuoriso-
työn, -tilojen ja -taloverkon kehittämiseen liittyviä palveluita sekä inves-
tointihankkeita yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ot-
taen huomioon palveluiden laadun, niistä syntyvät yksikkökustannukset 
sekä alueiden palvelutarpeet kaupunginvaltuuston päättämän inves-
tointiraamin sekä strategiaohjelman mukaisesti. 

Uusi toimialamalli mahdollistaa lautakunnalle aiempaa laajemmat mää-
rärahojen kohdentamisen mahdollisuudet. Talousarvion mukainen ra-
hoitus turvaa nuorisotyön aseman ja mahdollistaa toiminnan kehittämi-
sen jatkossakin. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite kvsto 1.3.2017 asia 20 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 22.08.2017 § 53 
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HEL 2017-002538 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013–2016. 

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017–2026 on varau-
duttu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisotilojen korjaushankkeisiin 
yhteensä noin 16 miljoonalla eurolla. Valtuustokauden 2017–2021 ai-
kana on tarkoitus toteuttaa Suvilahden tiilisen kaasukellon perusparan-
nus kulttuuri- ja vapaa-ajan toimitilaksi. 

Kaupungin toimialoilla on projekteille ja järjestöille sopivia tiloja, jotka 
ovat käytettävissä silloin, kun toimialat eivät itse niitä tarvitse. Esimer-
kiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ilta- ja viikonloppukäyt-
töön sopivia tiloja noin 1 600 kpl. Kaupunki panostaa toimialojen käy-
tössä olevien tilojen lyhytaikaisen varaamisen ja vuokrauksen edistämi-
seen. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kulttuuri-palvelukokonaisuu-
delta on mahdollista varata tiloja ilmaiseksi Varaamo-järjestelmän 
kautta. Myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan liikunta-palvelukokonaisuudelta on mahdollista 
vuokrata tiloja keskitetysti. Uusien rakennusten tilat pyritään toteutta-
maan monikäyttöisiksi, mikä helpottaa kasvavien tilatarpeiden tyydyttä-
mistä. Esimerkiksi Maunulaan vuonna 2016 valmistuneessa kirjaston, 
työväenopiston ja nuorisotoimen yhteisessä monikäyttörakennuksessa 
voidaan yhteisiä tiloja käyttää joustavasti tarpeen mukaan.  

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, etteivät aloitteessa esitetyt nuori-
sotoimen käyttötalousmäärärahoihin kohdistuvat esitykset kuulu kau-
punkiympäristölautakunnan toimialaan. Resurssien niukkuudesta ai-
heutuvia ongelmia on kuitenkin mahdollista lieventää joustavilla tilarat-
kaisuilla sekä älykkäillä tilojen jakamis- ja varaamisjärjestelmillä. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala kehittää aloitteessa mainittuja nuoriso-
työn, -tilojen ja -taloverkon kehittämiseen liittyviä palveluita sekä inves-
tointihankkeita yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ot-
taen huomioon palveluiden laadun, niistä syntyvät yksikkökustannukset 
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sekä alueiden palvelutarpeet kaupunginvaltuuston päättämän inves-
tointiraamin sekä strategiaohjelman mukaisesti. 

Esittelijä 
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Silja Hyvärinen 

Lisätiedot 
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870 

anne.bjorn(a)hel.fi 
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466 

jarmo.raveala(a)hel.fi 
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.08.2017 § 23 

HEL 2017-002538 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon. 

Aloitteessa esitetään, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvion raamiin 
2018 ja taloussuunnitelmaan 2018–2020 lisätään 1 miljoonaa euroa 
nuorisotyön ja nuorisotaloverkoston kehittämiseen. Samalla esitetään, 
että nuorille avataan osallistuvassa budjetoinnissa lisää mahdollisuuk-
sia vaikuttaa myös nuorisotiloja ja koko nuorisotyötä koskeviin ratkai-
suihin. 

Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen on yksi Helsingin kaupungin 
nuorisotyön keskeisimpiä tavoitteita. RuutiBudjetti-toimintamallia laa-
jennetaan ja vakiinnutetaan parhaillaan koko kaupunkia kattavaksi 
osallistuvan suunnittelun- ja budjetoinnin toimintatavaksi.   

RuutiBudjetissa alueen nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista 
päätetään yhdessä nuorten kanssa. RuutiBudjetti on osa Helsingin 
kaupungin budjettia ja sen käytöstä päättävät nuoret. RuutiBudjetin tu-
loksena nuorten ideat näkyvät alueilla. Nuoret ovat ideoimassa ja päät-
tämässä vuosittain seuraavan vuoden nuorten vapaa-ajan toiminnasta 
ja nuorisotyön budjetin suuntaamisesta.  

Ideoita kerätään useassa vaiheessa, niin että mahdollisimman moni 
nuori osallistuu nuorten vapaa-ajan toiminnan, harrastusmahdollisuuk-
sien ja alueen kehittämiseen. Lopuksi nuoret äänestävät mielestään 
tärkeimmät ideat toteutettavaksi seuraavan vuoden toiminnassa. Ää-
nestyksen tuloksen vahvistaa nuorista ja nuorisotyöntekijöistä koostuva 
RuutiBudjetin neuvottelukunta. 
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RuutiBudjetti toteutetaan kaupungin nuorisotyön olemassa olevin mää-
rärahoin ja myös toiminnan kehittämiseen on varauduttu nykyisen ta-
lousarvioraamin puitteissa.  

Nuorisotyön määrärahat ovat viime vuosina, kuten aloitteessa tode-
taan, pysyneet lähes ennallaan. Nuorisotilojen kokonaisneliömäärää ei 
ole kaupungin yhteisten linjausten mukaisesti kasvatettu, vaan uusien 
tilojen (kuten Maunula-talo ja Viikin nuorisotalo) tulon myötä nuoriso-
työssä on myös luovuttu joistain entisistä tiloista.  

Kaupungin kasvun myötä nuorten määrä ja nuorisotyön tarpeet kasva-
vat. Helsinki on leimallisesti nuorten aikuisten kaupunki ja kaupunki on 
halunnut kehittää nuorisotyötä. Nuorisotyön riittävien ja toiminnan kehit-
tämisen mahdollistavien resurssien turvaaminen on kulttuuri-ja vapaa-
aikalautakunnan mielestä tärkeää. Nykyisen raamin mukainen rahoitus, 
tässä taloudellisessa tilanteessa, turvaa nuorisotyön aseman ja mah-
dollistaa toiminnan kehittämisen jatkossakin. 

Esittelijä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Tommi Laitio 

Lisätiedot 
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252 

mikko.vatka(a)hel.fi 
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 7 muun valtuutetun talousarvioaloite so-
siaalipalvelujen ja toimeentulotuen määrärahojen lisäämisestä 

HEL 2017-002539 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. sosiaalipalvelujen ja ehkäisevän 
toimeentulotuen järjestämiseen yhteensä 20 miljoonaa euroa talousar-
vioon vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmavuosille 2018-2020. 

Sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa strategisia tavoitteitaan palveluja 
uudistamalla. Uudistaminen tähtää palvelujen saatavuuden, asiakas- ja 
henkilöstökokemuksen, tuottavuuden sekä vaikuttavuuden paranemi-
seen. Uudistuksessa huomioidaan kaupungin linjausten ohella voi-
massa ja valmisteilla oleva lainsäädäntö, kansalliset ohjeet ja suosituk-
set, tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistus sekä 
yhteiskunnan ajankohtaiset muutosvoimat. 

Ikäihmisten palveluja uudistetaan Stadin ikäohjelman ja vanhuspalvelu-
lain suuntaisesti koko kaupungissa. Sosiaali- ja terveystoimialalla on 
vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijä-käy-
täntö ja palvelut tuotetaan annetuissa määräajoissa. Palvelurakenteen 
muutosta jatketaan ja toiminnan painopistettä siirretään kotona asumi-
sen tukemiseen, jolloin ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrää 
voidaan vähentää. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi uudistuu vuo-
den 2017 loppuun mennessä, jolloin käynnistyy keskitetty ikääntynei-
den neuvonta- ja asiakasohjausyksikkö ja käyttöön otetaan uusi arvi-
ointiväline. Yksikköön keskitetään palveluneuvonta ja -ohjaus, palvelu-
tarpeiden arviointi, palvelujen järjestäminen sekä palvelujen seuranta ja 
yhteensovittaminen. Asiakasohjaaja koordinoi asiakkaan kanssa hä-
nelle sopivan palvelukokonaisuuden tarjolla olevista julkisen, yksityisen 
ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista. 

Lapsiperheiden palvelujen kokonaisuuden kehittämistä sosiaalihuolto-
lain edellyttämällä tavalla jatketaan ja toimintatapoja uudistetaan. Per-
hekeskusmalli ja monitoimijainen yhteistyö sisältävät muun muassa 
monikonsultaatiotiimitoimintaa ja moniammatillista palvelun tarpeen ar-
viointia. Tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet 
saavat tarvitsemansa tuen jo osana peruspalveluja, jolloin lastensuoje-
lun asiakkuuksien tarve vähenee. Lapsiperheiden palvelut, kuten sosi-
aaliohjaus ja kotipalvelu toteutuvat matalalla kynnyksellä, eikä palvelui-
hin ole jonoa. Lastensuojelun avohuoltoa vahvistetaan ja kehitetään 
edelleen kodin ulkopuolisten sijoitusten vähentämiseksi. 
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Perustoimeentulotuen maksatus siirtyi vuoden 2017 alusta Kansanelä-
kelaitokselle. Siirtymävaiheen aikana kunnasta myönnettiin ja makset-
tiin toimeentulotukilain siirtymäsäännöksen mukaisesti perustoimeentu-
lotukea vielä 31.3.2017 saakka. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveystoi-
messa jouduttiin siirron haasteiden vuoksi ohjaamaan runsaasti työpa-
nosta perustoimeentulotuen asiakasneuvontaan ja -ohjaukseen. Huhti-
kuun 2017 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen vastuulla ovat vain 
täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteko ja maksa-
minen, ja nämä kustannukset on sisällytetty vuoden 2018 talousarvi-
oon. 

Talousarviossa on erityisesti kohdennettu 21 milj. euroa ikäihmisten ko-
tona asumisen palveluiden kehittämiseen, lasten ja nuorten matalan-
kynnyksen mielenterveystyön kehittämiseen, tarvepohjaisen lisäresur-
soinnin (pd) käynnistämiseen, neuvoloiden ja koulujen oppilastervey-
denhuollon mitoitusten vahvistamiseen, lastensuojeluun ja perheneuvo-
loiden jonojen purkamiseen, omaishoidontuen, vammaispalvelujen ja 
jalkautuvan sosiaalityön vahvistamiseen sekä mielenterveys- ja ter-
veyspalvelujen kehittämiseen. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen 
tehdään loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä. 
Käyttösuunnitelmasta päättää lautakunta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite kvsto 1.3.2017 asia 21 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2017 § 230 

HEL 2017-002539 T 00 00 03 

Lausunto 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Yrjö Hakasen ym. ta-
lousarvioaloitteesta sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen määrärahojen 
lisäämiseksi seuraavan lausunnon: 

”Sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa strategisia tavoitteitaan palveluja 
uudistamalla. Uudistaminen tähtää palvelujen saatavuuden, asiakas- ja 
henkilöstökokemuksen, tuottavuuden sekä vaikuttavuuden paranemi-
seen. Uudistuksessa huomioidaan kaupungin linjausten ohella voi-
massa ja valmisteilla oleva lainsäädäntö, kansalliset ohjeet ja suosituk-
set, tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistus sekä 
yhteiskunnan ajankohtaiset muutosvoimat. 

Ikääntyneiden palvelut 

Ikäihmisten palveluja uudistetaan Stadin ikäohjelman ja vanhuspalvelu-
lain suuntaisesti koko kaupungissa. Sosiaali- ja terveystoimialalla on 
vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijä-käy-
täntö ja palvelut tuotetaan annetuissa määräajoissa.  

Palvelurakenteen muutosta jatketaan ja toiminnan painopistettä siirre-
tään kotona asumisen tukemiseen, jolloin ympärivuorokautisten hoito-
paikkojen määrää voidaan vähentää. Ikääntyneiden palvelutarpeen ar-
viointi uudistuu vuoden 2017 loppuun mennessä, jolloin käynnistyy kes-
kitetty ikääntyneiden neuvonta- ja asiakasohjausyksikkö ja käyttöön 
otetaan uusi arviointiväline. Yksikköön keskitetään palveluneuvonta ja -
ohjaus, palvelutarpeiden arviointi, palvelujen järjestäminen sekä palve-
lujen seuranta ja yhteensovittaminen. Asiakasohjaaja koordinoi asiak-
kaan kanssa hänelle sopivan palvelukokonaisuuden tarjolla olevista jul-
kisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.  

Lapsiperheiden palvelut 

Lapsiperheiden palvelujen kokonaisuuden kehittämistä sosiaalihuolto-
lain edellyttämällä tavalla jatketaan ja toimintatapoja uudistetaan. Per-
hekeskusmalli ja monitoimijainen yhteistyö sisältävät muun muassa 
monikonsultaatiotiimitoimintaa ja moniammatillista palvelun tarpeen ar-
viointia. Tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet 
saavat tarvitsemansa tuen jo osana peruspalveluja, jolloin lastensuoje-
lun asiakkuuksien tarve vähenee. Lapsiperheiden palvelut, kuten sosi-
aaliohjaus ja kotipalvelu toteutuvat matalalla kynnyksellä, eikä palvelui-
hin ole jonoa. Lastensuojelun avohuoltoa vahvistetaan ja kehitetään 
edelleen kodin ulkopuolisten sijoitusten vähentämiseksi. 

Ehkäisevä toimentulotuki 
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Perustoimeentulotuen maksatus siirtyi vuoden 2017 alusta Kansanelä-
kelaitokselle. Siirtymävaiheen aikana kunnasta myönnettiin ja makset-
tiin toimeentulotukilain siirtymäsäännöksen mukaisesti perustoimeentu-
lotukea vielä 31.3.2017 saakka. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveystoi-
messa jouduttiin siirron haasteiden vuoksi ohjaamaan runsaasti työpa-
nosta perustoimeentulotuen asiakasneuvontaan ja -ohjaukseen. Huhti-
kuun 2017 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen vastuulla ovat vain 
täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteko ja maksa-
minen, ja nämä kustannukset on sisällytetty vuoden 2018 talousarvi-
oon.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2018 on 
laadittu kaupunginhallituksen 12.6.2017 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Se sisältää edellä kuvatut ikäihmisten, lapsiperheiden ja täy-
dentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen palvelut. Vuoden 2018 talous-
arvioraami ei mahdollista talousarvioaloitteessa ehdotettuja määräaho-
jen lisäyksiä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Kaikissa ikävaiheissa ja elämäntilanteissa tarpeen mukaisilla, oikea-
aikaisilla, riittävillä ja yksilöllisesti suunnitelluilla ja toteutuvilla sosiaali- 
ja terveyspalveluilla voidaan ylläpitää ja edistää henkilön terveyttä ja 
hyvinvointia.” 

22.08.2017 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246 

sampo.pajari(a)hel.fi 
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 6 muun valtuutetun talousarvioaloite kii-
reettömien terveyspalvelujen järjestämisestä 

HEL 2017-002540 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. 10 miljoonan euron lisäystä ta-
lousarviovuodelle 2018 ja taloussuunnitelmavuosille 2018-2020 kiireet-
tömän hoidon pääsyn määräaikojen toteuttamiseksi. 

Sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa strategisia tavoitteitaan palveluja 
uudistamalla. Uudistaminen tähtää palvelujen saatavuuden, asiakas- ja 
henkilöstökokemuksen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden paranemiseen. 
Keskiössä ovat prosessien ja johtamisen uudistaminen sekä perhekes-
kus, terveys- ja hyvinvointikeskus ja monipuolinen palvelukeskus –toi-
mintamallien kehittäminen. Uudistuksessa huomioidaan kaupungin lin-
jausten ohella voimassa ja valmisteilla oleva lainsäädäntö, kansalliset 
ohjeet ja suositukset, tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalli-
nen uudistus sekä yhteiskunnan ajankohtaiset muutosvoimat. 

Toimintatavoissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja moniammatilli-
suutta ja yhteistyötä terveysalan ja sosiaalialan ammattihenkilöiden vä-
lillä vahvistetaan. Uudet keskukset sijoittuvat hyvien kulkuyhteyksien 
varrelle. Näiden lisäksi järjestetään myös lähipalveluja. Sähköisiä yh-
teydenottomahdollisuuksia ja palveluja kehittämällä lisätään palvelujen 
esteettömyyttä sekä helpotetaan asiointia ajasta ja paikasta riippu-
matta. 

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat 
eli hoitotakuun. Hoitotakuu toteutuu kaikissa sosiaali- ja terveystoi-
mialan palveluissa. Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidolliset psykiatri-
set palvelut tuottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja hoitota-
kuu toteutuu myös niissä. 

Yhteydensaanti perusterveydenhuoltoon terveysasemille toteutuu ta-
kaisinsoittopalvelulla. Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla 
yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä. Terveysasemille 
voi hakeutua myös päihde- ja mielenterveysongelmissa ja tarvittaessa 
sieltä ohjataan eteenpäin. Päihdepoliklinikoille voi hakeutua suoraan. 
Suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointi tehdään keskitetyssä 
ajanvarauksessa. Kiireetön hoito alkaa kolmen kuukauden sisällä. 

Sosiaali- ja terveystoimiala kehittää aloitteessa mainittuja palveluita eri-
tyisesti palvelutilaverkon osalta yhteistyössä kaupunkiympäristön toi-
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mialan kanssa ottaen huomioon palveluiden laadun ja niiden saavutet-
tavuuden, palveluista syntyvät yksikkökustannukset sekä alueiden pal-
velutarpeet kaupunginvaltuuston päättämän investointiraamin sekä 
strategian mukaisesti. 

Talousarviossa ei ole erikseen varauduttu em. määrärahojen korottami-
seen. Talousarviossa on erityisesti kohdennettu 21 milj. euroa ikäihmis-
ten kotona asumisen palveluiden kehittämiseen, lasten ja nuorten ma-
talankynnyksen mielenterveystyön kehittämiseen, tarvepohjaisen lisä-
resursoinnin (pd) käynnistämiseen, neuvoloiden ja koulujen oppilaster-
veydenhuollon mitoitusten vahvistamiseen, lastensuojeluun ja perhe-
neuvoloiden jonojen purkamiseen, omaishoidontuen, vammaispalvelu-
jen ja jalkautuvan sosiaalityön vahvistamiseen sekä mielenterveys- ja 
terveyspalvelujen kehittämiseen. Määrärahojen tarkempi kohdentami-
nen tehdään loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhtey-
dessä. Käyttösuunnitelmista päättää lautakunta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite kvsto 1.3.2017 asia 22 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2017 § 228 

HEL 2017-002540 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Yrjö Hakasen ym. ta-
lousarvioaloitteesta kiireettömien terveyspalvelujen järjestämisestä 
seuraavan lausunnon: 

”Sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa strategisia tavoitteitaan palveluja 
uudistamalla. Uudistaminen tähtää palvelujen saatavuuden, asiakas- ja 
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henkilöstökokemuksen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden paranemiseen. 
Keskiössä ovat prosessien ja johtamisen uudistaminen sekä perhekes-
kus, terveys- ja hyvinvointikeskus ja monipuolinen palvelukeskus -toi-
mintamallien kehittäminen. Uudistuksessa huomioidaan kaupungin lin-
jausten ohella voimassa ja valmisteilla oleva lainsäädäntö, kansalliset 
ohjeet ja suositukset, tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalli-
nen uudistus sekä yhteiskunnan ajankohtaiset muutosvoimat. 

Toimintatavoissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja moniammatilli-
suutta ja yhteistyötä terveysalan ja sosiaalialan ammattihenkilöiden vä-
lillä vahvistetaan. Uudet keskukset sijoittuvat hyvien kulkuyhteyksien 
varrelle. Näiden lisäksi järjestetään myös lähipalveluja. Sähköisiä yh-
teydenottomahdollisuuksia ja palveluja kehittämällä lisätään palvelujen 
esteettömyyttä sekä helpotetaan asiointia ajasta ja paikasta riippu-
matta. 

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat 
eli hoitotakuun. Hoitotakuu toteutuu kaikissa sosiaali- ja terveystoi-
mialan palveluissa. Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidolliset psykiatri-
set palvelut tuottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja hoitota-
kuu toteutuu myös niissä. 

Yhteydensaanti perusterveydenhuoltoon terveysasemille toteutuu ta-
kaisinsoittopalvelulla. Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla 
yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä. Terveysasemille 
voi hakeutua myös päihde- ja mielenterveysongelmissa ja tarvittaessa 
sieltä ohjataan eteenpäin. Päihdepoliklinikoille voi hakeutua suoraan. 
Suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointi tehdään keskitetyssä 
ajanvarauksessa. Kiireetön hoito alkaa kolmen kuukauden sisällä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2018 on 
laadittu kaupunginhallituksen 12.6.2017 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Hoitotakuun toteutuminen eri toiminnoissa on sen mukaisesti 
mahdollista. Vuoden 2018 talousarvioraami ei mahdollista kustannuk-
sia lisääviä toimenpiteitä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Kaikissa ikävaiheissa ja elämäntilanteissa tarpeen mukaisilla, oikea-
aikaisilla, riittävillä ja yksilöllisesti suunnitelluilla ja toteutuvilla sosiaali- 
ja terveyspalveluilla voidaan ylläpitää ja edistää henkilön terveyttä ja 
hyvinvointia.” 

22.08.2017 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 
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Lisätiedot 
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662 

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi 
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246 

sampo.pajari(a)hel.fi 
 

Kaupunkiympäristölautakunta 22.08.2017 § 51 

HEL 2017-002540 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013–2016. 

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017–2026 on varau-
duttu sosiaali- ja terveystoimialan käyttämien rakennusten peruskor-
jaus- ja perusparannushankkeisiin yhteensä noin 60 miljoonalla eurolla 
ja uudisrakentamishankkeisiin noin 140 miljoonalla eurolla. Valtuusto-
kauden 2017–2021 aikana on tarkoitus toteuttaa noin 15 sosiaali- ja 
terveystoimialan käyttämän rakennuksen peruskorjaus- ja perusparan-
nushanketta. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että aloitteessa esitetyt sosiaali- 
ja terveystoimialan käyttötalousmäärärahoihin kohdistuvat esitykset ei-
vät kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toimialaan. Sosiaali- ja ter-
veystoimiala kehittää aloitteessa mainittuja palveluita erityisesti palvelu-
tilaverkon osalta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ot-
taen huomioon palveluiden laadun ja niiden saavutettavuuden, palve-
luista syntyvät yksikkökustannukset sekä alueiden palvelutarpeet kau-
punginvaltuuston päättämän investointiraamin sekä strategiaohjelman 
mukaisesti. 

Esittelijä 
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Silja Hyvärinen 

Lisätiedot 
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870 

anne.bjorn(a)hel.fi 
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466 
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Valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloite lisämäärärahasta 
jääurheiluseurojen maksujen subventointiin 

HEL 2017-003182 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. talousarvioon 1 000 000 euron 
lisäystä käytettäväksi jääurheiluseurojen halli- ja kenttämaksujen sub-
ventointiin lasten ja nuorten olosuhdekustannusten keventämiseksi ny-
kyisen määrärahan tason osoittauduttua vuositasolla riittämättömäksi 
kasvaneiden kustannusten ja lisääntyvän hallikapasiteetin takia. 

Liikuntaseurojen tukemiseen osoitettiin 7 589 000 euroa vuonna 2017. 
Liikuntalautakunta (9.2.2017 § 41) ositti määrärahan seuraavasti: tilan-
käyttöavustus 5 379 000 euroa, toiminta-avustus 2 000 euroa, muiden 
liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustus 180 000 euroa, suun-
nistuskartta-, eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustus ja starttiavus-
tus yhteensä 30 000 euroa. 

Vuonna 2017 tilankäyttöavustusten 5 379 000 eurosta ositettiin yh-
teensä 940 000 euron kohdeavustus jääkiekon ja taitoluistelun clea-
ring-järjestelmään avustuskelpoisten seurojen juniorien säännöllisten 
harjoitusvuorojen tukemiseksi. Clearing-järjestelmän ulkopuolisilla jää-
urheilulajeilla on mahdollisuus hakea vuosittain tilankäyttöavustusta. 
Lisäksi jääurheiluseurat voivat muiden seurojen tavoin hakea vuosittain 
toiminta-avustusta. 

Vuosittain noin 370 seuralle myönnetään toiminta- ja tilankäyttöavus-
tuksia. Toiminta- ja tilankäyttöavustusten myöntämisessä painotetaan 
lasten ja nuorten liikuntaa. 

Talousarviossa ei ole erikseen varauduttu em. avustusmäärärahojen 
korottamiseen.  
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteet ja valvoo avustusperiaatteiden toteutumista 
toimialatasoisesti. Liikuntajaosto huolehtii liikuntatoimintaan ja liikunta-
politiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä 
tehtävistä ja päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmääräraho-
jen jakamisesta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

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

Liitteet 

1 Harry Bogomoloffin talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 11 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.08.2017 § 19 

HEL 2017-003182 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Lautakunta pitää aloitteessa esitettyä toimenpidettä haastavana toteut-
taa jäljempänä kuvattujen perustelujen johdosta. Aloitteessa esitetty 
toimenpide lisäisi määrärahojen tarvetta kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalla arviolta 1 000 000 euroa, jota ei ole sisällytetty talousarvioeh-
dotukseen. 

Valtuutettu Harry Bogomoloff on tehnyt talousarvioaloitteen, jossa esi-
tetään talousarvioon 1 000 000 euron lisäystä käytettäväksi jääurheilu-
seurojen halli- ja kenttämaksujen subventointiin lasten ja nuorten olo-
suhdekustannusten keventämiseksi nykyisen määrärahan tason osoit-
tauduttua vuositasolla riittämättömäksi kasvaneiden kustannusten ja 
lisääntyvän hallikapasiteetin takia. 

Liikuntaseurojen tukemiseen osoitettiin 7 589 000 euroa vuonna 2017. 
Liikuntalautakunta (9.2.2017 § 41) ositti määrärahan seuraavasti: 

− Tilankäyttöavustus 5 379 000 euroa 
− Toiminta-avustus 2 000 000 euroa 
− Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustus 180 

000 euroa 
− Suunnistuskartta-, eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustus 

ja starttiavustus yhteensä 30 000 euroa  

Vuonna 2017 tilankäyttöavustusten 5 379 000 eurosta ositettiin yh-
teensä 940 000 euron kohdeavustus jääkiekon ja taitoluistelun clea-
ring-järjestelmään avustuskelpoisten seurojen juniorien säännöllisten 
harjoitusvuorojen tukemiseksi. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B98AB788D-51E0-CA5F-871A-5AEB90900000%7D&vsId=%7BF10993E3-73B6-CA9D-95D4-5AEB90900005%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B5DA2DFFF-9BB5-C3A6-B47E-5E28D9C00010%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Clearing-järjestelmän ulkopuolisilla jääurheilulajeilla on mahdollisuus 
hakea vuosittain tilankäyttöavustusta. 

Lisäksi jääurheiluseurat voivat muiden seurojen tavoin hakea vuosittain 
toiminta-avustusta.  

Vuosittain noin 370 seuralle myönnetään toiminta- ja tilankäyttöavus-
tuksia. Toiminta- ja tilankäyttöavustusten myöntämisessä painotetaan 
lasten ja nuorten liikuntaa. 

Vuoden 2018 talousarviovalmistelussa on lähdetty siitä, että avustus-
määräraha pysyy vuoden 2017 tasolla. 

Esittelijä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Tommi Laitio 

Lisätiedot 
Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038 

taina.korell(a)hel.fi 
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Valtuutettu Silvia Modigin ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite 
Kumpula-Toukola kylätilayhdistyksen toiminnan turvaamisesta 

HEL 2017-003236 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Kumpula-Toukolan kylätilayhdis-
tyksen koko vuotinen toiminta turvataan myöntämällä riittävä avustus 
kokopäiväisen työntekijän palkkaukseen vuoden 2018 talousarviomää-
rärahoista. 

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että asukasyhdistysten ja kaupun-
ginosaseurojen sekä muiden kuin kaupungin asukastaloja ylläpitävien 
tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 
alkaen. Uudistuksen merkittävänä tavoitteena on ollut läpinäkyvyys 
kaupungin avustusten myöntämisessä kriteerien mukaisesti ja että sa-
maan toimintaan ei myönnetä avustusta eri lautakunnista tai toimi-
aloilta. 

Asukasosallisuuden avustuskriteeristöä valmisteltiin tiiviissä vuoropu-
helussa kaupunginosaseurojen ja asukastaloja ylläpitävien yhteisöjen 
kanssa. Yhteisvalmistelussa yhteisöt nostivat erityisesti esille epäkoh-
dan avustusten epätasaisesta jakautumisesta alueittain. Aikaisempina 
vuosina osalle hakijoista on myönnetty avustus täysimääräisenä ja 
osalta edellytettiin toiminnan järjestämistä vapaaehtoisvoimin. 

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan myönnetään yleisavus-
tusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Kaupun-
gin tuella ylläpidettävien asukastilojen tulee olla pääsääntöisesti helsin-
kiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja niitä on pyrittävä käyttä-
mään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avustus 
kohdentuu tilatukeen (vuokrat ja muu ylläpito kuten nettiyhteydet, sii-
vous ja irtaimisto) sekä toiminnan koordinointiin (asukastilassa ja alu-
eella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja asukastilan käyttö-
vuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin). Hakijoilta edel-
lytetään myös omarahoitusta, joka voi olla myös vapaaehtoistyötä. 

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2017 tuli määräaikaan mennessä 41 kappaletta, haettu avustussumma 
oli yhteensä 1 434 845 euroa. Määräraha vuodelle 2017 oli 741 750 
euroa. Asukasosallisuuden avustuspäätökset valmistellaan kaupungin-
hallituksen asukasosallisuuden avustuskriteereitä noudattaen huomioi-
den avustusmääräraha suhteessa saapuneisiin hakemuksiin ja kriteerit 
täyttävään toimintaan. 
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Tavoitteena 2017 oli turvata nykyisten yhteisöjen ylläpitämien asukas-
talojen tilaresurssit myöntämällä vuokrat sekä kiinteät kulut täysimää-
räisenä. Asukastalotoiminta lisää alueellista yhteisöllisyyttä ja kansa-
laistoimintaa, jossa vapaaehtoistyö on keskeisessä roolissa.  Helsin-
gissä on myös asukastiloja, joissa toimintaa järjestetään pelkästään va-
paaehtoisvoimin. Tiloja käytetään myös paljon omavalvontaisesti siten, 
että se ei edellytä palkatun henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa. 

Avustusmäärärahojen puitteissa pystyttiin myöntämään palkka-avus-
tusta vuodelle 2017 yhtä työntekijää kohden 30 000 euroa vuodessa. 
Tavoitteena on ollut saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollis-
tama palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatel-
len tyydyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastattiin myös asu-
kasosallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nosta-
maan kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta 
kaupunginosittain. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelli-
seen tasapainoon ja tarveperustaiseen harkintaan. Palkkaus- ja henki-
lökulujen yhdenmukaistaminen toteutettiin yksi työntekijä hakijaa koh-
den – linjauksen lisäksi siten, että samaan kaupunginosaan ei myön-
netty avustusta useamman työntekijän palkkaamiseksi. 

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry on saanut uusien kriteereitten mu-
kaisen ja 2017 avustusmäärärahan mahdollistaman yleisavustuksen 
vuokraan ja palkkaan omalle alueelleen. Kaupungin asukasosallisuu-
den demokraattisen, tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kehittämisen 
puitteissa ei ole mahdollista jakaa erityistä lisätukea vain yhdelle alu-
eelle. Toiminnan luonne vaihtelee eri yhteisöjen asukastiloissa, mutta 
toiminnan laajuudessa ja vaikuttavuudessa ei ole niin merkittäviä eroja, 
että olisi perusteltua asettaa yhteisöjä eriarvoiseen asemaan. 

Vuoden 2018 talousarviossa asukasosallisuuden avustuksiin on varattu 
750 000 euroa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Silvia Modigin talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 12 

Muutoksenhaku 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B19C38DFB-E304-C022-874E-5ADB20B00000%7D&vsId=%7B89927A67-DE42-C73E-B4E8-5ADB20B00003%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 
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Valtuutettu Henrik Nyholmin ja 4 muun valtuutetun talousarvioaloite 
metroliikenteen jatkamisesta myöhempään 

HEL 2017-003237 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsinki varaisi riittävät määrära-
hat metroliikenteen jatkamiseen perjantai- ja lauantaiöinä kello kahteen 
saakka metrolinjaston puitteet huomioiden. 

Yömetron ja bussien yöliikenteen yhteensovittamista ja yömetron liiken-
nöinnin palauttamista viikonloppuisin on esittänyt myös Laura Nord-
ström ja 44 muuta valtuutettua aloitteessa (HEL 2017-002207), joka on 
käsitelty kaupunginvaltuustossa 27.9.2017. 

HSL:n kustannusten jakomallin mukaisesti metron (ml. yömetro) kus-
tannuksia kohdistuu kaikille HSL-kunnille vaikka metro liikennöisi vain 
Helsingin alueella. Tästä syystä mahdollisista kustannuslisäyksistä on 
sovittava yhteisesti kuntien kesken osana HSL:n talousarviovalmiste-
lua. 

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginvaltuuston 27.9.2017 tekemään 
päätökseen ja toteaa, että HSL tulee selvittämään metron liikennöinnin 
lopettamisaikaa ja N-linjoja ensi talvena länsimetron liikennöinnin ol-
lessa toiminnassa. HSL:n mukaan Länsimetron myötä ei kuitenkaan 
ole tarkoitus aloittaa yömetroliikennettä, vaan kyse on aikataulujen sää-
tämisestä noin puolella tunnilla. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiasta. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Henrik Nyholmin talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 13.pdf 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B5691EB65-C872-C1F9-8417-5CB086D00000%7D&vsId=%7B4F1F1190-81A4-C501-9613-5CB086D00000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.08.2017 § 38 

HEL 2017-003237 T 00 00 03 

Lausunto 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle Henrik Nyholmin valtuustoaloitteeseen metron 
pidennetystä liikennöinnistä viikonloppuisin.  

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia 
metro-, raitio-, kaupunkipyörä-  ja lauttaliikenteen tuottamisesta pää-
kaupunkiseudulla. HKL tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä koko-
naisvaltaisena joukkoliikennepalvelujen tuottajana. Laitoksen perusteh-
tävä on tuottaa ja kehittää kestävän liikkumisen palveluita laadukkaasti, 
turvallisesti ja kustannustehokkaasti. 

Metron yöliikenteen laajentamisesta on tehty erillinen selvitys vuonna 
2009 ”Metron yöliikenteen laajentamisselvitys”, jossa laajentamiselle ei 
löydetty perusteita muun muassa palvelutaso- ja turvallisuusnäkökul-
mien osalta eikä joukkoliikennejärjestelmän kustannustehokkuuden 
kannalta. Selvityksessä todetaan myös N-linjojen vaikutusalueen katta-
vuuden olevan metroliikenteen kaltainen ja tarjoten myöhäisillan hiljai-
sen kysynnän aikana myös paremman ja kustannustehokkaan palvelu-
tason matkustajamäärien hoitamiseen. Yöliikenteen kustannuksista 
merkittävän osan muodostavat vartioinnin tarve ja mahdollinen liityntä-
liikenne. 

Metron yöliikennettä on kuitenkin jatkettu erilaisten suurtapahtumien 
yhteydessä aina harkinnan mukaan. Yöliikenteen jatkamisesta on tehty 
aika ajoin valtuustoaloitteita ja asiasta on keskusteltu julkisesti eri ta-
hoilla. Metron liikennöintiajan pidentämistä noin 2 tunnilla on kokeiltu 
ajalla marraskuu 2013 – joulukuu 2014. Tällöin Itä-Helsingin yöbus-
seilta vähennettiin vuoroja. Matkustajapalautteet kokeilusta olivat pää-
sääntöisesti positiivisia, mutta jonkin verran negatiivista asukaspa-
lautetta esiintyi metroradan varrelta koskien pitkittynyttä meluhaittaa. 
Kokeilussa havaittiin matkustajamäärän vähenevän klo 22-02 ja nouse-
van taas klo 03-4.30.  

Metron yöliikenteen jatkaminen valtuustoaloitteen mukaisesti perjantai- 
ja lauantai-iltoina vaatisi lisäresursseja erityisesti vartiointiin asemille ja 
metrojuniin sekä lisääntyneeseen kuljettajatarpeeseen. Alustavien sel-
vitysten perusteella aloitteen kaltainen ja aiemman kokeilujakson kaltai-
nen lisäliikenne ei aiheuttaisi kuitenkaan kovin merkittäviä muutoksia 
metroradan ja junakaluston kunnossapitojärjestelyissä, eikä myöskään 
aiheuttaisi merkittäviä muutoksia kunnossapidon työkustannuksissa. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B420E0CA4-C040-CE57-BD6F-5E187E800004%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Mikäli vuotuinen kilometrimäärän lisäys olisi oleellinen, lisäisi se kus-
tannuksia tihentyneenä huoltovälinä kaluston kunnossapidossa. Kun-
nossapidon näkökulmasta oleellisin muutos koskisi töiden entistä tar-
kempaa suunnittelua junakalustolle luontaisen seisonta-ajan sekä ra-
dalla tapahtuvan vapaan työskentelyajan lyhentyessä. Lyhyemmät 
työskentelyajat sekä lyhentynyt luontainen seisonta-aika saattaisivat 
alentaa liikenteen luotettavuutta. 

Metroliikenteen jatkaminen klo 02 saakka osuisi juuri siihen ajankoh-
taan, jolloin matkustajia olisi vähiten. Metron matkustajakapasiteetti on 
kuitenkin suuri ja asemien ylläpitotunnit kalliita. HSL on lausunnossaan 
4.5.2017 todennut, että länsimetron liikennöinnin alkamisen jälkeen Es-
poon N-bussit liikennöivät edelleen Kampin terminaalista. Aikaisemman 
metron yöliikennekokeilun ja muiden selvitysten perusteella tämän on 
todettu olevan edullisin ja palvelutasoltaan kattavin liikenneratkaisu 
keskiyön liikenteeseen, eikä länsimetron avautumisen ole katsottu 
muuttavan tilannetta. 

Päätös yöliikenteen aloittamisesta sekä tarkempi kustannusten esittä-
minen kuuluvat HSL:n toimivaltaan. Kun tiedossa on tarkempi suunni-
telma liikennöintiajoista ja määristä, voidaan asiaa arvioida syvällisem-
min joukkoliikenteen palvelutason ja taloudellisuuden näkökulmista. 

Esittelijä 
yksikön johtaja 
Karoliina Rajakallio 

Lisätiedot 
Sari Valasjärvi, kehittämissuunnittelija, puhelin 

sari.valasjarvi(a)hkl.hel.fi 
 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 26 

HEL 2017-003237 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle: 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. HSL suunnittelee liikenteen ja tilaa joukko-
liikennepalvelut operaattoreilta. Metroliikenteen osalta HSL tilaa liiken-
teen tuotannon Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (HKL). Päätös 
metron yöliikenteen lisäämisestä kuuluu HSL:n toimivaltaan.  

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BB29B1A0E-7D48-C7F9-9F89-5E08EED00006%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Helsingin kaupungin talousarvioon varataan joukkoliikennepalveluille 
yksi määräraha. Se on HSL:n toiminnan alijäämän kattamiseksi. Sum-
maa kutsutaan myös kuntaosuudeksi. HSL:n perussopimuksen mu-
kaan HSL rahoittaa toimintansa lipputuloilla, jäsenkuntien kuntaosuuk-
silla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla. Jäsenkunnille kohdistetaan 
kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukai-
sesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokerty-
män perusteella. Kuntaosuuksilla katetaan kullekin kunnalle kohdistet-
tujen kulujen ja tuottojen erotus. 

Määrärahan mitoitus Helsingin budjetissa perustuu HSL:n valmistele-
miin alustaviin toiminta- ja taloussuunnitelmiin. HSL ei ole varautunut 
vuosien 2018–2020 suunnitelmissaan laajentamaan metron liikennöin-
tiä nykyistä myöhemmäksi. 

Aiempaan metroliikenteen liikennöintiajan jatkamista koskevan valtuus-
toaloitteeseen (diaarinumero HEL 2017-002207) HSL on vastannut 
seuraavaa:  

”Kokeilun aikana kerättiin tietoa sekä metrosta että busseista. Selvityk-
sissä havaittiin viikonlopun yöliikenteestä se, että matkustajamäärä vä-
henee klo 22–02 ja nousee sitten klo 3–4.30. Tämä ei ole taloudellista 
joukkoliikennettä, koska metron kapasiteetti on suuri ja asemien ylläpi-
totunnit kalliita. 

Yömetrolle riittävä matkustajamäärä on viikonloppuisin pikkujoulukau-
della marras-joulukuussa sekä joinakin erityisinä öinä kuten uutena 
vuotena ja vappuna. Tuolloin metron liikennöinti vähentää N-linjojen 
kaksoislähtöjen tarvetta, joten metroa on järkevää liikennöidä klo 
23.30–1.30 välisenä aikana.  

Tarkkaa metroliikenteen lopettamisaikaa ja siirtymistä N-linjoihin tullaan 
selvittämään ensi talvena, kun länsimetro on liikenteessä. Kyse on ai-
kataulun säätämisestä 20–30 minuutilla eikä yömetroliikenteen jatkami-
sesta.” 

Samaan valtuustoaloitteeseen kaupunkisuunnittelulautakunta totesi 
9.5.2017 omalta osaltaan, että HSL:n olisi hyvä yhteistyössä Helsingin 
ja Espoon kanssa tutkia vielä mahdollisuudet metron liikenteen jatkami-
sesta ja tehdä yhteenveto vuosina 2013–2014 kokeilussa olleen jatke-
tun yöliikenteen kokemuksista. Näiden selvitysten jälkeen voidaan 
asiaa arvioida joukkoliikenteen palvelutason ja taloudellisuuden näkö-
kulmista. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa talousarvioaloitteesta, että HSL:n 
tulee yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa tutkia vielä mahdollisuu-
det metron liikenteen jatkamisesta ja tehdä yhteenveto vuosina 2013–
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2014 kokeilussa olleen metron jatketun yöliikenteen kokemuksista. Näi-
den selvitysten jälkeen voidaan arvioida metron yöliikenteen lisäämistä 
joukkoliikenteen palvelutason ja taloudellisuuden näkökulmista. 

Yömetron kannattavuuden selvittämisessä tulee huomioida myös vaih-
toehto että yöbussien runkolinjoista luovutaan ja yöbussit toimivat kes-
keisiin metroasemiin tukeutuvina alueellisesti kokoavina liityntälinjoina. 

Käsittely 

15.08.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä muutti ehdotustaan Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mu-
kaisesti. 

Vastaehdotus: 
Tuomas Rantanen: Lisätään esitykseen virke: "Yömetron kannattavuu-
den selvittämisessä tulee huomioida myös vaihtoehto että yöbussien 
runkolinjoista luovutaan ja yöbussit toimivat keskeisiin metroasemiin 
tukeutuvina alueellisesti kokoavina liityntälinjoina" 

Kannattaja: Silvia Modig 

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Mikko Aho 

Lisätiedot 
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121 

markku.granholm(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BB29B1A0E-7D48-C7F9-9F89-5E08EED00006%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 4 muun valtuutetun talousarvio-
aloite opetustoimen resurssien lisäämisestä 

HEL 2017-003238 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuoden 2018 talousarvion raamia ja taloussuun-
nitelmaa 2018-2020, tulee lisätä 10,0 milj. euroa lähikoulujen turvaami-
seen, oppilashuoltoon ja opinto-ohjaukseen,  maahanmuuttajataustais-
ten oppilaiden valmentavaan ja kieliopetukseen, digitaalisten oppimis-
ympäristöjen kehittämiseen ja ammatillisen koulutuksen parantami-
seen.  Lisäksi esitetään 500 000 euroa lisämäärärahaa opetus-, nuo-
riso- ja liikuntatoimen ja kolmannen sektorin yhteishankkeille iltapäivä-
liikunnan lisäämiseksi ja 10,0 miljoonaa euroa lisämäärärahaa kouluti-
lojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2018 talousarviossa on perus-
opetuspalveluiden mitoituksen lähtökohtana laadukas ja turvallinen lä-
hikoulu eli perusopetuksen tarjoaminen oman asuinalueen koulussa 
peruspalveluna. Ruotsinkielisessä lastenpäivähoidossa taas turvataan 
tasapuoliset palvelut koko kaupungin tasolla. 

Kasvatuksen ja koulutuksen talousarviossa 2018 on varauduttu vuonna 
2014 voimaan tulleen ja vuoden 2015 alusta muutetun oppilas- ja opis-
kelijahuoltolain mukaisiin mitoitusperusteisiin. Kaupungin omien koulu-
jen ja oppilaitosten psykologi- ja kuraattoriresursseja on lisätty vuoden 
2018 talousarviossa vastaamaan oppilasmäärän kasvun tuomaa tar-
vetta.  Määrärahalla on lisätty oppilashuoltohenkilökuntaa perusopetuk-
sessa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Helsingin kaupunki 
järjestää lain edellyttämällä tavalla kyseiset palvelut Helsingissä myös 
muiden koulutuksen järjestäjien oppilaille ja opiskelijoille sekä esi- ja 
perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuk-
sessa. 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän ennakoidaan kasvavan 
edelleen. Talousarviossa on varauduttu lisäämään perusopetuksen 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuspalveluja (valmistava 
opetus ja suomi toisena kielenä opetus) ennakoidun kysynnän mukai-
sesti. Valmistavaa opetusta toteutetaan inklusiivisesti siten, että lähtö-
kohtaisesti kaikki oppilaaksiottoalueen 1–2 luokkalaiset valmistavan 
opetuksen oppilaat opiskelevat lähikoulussaan. 
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Vuonna 2016 entinen opetuslautakunta valmisteli koulutuksen ja oppi-
misen digistrategian 2016-2019, jonka toimenpidesuunnitelman ja re-
surssitarpeen kaupunginhallitus on hyväksynyt keväällä 2016. Talous-
arviossa 2018 ja taloussuunnitelmassa 2018-2020 on varattu määrä-
raha strategian toteuttamiseen. 

Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamiseksi toisen asteen koulutuksen 
tarjonta maksimoidaan lukiokoulutuksessa kysynnän ja ammatillisen 
koulutuksen järjestämisluvan puitteissa, jotta alle 29-vuotiaille ilman toi-
sen asteen tutkintoa oleville nuorille aikuisille voidaan turvata tutkinto. 
Nykyinen järjestämislupa kattaa vuodet 2014-2017. Ammatillisen koulu-
tuksen reformilainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2018. alkaen. Nykyiset 
lait ammatillisen koulutuksesta ja ammatillisesta aikauiskoulutuksesta 
yhdistetään yhdeksi laiksi. Tutkinnot suoritetaan jatkossa samalla ta-
valla, ja opinnot henkilökohtaistetaan. 

Kaupunginhallitus viittaa edelleen kasvatus ja koulutuslautakunnan ja 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala motivoi oppilaita ja opiskelijoita moni-
puoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja niiden jälkeen. Tavoitteena 
on, että Liikkuva koulu-toimintamallin toimintakulttuurin muuttamiseksi 
fyysisesti aktiivisempaan suuntaan ja saada lähes kaikki kaupungin pe-
ruskoulut mukaan hankkeeseen. Vuodesta 2012 lähtien on kehitetty ja 
tuotettu yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa matalan kynnyksen liikun-
tapalveluja vuosiluokkien 1-6 ja vuosiluokkien 7-9 oppilaille. Näitä mak-
suttomia tai erittäin edullisia EasySport- ja FunAction  –liikuntapalveluja 
toteutetaan sekä koulujen että kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan tiloissa 
iltapäivisin. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuk-
sen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa; yh-
teensä yli 700:ssa toimipisteessä. Helsingin kaupungin talonrakennus-
hankkeiden investointiohjelmassa vuosille 2017-2026 on toimialan kiin-
teistöihin esitetty kaikkiaan 76 perusparannushanketta. 

Kaupungin roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala mää-
rittää tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja 
kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, to-
teutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Strategian mukaisesti kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala tehostaa tilankäyttöään ja lisää tilojen 
yhteiskäyttöä toimialalla. Peruskorjaushankkeiden osalta hankkeet ase-
tetaan tärkeysjärjestykseen niin, että ensisijaisia ovat turvallisuuden ja 
terveellisyyden kannalta välttämättömät ja ylläpitokustannuksia pienen-
tävät energiatehokkuutta parantavat peruskorjaushankkeet. Uudisra-
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kennushankkeista etusijalla ovat palvelujen kokonaiskustannuksia vä-
hentävät korvaavat hankkeet ja uusien asuntoalueiden toteuttamiseksi 
välttämättömät hankkeet. Määrärahaa on lisätty vuodelle 2018. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrärahojen tarkempi kohden-
taminen tehdään loppuvuodesta laadittavan käyttösuunnitelman yhtey-
dessä. Käyttösuunnitelman hyväksyy lautakunta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.08.2017 § 22 

HEL 2017-003238 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Lähikoulujen turvaaminen 

Lähikouluperiaatetta noudatetaan Helsingissä edelleen.  Lapsen ensisi-
jainen koulu on hänen asuinpaikkansa oppilaaksiottoalueen lähikoulu. 
Kuten aloitteessa on todettu, koulujen koko on kasvanut. Tästä huoli-
matta entiset koulurakennukset ovat alueilla pääsääntöisesti säilyneet.  

Maantieteellisesti suuremmat oppilaaksiottoalueet ovat mahdollistaneet 
heterogeenisempien luokkien muodostamisen, kun esimerkiksi koulun 
vieraskielisten oppilaiden osuus on suhteellisesti pienentynyt. Helsin-
gissä tuetaan mm. positiivisen diskriminaation määrärahojen avulla 
tasa-arvoisten koulutuspalvelujen toteutumista. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B89FFFE6A-C5C6-CA5B-87DF-5ADB78600000%7D&vsId=%7BCEBADB1C-C807-CD6B-86CC-5ADB78600000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B6413206A-099B-C154-A576-5E55CDE0000A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Psykologi-, kuraattori- ja avustajaresurssit 

Toimiala on tarkistanut vuonna 2015 omien koulujensa ja oppilaitos-
tensa psykologi- ja kuraattoriresurssit vastaamaan vuonna 2014 voi-
maan tulleen ja vuoden 2015 alusta muutetun oppilas- ja opiskelija-
huoltolain perusteena olleita mitoitusperiaatteita: yksi kuraattori/ 780 
oppilasta ja yksi psykologi/ 1000 oppilasta. Kaupungin omien koulujen 
ja oppilaitosten psykologi- ja kuraattoriresursseja on lisätty vuosina 
2015–2017 vastaamaan oppilasmäärän kasvun tuomaa tarvetta. Vuo-
den 2018 talousarvioehdotuksessa on myös varauduttu resurssien li-
säämiseen oppilasmäärän kasvaessa. Sama resursointi turvataan 
myös muille Helsingissä koulutusta järjestäville joko kaupungin tuotta-
mana tai avustamana kaupunginhallituksen linjaamin avustusperiaat-
tein. 

Jokainen koulu saa avustajiin oppilasmäärästä riippuvan laskennallisen 
resurssin. Koulut voivat halutessaan käyttää avustajatoimintaansa 
myös integraatio- ja positiivisen diskriminaation rahaa. Tämän lisäksi 
kouluilla on mahdollisuus hakea toimialalta harkinnanvaraista lisäre-
surssia. Harkinnanvaraisen avustajaresurssin avulla on voitu tukea 
kouluja, joilla on ollut haastavasti fyysisesti tai psyykkisesti vammaisia 
oppilaita. Koulut ovat lähes poikkeuksetta olleet tyytyväisiä saamiinsa 
lisäresursseihin. 

Avustajaresurssia myönnettäessä noudatetaan aina tarveharkintaa. 
Useimmiten avustajaa ei tarvita jokaiselle oppitunnille. Sekä työsuhtei-
sia- että Seuren kautta palkattuja avustajia oli kuluneena lukuvuonna 
enemmän kuin koskaan aiemmin, ja sama kehitys näyttää jatkuvan tu-
levanakin lukuvuonna. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa on va-
rauduttu oppilas- ja opiskelijamäärän kasvun edellyttämään avustajare-
surssien kasvattamiseen sekä erityisoppilaiden määrän kasvuun. 

Tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla täytyy aina arvioida kokonaisti-
lanne eli se, millä tavoin koulutettu henkilö on parhaiten avuksi kunkin 
oppilaan kohdalla. Joskus se on avustaja, joskus samanaikaisopettaja, 
joskus psykologi tai kuraattori. Paras tulos saadaan silloin, kun kaikkia 
lapsen tukena toimivia henkilöitä osataan käyttää optimaalisesti. 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmentava ja kieliopetus 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän ennakoidaan kasvavan 
edelleen voimakkaasti. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu lisää-
mään perusopetuksen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus-
palveluja (valmistava opetus ja suomi toisena kielenä opetus) enna-
koidun kysynnän mukaisesti. Valmistavaa opetusta toteutetaan inklusii-
visesti siten, että lähtökohtaisesti kaikki oppilaaksiottoalueen 1–2 luok-
kalaiset valmistavan opetuksen oppilaat opiskelevat lähikoulussaan. 
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Maahanmuuttajataustaisen lasten määrän kasvu edellyttää myös uu-
denlaisen yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämistä. 

Toisella asteella maahanmuuttajien määrä tulee edelleen nousemaan 
erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Tämä lisää valmistavan ope-
tuksen tarvetta sekä suomi toisena kielenä -opetuksen määrää. Kaik-
kien opettajien kielitietoisuutta tullaan lisäämään. Maahanmuuttajien 
pääsyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen helpotetaan Osaamiskes-
kuksen toimilla sekä valmistavalla koulutuksella, josta heitä on voitu oh-
jata sopivaan ammatilliseen koulutukseen. Aikuisopistossa järjestetään 
edelleen lastenhoidolla tuettuja suomen kielen kursseja maahanmuut-
totaustaisille kotivanhemmille sekä töihin pääsyä edistäviä vertaisryh-
miä. Sekä nuorten että aikuisten ammatillista koulutusta tuetaan 
useissa opiskelijaryhmissä koko koulutusajan S2-opetuksella. 

Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen 

Toimiala on laatinut koulutuksen ja oppimisen digitalisaatio-ohjelman 
vuosille 2016–2019. Ohjelma vastaa tietoyhteiskunnan tarpeisiin ja si-
sältää tavoitteet ja toimenpiteet ja niihin tarvittavat resurssit opetuksen 
digiloikan toteuttamiseksi. Digitalisaatio-ohjelman yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on kehittää opettajien pedagogista ja digitaalista osaamista. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa on va-
rattu resursseja koulutuksen ja oppimisen digitalisaatio-ohjelman mu-
kaiseen opettajien osaamisen kehittämiseen mm. digikoulutuksilla sekä 
varmistamalla riittävät resurssit digikoulutuksiin osallistumiseen. 

Kaikissa peruskouluissa toimii tutor-opettajat, joiden tehtävänä on pe-
rehdyttää ja tukea koulun opettajien osaamista. Runsaat 60 koulua on 
mukana innovatiiviset koulut- hankkeessa, jossa hankkeen kautta lisä-
tään koulun henkilöstön osaamista. Koulujen kiky-aikaa käytetään 
osaamisen lisäämiseen. Ammatillisessa koulutuksessa on otettu käyt-
töön elokuussa 2017 vuosityöaikakokeilu. Vuosityöaika mahdollistaa 
opettajien työn suunnittelun aiempaa työaikamallia joustavammin ja pe-
dagogisia ratkaisuja mahdollistavammin. 

Talousarvioesitykseen 2018 sisältyy investoinneissa 10 miljoonan eu-
ron varaus digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen. Rahoituksen avulla 
kouluille voidaan mm. hankkia tarvittavat tietokoneet. Esimerkiksi vuo-
den 2017 loppuun mennessä kaikilla peruskoulun opettajilla on oma 
kannettava tietokone. 

Ammatillisen koulutuksen parantaminen 
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Aloitteessa on tuotu esille ammatillisen koulutuksen paikkojen riittämät-
tömyys, mutta siinä ei ole muutoin tarkemmin yksilöity, miten ammatil-
lista koulutusta tulisi parantaa. Opetuslautakunta on antanut 1.3.2016 
ja 31.5.2016 lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Hakasen ym. 
ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta. 
Sen mukaan yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena on lisätä opiskelu-
paikkoja koulutustarpeeseen vastaamiseksi.  

Opetusviraston vuoden 2018 talousarvioehdotuksen keskeisenä paino-
tuksena tulevalla suunnittelukaudella on toteuttaa koulutus- ja nuoriso-
takuuta. Siksi toisen asteen koulutuksen tarjonta maksimoidaan kysyn-
nän ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan puitteissa.  

Ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2018 
alkaen. Nykyiset lait ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta yhdistetään yhdeksi laiksi. Tutkinnot suoritetaan jat-
kossa samalla tavalla, ja opinnot henkilökohtaistetaan.  

Ammatillisessa koulutuksessa kehitetään reformin myötä jatkuvaa ha-
keutumista opiskelemaan. Myös työelämäpalveluita kehitetään ja kou-
lutussopimuksien ja oppisopimuksien saamiseksi tehdään kumppa-
nuussopimuksia yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Yritysyhteis-
työtä tullaan lisäämään ja kehittämään myös uudella tavalla tuoden op-
pilaitokseen yritystoimintaa ja tarjoamalla opiskelijoiden toteuttamia pal-
veluja. Myös joidenkin työllistävien alojen vetovoimaisuutta kehitetään 
yhteistyöllä työelämän ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Saamenkielinen esiopetus sekä saamenkielisen perusopetuksen aloittaminen 

Toimiala on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöstä hankerahaa, jolla 
kehitetään mm. saamenkielistä opetusta. Tavoitteena on aloittaa 
1.8.2017 saamenkielen opetus yhdessä peruskoulussa 1. luokalta läh-
tien. 

Lähiliikunnan edistäminen 

Lähes kaikki kaupungin peruskoulut ovat mukana Liikkuva koulu-hank-
keessa, johon on saatu Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoitusta. 
Hankkeessa on tavoitteena lisätä välitunteihin aktiivista toimintaa ja op-
pitunteihin toiminnallisuutta mm. verkostoitumalla oman alueen urheilu-
seurojen kanssa. 

Vuodesta 2017 alkaen Liikkuva koulu-hankerahoitusta on ollut mahdol-
lista hakea myös toisen asteen oppilaitoksiin, ja Helsingin kaupungille 
myönnettiin rahoitusta 110 000 euroa toiminnan käynnistämiseen toi-
sen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteena on lisätä nuorten liikkumista 
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opiskelupäivän aikana sekä sen jälkeen. Oppilaitokset toteuttavat han-
ketta yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sekä alueiden ur-
heiluseurojen kanssa 

Koulujen pihoja on kunnostettu tukemaan liikkumista, lähiliikuntapaik-
koja suunnitellaan koulujen lähelle, jotta koulut voivat käyttää niitä kou-
lupäivän aikana. 

Investointimäärärahat koulutilojen peruskorjaamiseen ja rakentamiseen 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuk-
sen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa; yh-
teensä yli 700:ssa toimipisteessä.  Helsingin kaupungin talonrakennus-
hankkeiden investointiohjelmassa vuosille 2017-2026 on toimialan kiin-
teistöihin esitetty kaikkiaan 76 perusparannushanketta. 

Kaupungin roolijaon mukaan Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala mää-
rittää tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, to-
teutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Strategian mukaisesti kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala tehostaa tilankäyttöään ja lisää tilojen 
yhteiskäyttöä toimialalla. 

Yhteistyössä Kaupunkiympäristön toimialan kanssa laadittavassa talon-
rakennuksen investointiohjelmassa priorisoidaan uusien tarvittavien ti-
lojen ja perusparannusten kiireellisyysjärjestys vuosittaisen investointi-
raamin puitteissa. Käytettävissä olevat varat ja resurssit eivät ole vas-
tanneet kiinteistöjen korjaustarvetta, mikä näkyy korjattavien palvelura-
kennusten huonona kuntona ja kasvavana korjausvelkana.  

Tilatarpeeseen vaikuttaa myös oppilasmäärän kasvu, joka seuraavalla 
suunnittelukaudella 2017-2026 on noin 1 000 perusopetuksen oppilasta 
vuodessa.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa talousarvioaloitetta, jossa 
esitetään 10 miljoonan euron lisäystä koulutilojen peruskorjaamiseen ja 
rakentamiseen. 

Toteutettavien korjaushankkeiden määrä vaihtelee vuosittain. Määrära-
hojen lisääminen mahdollistaa useamman vuosittaisen korjaushank-
keen lisäämisen talonrakennusohjelmaan. Koska hankkeiden toteutus-
aika suunnittelun aloittamisesta hankkeen valmistumiseen saattaa olla 
yli 5 vuotta uudishankkeissa, on lisärahoituksen tarve huomioitava koko 
hankkeen ajaksi. 
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Lautakunta pyytää huomioimaan myös työhön tarvittavat henkilöresurs-
sit ja pitää erityisen tärkeänä rakentamisen laadun varmistamista ja ke-
hittämistä toteutettavissa kohteissa sekä rakennusten riittävää, suunni-
telmallista kunnossapitoa. Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen 
tilat tulee olla toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja turvallisia.  

Lähes kolmannes toimialan menoista on sisäistä vuokranmaksua. 
Hankkeiden määrän lisäys kasvattaa vuokramenoja entisestään, mikä 
tulee huomioida toimialan budjetissa. Sisäisessä vuokraamisessa tulee 
lisäksi varmistua siitä, että vuokrien suuruus ei saa johtaa opetustoi-
men ydintoiminnan eli varhaiskasvatuksen tai koulutuspalvelujen heik-
kenemiseen. 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295 

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi 
 

Kaupunkiympäristölautakunta 22.08.2017 § 50 

HEL 2017-003238 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013–2016. 

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lisämäärärahan osoittami-
nen opetusrakennusten rakentamiseen ja peruskorjaamiseen on järke-
vää taloudellisen tilanteen rajaamissa puitteissa ottaen huomioon kor-
jausvelan vähentämisen tarve sekä tilojen turvallisuudelle ja terveelli-
syydelle asetetut tavoitteet. 

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017–2026 on varau-
duttu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen ja ammatillisten 
oppilaitosten peruskorjaus- ja perusparannushankkeisiin yhteensä noin 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B645CAC95-697C-C157-A87A-5E315D900003%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document


Helsingin kaupunki Esityslista 39/2017 83 (97) 
Kaupunginhallitus   
  Asia 
   
   
   
 

 
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 
  
 

 

840 miljoonalla eurolla ja uudisrakentamishankkeisiin noin 280 miljoo-
nalla eurolla. Valtuustokauden 2017–2021 aikana on tarkoitus toteuttaa 
noin 45 koulu- ja ammatillisen oppilaitosrakennuksen peruskorjaus- ja 
perusparannushanketta sekä noin 10 uudisrakentamishanketta. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että aloitteessa esitetyt kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan käyttötalousmäärärahoihin kohdistuvat 
esitykset eivät kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toimialaan. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala kehittää aloitteessa mainittuja lähikoulu-
jen turvaamiseen sekä oppimisympäristöjen ja pedagogisten tarpeiden 
kehittämiseen liittyviä palveluita sekä investointihankkeita yhteistyössä 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon opetuksen laa-
dun, yksikkökustannukset sekä alueiden palvelutarpeet kaupunginval-
tuuston päättämän investointiraamin sekä strategiaohjelman mukai-
sesti. 

Esittelijä 
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Silja Hyvärinen 

Lisätiedot 
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870 

anne.bjorn(a)hel.fi 
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466 

jarmo.raveala(a)hel.fi 
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.08.2017 § 20 

HEL 2017-003238 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteessa opetustoimen resurs-
sien lisäämiseksi on esitetty myös 500 000 euroa lähiliikunnan edistä-
miseen mm. opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen sekto-
rin yhteistyönä järjestettävään nuorten iltapäiväliikuntaan. 

Helsingissä on kehitetty syksystä 2012 lähtien toimivaa rakennetta Liik-
kuva koulu -ohjelman toteuttamiseksi peruskouluissa. Kehittämistyön 
ansiosta Liikkuva koulu -ohjelma tarjoaa hyvät puitteet aloitteessa esi-
tetyn kaltaiselle toimintamallille, jossa koulujen ja koulupäivän yhtey-
teen lisätään liikuntamahdollisuuksia eri hallintokuntien sekä kolman-
nen sektorin yhteistyönä. Liikuntapalveluiden EasySport- ja FunAction-
mallit ovat esimerkkejä tällaisesta toiminnasta. Nämä maksuttomat tai 
erittäin edulliset EasySport- ja FunAction-liikuntapalvelut ovat olleet 
suosittuja, ja ne ovat tavoittaneet huomattavan määrän helsinkiläisiä 
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lapsia ja nuoria. Toimintaa toteutetaan sekä koulujen että liikuntaviras-
ton tiloissa iltapäivisin. 

Toiminnan kehittämisessä pyritään tällä hetkellä keskittymään etenkin 
kohdennettujen liikuntapalveluiden lisäämiseen lasten ja nuorten koulu-
kykyisyyden tukemiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kehittämis-
työtä tehdään yhteistyössä mm. nuorisopalveluiden kanssa, jolloin pal-
veluiden tuottamisessa pyritään hyödyntämään nuorisotyöllistä työ-
otetta. 

Koska liikuntapalveluissa on olemassa hyvät mallit, rakenteet ja käy-
tänteet esitetyn kaltaisten liikuntapalveluiden järjestämiseksi, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa. 
Aloitteessa esitetyn opetustoimen sijasta lautakunta näkee, että mah-
dollinen lisäresurssi tulisi kohdistaa liikuntapalveluihin, joka vastaa va-
paa-ajan liikunnasta myös lapsille. Mainitulla lisäresurssilla liikuntapal-
velut pystyisivät edistämään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä 
harrasteliikuntamahdollisuuksia nykyistä kattavammin useammilla 
asuinalueilla ja kouluilla. 

Käsittely 

22.08.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muutetaan kappale 5 seuraa-
vaksi: 
Koska liikuntapalveluissa on olemassa hyvät mallit, rakenteet ja käy-
tänteet esitetyn kaltaisten liikuntapalveluiden järjestämiseksi, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa. 
Aloitteessa esitetyn opetustoimen sijasta lautakunta näkee, että mah-
dollinen lisäresurssi tulisi kohdistaa liikuntapalveluihin, joka vastaa va-
paa-ajan liikunnasta myös lapsille. Mainitulla lisäresurssilla liikuntapal-
velut pystyisivät edistämään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä 
harrasteliikuntamahdollisuuksia nykyistä kattavammin useammilla 
asuinalueilla ja kouluilla. 

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen yksimielisesti. 

Esittelijä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Tommi Laitio 

Lisätiedot 
Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720 

tarja.loikkanen(a)hel.fi 
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 5 muun valtuutetun talousarvioaloite 
kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamisesta ns. Helsinki-li-
sällä 

HEL 2017-003239 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2018 talousarvion raa-
miin ja vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelman pohjaan lisätään 10 
milj. euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korottami-
seen. Lisäksi talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarviossa luo-
vutaan yksipuolisesta määrällisestä tuottavuustavoitteesta. 

Khs toteaa, että kuntatyönantajat ja kunnalliset pääsopijajärjestöt sopi-
vat kunta-alan työehdoista virka- ja työehtosopimuksella vuosille 2017-
2019. Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan tehtyjä sopimuk-
sia ja maksaa palkkoja ja etuuksia henkilöstölleen niiden mukaisesti. 
Sopimuksiin ovat sitoutuneet myös sopijaosapuolena olevat henkilöstö-
järjestöt. 

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

Khs toteaa, että Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 todetaan 
seuraavaa: ”Helsinki kantaa oman vastuunsa julkisen talouden tasapai-
nottamisesta ja huolehtii kaupungin kokonaistuottavuuden parantami-
sesta. Kasvavan kaupungin tarpeet ja kustannustason muutos otetaan 
huomioon toimintamenojen kokonaismitoituksessa, kohdennettuna eri-
tyisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustan-
nuksia. Organisaatiouudistuksen mahdollistama toimintojen tehostumi-
nen hyödynnetään siten, että kokonaistuottavuuden 0,5 % vuotuisella 
nousulla katetaan osa väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintameno-
jen lisäystarpeesta. Kokonaistuottavuuden parantamista tehdään johta-
miseen panostaen ja hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa palvelu-
jen laadusta huolehtien. Palvelujen kilpailukyvystä huolehditaan niitä 
uudistamalla. Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suur-
ten kaupunkien keskiarvoa.” 

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelman 
toimintamenojen kokonaismitoitus on valmisteltu edellä mainitun kau-
punkistrategian kirjauksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 15 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 5 muun valtuutetun talousarvioaloite 
määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatukseen 

HEL 2017-003240 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että valmisteltaessa talousarvion 
2018 raamia ja taloussuunnitelmaa 2018-2020, tulee pohjaan lisätä 
15,0 milj.  mm. varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja päiväkotipaikkojen 
lisäämiseksi omana toimintana. Lisäksi aloitteessa esitetään, että in-
vestointiohjelmassa huomioidaan päiväkotien rakentamisen lisätarve ja 
uusille alueille etupainoitteisesti. 

Kaupungin vuoden 2018 talousarvion lähtökohtana on talouden tasa-
paino ja tuottavuuden parantamista koskeva tavoite. Varhaiskasvatuk-
sen määrärahoja on kasvatettu, koska palvelutarpeen kasvuun vaikut-
taa väestömäärän muutokset. Määrärahoissa on varauduttu väestön-
kasvua suurempaan hoitopaikkatarpeen kasvuun johtuen asiakasmak-
sujen alenemisesta. Lisäksi varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää nostaa 
se, että kaupunkistrategian mukaisesti varhaiskasvatuksen maksutto-
muutta edistetään asteittain vuodesta 2018 alkaen siten, että se on 
maksutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä tuntia päivässä. 
Hoidossa olevien lasten määrä täsmennetään tulosbudjetissa, joka kä-
sitellään lautakunnassa joulukuussa. 

Valtionosuuksien muutoksilla ei ole suoraa yhteyttää varhaiskasvatuk-
sen talousarviomenoihin, mutta ne vaikuttavat kunnan tulopohjaan ja 
rahoitusmahdollisuuksiin. 

Helsingissä noudatetaan päivähoitoasetuksen mukaista henkilöstömi-
toitusta. Asetuksen 6 §:n mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasva-
tustehtävissä olla vähintään yksi henkilö enintään seitsemää kokopäi-
vähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä ja enintään neljää alle kol-
mevuotiasta lasta kohden. 1.8.2016 voimaan tullut päivähoitoasetuksen 
muutoksen mukaan yli kolmevuotiaita lapsia voi olla kahdeksan yhtä 
hoito- ja kasvatushenkilöä kohden. Helsingissä noudattaa muutoksesta 
huolimatta nykyistä suhdelukua. Helsingissä on siten pienemmät lapsi-
ryhmät kuin asetus velvoittaa. 

Varhaiskasvatuslaissa säädetään ryhmien enimmäiskoosta päiväko-
deissa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enin-
tään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava 
määrä lapsia. Varhaiskasvatuksessa muodostetaan päiväkotien lapsi-
ryhmät kahden tai kolmen kasvattajan ryhmiin. Varhaiskasvatuksen 
ryhmät muodostetaan ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestetään siten, 
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että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Eri-
tyistä tukea tarvitsevien lasten suhteellisen määrän arvioidaan pysyvän 
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ennallaan, mutta lapsien ja 
oppilasmäärän kasvaessa myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja 
oppilaiden kokonaismäärä kasvaa. Erityistä tukea tarvitsevia on tällä 
hetkellä varhaiskasvatuksessa (kunnalliset päiväkodit) 5 %. 

Varhaiskasvatuksen pd-rahalla on lisätty osaamista siten, että lasten-
hoitajien vakansseja on muutettu lastentarhanopettajien vakansseiksi. 
Tällä hetkellä Helsingissä lastentarhanopettajien osuus päiväkodeissa 
työskentelevästä henkilöstöstä on 32 %. Lastentarhanopettajien lisää-
misellä nostetaan pedagogisen osaamisen tasoa ryhmissä. 

Psykologipalvelut tulevat kaikille alle kouluikäisille lapsille sosiaali- ja 
terveystoimialan neuvolan psykologipalveluista ja joltain osin koulutu-
lokkaiden kohdalla myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulu-
psykologeilta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on lisäksi yksi 
esiopetuksen vastaava kuraattori ja lisäksi käytettävissä on sosiaali- ja 
terveystoimialan lapsiperheiden sosiaaliohjauksen sosiaaliohjaajien 
palveluja. 

Perhepäivähoidossa kehitetään lasten digitaalista läsnäoloseurantaa 
sekä pyritään pitämään perhepäivähoito yhtenä hoitomuotona. Haas-
teena on ollut uusien perhepäivähoitajien rekrytointi. 

Varhaiskasvatuksen tulevien tilahankkeiden tarve perustuu väestöen-
nusteisiin 
alle kouluikäisten lasten määrän kehityksestä. Uusilla alueilla varaudu-
taan järjestämään kunnallisia päiväkotipalveluja noin 60 prosentille 1 6-
vuotiaasta väestöstä. Päiväkotitilojen rakentaminen on ajoitettu aluera-
kentamisen ja väestöennusteiden mukaisesti niin, että ne voidaan to-
teuttaa tarpeita vastaavasti. 

Varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä on luoda yhdenvertaiset oppimisen 
mahdollisuudet ja järjestää lapsille heidän kehitystään ja tarpeitaan 
vastaavaa toimintaa sekä osaltaan luoda lasten vanhemmille tasaver-
taiset työssäkäynnin edellytykset. 

Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään loppuvuodesta laadit-
tavan käyttösuunnitelman yhteydessä. Käyttösuunnitelmasta päättää 
lautakunta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 
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Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 16 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.08.2017 § 21 

HEL 2017-003240 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:  

Kaupungin vuoden 2018 talousarvioraamin ja taloussuunnitelman 
2018-2020 lähtökohtana on toimintamenoja ohjaava tuottavuustavoite 
sekä investointitaso, joka kyetään rahoittamaan tulorahoituksella. Var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen menoraami vuodelle 2018 on noin 
296 milj. euroa. Menoraamiin ei ole laskettu avustuksia (kotihoidontuki 
ja yksityisenhoidontuki).  

Väestöennusteen mukaan strategiakaudella eli vuosina 2017–2021 alle 
kouluikäisen väestön, 1–6-vuotiaat lapset, määrä lisääntyy 2 800 lap-
sella eli yli 7 %, kun kasvu koko väestön osalta on 5%. Vuonna 2018 
lopussa ennustetaan alle kouluikäisiä lapsia olevan 39 626 lasta, eli 
430 lasta enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Vieraskielisten alle kouluikäisten lasten osuuden arvioidaan kasvavan 
vuoteen 2020 nykyisestä noin 18 %:sta noin 21 % väestöstä. Esimer-
kiksi kunnallisessa päiväkotihoidossa on tällä hetkellä vieraskielisiä lap-
sia yli 4 600 eli noin 18 % kaikista lapsista. Valmistavan esiopetuksen 
tarpeen arvioidaan kasvavan. 

Varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön vaikuttaa väestökehityksen li-
säksi se, mitä varhaiskasvatuksen muotoa perheet valitsevat (kotihoi-
don tuki, yksityisen hoidon tuki, päiväkotihoito, perhepäivähoito, kerho-
toiminta). Myös työllisyyden parantumisella on vaikutusta varhaiskasva-
tuspalveluiden tarpeeseen. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B6F5BC90C-3404-C27C-84EA-5ADBD4D00000%7D&vsId=%7B8FA75D57-03B5-CB08-AB1E-5ADBD4D00002%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B29B5E450-E011-CB65-946A-5E55CDE00001%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Lasten määrä on Helsingissä kasvanut. Varhaiskasvatuksen palvelui-
hin tulevien lasten määrä on ollut väestölisäystä suurempaa. Vuoden 
2017 talousarvion lukuihin verrattuna omissa päiväkodeissa hoidetta-
vien lasten määrää on korotettu. Tähän on varauduttu talousarviossa. 

Tällä hetkellä ennustetaan vuodelle 2017 päiväkotihoidon kattavuu-
deksi 60,0 %, perhepäivähoidon kattavuudeksi 2,4 %, kotihoidon tuen 
kattavuudeksi 21,5 % ja yksityisen hoidon kattavuudeksi 8,7 % väes-
töstä. Kerhotoiminnassa ennustetaan olevan 3,1 % väestöstä. Eri muo-
doilla on alueellisia eroja kattavuuksissa. Kotihoidon tuen käyttö on 
viime aikoina laskenut ja päiväkotihoidon käyttö on vastaavasti kasva-
nut. 

Käyttöaste on ollut koko kaupungin kunnallisessa päiväkotihoidossa 
toukokuussa 2017 vuoden alusta lähtien laskettuna 92,6 % kun edelli-
sen vuoden sama luku oli 90,8 %. Käyttöaste kertoo lasten henkilöstön 
välisen suhdeluvun. Helsingissä suhdeluku on sata, kun yli kolmevuoti-
aita on seitsemän ja alle 3-vuotiaita on neljä jokaista hoito- ja kasvatuk-
sesta vastaavaa työntekijää kohden. Asetuksen mukaan yli kolme vuo-
tiaita voisi olla 8 lasta jokaista hoitoa- ja kasvatushenkilöä kohden. Hel-
singissä on siten pienemmät lapsiryhmät kuin asetus velvoittaa. 

Koululaisten iltapäivätoiminta on johtamismuutoksen jälkeen yhdellä 
toimialla ja se koordinoidaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pal-
velukokonaisuudesta. Strategiakaudella keskeistä on kehittää koulu-
laisten iltapäivätoimintaa lapsia ja perheitä palvelevaksi yhdeksi koko-
naisuudeksi. Aamutoiminnan osalta on käynnistynyt pilotti. Pilotin tulok-
sia tullaan arvioimaan myöhemmin. Talousarvioraamissa pysymiseksi 
talousarvioesityksessä on esitetty perusopetuslain mukaisen iltapäivä-
toiminnan paikat varattavaksi vain ykkösluokkalaisille. Paikan turvaami-
nen myös kakkosluokkalaisille lisäisi kustannuksia 1,5 miljoonalla eu-
rolla. 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten suhteellisen määrän arvioidaan pysy-
vän varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ennallaan, mutta lapsi- 
ja oppilasmäärän kasvaessa myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja 
oppilaiden kokonaismäärä kasvaa. Erityistä tukea tarvitsevia on tällä 
hetkellä varhaiskasvatuksessa (kunnalliset päiväkodit) 5 %. 

Varhaiskasvatuksen pd-rahalla on lisätty osaamista siten, että lasten-
hoitajien vakansseja on muutettu lastentarhanopettajien vakansseiksi. 
Tällä hetkellä Helsingissä lastentarhanopettajien osuus päiväkodeissa 
työskentelevästä henkilöstöstä on 32 %. Lastentarhanopettajien lisää-
misellä nostetaan pedagogisen osaamisen tasoa ryhmissä.  
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Psykologipalvelut tulevat kaikille alle kouluikäisille lapsille sosiaali- ja 
terveystoimialan neuvolan psykologipalveluista ja joltain osin koulutu-
lokkaiden kohdalla myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulu-
psykologeilta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on lisäksi yksi 
esiopetuksen vastaava kuraattori ja lisäksi käytettävissä on sosiaali- ja 
terveystoimialan lapsiperheiden sosiaaliohjauksen sosiaaliohjaajien 
palveluja. 

Perhepäivähoidossa kehitetään lasten digitaalista läsnäoloseurantaa 
sekä pyritään pitämään perhepäivähoito yhtenä hoitomuotona. Haas-
teena on ollut uusien perhepäivähoitajien rekrytointi. 

Vuorohoidon paikat perustuvat vuorohoidon määrällisiin tarpeisiin ja nii-
hin pystytään vastamaan. 

Helsingissä on tällä hetkellä 65 (tae 2017) leikkipuistoa sekä neljä per-
hetaloa. Leikkipuiston palveluverkkoa kehitetään yhdessä muiden toi-
mialojen kanssa ja uusille suurille asuinalueille on suunnitteilla leikki-
puistotoimintaa. Leikkipuistojen palveluverkko on alueellisesti pääosin 
hyvin kattava. 

Vuosien 2018-2027 talonrakentamisohjelmaehdotukseen on lisätty 
useita uudisrakennushankkeita kasvavaan palvelutarpeeseen sekä pe-
ruskorjausta korvaavia päiväkotihankkeita, jotta saadaan paremmin 
varhaiskasvatuskäyttöön soveltuvia ja terveellisiä ja turvallisia tiloja. 
Strategiakaudelle investointiohjelmassa on tällä hetkellä varhaiskasva-
tuksen rakentamishankkeita ja hankkeita esitetään investointiohjel-
maan palveluverkkosuunnittelun pohjalta.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasapuoliset palvelut varmistetaan 
asiakkaiden tarpeiden kuulemisella, palveluiden arvioinnilla ja kehittä-
misellä sekä väestö- ja asiakastietoihin perustuvalla palveluverkko-
suunnittelulla.  

Oikea-aikaisella tilojen rakentamisella, korjaamisella ja peruskorjausten 
toteuttamisella turvataan toiminnan vaatimat terveelliset ja turvalliset 
tilat lapsille ja henkilöstölle. 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Liisa Pohjolainen 

Lisätiedot 
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29379 

juha.kesanen(a)hel.fi 
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Kaupunkiympäristölautakunta 22.08.2017 § 52 

HEL 2017-003240 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013 – 2016. 
 
Uusien alueiden tilatarpeet perustuvat keskushallinnon Kaupunkitutki-
mus ja tilastot -yksikön laatimiin asuntorakentamisen toteuman mukaan 
päivittyviin väestöennusteisiin. Palvelutilojen käytössä, suunnittelussa 
sekä tilahankkeiden ajoituksessa pyritään kaupungin resurssien tehok-
kaaseen hyödyntämiseen strategiaohjelman mukaisesti. Uuden alueen 
palvelutilaverkon suunnittelussa huomioidaan lähialueiden olemassa 
olevien palvelutilojen kapasiteetti. Korjaushankkeiden yhteydessä tutki-
taan myös olemassa olevien palvelutilojen kehittämis- ja laajentamis-
mahdollisuudet. 
 
Mikäli uuden alueen palvelutarve edellyttää uudishanketta, se suunni-
tellaan kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjei-
den mukaisesti yhteistyössä toimialan ja kaupunginkanslian kanssa. 
Toteutuksessa pyritään oikea-aikaisuuteen, koska liian etupainotteinen 
toteuttaminen sitoo kaupungin resursseja tehottomasti. Uusien aluei-
den palvelutilojen ajoituksen lisäksi niiden oikea mitoitus on tärkeää, ja 
tilat tulee suunnitella mahdollisimman muuntojoustaviksi.  
 
Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017 - 2026 on varau-
duttu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päiväkoti- ja leikkipuistora-
kennusten peruskorjaus- ja perusparannushankkeisiin yhteensä noin 
70 miljoonalla eurolla ja uudisrakentamishankkeisiin noin 190 miljoo-
nalla eurolla. Valtuustokauden 2017 - 2021 aikana on tarkoitus toteut-
taa noin 15 päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksen peruskorjaus- ja pe-
rusparannushanketta sekä noin 20 uudisrakentamishanketta. Päivähoi-
don kiinteistökustannukset ovat noin 15 % päivähoitopalveluiden koko-
naiskustannuksista. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että 
aloitteessa esitetyt varhaiskasvatuksen käyttötalousmäärärahoihin koh-

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B6AAB06F7-79B5-CA4D-B37B-5E315DA0000B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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distuvat esitykset eivät kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toi-
mialaan.  
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kehittää aloitteessa mainittuja var-
haiskasvatuksen kehittämiseen, päiväkotipaikkojen lisäämiseen ja leik-
kipuistotoiminnan turvaamiseen liittyviä palveluita sekä investointihank-
keita yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomi-
oon palveluiden laadun, niistä syntyvät yksikkökustannukset sekä alu-
eiden palvelutarpeet kaupunginvaltuuston päättämän investointiraamin 
sekä strategiaohjelman mukaisesti. 

Esittelijä 
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Silja Hyvärinen 

Lisätiedot 
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870 

anne.bjorn(a)hel.fi 
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466 

jarmo.raveala(a)hel.fi 
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloite 
kirjasto ja kulttuurimäärärahojen nostamiseksi 

HEL 2017-003241 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. kaupunginkirjastolle lisää 1 mil-
joona euroa 2018 budjetin raamiin ja taloussuunnitelmassa 1 miljoona 
euroa vuosille 2018–2020 mm. keskustakirjaston ja uusien alueiden 
valmistumisen vuoksi. Samalla ehdotetaan osallistuvan budjetoinnin 
kokeilua kulttuuriasiainkeskuksessa mm. alueellisilla kulttuuritaloilla ja 
lisäresursseja asukaslähtöiseen osallistuvaan kulttuurityöhön. Edelleen 
esitetään, että nostetaan kaupungin taiteilija-apurahan saajien määrä 
nykyisestä noin 60 taiteilijasta sataan. Lisäksi ehdotetaan taiteilijare-
sidenttitoiminnan jatkamista. Näihin ja muihin kulttuuritoimen määrära-
hoihin esitämme yhteensä 1 miljoonan euron lisäystä 2018 budjetin 
raamiin ja kullekin vuodelle taloussuunnitelmassa 2018–2020. 

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 todetaan, että keskustakir-
jasto Oodi toteutetaan tavalla, joka ei vaarannan lähipalveluja. 

Helsingin kirjastoverkko on nykyisellään varsin riittävä. Uusien kirjasto-
yksiköiden rakentaminen edellyttää huomattavan suurta väestöpohjaa 
ja merkittävää lapsimäärää alueella sekä etäisyyttä muista kirjastopis-
teistä. Kirjastossa kuten toimialalla yleensäkin varaudutaan tuottamaan 
kaikki uudet tilaratkaisut soveltaen laajalle yhteistyölle perustuvaa toi-
mintakonseptia, josta esimerkkinä on Maunula-talon malli. 

Kirjasto hakee tehokkuutta sekä sisäisin muutoksin että yhteistyöllä 
muiden kirjastojen kanssa. Työprosessien ja logistiikan uudelleenjärjes-
tely on pitkällä. Tavoite on kehittää järjestelmät huippukuntoon keskus-
takirjaston valmistumiseen mennessä, joskin sitä hidastavat kirjastosta 
riippumattomat järjestelmien yhteensopivuusongelmat. 

Kirjasto varautuu myös hoitamaan keskustakirjaston henkilöstötarpeen 
nykyisellä henkilöstöllään ja mahdollisilla ulkoa ostetuilla lisäpalveluilla. 
Edellä mainittujen työprosessien rationalisoinnilla tavoitellaan vähin-
tään 30 henkilötyövuoden vapauttamista rutiinityöstä sekä keskustakir-
jaston tarpeisiin että sisältötyöhön muissa kirjastoissa mm. lasten ja 
nuorten parissa. 

Tulojen lisääminen kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla 
on keskustakirjaston osalta konkretisoitumassa. Uudisrakennuksen 
korkean lähtövuokratason takia kumppanuuksista saadaan ensi sijassa 
vuokrakulujen jakajia, ei ylimääräistä tuottoa. 
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Uusi toimialamalli tarjoaa aiempaa paremmat mahdollisuudet selvittää 
ulkopuolisia rahoituslähteitä kirjastopalveluille kuten muillekin toimialan 
palveluille sekä yksityisten että yleishyödyllisten rahoittajien piiristä. 

Osallistava budjetointi on toimialalla käytössä useissa yhteyksissä. Kir-
jasto on soveltanut sitä 2015 alkaen mm. aineistovalintaan. Vuosina 
2017 ja 2018 käyttäjät pääsevät vaikuttamaan keskustakirjaston aineis-
toon. Alueellisten kulttuuritalojen työn uudistamista suunnitellaan työ-
ryhmässä, joka aloittaa työnsä syksyllä 2017. Sen asialistalla on myös 
osallistuvan budjetoinnin soveltaminen aluetalojen toimintaan. Yhtenä 
mallina tässäkin käytetään Maunula-taloa. 

Kaupungin uusien taide- ja kulttuuriavustusten periaatteiden mukaisesti 
erillisiä taiteilija-apurahoja ei enää ole. Sen sijaan taiteilijat voivat hakea 
henkilökohtaisia tukia siinä, missä järjestöt ja instituutiotkin. Uudet 
avustusperiaatteet mahdollistavat aiempaa merkittävästikin suuremmat 
määrät yksittäisille taiteilijoille myönnettyjä avustuksia. Kaupungin resi-
denssitoimintaa ei olla supistamassa.  

Uusi toimialamalli mahdollistaa aiempaa laajemmat määrärahojen koh-
dentamisen mahdollisuudet. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 
on otettu huomioon Oodin valmistuminen. Määrärahojen tarkempi koh-
dentaminen tehdään loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien 
yhteydessä. Käyttösuunnitelmasta päättää lautakunta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 17 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.08.2017 § 18 

HEL 2017-003241 T 00 00 03 
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Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Hyväksyessään kaupungin talousarvion vuodelle 2015 kokouksessaan 
12.11.2014 Helsingin kaupunginvaltuusto totesi:  

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

Kokouksessaan 28.1.2015 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuusto-pon-
nen: ’Kun valtuusto hyväksyy keskustakirjastosuunnitelman, valtuusto 
samalla edellyttää, että selvitetään miten kaupungin kirjastotoimi voi-
daan järjestää niin, että keskustakirjaston rakentamisen myötä lähikir-
jastoverkkoa ei supisteta ja niille taataan riittävät henkilöstöresurssit, 
jotta kirjasto säilyy jatkossakin helposti saavutettavana lähipalveluna.’ 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että on erittäin merkittävä 
haaste säilyttää nykyinen kirjastoverkko ja kattaa samaan aikaan vä-
hintään puolet keskustakirjaston aiheuttamasta käyttömenojen lisäyk-
sestä kirjaston / toimialan omien käyttömenojen sisältä. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että rakentamispäätöksen yhtey-
dessä ilmaisusta ajatuksesta, että keskustakirjasto ei ole toteutetta-
vissa nykyisten kirjastopalvelujen resurssien sisällä. 

Nykyisten kirjastojen palvelujen kysyntää lisää myös kasvava väestö ja 
kaupunkirakenteen tiivistyminen. Helsingin kirjastoverkko on nykyisel-
lään varsin riittävä. Helsingin kirjastoverkon riittävyyttä tulee kuitenkin 
tarkastella täydennysrakentamisen myötä ja uusilla asuinalueilla, jotta 
myös uusilla helsinkiläisillä on mahdollisuus kirjastoon kohtuullisen väli-
matkan päässä. Uusien kirjastoyksiköiden rakentaminen edellyttää 
huomattavan suurta väestöpohjaa ja merkittävää lapsimäärää alueella 
sekä etäisyyttä muista kirjastopisteistä. Edellinen kulttuuri- ja kirjasto-
lautakunta piti tärkeänä (esim. lausunto kaupungin talonrakennusohjel-
masta 2017-26, 22.3.2016) pysyvien palvelujen saamista ennen kaik-
kea Mellunmäkeen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yhtyy tähän nä-
kemykseen. 

Aineistomäärärahatavoite on 5,25 euroa asukasta kohti. Väestön li-
sääntyminen aiheuttaa siis paineita tämän määrärahan lisäämiseen. 
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Kirjastossa kuten toimialalla yleensäkin varaudutaan tuottamaan kaikki 
uudet tilaratkaisut soveltaen laajalle yhteistyölle perustuvaa toiminta-
konseptia, josta esimerkkinä on Maunula-talon malli.  

Jo ennen keskustakirjaston avaamista kirjaston käyttömenoja ovat 
2016 alkaen kasvattaneet remontoituna avattu Töölön kirjasto sekä 
Maunulan kirjaston uudisrakennus, joihin ei saatu raamilisäystä. Laaja-
salon kirjasto siirtyy kauppakeskukseen nykyistä kalliimpiin tiloihin 
vuonna 2018, koska nykyiset tilat puretaan. Herttoniemen kirjastoa 
suunnitellaan siirrettäväksi tiloihin, joiden vuokrataso on korkeampi kuin 
nykytilojen.   

Kaupunginkirjasto hakee 24.11.2014 valtuustolausuman edellyttämää 
tehokkuutta sekä sisäisin muutoksin että yhteistyöllä muiden kirjastojen 
kanssa. Työprosessien ja logistiikan uudelleenjärjestely on pitkällä. Ta-
voite on kehittää järjestelmät huippukuntoon keskustakirjaston valmis-
tumiseen mennessä, joskin sitä hidastavat kirjastosta riippumattomat 
järjestelmien yhteensopivuusongelmat.  

Kirjasto varautuu myös hoitamaan keskustakirjaston henkilöstötarpeen 
nykyisellä henkilöstöllään ja mahdollisilla ulkoa ostetuilla lisäpalveluilla. 
Edellä mainittujen työprosessien rationalisoinnilla tavoitellaan vähin-
tään 30 henkilötyövuoden vapauttamista rutiinityöstä sekä keskustakir-
jaston tarpeisiin että sisältötyöhön muissa kirjastoissa mm. lasten ja 
nuorten parissa.    

Tulojen lisääminen kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla 
on keskustakirjaston osalta konkretisoitumassa. Uudisrakennuksen 
korkean lähtövuokratason takia kumppanuuksista saadaan ensi sijassa 
vuokrakulujen jakajia, ei ylimääräistä tuottoa.  

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että valtuustolausu-
massa edellytetty keskustakirjaston säätiöittämisselvitys ei tuottanut 
uusia ratkaisuja tulonmuodostukseen eikä muitakaan etuja. Uusi toimi-
alamalli tarjoaa aiempaa paremmat mahdollisuudet selvittää ulkopuoli-
sia rahoituslähteitä kirjastopalveluille kuten muillekin toimialan palve-
luille sekä yksityisten että yleishyödyllisten rahoittajien piiristä.  

Osallistava budjetointi on toimialalla käytössä useissa yhteyksissä. Kir-
jasto on soveltanut sitä 2015 alkaen mm. aineistovalintaan. Vuosina 
2017 ja 2018 käyttäjät pääsevät vaikuttamaan keskustakirjaston aineis-
toon.  

Alueellisten kulttuuritalojen työn uudistamista suunnitellaan työryh-
mässä, joka aloittaa työnsä syksyllä 2017. Sen asialistalla on myös 
osallistuvan budjetoinnin soveltaminen aluetalojen toimintaan. Yhtenä 
mallina tässäkin käytetään Maunula-taloa.  
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Kaupungin uusien taide- ja kulttuuriavustusten periaatteiden mukaisesti 
erillisiä taiteilija-apurahoja ei enää ole. Sen sijaan taiteilijat voivat hakea 
henkilökohtaisia tukia siinä, missä järjestöt ja instituutiotkin. Uudet 
avustusperiaatteet mahdollistavat aiempaa merkittävästikin suuremmat 
määrät yksittäisille taiteilijoille myönnettyjä avustuksia. Tämä riippuu 
pitkälti siitä, kuinka paljon ja kuinka hyvin perusteltuja hakemuksia tai-
teilijakunta jatkossa lähettää. Viestintää muutoksesta on tehty taiteilija-
järjestöjen kautta aktiivisesti. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta painotti tätä 
asiaa 13.12.2016 hyväksyessään uudet avustusperiaatteet. 

Kaupungin residenssitoimintaa ei olla supistamassa. Kulttuuri- ja kirjas-
tolautakunnan kevään 2017 päätösten mukaisesti Eläintarhan huvilan 
mahdollisen uuden hallintomallinkin taustalla on periaatepäätös siitä, 
ettei Helsingin kokonaistarjonta vähene. 

Käsittely 

22.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Mari Holopainen: Lisätään kohtaan 6: Helsingin kirjastoverkon riittä-
vyyttä tulee kuitenkin tarkastella täydennysrakentamisen myötä ja uu-
silla asuinalueilla, jotta myös uusilla helsinkiläisillä on mahdollisuus kir-
jastoon kohtuullisen välimatkan päässä.  

Kannattaja: Sami Muttilainen 

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. 

Esittelijä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Tommi Laitio 

Lisätiedot 
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500 

tuula.haavisto(a)hel.fi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B33BDA497-D495-C6DB-BEAF-5E28D9B00008%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 6 muun valtuutetun talousarvioaloite 
määrärahan lisäämisestä nuorisotyöhön 

HEL 2017-003242 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään mm. että nuorisoasiainkeskuksen ta-
lousarvion raamiin 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 pohjaan kul-
lekin vuodelle lisätään 1 miljoonaa euroa nuorisotyön ja kattavan nuori-
sotaloverkoston kehittämiseen. Samalla esitetään, että nuorille avataan 
osallistuvassa budjetoinnissa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa kokonai-
suudessaan nuorisotyön talousarvioon ja suunnitelmaan. 

Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen on yksi Helsingin kaupungin 
nuorisotyön keskeisimpiä tavoitteita. RuutiBudjetti toimintaa laajenne-
taan ja vakiinnutetaan parhaillaan koko kaupunkia kattavaksi osallistu-
van suunnittelun- ja budjetoinnin toimintatavaksi. RuutiBudjetti toteute-
taan kaupungin nuorisotyön olemassa olevin määrärahoin ja myös toi-
minnan kehittämiseen on varauduttu nykyisen talousarvioraamin puit-
teissa. 

Nuorisotyön määrärahat ja täten myös toimitilaverkoston kokonaislaa-
juus ovat viime vuosina pysyneet lähes ennallaan. Kaupungin kasvun 
myötä nuorten määrä ja nuorisotyön tarpeet kasvavat. Helsinki on lei-
mallisesti nuorten aikuisten kaupunki. Helsinki haluaa edelleen kehittää 
nuorisotyötä ja ylläpitää kattavia nuorisotyön lähipalveluita. Nykyisen 
talousarvion mukainen rahoitus turvaa nuorisotyön aseman ja kattavat 
lähipalvelut jatkossakin. 

Uusi toimialamalli mahdollistaa lautakunnalle aiempaa laajemmat mää-
rärahojen kohdentamisen mahdollisuudet. Määrärahojen tarkempi koh-
dentaminen tehdään loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien 
yhteydessä. Käyttösuunnitelmasta päättää kulttuuri-ja vapaa-aikalauta-
kunta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Jan Vapaavuori 

Lisätiedot 
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277 

matti.malinen(a)hel.fi 

Liitteet 
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1 Yrjö Hakasen talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 18 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.08.2017 § 24 

HEL 2017-003242 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Aloitteessa esitetään, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvion raamiin 
2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 pohjaan kullekin vuodelle lisä-
tään 1 miljoonaa euroa nuorisotyön ja kattavan nuorisotaloverkoston 
kehittämiseen. Samalla esitetään, että nuorille avataan osallistuvassa 
budjetoinnissa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa kokonaisuudessaan 
nuorisotyön talousarvioon ja suunnitelmaan. 

Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen ja on yksi Helsingin kaupungin 
nuorisotyön keskeisimpiä tavoitteita. RuutiBudjetti toimintaa laajenne-
taan ja vakiinnutetaan parhaillaan koko kaupunkia kattavaksi osallistu-
van suunnittelun- ja budjetoinnin toimintatavaksi. RuutiBudjetti toteute-
taan kaupungin nuorisotyön olemassa olevin määrärahoin ja myös toi-
minnan kehittämiseen on varauduttu nykyisen talousarvioraamin puit-
teissa.  

Nuorisotyön määrärahat ja täten myös toimitilaverkoston kokonaislaa-
juus ovat viime vuosina pysyneet lähes ennallaan. Kaupungin kasvun 
myötä nuorten määrä ja nuorisotyön tarpeet kasvavat. Helsinki on lei-
mallisesti nuorten aikuisten kaupunki. Helsinki haluaa edelleen kehittää 
nuorisotyötä ja ylläpitää kattavia nuorisotyön lähipalveluita.  

Nuorisotyön riittävien ja toiminnan kehittämisen mahdollistavien resurs-
sien turvaaminen on kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan mielestä tär-
keää. 

Nykyisen raamin mukainen rahoitus, tässä taloudellisessa tilanteessa, 
turvaa nuorisotyön aseman ja kattavat lähipalvelut jatkossakin. 

Esittelijä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Tommi Laitio 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B5E0E1860-F6D6-CB58-8454-5ADC4EC00000%7D&vsId=%7B3EEFBDE1-F21E-C779-AA24-5ADC4EC00003%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B547F0E39-B0DA-C0F5-B23C-5E28DA000000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Lisätiedot 
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252 

mikko.vatka(a)hel.fi 
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