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Valtuutettu Harry Bogomoloffin ja 25 muun valtuutetun 
talousarvioaloite lasten jääliikunnan harrastamisen tuen 
lisäämisestä 

HEL 2021-011575 T 00 00 03 

Päätösehdotus 
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin vuoden 
2021 talousarvioon osoitetaan nykytasoon verrattuna 1 000 000 euron 
lisäys käytettäväksi jääurheiluseurojen hallimaksujen subventointiin. 
Tavoitteena tulisi olla, että seurojen maksama osuus jääajasta on noin 
35-40 euroa tunnilta.

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausun-
toon viitaten, että jääliikuntalajien (jääkiekko, taitoluistelu, ringette, kau-
kalopallo, jääpallo ja pikaluistelu) ja muiden lajien seuroissa tapahtuvaa 
liikuntatoimintaa kaupunki tukee liikuntajaoston myöntämillä tilankäyttö-
avustuksilla, muilla avustuksilla tai subventoiduilla liikuntapalveluiden 
tilavuokrilla.  

Helsingissä oli vuonna 2021 avustusten piirissä yhteensä 347 liikunta-
seuraa ja yhdistystä, joissa liikkui aktiivisesti hieman vajaa 100 000 hel-
sinkiläistä lasta, nuorta ja aikuista. Jäälajien parissa harrasti vuonna 
2021 noin 7 000 aktiiviharrastajaa. Kaupungin liikuntaseuroille suuntaa-
mia avustuksia, sisältäen tilankäytöntuki, tuleekin arvioida kokonaisuu-
tena ottaen huomioon kaikki lajit. 

Liikunnan avustusten kriteereistä sekä avustuksiin käytettävissä olevan 
määrärahan osoittamisesta ja tilankäytön enimmäistuntituen tasosta 
päättää vuosittain kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto. Lii-
kuntajaosto päätti kokouksessaan 6.10.2022 § 22 vuoden 2023 avus-
tuskriteerit. Tilankäytön tukea voidaan myöntää seuralle muiden tilojen 
kuin liikuntapalvelun tilavuorojen säännölliseen ohjattuun käyttöön. 
Vuonna 2023 tilankäytön enimmäistuntihinta on 24 euroa/tunti, poik-
keuksena uimahallin ratavuoro 14 euroa/tunti ja juniorien jäävuoro 42 
euroa/tunti (liikuntajaosto 6.10.2022 § 22).  

Jääurheilulajien tilankäyttöavustusten enimmäistuntihinta on siis jo ny-
kyisellään muita lajeja korkeammalla tasolla. 

Liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin 
on kaikkiaan osoitettavissa vuodelle 2023 yhteensä noin vajaa 9 miljoo-
naa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää 
tilankäyttöavustusten myöntämisestä vuodelle 2023 kevään 2023 ai-
kana. Tilankäytön ja muiden avustusten jakamisessa tulee pyrkiä koh-
telemaan kaupungin avustuksia saavia eri yhteisöjä tasavertaisesti. 
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Jääurheiluseurojen hallimaksujen subventointiin ei ole tehty vuoden 
2023 talousarvioon erillistä lisämäärärahavarausta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256 

riina.kopola(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 152 

HEL 2021-011575 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että nykyisten avustusmäärä-
rahojen puitteissa jääliikuntaseuroille suunnattua olosuhdetukea ei ole 
mahdollista nostaa talousarvioaloitteessa esitetylle tasolle.  

Jääliikuntalajeja ovat esimerkiksi jääkiekko, taitoluistelu, ringette, kau-
kalopallo, jääpallo ja pikaluistelu. Näiden ja muiden lajien seuroissa ta-
pahtuvaa liikuntatoimintaa kaupunki tukee subventoidun tilavuokrin lii-
kuntapalveluiden hallinnoimissa tiloissa sekä avustuksin. 

Liikuntapalveluiden tilavuoromaksut ovat vahvasti subventoituja etenkin 
alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan osalta. Myönnetyt käyttö-
vuorot ovat merkittävä osa helsinkiläisille liikuntaseuroille suunnattua 
tilatukea. Suurin osa kaupungin jäähallien (Pirkkolan kaksi jäähallia 
sekä Oulunkylän jäähalli) vuoroista on myönnetty lasten ja nuorten jää-
liikuntaan. Näiden vuorojen tuntihinta on 8 euroa. 

Liikunnan avustusten kriteereistä sekä avustuksiin käytettävissä olevan 
määrärahan osittamisesta päättää vuosittain kulttuuri- ja vapaa-aikalau-
takunnan liikuntajaosto. Liikuntajaosto päätti kokouksessaan 
2.11.2021, § 22 vuoden 2022 avustuskriteerit. Päätöksen mukaisesti 
tilankäyttöavustuksen myöntäminen perustuu säännöllisen ohjatun har-
joitustoiminnan tunteihin, joista yhdistys on maksanut tilavuokraa. 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BAA0801B7-28A8-CFAA-96CB-833FB2D00002%7D
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Tilankäyttöavustusta myönnetään sekä koulujen liikuntasaleissa että 
yksityisillä liikuntapaikoilla tapahtuneeseen ohjattuun liikuntatoimintaan. 

Liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin 
osoitettiin yhteensä 8 821 000 euroa vuonna 2022. Määräraha sisältää 
450 000 euron tasokorotuksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoi-
tetuista koronapalautumisen määrärahoista. 

Toiminta-avustuksen myöntämisessä painotetaan alle 20-vuotiaiden 
lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua sekä erityisryhmien liikuntaa. 
Kahdeksankymmentä prosenttia toiminta-avustukseen ositetusta mää-
rärahasta myönnetään lasten ja nuorten sekä erityisryhmien harrastaja-
määrien perusteella.  

Tilankäytön tukea voidaan myöntää seuralle muiden tilojen kuin liikun-
tapalvelun tilavuorojen säännölliseen ohjattuun käyttöön. Liikuntajaosto 
päättää vuosittain tilankäytön enimmäistuntituen. Vuonna 2022 tilan-
käytön enimmäistuntihinta on 24 euroa/tunti, poikkeuksena uimahallin 
ratavuoro 14 euroa/tunti ja juniorien jäävuoro 42 euroa/tunti (liikuntaja-
osto 2.11.2021, § 22).  

Vuonna 2022 tilankäytön avustuksista ositettiin yhteensä 950 000 eu-
roa kohdeavustuksena jääkiekon ja taitoluistelun lasten ja nuorten jää-
vuoroihin (clearing). Clearing -avustus on Jääkenttäsäätiö sr:n hallin-
noima tuki toiminta-avustusten piirissä olevien jääkiekko- ja taitoluiste-
luseurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan. Clearing-
avustuksessa jäävuoron tuki on 42 euroa/tunti. 

Jääkiekon ja taitoluistelun junioreilla clearing tilankäyttöavustuksen 
taso on siis jo nykyisellään muita lajeja korkeammalla. 

Kaupungin liikuntaseuroille suuntaamaa tilankäytöntukea tulisikin kat-
soa kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki lajit. Helsingissä on tällä 
hetkellä suunnitteilla ja valmisteilla useita merkittäviä olosuhdehank-
keita, jotka vaikuttavat eri lajien harjoitusmahdollisuuksiin sekä samalla 
seurojen maksamien tilavuokrien suuruuteen.  

Liikuntapalveluiden keväällä 2022 toteuttamasta tilankäyttöselvityk-
sestä käy ilmi, että helsinkiläiset liikuntaseurat käyttävät normaalissa 
harjoitustoiminnassaan 70 % muiden yhteisöjen liikuntatiloja eli muita 
kuin kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimia tiloja. Pääsääntöisesti 
näiden tilojen vuokrat ovat korkeampia kuin liikuntapalveluiden hallin-
noimien tilojen sekä koulujen liikuntasalien vuokrat. 

Tilankäyttöselvityksen mukaan jääliikuntalajien seurat maksavat tällä 
hetkellä korkeita tilavuokria suhteessa kaikkien helsinkiläisten seurojen 
keskiarvoon. Selvityksessä nousi esille kuitenkin myös muiden lajien 
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seuroja, joiden tilankäyttömaksut ovat samalla tasolla jäälajiseurojen 
kanssa. 

Helsingissä oli vuonna 2021 avustusten piirissä yhteensä 347 liikunta-
seuraa ja yhdistystä, joissa liikkui aktiivisesti hieman vajaa 100 000 hel-
sinkiläistä lasta, nuorta ja aikuista. Jäälajien parissa harrasti vuonna 
2021 noin 7 000 aktiiviharrastajaa. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Tarja Loikkanen 

Lisätiedot 
Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159 

janina.kauppinen(a)hel.fi 
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038 

taina.korell(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B85150BEF-20E7-C51E-A0D4-831C02600005%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 13.10.2021 Talousarvioaloite

LASTEN JÄÄLIIKUNTAAN LISÄÄ TUKEA

Esitän, että Helsingin kaupungin vuoden 2021 talousarvioon osoitetaan nykytasoon verrattuna 
1.000.000 euron lisäys
käytettäväksi jääurheiluseurojen hallimaksujen subventointiin.

Tämä tuki on tarkoitettu lasten ja nuorten olosuhdekustannusten ja siten harrastamisen hinnan keven-
tämiseen.

Nykyisen määrärahan taso on osoittautunut vuositasolla riittämättömäksi kasvaneiden kustannusten 
ja lisääntyvän hallikapasiteetin takia.

Tavoitteena tulee olla, että seurojen maksama osuus jääajasta on noin 35-40 euroa tunnilta.

Harry Bogomoloff

Helsingissä 13.10.2021

Bogomoloff Harry

Jäsen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

(1 + 25 allekirjoitusta)

Harkimo Joel Pajula Matias

Asko-Seljavaara Sirpa Sohrabi Seida

Nygård-Peltola Mia Karhuvaara Arja

Sevander Tomi Hyttinen Nuutti

Said Ahmed Suldaan Meri Otto

Strandén Juhani Klemetti Tapio

Raatikainen Mika Rantala Marcus

Korpinen Laura Arhinmäki Paavo

Vepsä Sinikka Hillman Perttu

Saxberg Mirita Järvinen Jukka

Grotenfelt Nora Urho Ulla-Marja

Venemies Mauri Muttilainen Sami

Hakola Juha
.
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Valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite Vartioharjun leikki- 
ja pelipaikan toteutuksesta 

HEL 2021-014047 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2023 talousarvioon lisä-
tään määrärahat Vartioharjun leikki- ja pelipaikan suunnitteluun ja to-
teutukseen. 

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että Vartioharjussa on alueita, joita on mahdollista kehittää 
aloitteessa mainittuihin toimintoihin mm. Linnalahdenpuiston leikki-
paikka ja Itäväylän toisella puolella sijaitseva Riskupuisto. Aloitteessa 
mainittu Itäisen rantatien eli Varjakanvalkaman ympäristö, soveltuu 
pehmeän maaperän ja luontoarvojen vuoksi huonosti uusien peli- ja 
leikkitoimintojen kehittämiseen. 

Lähialueella sijaitsevan Rusthollarin leikkipuisto kunnostetaan tämän 
hetken aikataulun mukaan vuosina 2024–2025. Iltaisin, viikonloppuisin 
ja loma-aikoina alueella voi käyttää Vartiokylän yläkoulun pihassa sijait-
sevaa koripallokenttää, Vartiokylän alakoulun ja päiväkodin leikkialueita 
ja hiekkakenttää sekä Päiväkoti Viikingin pihaa. 

Vartioharjun leikki- ja pelipaikan suunnitteluun ja viherrakentamiseen ei 
ole varauduttu vuoden 2023 talousarviossa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900 

markku.riekko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 482 

HEL 2021-014047 T 00 00 03 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B49DD7853-9662-CC46-9577-836494B00006%7D
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Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Vartioharjussa sijaitsevan Linnalahdenpuiston leikkipaikkaa ja Itäväylän 
toisella puolella sijaitsevaa Riskupuistoa on mahdollista kehittää lisää-
mällä toimintoja kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Myös Rohdinkujan 
puistometsässä sijaitsevaa, nyt käyttämättömän olevaa tenniskentän 
aluetta voidaan kehittää.  

Itäistä rantatietä eli Varjakanvalkamaa reunustavat lännessä asuinra-
kennukset. Itäpuolella eli Vartiokylänlahden puolella se rajautuu peh-
meäpohjaisiin tulvaniittyihin ja ruovikoihin sekä arvokkaaseen, suojelta-
vaan tervaleppälehtoon. Tukevaa maaperää rannassa on vain venesa-
tamassa. Aloitteessa ehdotettu Itäisen rantatien eli Varjakanvalkaman 
ympäristö on edellä kuvatun takia huonosti sopivaa uusien peli- ja leik-
kitoimintojen kehittämiseen. 

Varjakanvalkaman eteläpäässä sijaitseva rakentamaton rinne on osoi-
tettu asemakaavassa siirtolapuutarhaksi. Tältä alueelta on myös lyhyt 
matka Rusthollarin leikkipuistoon, Puotilan Urheilukentille ja Puotilan 
uimarannan rantalentopallokentälle, jossa on myös leikkivälineitä.  

Rusthollarin leikkipuisto kunnostetaan tämän hetken aikataulun mu-
kaan vuosina 2024–2025. 

Iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina alueella voi käyttää Vartiokylän 
yläkoulun pihassa sijaitsevaa koripallokenttää, Vartiokylän alakoulun ja 
päiväkodin leikkialueita ja hiekkakenttää sekä Päiväkoti Viikingin pihaa. 

Vartioharjun leikki- ja pelipaikan suunnitteluun ja viherrakentamiseen ei 
ole varauduttu vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa. 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Mirja Vallinoja, maisema-arkkitehti: 310 52186 

mirja.vallinoja(a)hel.fi 

Kaupunkiympäristölautakunta 06.09.2022 § 464 

HEL 2021-014047 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle. 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B8C51E315-6CB8-C3F0-BF41-832182200009%7D
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Käsittely 

06.09.2022 Pöydälle 

Pöydällepanoehdotus: 
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle. 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Risto Rautavan ehdotuksesta.  

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Mirja Vallinoja, maisema-arkkitehti: 310 52186 

mirja.vallinoja(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B8C51E315-6CB8-C3F0-BF41-832182200009%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 08.12.2021 Talousarvioaloite

Vartioharjun leikki- ja pelipaikka

Helsingissä on parisataa leikkipaikkaa. Olen saanut Vartioharjusta yhteydenoton, että alueelta puut-
tuu lapsille ja nuorille tarkoitettu pelialue. Vartioharjun nuorilla ja lapsiperheillä ei tämän johdosta luon-
tevaa kokoontumispaikkaa. Vartioharjun kirjasto on lakkautettu, eikä siellä ole nuorisotaloa. 

Ehdotankin Vartioharjun asukkailta tulleen toiveen mukaisesti, että Vartioharjuun rakennetaan moni-
toimikenttä, missä on jalkapallo- ja koripallokenttä (yhdistettynä tai erikseen) sekä leikkialue pienille 
lapsille ja kiipeilypaikka isommille. Sopiva sijainti paikalle voisi olla Itäinen rantatie, tarkemmin Varja-
kanvalkama. Näkemyksiä sopivasta sijainnista ja paikan tarkemmasta muodosta voidaan kartoittaa 
asukkaille ja alueella toimiville järjestöille tehtävällä kyselyllä. Ehdotan talousarvioaloitteella, että Hel-
singin vuoden 2023 budjettiin lisätään varat Vartioharjun leikki- ja pelipaikan suunnitteluun ja toteu-
tukseen.  

Helsingissä 08.12.2021

Jalovaara Ville

Valtuustoryhmän varapuheenjoh-
taja

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 0 allekirjoitusta)

.
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Valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite Auringonpilkun 
sivu-koulun ulkoasun kunnostamisesta 

HEL 2021-014062 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Vuosaaren Aurinkolahden perus-
koulu Auringonpilkun sivukoulun rakennuksen julkisivun kunnostami-
seen lisätään varat vuoden 2023 talousarvioon. 

Talousarvioaloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. 

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että Aurinko-
lahden peruskoulun sivutoimipiste ja lastenpäiväkoti Auringonpilkku, 
osoitteessa Villiruusunkuja 4, on valmistunut vuonna 2000. Kohteessa 
on teetetty viime vuosina useita selvityksiä ja tutkimuksia. Näiden tutki-
musten johtopäätösten ja suositusten perusteella on todettu Julkisivun 
uusiminen ja rakennustekninen korjaus -peruskorjaushankkeen toteut-
taminen perustelluksi vuoden 2023 aikana. 

Hankkeen edellyttämä määräraha on otettu huomioon käyttötalousosan 
3 10 02 Rakennukset -talousarviokohdassa siten, että hankkeen suun-
nittelu ja toteutus olisi mahdollista vuonna 2023. Esitetyssä hank-
keessa kohteen julkisivu tultaisiin korjaamaan rakenteellisesti, jolloin 
myös ikävät ulkonäköhaitat poistuisivat ja niiden uusiutuminen ehkäis-
täisiin. Lopullisesta määrärahojen kohdistamisesta suunnitellulle perus-
korjaushankkeelle päättää kaupunkiympäristölautakunta hyväksyes-
sään Rakennukset-palvelua koskevan tulosbudjetin ja käyttösuunnitel-
man vuodelle 2023. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 310 25902 

ville.vastamaki(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 
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Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 480 

HEL 2021-014062 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että Aurinkolahden peruskoulun 
sivutoimipiste / Lpk Auringonpilkku, os. Villiruusunkuja 4 on valmistunut 
vuonna 2000.  

Kohteessa on teetetty viime vuosina useita selvityksiä ja tutkimuksia. 
Näiden johtopäätösten ja suositusten perusteella Julkisivun uusiminen 
ja rakennusteknisiä korjauksia -peruskorjaushanke on sisällytetty ta-
lousarvioehdotuksen käyttötalousosaan siten, että hankkeen suunnitte-
lulle ja toteutukselle on varattu rahaa vuodelle 2023. Hankkeen yhtey-
dessä julkisivu tullaan korjaamaan rakenteellisesti, minkä myötä myös 
ikävät ulkonäköhaitat poistuvat ja niiden uusiutuminen ehkäistään. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Kalle Masalin, tiimipäällikkö: 310 20976 

kalle.masalin(a)hel.fi 
Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871 

paivi.etelamaki(a)hel.fi 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 244 

HEL 2021-014062 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta 
osoitteessa Villiruusunkuja 4 sijaitsevan Aurinkolahden peruskoulun si-
vukoulun kunnostamista: 

Aurinkolahden peruskoulun Auringonpilkun sivukoulu sijaitsee päiväkoti 
Auringonpilkun kanssa Vuosaaressa osoitteessa Villiruusunkuja 4. Ra-
kennuksen ulkoasu on puhdistuksen ja uuden maalin tarpeessa.  

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B3EA934F4-57E2-CED2-85E4-836494700005%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BCD4D261A-D31B-C581-938E-832182000008%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B6C47FBFE-506D-C691-8EE6-835F92700007%7D
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on vastuussa toimialan palvelu-
verkon kehittämisestä väestöennustetietojen ja palveluiden kehittymi-
sen pohjalta. Toimiala esittää palveluihin ja toimintaan vaadittavia tila-
tarpeita kaupunkiympäristön toimialalle, joka yhteistyössä muiden toi-
mialojen kanssa työstää talonrakentamisohjelman valtuuston asetta-
man talousarvioraamin puitteissa. Talonrakentamisohjelmaan sisällyte-
tään myös kaupunkiympäristön toimialan esittämiä peruskorjaushank-
keita rakennusten teknisen kunnon perusteella. Aurinkolahden koulun 
peruskorjaus ei sisälly valtuuston hyväksymään talonrakentamisohjel-
maan 2022-2031 tai vuoden 2022 talousarvioehdotukseen.    

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, lukuun 
ottamatta sisätilojen siivousta. Auringonpilkun koulun ulkoasun mahdol-
liseen kunnostamiseen tarvittavat määrärahat sisältyvät kaupunkiympä-
ristön toimialan talousarvioon, joiden käyttöä kaupunkiympäristön toi-
miala priorisoi rakennusten pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitel-
maa hyödyntäen. Kaupunkiympäristön toimiala arvioi kaikkien raken-
nusten pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaa muun muassa ra-
kennusten iän, kunnon ja korjausten kiireellisyyden perusteella. Sään-
nöllisesti tehdyillä isännöitsijäkierroksilla ja mahdollisilla kuntotutkimus-
tiedoilla varmistetaan oikea-aikaiset korjaustoimenpiteet talousarviossa 
myönnettyjen määrärahojen puitteissa.  

Osoitteessa Villiruusunkuja 4 sijaitsevissa päiväkoti- ja koulutiloissa on 
huhtikuussa 2022 tehty sisäilma- ja kuntotutkimuksia. Kaupunkiympä-
ristön toimiala on arvioinut, että selvityksessä havaitut puutteet sisäl-
täen julkisivun kunnostus tulee korjata viimeistään viiden vuoden kulut-
tua.  Kaupunkiympäristön toimiala työstää tarvittaville toimenpiteille 
kustannusarviota, jonka perusteella toimiala tulee esittämään korjauk-
sille tarkoituksenmukaista ratkaisua aikatauluineen.    

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa mahdollisen peruskorjauk-
sen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin 
aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777 

vera.schulman(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BCE9A8F51-CBEE-CE20-8087-833AB4A00008%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 08.12.2021 Talousarvioaloite

Auringonpilkun koulun ulkoasun kunnostaminen

Vuosaaren Aurinkolahden peruskoulu Auringonpilkun sivukoulun rakennus Villiruusunkuja 4:ssä on 
ulkoapäin puhdistuksen ja uuden maalin tarpeessa.  Syynä lienee läheisen meren ulkoseiniin kerää-
mä kosteus. Koko vuonna 2000 valmistuneen rakennuksen ulkoasu nyt epäsiisti, eikä sikäli siisti ja 
arvokas, kuten koulurakennuksella tulisi olla. Olen laittanut asiasta palautetta kaupungille, mutta toi-
miin rakennuksen kunnostamiseksi ei ole ilmeisesti määrärahojen vähäisyyden takia ryhdytty. Ehdo-
tan valtuustoaloitteella, että Helsingin talousarvioon lisätään varat Auringonpilkun ulkoasun kunnos-
tamiseksi. 

Helsingissä 08.12.2021

Jalovaara Ville

Valtuustoryhmän varapuheenjoh-
taja

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 0 allekirjoitusta)

.
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Valtuutettu Ville Jalovaaran ja yhden muun valtuutetun talousarvio-
aloite tekojääradan rakentamiseksi Vuosaareen 

HEL 2022-000706 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin vuoden 2022 budjettiin 
varataan määrärahat, jotka mahdollistavat tekojääradan rakentamisen 
aloittamisen Vuosaareen vuonna 2023. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Vuosaaren tekojääradan suunnittelutyö 
on alkanut ja toteutus käynnistetään vuonna 2023. Tekojääkentän ra-
kentamiseen Vuosaaren on varattu liikunta-alueiden vuosien 
2023─2024 investointisuunnitelmissa 1,4 miljoonaa euroa.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256 

riina.kopola(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 483 

HEL 2022-000706 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että alueelle valmistellaan parhail-
laan kaavamuutosta, joka mahdollistaa uuden huoltorakennuksen to-
teuttamisen. Vuosaaren tekojäärata Heteniitynkentälle on aikataulutettu 
toteutettavaksi vuonna 2024. Tekojääradan tarvitsema tekniikka on tar-
koitus rakentaa tekonurmipintaisen jalkapallokentän alle, kun kenttää 
kunnostetaan ja sen pinnoitteet uusitaan. 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B13FC0C81-86E7-C2BD-8EB9-836494D00000%7D
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Heteniitykentän tekojääradan rakentaminen ei sisälly vuoden 2023 ta-
lousarvioehdotukseen.  

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Mirja Vallinoja, maisema-arkkitehti: 310 52186 

mirja.vallinoja(a)hel.fi 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 155 

HEL 2022-000706 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Vuosaaren tekojääradan suunnittelutyö on vasta alkanut, joten rakenta-
misen aloittaminen vuonna 2023 ei ole aikataulullisesti tai taloudelli-
sesti mahdollista.  

Tekojääkentän rakentamiseen Vuosaaren on varattu liikunta-alueiden 
vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 1,4 miljoonaa euroa. Li-
säksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 2025 noin 1,5 miljoonaa 
tarvittavien uusien huolto- ja pukuhuonetilojen rakentamiseen.  

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa. Viime 
vuosina tekojääverkosto on täydentynyt Jätkä- ja Lauttasaareen ra-
doilla, ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston 
tekojääradalla. 

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tar-
kastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestö-
pohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille 
optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökul-
masta. Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuis-
ton radan jälkeen seuraavaa tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen. 

Yhden tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime 
vuosina olleet noin 800 000–4 000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy 
rakennettavan radan koolla sekä muulla rakennettavalla infrastruktuu-
rilla, kuten huoltorakennuksilla, konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava 
maaperä tai sijainti voivat nostaa rakentamiskuluja entisestään. Lisäksi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BA707CF22-7C0F-C8AA-975D-832182300007%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B2A54846B-D56E-C644-B7E7-833FB3100001%7D
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on syytä huomioida, että kuluneen 18 kuukauden aikana rakentamis-
ajat ja -kustannukset ovat nousseet merkittävästi, joten tarkan kustan-
nusarvion antaminen on haasteellista.   

Investointikustannusten ohella Vuosaaren tekojääradan rakentaminen 
lisää liikuntapalvelukokonaisuuden vuosittaisia käyttökustannuksia 
energian, työntekijöiden sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta noin 100 
000 ─ 200 000 euroa vuosittain seuraavien 20─30 vuoden ajan. Tark-
kaa arviota on haastava antaa, sillä käyttökustannukset varsinkin ener-
giakustannusten osalta ovat rakentamiskustannusten tapaan kohon-
neet merkittävästi viimeisen 18 kuukauden aikana. 

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian 
näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja. Ne 
lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikku-
maan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. 
Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä vaikutuksia alueen nuori-
son kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä 
sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä.  

Tämä lausunto noudattelee samaa linjaa kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan (8.9.2020, § 131) valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteeseen teko-
jääradan rakentamiseksi Vuosaareen vuonna 2021 antamaa lausuntoa. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Tarja Loikkanen 

Lisätiedot 
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791 

petteri.huurre(a)hel.fi 
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342 

kimmo.isotalo(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B3F5A19B5-54B3-CD82-B5DD-831C02900005%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 19.01.2022 Talousarvioaloite

Tekojäärata Vuosaareen 2022

Viime vuosina luonnon jään saaminen luistelua varten pääkaupunkiseudulle on ollut epävarmaa ja te-
kojääkenttien merkitys luistelumahdollisuuksien parantamisessa pääkaupunkiseudulla on lisääntynyt. 
Vuoden 2020 budjetissa kaupunginvaltuusto päätti uuden tekojääradan rakentamisesta Johanneksen 
kirkon kentälle Ullanlinnan kaupunginosaan. Helsingin lähiöt tarvitsevat nykyistä enemmän matalan 
kynnyksen liikuntapaikkoja, joita myös koulut ja päiväkodit voivat käyttää leutoina talvina luisteluun.

Lähes 40 000 asukkaan Vuosaaren kaupunginosasta puuttuu toistaiseksi tekojäärata ja sen rakenta-
misen aloittamista on alustavasti kaavailtu vuodelle 2024. Sopiva paikka jääradalle voisi olla esimer-
kiksi Vuosaaren Kartanon liikuntapuiston yhteydessä. Tässä tapauksessa alueen joukkoliikenneyh-
teyksiä tulisi myös yhteistyössä HSL:n kanssa parantaa niin, että linja-autolla pääsee alueelle hyvin 
suoraan Vuosaaren keskustasta. Ehdotan talousarvioaloitteella, että Helsingin vuoden 2022 budjettiin 
varataan varat, jotka mahdollistavat ensi vuonna tekojääradan rakentamisen aloittamisen Vuosaa-
reen. 

Helsingissä 19.01.2022

Jalovaara Ville

Valtuustoryhmän varapuheenjoh-
taja

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 1 allekirjoitusta)

Ahmed Mahad
.
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Valtuutettu Ville Jalovaaran ja yhden muun talousarvioaloite 
Vuo-saaren terveydenhoidon resurssipulan korjaamisesta 

HEL 2022-000708 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Meri-Rastilan 2005 suljetun lähi-
terveysaseman avaaminen uudelleen selvitetään Meri-Rastilan ostos-
keskuksen pian alkavan uudistuksen yhteydessä sekä tehdään kattava 
selvitys mitkä taloudelliset, tila- ja henkilöresurssit vaaditaan sujuvan 
hoitoon pääsyn takaamiseksi Vuosaaressa ja selvityksen perusteella 
budjetoidaan tähän tarvittavat varat Helsingin talousarvioon.  

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta 
rahoituksesta ja kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen 
sekä uuden HUS-yhtymän menot on kyettävä rahoittamaan valtion ra-
hoituksella. Terveyspalveluja on sosiaali- ja terveyslautakunnan linjaus-
ten mukaisesti keskitetty terveys- ja hyvinvointikeskuksiin sekä perhe-
keskuksiin. Vuosaarelaisille terveyspalveluja tarjotaan Vuosaaren ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksessa sekä perhekeskuksessa eikä toimintaa 
ole perusteltua jakaa useaan toimipisteeseen alueella. Suurimpien vä-
estönlisäyksien kaupungissa odotetaan tapahtuvan muualla kuin Vuo-
saaressa. Vuosaaren terveysasemapalvelujen saatavuutta, tehtyjä ke-
hittämistoimenpiteitä hoitoprosesseihin ja henkilöstöresurssitilannetta 
on kartoitettu. Toimien vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalvelujen 
saatavuuden parantumista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä 
ja tällöin arvioidaan mahdollisia tarvittavia toimenpiteitä.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543 

riikka.henriksson(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 182 

HEL 2022-000708 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Ville Jalovaaran ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seu-
raavan lausunnon: 

"Aloitteessa ehdotetaan, että terveydenhoidon resurssipulan korjaa-
miseksi Vuosaaressa selvitetään vuonna 2005 suljetun Meri-Rastilan 
terveysaseman uudelleen avaaminen Meri-Rastilan ostoskeskuksen 
pian alkavan uudistuksen yhteydessä. Lisäksi ehdotetaan, että tehdään 
kattava selvitys, mitkä taloudelliset, tila- ja henkilöresurssit vaaditaan 
sujuvan hoitoon pääsyn takaamiseksi Vuosaaressa ja selvityksen pe-
rusteella budjetoidaan tähän tarvittavat varat Helsingin vuoden 2023 
talousarvioon. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis-
vastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveyshuollon 
tai pelastustoimen palveluja. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen rahoi-
tus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. 
Valtionvarainministeriö kohdentaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelas-
tustoimelle vuoden 2021 tilinpäätöstoteuman ja vuoden 2022 talousar-
vion perusteella talousarvioraamin vuodelle 2023, jossa talousar-
vioraami kasvaa väestönkasvun ja kustannustason nousun verran. Val-
tiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tu-
loja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustan-
nuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä maini-
tulla rahoituksella.  

Terveyspalvelut Vuosaaressa 

Terveyspalveluja on keskitetty terveys- ja hyvinvointikeskuksiin (THK) 
ja perhekeskuksiin (PK) lautakunnassa hyväksyttyjen linjausten mukai-
sesti. Vuosaarelaisille tarjotaan terveyspalveluja Vuosaaren THK:ssa ja 
PK:ssa, jotka ovat hyvin saavutettavissa, eikä ole perusteltua jakaa 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BCF539245-4E17-C4FE-8152-832120F00007%7D
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toimintaa useaan toimipisteeseen Vuosaaren alueella. Vuosaaren ter-
veydenhoidon resursseja seurataan ja tarvittaessa niitä vahvistetaan 
talousarvion puitteissa. 

Sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitelma laaditaan vuo-
teen 2035 asti ja sitä päivitetään vuosittain vastaamaan palvelutarpeita 
koko kaupungin laajuudelta. Palveluverkkosuunnitelman rungon muo-
dostavat terveys- ja hyvinvointi-, perhe- ja seniorikeskukset kaupunki-
strategian mukaisesti. Palveluverkkosuunnitelmassa luodaan selkeä, 
yhdenmukainen ja ajantasainen näkemys toimialan tilakannasta palve-
luittain ja palvelukokonaisuuksittain. Palveluverkkosuunnitelmassa ana-
lysoidaan tilakanta, tilojen kunto ja laajuus, saavutettavuus asiakasnä-
kökulmasta sekä sijainti suhteessa muihin toimipisteisiin. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta viittaa antamaansa lausuntoon 7.6.2022 
§ 110 koskien valtuutettu Maarit Vierusen aloitetta Vuosaaren terveys-
asemapalvelujen ulkoistamisesta. Lausunnossa käydään läpi yksityis-
kohtaisesti muun muassa Vuosaaren terveysaseman palvelujen saata-
vuutta, tehtyjä kehitystoimenpiteitä hoitoprosesseihin ja henkilöstöre-
surssitilannetta. Väestön kasvuennusteesta todetaan, että lähitulevai-
suudessa suurimmat väestölisäykset tapahtuvat muualla kuin Vuosaa-
ressa. Ennuste perustuu oletuksiin nykyisessä asuntokannassa asuvan
väestön muutoksista, tulevasta asukasrakenteesta ja asumisväljyy-
destä. Väestöennusteen merkittävät kasvualueet ovat suurilla projekti-
alueilla: Kalasatamassa, Pasilassa, Kruunuvuorenrannalla ja muualla
Laajasalon alueella. Lautakunta näki välttämättömänä, että lausun-
nossa esitettyjen toimien vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalvelui-
den saatavuuden parantumista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 ke-
väällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin
merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, pitää lauta-
kunta välttämättömänä käynnistää erityiset, selvityksiin perustuvat toi-
menpiteet Vuosaaren terveysasemapalveluiden saattamiseksi asian-
mukaiselle tasolle. Huomioon otetaan myös vaikutukset segregaation
torjuntaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Toimivilla ja riittävän hyvin saavutettavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla 
on myönteinen vaikutus asukkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elä-
mänlaatuun." 

Käsittely 

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:  

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BCF539245-4E17-C4FE-8152-832120F00007%7D
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Vastaehdotus 1: 
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvi-
ointi -otsikkoa ennen olevan kappaleen loppuun: "Huomioon otetaan 
myös vaikutukset segregaation torjuntaan." 

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena: 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Pentti Arajärvi) 

Jaa-äänet: 2 
Laura Korpinen, Mikko Paunio 

Ei-äänet: 11 
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sa-
zonov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä 

Tyhjä: 0 

Poissa: 0 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Pentti Arajärven vastaeh-
dotuksen äänin 11 - 2. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon. 

30.08.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481 

leena.turpeinen(a)hel.fi 
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611 

timo.lukkarinen(a)hel.fi 
Mari Kinnunen, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 47941 

mari.kinnunen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B7CE165DD-28C8-CFBC-8D94-82FD7B400004%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 19.01.2022 Talousarvioaloite

Terveydenhoidon resurssipula Vuosaaressa korjataan 2022

Hoitoon pääsy Vuosaaren terveysasemalla on ollut pian parinkymmenen vuoden ajan ongelma, vaik-
ka käytettävissä oleva henkilökunta on varmasti tehnyt asiassa parhaansa. Koronapandemia on tuo-
nut tähän omat erityishaasteensa ja kasvattanut muiden sairauksien hoitovelkaa. 

Kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaavia T3-lukuja on viimeksi Helsingissä julkaistu 12.4.2021 
ja silloin odotusaika Vuosaaressa oli 42 vuorokautta, kun kaupungin keskiarvo oli 31. Vuosaaren ter-
veysaseman puhelinpalvelussa on myös ollut ajoittain merkittäviä ruuhkia. Vuosaaren alueen toinen 
Meri-Rastilan terveysasema suljettiin vuonna 2005, eikä Albatrossin sote-asema ole pystynyt vastaa-
maan tarpeeseen. Ehdotan, että Meri-Rastilan 2005 suljetun lähiterveysaseman avaaminen uudelleen 
selvitetään Meri-Rastilan ostoskeskuksen pian alkavan uudistuksen yhteydessä.  

Vuosaaren asukasluku tulee lähivuosina kasvamaan useilla tuhansilla jo päätettyjen kaavoitushank-
keiden takia, mutta kaupungin sote-palveluita alueella on pikemminkin viime vuosina vähennetty. Tä-
mä ristiriita on aika päättäväisin toimin nyt korjata. Pelkällä asuntorakentamisella palvelut unohtaen ei 
tehdä viihtyisää ja turvallista kaupunginosaa.  

Ehdotan talousarvioaloitteella, että tehdään kattava selvitys mitkä taloudelliset, tila- ja henkilöresurssit 
vaaditaan sujuvan hoitoon pääsyn takaamiseksi Vuosaaressa ja selvityksen perusteella budjetoidaan 
tähän tarvittavat varat Helsingin vuoden 2022 talousarvioon. 

Helsingissä 19.01.2022

Jalovaara Ville

Valtuustoryhmän varapuheenjoh-
taja

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 1 allekirjoitusta)

Ahmed Mahad
.
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Valtuutettu Seija Muurisen ja 6 muun valtuutetun 
talousarvioaloite wc-tiloista Katajanokan jalkapallokentän lähelle 

HEL 2022-001513 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Katajanokan jalkapallokentän lä-
helle järjestetään wc-tilat. 

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuurin- 
ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin viitaten, että wc-tilat sijoitetaan 
koko kaupungin alueelle laaditun käymäläverkostoselvityksen mukai-
sesti ja ne on priorisoitu vuoteen 2026 saakka. Verkostosuunnittelulla 
varaudutaan suunnitelmassa esitettyjen wc-tilojen rakentamiskustan-
nuksiin sekä niiden ylläpitokustannuksiin tulevaisuudessa. Suunnitellun 
verkoston ulkopuolelle ei voida sijoittaa yksittäisiä käymälöitä, sillä 
niistä aiheutuvia kustannuksia ei ole huomioitu seuraavien vuosien ra-
hoitustarpeissa. 

Wc-tilan sijoittamisessa Katajanokalle voidaan edetä verkostosuunnit-
telun puitteissa. Ehdotus sijaintipaikasta Katajanokalla lisätään arvioita-
vien toteutuskohteiden listalle. Vuosittain toteutetaan yksi uusi käymälä 
ja korvataan vanhoja käymälöitä. 

Katajanokan wc-tilan rakentamiseen ei ole varauduttu vuoden 2023 ta-
lousarviossa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900 

markku.riekko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 488 

HEL 2022-001513 T 00 00 03 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B2B10C0AC-D245-CC50-B657-836495400000%7D
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Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki järjestää wc-
tilat Katajanokan jalkapallokentän lähelle. 

Yleisövessat sijoitetaan koko kaupungin alueelle laaditun käymäläver-
kostoselvityksen mukaisesti. Verkostosuunnittelulla varaudutaan suun-
nitelmassa esitettyjen käymälöiden rakentamiskustannuksiin sekä nii-
den ylläpitokustannuksiin tulevaisuudessa. Suunnitellun verkoston ul-
kopuolelle ei voida sijoittaa yksittäisiä käymälöitä, sillä niistä johtuvia 
kustannuksia ei ole huomioitu seuraavien vuosien rahoitustarpeissa.  

Yleisövessan sijoittamisessa Katajanokalle voidaan edetä verkosto-
suunnittelun puitteissa. Ehdotus sijaintipaikasta Katajanokalla lisätään 
arvioitavien toteutuskohteiden listalle. 

Toteutettavat uudet yleisövessat on priorisoitu vuoteen 2026 saakka. 
Vuosittain toteutetaan yksi uusi käymälä ja korvataan vanhoja käymä-
löitä. Hanke ei sisälly kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2023 talous-
arvioehdotukseen. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Kaisa Solin, maisema-arkkitehti: 09 310 34757 

kaisa.solin(a)hel.fi 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 148 

HEL 2022-001513 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää yleisö-wc:n sijoittamista Kataja-
nokan jalkapallokentän läheisyyteen hyvänä ajatuksena. Katajanokan 
Laivastopuiston kentän toiminnasta ja mahdollisesta edelleen kehittä-
misestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala, josta saatujen tietojen 
mukaan voimassa olevassa investointiohjelmassa ei ole varausta city-
wc:n rakentamiseksi Katajanokan jalkapallokentän lähelle. Kaupun-
kiympäristön toimialan käymäläverkostoon varatut rahat mahdollistavat 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BAE488342-1AF6-C9E9-8C9D-832182800007%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BA4EAE868-AC8A-CED0-9C0A-833FB2700000%7D


Helsingin kaupunki Esityslista 48/2022 20 (168) 
Kaupunginhallitus 

Asia 
31.10.2022 

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 FI02012566 

vuosittain 1-2 kohteen perusparannuksen tai rakentamisen. Verkoston 
kehittämiseen liittyviä tarpeita, toiveita ja odotuksia on huomattavasti 
enemmän. 

Vuoden 2020 kesällä valmistunut Katajanokan Laivastopuiston kentän 
ja ympäröivien kasvillisuusalueiden peruskorjaus on puistokentän pe-
rusparantamisesta, joka innostanut seuroja ja asukkaita liikkumaan. 
Peruskorjauksessa epätasainen ja usein märkä ja pehmeä nurmikenttä 
muutettiin hiekkatekonurmipintaiseksi. Kentän tasaus ja kuivatus suun-
niteltiin uudelleen niin, että vesi ei jää seisomaan kentän pintaan ja ym-
päristöön. Kentän käytettävyyttä lisättiin ja turvallisuutta parannettiin 
valaistuksen asentamisella, paremmilla aidoilla, turvallisuusnormit täyt-
tävillä jalkapallomaaleilla, uusilla runkolukittavilla pyörätelineillä ja ken-
tän reunalle asennetuilla roska-astioilla. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Kirsti Laine-Hendolin 

Lisätiedot 
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783 

matti.kuusela(a)hel.fi 
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743 

hannu.airola(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BBD119DD3-A465-C0D7-B6C5-831C02300005%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.02.2022 Talousarvioaloite

Yleisö-wc Katajanokan jalkapallokentän lähelle

Katajanokan kärjessä sijaitsevaa melko uutta jalkapallokenttää käyttävät sekä seurat että asukkaat - 
lapset, nuoret ja aikuiset. Jalkapallokentän vierestä kulkee myös Katajanokan ympäri kiertävä, suosit-
tu ulkoilureitti.

Jalkapallokenttä on kesäisin vilkkaassa käytössä, ja ongelmaksi on koettu, että kentän läheisyydessä 
ei ole yleisö-wc:tä. Kentän yhteydessä oleva wc varmistaisi alueen yleistä siisteyttä. Jalkapalloilijoiden 
lisäksi wc:tä voisivat hyödyntää ulkoilureitin käyttäjät.

Esitänkin, että Helsingin kaupunki järjestää wc-tilat Katajanokan jalkapallokentän lähelle. 

Helsingissä 02.02.2022

Muurinen Seija

Jäsen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

(1 + 6 allekirjoitusta)

Jalovaara Ville Niemelä Kimmo

Pajunen Jenni Said Ahmed Suldaan

Rantala Marcus Castrén Maaret
.



Helsingin kaupunki Esityslista 48/2022 21 (168) 
Kaupunginhallitus 

Asia 
31.10.2022 

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 FI02012566 

Valtuutettu Vesa Korkkulan ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloite 
lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamisesta 

HEL 2022-002455 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että uusien kaupungin lukioiden 
opinto-ohjaajien palkkaamiseen varataan tulevaan talousarvioon 1 000 
000 euron lisämäärärahaa. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että ohjauksen merkitys on korostunut lukiokoulutukseen liitty-
vien uudistusten myötä. Helsingin kaupungin lukioissa noudatetaan 
koko oppilaitos ohjaa -periaatetta, jonka mukaisesti koko henkilöstö on 
sitoutunut ohjaukseen ja ohjaa opiskelijaa. On tärkeää, että lukiolaiset 
saavat yksilöllistä, monipuolista ja riittävää ohjausta opintojensa suun-
nittelun ja sujumisen sekä tulevaisuuden suunnittelun tueksi. 

Lukioiden omista päätöksistä ja järjestelyistä johtuen opinto-ohjaajien 
määrä lukioittain voi vaihdella jonkun verran. Keskimäärin yhdellä 
opinto-ohjaajalla on 177 ohjattavaa, mikä alittaa valtakunnallisen suosi-
tuksen enintään 200 ohjattavasta opinto-ohjaajaa kohden. 

Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu lukioiden asiakasmäärän 
kasvu noin 430 opiskelijalla ja tämän edellyttämä määrärahatarve.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 230 

HEL 2022-002455 T 00 00 03 

Lausunto 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BEB57A646-2278-C8FE-8577-835F91500000%7D
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta luki-
oiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi: 

Lukiolain (714/2018) mukaan opiskelijalla on oikeus saada säännölli-
sesti opinto-ohjauksen oppimäärään sisältyvän ohjauksen lisäksi tar-
peidensa mukaista henkilökohtaista ja muuta opintojen ja jatko-opintoi-
hin hakeutumiseen liittyvää ohjausta. Lisäksi lukiolain mukaisesti opis-
kelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisäl-
tää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-
opinto- ja urasuunnitelman. 

Suunnitelma laaditaan oppilaitoksen opetushenkilöstön tuella opintojen 
alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä. Lukioiden 
opinto-ohjaajien rooli on merkittävä ylioppilastutkintosuunnitelman sekä 
jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tukemi-
sessa. 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (LOPS 2019) todetaan ohjaus-
toiminnan tukevan opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjoa-
van aineksia itsetuntemuksen ja itseohjautuvuuden lisääntymiseen 
sekä kannustavan aktiiviseen kansalaisuuteen. Ohjauksen avulla edis-
tetään koulutuksen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään 
syrjäytymistä. Sukupuolitietoisella ohjauksella luodaan tasavertaisia 
edellytyksiä eri sukupuolten sijoittumiselle jatko-opintoihin ja työelä-
mään.  

Opinto-ohjaaja on ohjauksen asiantuntija, joka vastaa oppilaitoksen 
opinto-ohjauksen koordinoinnista ja käytännön toteutuksesta. Lukion 
opetussuunnitelman uusimmat perusteet (LOPS 2019) toi mukanaan 
koko oppilaitos ohjaa -periaatteen, jota myös Helsingin kaupungin luki-
oissa noudatetaan. Sen mukaisesti koko henkilöstö on sitoutunut oh-
jaukseen ja ohjaa opiskelijaa. Ohjaus on tavoitteellisesti johdettua koko 
lukion yhteistä työtä, jossa jokaisella toimijalla on oma tehtävänsä ja 
vastuunsa.   

Ohjaustoiminnassa korostuu eri toimijoiden välinen vuorovaikutus ja 
monialainen yhteistyö. Tämä lisää opinto-ohjaajien konsultatiivista roo-
lia työyhteisön osaamisen kehittymisessä ja lukion ohjauksen koordi-
noinnissa. Lukioyhteisössä ohjausta toteuttavat opinto-ohjaajien lisäksi 
ryhmänohjaajat, aineenopettajat, erityisopettajat sekä opiskeluhuolto-
henkilöstö. 

Erityisesti ryhmänohjaajan rooli opiskelijan lähiohjaajana on merkittävä. 
Ryhmänohjaaja toimii opiskelijaryhmänsä lähiohjaajana sekä seuraavat 
opintojen etenemistä. Yhteistyön merkitys huoltajien kanssa sekä 
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ryhmänohjaajien ohjaus- ja valvontavastuu ovat korostuneet oppivelvol-
lisuuden laajentamisen myötä. 

Oppivelvollisuuden laajentuminen on lisännyt ohjauksen tarvetta enti-
sestään tuoden mukanaan lukioille entistä vahvemman valvonta- ja oh-
jausvastuun. Uudistetussa lukiolaissa (714/2018) on säädetty opiskeli-
joiden oikeudesta jatko-ohjaukseen valmistumisen jälkeen, mikä lisää 
entistä enemmän tarvetta opinto-ohjauksen asiantuntemukselle. 

Elokuun 2022 alussa käynnistyi tutkintokoulutukseen valmentava kou-
lutus (TUVA). Päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämisestä on Stadin 
AO:lla. Kaikki Helsingin kaupungin suomenkieliset lukiot tekevät yhteis-
työtä Stadin AO:n kanssa tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia TUVA-
opiskelijoille. Jokaisen lukion tulee nimetä TUVA-opiskelijoista vas-
taava opinto-ohjaaja, joka toimii yhteyshenkilönä Stadin AO:n suuntaan 
ja tukee lukio-opinnoista kiinnostuneita TUVA-opiskelijoita ja heitä oh-
jaavia TUVAn opinto-ohjaajia lukio-opintojen suunnittelussa. 

Helsingin kaupungin lukiokoulutus on järjestetty 11 suomenkielisessä 
päivälukiossa, yhdessä aikuislukiossa sekä kolmessa ruotsinkielisessä 
lukiossa, joista yksi tarjoaa myös aikuisopetusta. 

Helsingin kaupungin lukiokoulutuksessa opiskeli tammikuussa 2022 yh-
teensä 8 869 opiskelijaa, joista 7 619 opiskelijaa opiskeli suomenkie-
lissä lukioissa ja 1250 opiskelijaa ruotsinkielisessä koulutuksessa. Val-
takunnallinen erityistehtävä on Helsingin kaupungin lukioista kahdek-
salla lukiolla. 

Vieraskielisiä opiskelijoita Helsingin kaupungin lukioissa on noin 15 %. 
Vieraskielisten opiskelijoiden määrä vaihtelee lukioittain 0,5–32 %, 
mikä osaltaan tekee lukioiden ohjaustarpeista erilaisia. Vieraskielisten 
opiskelijat voivat tarvita muulla kuin kotikielellään opiskellessaan laa-
jempaa tukea ja ohjausta opintojen sujuvan etenemisen varmista-
miseksi. Myös yhteistyön merkitys huoltajien kanssa korostuu usein, 
sillä suomalainen koulutusjärjestelmä mahdollisuuksineen ei ole välttä-
mättä kotiväelle tuttu. 

Toukokuussa 2021 Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä 
lukioissa työskenteli 40 vakinaista ja 10 määräaikaista opinto-ohjaajaa. 
Nämä luvut eivät pidä sisällään sijaisia. Lisäksi opinto-ohjauksen tun-
teja on voitu lukiokohtaisesti antaa lukion muille opettajille. Lukioiden 
omista päätöksistä ja järjestelyistä johtuen opinto-ohjaajien määrä luki-
oittain voi vaihdella jonkun verran. Keskimäärin yhdellä opinto-ohjaa-
jalla on 177 ohjattavaa, mikä alittaa valtakunnallisen suosituksen enin-
tään 200 ohjattavasta opinto-ohjaajaa kohden.  
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Lukion opinto-ohjaajien peruspalkka työn vaativuuden arviointiin liitty-
vän TVA-lisän kanssa on 4 146,59 euroa kuukaudessa. Työkokemusli-
sien ansiosta Helsingin kaupungin lukioiden opinto-ohjaajien kuukausi-
palkat vaihtelevat 4 224,96 eurosta 5 026,24 euroon. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ohjauksen merkitys on ko-
rostunut lukiokoulutukseen liittyvien uudistusten myötä ja koko henki-
löstön tulee osallistua ohjaustoimintaan. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta pitää tärkeänä sitä, että lukiolaiset saavat yksilöllistä, monipuo-
lista ja riittävää ohjausta opintojensa suunnittelun ja sujumisen sekä tu-
levaisuuden suunnittelun tueksi. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2023 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 88047 

antti.varto(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B52C5CA27-0D17-C869-BA35-833AB3C00003%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 16.02.2022 Talousarvioaloite

Talousarvioaloite lukion opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi

Valtakunnallisten suositusten ja opinto-ohjaajien ammatillisen kokemuksen mukaan yhtä päätoimista 
opinto-ohjaajaa kohti tulee olla enintään 200 opiskelijaa. Helsingin kaupungin päivälukioissa opinto-
ohjauksen resurssin lisätarve syksylle 2021 oli suhteutettuna tähän tavoitteeseen 12 uutta opinto-
ohjauksen virkaa. 

Opinto-ohjauksen tehtävä on ohjata nuoria lukio-opintojen ja oman tulevaisuuden suunnittelussa. 
Opinto-ohjaajalla tulee olla riittävästi aikaa opiskelijan ohjaamiseen lukiokoulutuksen aikana ja lukio-
lain mukaan lukion jälkeenkin jatko-ohjausvelvoitteen vuoksi. Jotta lukiolaki ja lukiokoulutuksen ope-
tussuunnitelma voivat toteutua, tulee koulutuksen järjestäjän huolehtia riittävästä opinto-ohjauksen 
resursoinnista. Opinto-ohjauksen lisääntyvää tarvetta nostavat myös erilaiset oppimisvaikeudet ja ko-
ronan aiheuttamat monet vaikeudet opiskelijoiden elämissä.

Me tämän talousarvioaloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että uusien kaupungin lukioiden opinto-
ohjaajien palkkaamiseksi varataan tulevaan talousarvioon 1 000 000 € lisämääräraha. Tällä summalla 
voidaan maksaa 12 opinto-ohjaajan vuoden palkka.

Helsingissä 16.02.2022

Korkkula Vesa

Varajäsen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

(1 + 12 allekirjoitusta)

Kivelä Mai Kauppila Elina

Sydänmaa Johanna Lindgren Minna

Hiltunen Titta Nuorteva Johanna

Haglund Mia Holopainen Mari

Nevanlinna Tuomas Kopra Pia

Malin Petra Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ja yhdeksän muun valtuutetun talousar-
vioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan 
lisäämisestä 

HEL 2022-002457 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että oppimisen ja koulunkäynnin ylei-
sen, tehostetun ja erityisen tuen resurssien ja koulujen positiivisen eri-
tyiskohtelun parantamiseksi vuoden 2023 talousarvioon varataan 20 
miljoonan euron suuruinen määräraha, jolla torjutaan myös koronasta 
aiheutuneita ongelmia kuten oppimisvaikeuksia ja koulupudokkuutta. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että oppimisen ja koulunkäynnin yleisen, tehostetun ja erityisen 
tuen resursseja sekä myönteisen erityiskohtelun rahoitusta, jonka ni-
meksi on muutettu tarveperustainen rahoitus, vahvistetaan mittavasti 
erilaisilla hankerahoituksilla, kuten valtion koulutuksellisen tasa-arvon 
erityisavustuksella, koronasta johtuvan oppimisvajeen paikkaamiseksi 
tarkoitetulla erityisavustuksella sekä koronaepidemian vaikutusten ta-
soittamiseksi myönnettävällä valtionavustuksella. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kaupunginhallituksen käyttövaroi-
hin on vuodelle 2022 varattu kaupunkistrategian 2021−2025 mukaisesti 
70 miljoonan euron erillismääräraha koronasta toipumiseen. Määrära-
hasta on kohdennettu 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaa-
miseksi. Vuonna 2022 pääosa määrärahasta jää käyttämättä, ja se siir-
retään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön vuodelle 2023.  

Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu myös erikseen tarveperus-
taisen rahoituksen ja inkluusion tavoitteiden toteuttamisen vahvistami-
seen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy loppuvuodesta käyttö-
suunnitelman yhteydessä määrärahojen tarkemman kohdentamisen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 231 

HEL 2022-002457 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevaan valtuutettu Vesa Korkkulan talousarvioaloit-
teeseen oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisää-
miseksi: 

Alueellisessa eriytymisessä on Helsingissä havaittu kasvua ja syvene-
mistä viime vuosien aikana. Oppimistuloksissa koulun merkitys on kas-
vanut oppimistulosten selittäjänä. Koulut ovat tärkeä muuttoja ohjaava 
ja sitä kautta myös kaupunginosien eriytymiseen vaikuttava tekijä. Seg-
regaation ehkäisy on yksi keskeisistä painopisteistä Helsingin strategi-
assa. Helsingin tavoite on, että kaikki koulut ovat hyviä kouluja.  

Lähikouluperiaatteen mukaisesti jokaisella oppilaalla on oikeus opis-
kella omassa lähikoulussaan tuen tarpeesta riippumatta. Oppimisen ja 
koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tu-
keen. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen ope-
tuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin 
tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen 
tarve ilmenee. Yhteisopettajuudella, samanaikaisopetuksella ja erilai-
silla joustavilla opetusjärjestelyillä voidaan tehostaa olemassa olevien 
resurssien käyttöä. Laadukas perusopetus ja oppimisen tuki tasoittavat 
oppimisen eroja ottamalla huomioon sekä tukea tarvitsevien että hyvin 
edistyvien tarpeet. 

Lukuvuonna 2021–2022 Helsingin kaupungin ylläpitämissä suomenkie-
lisissä peruskouluissa on ollut 42 010 oppilasta ja ruotsinkielisissä pe-
ruskouluissa 4 025 oppilasta. Tehostettua tukea on saanut suomenkie-
lisessä perusopetuksessa 10,7 % oppilaista ja ruotsinkielisessä perus-
opetuksessa 12,2 % oppilaista. Erityistä tukea saavia oppilaita on ollut 
suomenkielisessä perusopetuksessa 14,3 % ja ruotsinkielisessä 7,6 %. 

Myönteisen erityiskohtelun rahoitus (pd-rahoitus) 

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa on kohdennettu 3,7 miljoonaa 
euroa myönteisen erityiskohtelun rahaa 35 suomenkieliselle ja seitse-
mälle ruotsinkieliselle perusopetuksen koululle.  

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BC55C7A27-7A91-C3D6-8DD1-835F91600004%7D


Helsingin kaupunki Esityslista 48/2022 27 (168) 
Kaupunginhallitus 

Asia 
31.10.2022 

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 FI02012566 

Myönteisen erityiskohtelun, jatkossa tarveperustaisen rahoituksen, las-
kentatapaa esitetään uudistettavaksi vuonna 2023 niin, että siirrytään 
nykyisestä aluepohjaisesta tiedosta koulukohtaiseen tietoon. Suomen-
kielisessä perusopetuksessa lopullisiksi muuttujiksi uuteen TP-indeksiin 
valikoituivat mallinnuksen perusteella seuraavat muuttujat:  
1. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oppilaan
kanssa samassa taloudessa asuvista vanhemman roolissa olevista ai-
kuisista,
2. Työttömien osuus oppilaan kanssa samassa taloudessa asuvista
vanhemman roolissa olevista aikuisista,
3. Pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvissa kotitalouksissa asuvien
oppilaiden osuus koulussa,
4. Vieraskielisiksi rekisteröityjen oppilaiden osuus koulussa.

Ruotsinkielisessä perusopetuksessa muuttujiksi valikoituivat:
1. Korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneiden osuus oppilaan
kanssa samassa taloudessa asuvista vanhemman roolissa olevista ai-
kuisista,
2. Pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvissa kotitalouksissa asuvien
oppilaiden osuus koulussa,
3. Vieraskielisiksi rekisteröityjen oppilaiden osuus koulussa.

Perusopetuksessa tarveperusteisella rahoituksella ehkäistään koulujen 
eriytymistä, vahvistetaan oppilaiden mahdollisuuksien tasa-arvoa ja ka-
vennetaan koulujen välisiä oppimistulosten eroja. Helsingin kasvatuk-
sen ja koulutuksen ehkäisee segregaatiota jakamalla resursseja enem-
män niille yksiköille, jotka toimivat haastavassa ympäristössä. Lasken-
tamallin uudistamisella pyritään kohdentamaan rahoitus entistä tarkem-
min ja luotettavammin sitä tarvitseville kouluille.  

Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi 

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksellisen tasa-arvon edistä-
miseksi vuosille 22022-2023 myöntämästä erityisavustuksesta kohden-
netaan 6 miljoonaa euroa Helsingin kaupungin peruskouluille käytettä-
väksi vuonna 2023. Valtion erityisavustuksen määräytymiseen opetuk-
sen järjestäjälle vaikuttavat seuraavat indikaattorit: 30–54-vuotiaiden 
vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste, 
vieraskielisen väestön osuus, koulut ja oppilasmäärät sekä opetukseen 
käytetty resurssi (euroa/oppilas). Kriteerit ovat saman tyyppiset kuin 
kaupungin tp-rahoituksella, joten osa kouluista saa molempia rahoituk-
sia.  

Koulutuksellisen tasa-arvon avustuksella on pystytty edistämään uu-
sien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä palkkaa-
malla opettajia ja avustajia erityisesti sellaisille alueille, joilla 
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sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille. 
Hallitus on antanut esityksensä tasa-arvorahan, eli tarveperustaisen 
rahoituksen, vakiinnuttamisesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusla-
kiin. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. 
Tasa-arvorahan vakiinnuttaminen lisää avustuksen vaikuttavuutta ja 
ennakoitavuutta.  

Avustukset koronasta johtuvan oppimisvajeen paikkaamiseksi 

Oppimisvajeiden paikkaamiseksi kouluilla on ollut käytettävissä vuosille 
22-23 sekä valtion myöntämää erityisavustusta  että kaupungin rahoi-
tusta. Saaduilla resursseilla on muun muassa lisätty tukiopetusta, osa-
aikaista eritysopetusta ja suomi/ruotsi toisena kielenä opetusta sekä
joustavia opetusjärjestelyitä ja samanaikaisopetusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut elokuussa 2022 uuden valti-
onavustushaun koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoitta-
miseksi vuosille 2022–2024. Valtionavustuksen erityisenä tavoitteena 
on varmistaa edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien, vie-
raskielisten, maahanmuuttotaustaisten sekä erityisen ja tehostetun 
tuen piirissä olevien lasten ja oppilaiden oppimista ja kehitystä. 

Koronasta johtuvan oppimisvajeen paikkaamiseksi on tehty perusope-
tuksessa useita toimenpiteitä, mutta niiden riittävyyttä ei ole voitu kai-
kilta osin arvioida, koska luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa toimenpi-
teiden vaikutuksista ei ole vielä kattavasti saatavilla. Oppimisvajeen 
paikkaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta tullaan edelleen 
seuraamaan mm. erilaisten oppimistulosarviointien pohjalta. 

Yhteenveto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kaupunkistrategian mu-
kaan kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita pal-
veluja. Eriarvoistumista vähentävät laadukas perusopetus ja oppimisen 
tuki. Lautakunta pitää tärkeänä oppimisen tuen ja eriarvoisuuden vä-
hentämiseen kohdistettavaa resursointia. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2023 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927 

heidi.roponen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BD93FBEDA-DFE8-CC7A-B180-833AB3D00005%7D
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Agneta Eklund, pedagogisk sakkunnig, puhelin: 310 84031 
agneta.eklund(a)hel.fi 



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 16.02.2022 Talousarvioaloite

Talousarvioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan li-
säämiseksi

Moni tarvitsee koulunkäyntiinsä tukea varsinkin nyt koronan aiheuttamien lisäongelmien vuok-
si. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Erilaisissa 
tilanteissa olevat oppilaat tarvitsevat erilaista tukea. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä monenlai-
nen positiivinen erityiskohtelu, jota jo tällä hetkelläkin kaupungin kouluissa tehdään, edistävät yhden-
vertaisuutta koulutuksessa ja siten laajemminkin yhteiskunnassa. Positiivisella erityiskohtelulla voi-
daan myös torjua kaupunginosien eriarvoistumisesta. Positiiviseen erityiskohteluun käytetyllä resurs-
silla on toteutettu esimerkiksi pienempiä ryhmäkokoja, tehty opintoretkiä ja lisätty tukea kuten avusta-
jia sitä tarvitseville.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että oppimisen ja koulunkäynnin yleisen, tehostetun ja eri-
tyisen tuen resurssien ja koulujen positiivisen erityiskohtelun parantamiseksi varataan ensi vuoden ta-
lousarvioon 20 miljoonan euron suuruinen määräraha. Tällä resurssilla on myös tarkoitus torjua koro-
nasta aiheutuneita ongelmia kuten oppimisvaikeuksia ja koulupudokkuutta.

Helsingissä 16.02.2022

Korkkula Vesa

Varajäsen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

(1 + 9 allekirjoitusta)

Kivelä Mai Kauppila Elina

Lindgren Minna Hiltunen Titta

Nuorteva Johanna Haglund Mia

Nevanlinna Tuomas Malin Petra

Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite 
ammatillisen koulutuksen resurssien parantamisesta 

HEL 2022-002459 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston re-
surssien kohentamiseksi 3 000 000 euron lisämäärärahaa opinto-oh-
jauksen resursoinnin parantamiseen, ryhmäkokojen kohtuullisina pitä-
miseen, yksilöllisen tuen sekä erityisopetuksen lisäämiseen, kielen op-
pimisen vaikeuksista kärsivien auttamiseen ja koronasta aiheutuneiden 
ongelmien torjumiseen. 

Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. 

Kaupunginhallitus toteaa, että ammatillisen koulutuksen vuonna 2018 
voimaan tullut lainsäädäntö uudisti ammatillisen koulutuksen toiminta-
prosesseja ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa otettiin käyttöön osaa-
misperusteinen ja entistä asiakaslähtöisempi pedagoginen toimintamal-
lin. 

Opiskelija etenevät opinnoissaan henkilökohtaisen osaamisen kehittä-
missuunnitelman (HOKS) mukaisesti, eikä opintoja ole sidottu opiskeli-
jaryhmän etenemiseen. Kehittämissuunnitelmassa sovitaan osaamisen 
hankkimisen aikataulusta ja tavoista sekä opiskelijan tarvitsemasta oh-
jauksesta, tuesta ja urasuunnitelmasta. Koulutuksen tarkoitus on, että 
opiskelija hankkii vain puuttuvaa osaamista.  

Koulutuksen toimintaprosessien uudistaminen ei edellytä lisäresursoin-
tia vaan olemassa olevien resurssien kohdentamista uudella tavalla. 
Opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja vahvistetaan ja joustavoitetaan 
sekä lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja monipuolistetaan op-
pimisympäristöjä. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijat voivat 
edetä omien tavoitteidensa ja valmiuksiensa mukaan ja he saavat opin-
toihinsa yksilöllistä valmennusta ja tukea.  

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on tarjolla monipuolista opetusta. 
Varsinaisen ammatillisen tutkintokoulutuksen lisäksi tarjotaan mm. am-
matillisia koulutuskokonaisuuksia, yksilöllisiä suomi toisena kielenä –
opintoja, työelämässä tarvittavia lupakorttikoulutuksia sekä tutkintokou-
lutusta pienempiä työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia. Opiston 
palvelujen monipuolisuudesta kertovat mm. yhteisöllisyyttä korostava 
toimintatapa, jatkuvan haun päivien konsepti, opintojen jatkumista tuke-
maan luodut erilaiset vaihtoehdot ja koulutuspolut, soveltuvan koulutuk-
sen sekä sen suorittamistavan ja paikka löytämiseen tarjottava 



Helsingin kaupunki Esityslista 48/2022 31 (168) 
Kaupunginhallitus 

Asia 
31.10.2022 

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 FI02012566 

yksilöllinen ohjaus ja opintojen jatkamisen tukeminen haastavissa elä-
mäntilanteissa. Lisäksi kehitetään mm. erityisen ja vaativan erityisen 
tuen hakijapalveluita sekä monikielisten hakijoiden ohjausta hakeutu-
misvaiheessa. 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto on saanut opetus- ja kulttuuriministeri-
öltä perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koronan aiheutta-
mien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Rahoituksella on li-
sätty opiskelijoiden saamaa opetusta ja ohjausta. Vuoden 2022 ensim-
mäisellä lisäsuoritepäätöksellä opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntä-
nyt Helsingin kaupungille 4,7 miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei ole esittänyt talousarvioesitykses-
sään Stadin ammatti- ja aikuisopiston resurssien lisäämistä. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 232 

HEL 2022-002459 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta am-
matillisen koulutuksen resurssoinnin parantamiseksi: 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) on Suomen suurin ammat-
tiopisto, joka tarjoaa koulutusta laaja-alaisesti ja vastaten monipuoli-
sesti erilaisiin asiakkaiden tarpeisiin. Stadin ammatti- ja aikuisopisto jär-
jestää ammatillista tutkintokoulutusta koulutussopimuksena ja oppisopi-
muksena, ammatillista lyhyt- ja täydennyskoulutusta sekä nivelvaiheen 
koulutuksia. Lisäksi opistossa toteutetaan valtakunnallista 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B5BE7292C-6B2B-C3D7-BF1F-835F91700006%7D
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koulutustakuuta sekä oppijoiden ohjausta monialaisissa kaupungin pal-
veluissa. Tämä toiminta suuntautuu erityisesti koulutuksen ja työelä-
män ulkopuolella oleviin nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin sekä maahan-
muuttajiin. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston järjestämisluvan mukainen vähimmäis-
määrä on 8 947 opiskelijavuotta. Vuonna 2022 opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö myönsi lisäksi 803 opiskelijavuoden harkinnanvaraisen lisäyk-
sen järjestämislupaan. Opiskelijavirtauma eli kaikkien oppilaitoksessa 
vuoden aikana opiskelevien opiskelijoiden määrä on tällä hetkellä n. 22 
000. 

Ammatillista koulutusta uudistettaessa ammatillisen koulutuksen rahoi-
tus, ohjaus, toimintaprosessit ja tutkintojärjestelmä uudistuivat vuonna 
2018. Uudistuksen myötä koulutuksen osaamisperusteisuus ja asiakas-
lähtöisyys vahvistuivat. Keskiöön nousivat opiskelijoiden yksilölliset ja 
joustavat opintopolut sekä monipuoliset oppimisympäristöt ja työpai-
kalla tapahtuva oppiminen. Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminta-
kulttuuri ja pedagoginen toimintamalli uudistettiin vuonna 2018 vastaa-
maan ammatillisen koulutuksen uutta lainsäädäntöä. Opetuksesta ja 
ohjaamisesta vastaa tällä hetkellä kampuskohtaiset oppimisyhteisöt ja 
opettajista koostuvat pedagogiset tiimit. Tiimejä täydentävät opinto-oh-
jaajat ja muut opetuksen tukihenkilöt, kuten työvalmentajat. Oppimisyh-
teisöjen opiskelijamäärä vaihtelee joustavasti sen mukaan, minkälaisia 
tavoitteita, valmiuksia ja tuen tarvetta opiskelijoilla on. 

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia oppia 
ja hankkia osaamista aidoissa työympäristöissä ja -tilanteissa digitaali-
sia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Oppiminen ja osaamisen hankki-
minen suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa hänen yksilöllisistä tar-
peistaan ja tavoitteistaan käsin. Opiskelijan olemassa oleva osaaminen 
tunnistetaan ja tunnustetaan, ja hankitaan vain puuttuva osaaminen. 
Myös opiskelijan yksilölliset oppimisvalmiudet, elämäntilanne ja ura-
suunnitelmat huomioidaan koulutuksen suunnittelussa. Ammatillisesta 
koulutuksesta säädetyn lain (531/2017, 44–45§) mukaisesti jokaiselle 
opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen ke-
hittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti opiskelija etenee. Hen-
kilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan osaami-
sen hankkimisen aikataulusta ja tavoista sekä opiskelijan tarvitsemasta 
ohjauksesta, tuesta ja urasuunnitelmasta. Opintojen alkaessa laadittua 
osaamisen kehittämissuunnitelmaa päivitetään opintojen aikana aina, 
kun suunnitelmat muuttuvat.  

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä ohjauksen rooli on koros-
tunut. Keskeisiä ohjauksen tarvetta lisääviä muutoksia ovat jatkuva 
koulutukseen hakeutuminen ja jatkuva koulutuksesta valmistuminen. 
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Vastaavasti työllisyydenhoidon kuntakokeilu on lisännyt ohjausta tarvit-
sevien asiakkaiden määrää sekä tarvetta kohdennetuille palveluille. 
Opiskelijat voivat hakeutua koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. 
Keskimäärin kerran kuussa järjestettävissä Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston jatkuvan haun päivissä hakijoille tarjotaan neuvontaa ja oh-
jausta jo ennen opintojen alkamista. Jatkuvassa haussa kartoitetaan 
tarvittaessa opiskelijan oppimisen tuen tarve ja opiskeluvalmiudet, 
esim. kielitaito. Jos opiskelija ei saa jatkuvassa haussa opiskelupaik-
kaa, ohjataan hänet muun palvelun piiriin. Valmistumisvaiheen ohjaus 
tukee opiskelijoita työelämään tai jatko-opintoihin siirtymisessä. Lisäksi 
opintojen keskeytyessä opiskeli-joille tarjotaan ohjausta tulevaisuuden-
suunnitteluun.  

Ammatillisessa koulutuksessa on kasvanut jatkuvasti niiden opiskelijoi-
den osuus jotka tarvitsevat jatkuvaa ja pitkäkestoista tukea koko opin-
tojensa ajan. Tuen tarve, opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjes-
täminen ja erityisen tuen sisällön suunnittelu runsaasti tukea tarvitse-
ville opiskelijoille on tärkeää huomioida opetuksen ja ohjauksen resur-
soinnissa. Oppilaitoksessa opiskelevien vieraskielisten sekä runsaasti 
oppimisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä kokonaisopiskelija-
määrään suhteutettuna on huomattava (07/2022 erityisen tuen opiskeli-
jamäärän osuus 18% ja muun kielisten osuus 44%). Oikea-aikaisella 
ohjauksella ja tuella pystytään sujuvoittamaan opintojen etenemistä ja 
ennaltaehkäisemään opintojen keskeyttämistä.  

Koulutuksenjärjestäjällä on myös valvonta- ja ohjausvastuu oppivelvolli-
suusikäisestä nuoresta, kunnes hänen opiskeluoikeus tai oppivelvolli-
suus päättyy (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 12§). Oppivelvollisuuden 
laajentumisen yhteydessä annettiin myös uusi laki tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta (1215/2020). TUVA-koulutus on tarkoi-
tettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa 
oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Koulutuksen 
aikana opiskelija voi suorittaa ammatillisia perustutkintojen tutkinnon 
osia sekä tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia tai yhteisten tutkin-
non osien osa-alueita opiskelijan valmiuksien mukaisesti (OPH-1488-
2021). Stadin am-matti- ja aikuisopisto vastaa Helsingin kaupungin tut-
kintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) järjestämisestä 
1.8.2022 alkaen (HEL 2021-012968).  

Stadin ammatti- ja aikuisopisto on saanut perusrahoituksen harkinnan-
varaista korotusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä koronan aiheuttamien 
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Rahoituksella on lisätty 
opiskelijoiden saamaa opetusta ja ohjausta. Vuonna 2020 harkinnanva-
rainenkorotus oli 1 525 000 euroa ja vuonna 2021 rahoitusta saatiin 1 
000 000 euroa. Vuonna 2022 vastaavaa harkinnanvaraista korotusta 
perusrahoitukseen ei ole toistaiseksi vielä ollut haussa. Sen sijaan 
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opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Helsingin kaupungille vuo-
den 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä 4 711 873 euroa opetta-
jien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoi-
miin. Saadun lisärahoituksen turvin, on mahdollista palkata henkilöitä 
ainoastaan määräaikaisiin tehtäviin. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Stadin ammatti- ja aikuis-
opistossa tehdään ja kehitetään monipuolisesti toimenpiteitä opiskelijoi-
den ohjaamiseksi ja tukemiseksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää 
tärkeänä, että opiskelijoille tarjotaan yksilöllistä, riittävää, monipuolista 
ja jatkuvaa tukea ja ohjausta koko opintojen ajan huomioiden sekä op-
pilaitosmuotoinen että työelämässä tapahtuva osaamisen hankkiminen. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2023 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Heidi Vesa, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27384 

heidi.vesa(a)hel.fi 
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 310 87153 

maria.sarkkinen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BCC61976E-32F7-C220-A420-833AB3E00008%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 16.02.2022 Talousarvioaloite

Talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssoinnin parantamiseksi

Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos. Se tarjo-
aa koulutusta ja palveluita nuorten ammattillisessa peruskoulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, oppiso-
pimuskoulutuksessa sekä nivelvaiheessa. Stadin ammattiopistossa opiskelee noin 16 000 opiskelijaa, 
yli 50 eri ammattiin. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Se toi mukanaan uusia 
asioita kuten jatkuvan haun ja koulutuksen järjestäjille jatko-ohjausvelvoitteen. Lisäksi ammatillisen 
koulutuksen resursointi heikkeni 2010-luvulla. Laadukas ammatillinen koulutus edellyttää riittäviä käy-
tössä olevia resursseja.??

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopiston resurssien 
kohentamiseksi varataan talousarvioon 3 000 000 € lisämääräraha. Lisämäärärahan turvin voidaan 
parantaa opinto-ohjauksen resursointia, pitää ryhmäkoot kohtuullisina, lisätä yksilöllistä tukea sekä 
erityisopetusta, auttaa kielen oppimisen vaikeuksista kärsiviä ja torjua koronasta aiheutuneita ongel-
mia.

Helsingissä 16.02.2022

Korkkula Vesa

Varajäsen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

(1 + 10 allekirjoitusta)

Kivelä Mai Kauppila Elina

Sydänmaa Johanna Hiltunen Titta

Nuorteva Johanna Haglund Mia

Holopainen Mari Nevanlinna Tuomas

Malin Petra Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Anniina Iskaniuksen ja 14 muun valtuutetun talousarvio-
aloite säänmukaisten ulkovaatteiden ja jalkineiden hankkimisesta 
varhaiskasvatuksen työntekijöille 

HEL 2022-002461 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon varataan riittävät 
varat varhaiskasvatuksen henkilöstön ulkovaatteiden ja jalkineiden 
hankintaan. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että ulkoiluvaatteiden tarjoamisessa varhaiskasvatuksen henki-
löstölle olisi kysymys erillisestä henkilöstöedusta, jonka käytännön to-
teuttamista esimerkiksi vaatteiden hankinnan ja jakelun osalta ei ole 
selvitetty. Vaatteet ovat henkilökohtaisia ja sääolosuhteiden sekä vuo-
denaikojen vaihtelun johdosta ulkovaatekertoja tarvittaisiin useita. Edun 
saajat tulisi linjata tarkkaan henkilöstön vaihtuvuuden ja lyhytaikaisten 
sijaisuuksien takia. 

Hankittavasta vaatetuksesta kertyisi työntekijälle verotettavaa tuloa, jo-
ten kaikkien edun saavien työntekijöiden kuukausittainen nettopalkka 
pienenisi, koska edun arvoa vastaavasta summasta maksettaisiin en-
nakonpidätys verottajalle. Keskitetysti hankittavien, kaikille samanlais-
ten vaatteiden mieluisuutta ja henkilöstön halukkuutta käyttää niitä on 
hankala arvioida. Työntekijöitä, jotka käyttävät mieluummin itse hankki-
maansa vaatetusta on kuitenkin huomattavan paljon, ja heille vaate-
tusetu olisi verojen kasvun takia haitallinen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että pormestari on asettanut 14.2.2022 (22 §) 
varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden koordinaatioryhmän, 
jonka tehtävänä on mm. etsiä ratkaisuja ja muodostaa linjauksia, joilla 
vaikutetaan henkilöstötilanteeseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 
Koordinaatioryhmä voi selvittää tarkemmin vaatetusedun tarkoituksen-
mukaisuutta ja kustannustehokkuutta varhaiskasvatuksen henkilöstön 
pito- ja vetovoimatekijänä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei ole esittänyt talousarvioesitykses-
sään määrärahaa varhaiskasvatuksen henkilöstön ulkovaatteiden ja 
jalkineiden hankintaan. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 
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Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 236 

HEL 2022-002461 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle Anniina Iskaniuksen talousarvioaloitteesta sään-
mukaisista ulkovaatteista ja jalkineista varhaiskasvatuksen työnteki-
jöille: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää varhaiskasvatuksen henkilöstön 
työolojen kehittämistä ja työn houkuttelevuuden lisäämistä tärkeänä.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että aloitteessa mainitun, 
vuonna 2019 käynnistetyn Task force -selvityksen pohjalta ja muita 
viime vuosina aloitettuja ja hyviksi tunnistettuja henkilöstön veto- ja pi-
tovoimaa parantavia toimenpiteitä jatketaan varhaiskasvatuksessa 
edelleen 

Ulkoiluvaatteiden hankinnalle ei ole lainsäädännöllistä tai sopimuksel-
lista velvoitetta.  

Aloitteessa esitetään säänmukaisen ulkovaatetuksen hankkimista var-
haiskasvatuksen ulkoilevalle henkilöstölle. Virka- ja työpuvuista ja suo-
javaatetuksesta on määräykset kunnallisen yleisen virka- ja työehtoso-
pimuksen VI luvun 2 §:ssä. Jos työnantaja velvoittaa viranhaltijan/työn-
tekijän käyttämään työssään tietyn mallista virka-/työpukua tai määritel-
tyä suojavaatetusta, työnantajan tulee lähtökohtaisesti hankkia ja huol-
taa tällainen puku tai vaatetus. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä ei ole 
velvoitettu käyttämään työssään tiettyä määriteltyä vaatetusta, eikä työ-
vaatetukselle ole työn hygieniavaatimuksiin tai likaisuuteen liittyviä 
Kuntatyönantajan (KT) suojavaatesopimuksessa määriteltyjä perus-
teita. Näin ollen ulkoiluvaatteiden tarjoamisessa varhaiskasvatuksen 
henkilöstölle olisi kysymys erillisestä henkilöstöedusta, jonka tavoit-
teena olisi parantaa henkilöstön pito- ja vetovoimaa.  

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B21931485-A20E-CEE8-A663-835F91D00001%7D
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Vaatteet ovat henkilökohtaisia ja sääolosuhteiden sekä vuodenaikojen 
vaihtelun johdosta ulkovaatteita tarvitaan useita. Henkilöstön vaihtu-
vuus ja lyhytaikaisten sijaisten määrä aiheuttavat edun linjaustarvetta ja 
lisähaastetta hankintojen toteuttamiselle. 

Henkilöstömäärä ja vaihtuvuus 

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskas-
vatuksen palveluksessa olevia päiväkotien työntekijöitä on vuonna 
2023 ennusteen mukaan suomen ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuk-
sessa yhteensä noin 6700.  Kustannusarviossa henkilöstömääränä 
käytetään 7050 (henkilöstö 6500), johon sisältyy lasten kanssa toimiva 
ja ulkoileva henkilöstö. Ennusteen mukaiseen henkilöstömäärään on 
lisätty myös (v.2021) keskimääräisen ulkoisen lähtövaihtuvuuden pe-
rusteella 8,2% eli henkilöinä noin 550.  

Hankinnan sisältö ja kustannusvaikutukset 

Vaatekustannukset on arvioitu kahteen kategoriaan. Vaatepaketti (A) 
on kohdennettu kesään ja välikausille ja toinen käytettäväksi talvikau-
tena. Vaatepaketti A sisältää vedenpitävän takin, housut ja kengät. 
Kustannusarvio tälle vaatepaketille on yhteensä 260 euroa per henkilö 
(takki 100 euroa, housut 80 euroa ja kengät 80 euroa). Vaatepaketti tal-
veen (B) sisältää topatun takin ja housut sekä talvikengät. Kustannus-
arvio tälle vaatepaketille on yhteensä 260 euroa per henkilö (takki 100 
euroa, housut 80 euroa ja kengät 80 euroa). Kokonaisuudessaan vaa-
tekustannukset henkilöä kohden molemmista vaatepaketeista ovat arvi-
olta yhteensä 520 euroa. Esitetyt kustannukset ovat arvioita. Keskite-
tysti hankittavien, kaikille samanlaisten vaatteiden mieluisuutta ja käyt-
töhalukkuutta henkilöstön taholta ei voida arvioida.  

Kustannusvaikutus olisi alkuhankintana (A+B/ 520€) yhteensä 3,67 mil-
joonaa euroa koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Jos yhden asun 
käyttöiäksi lasketaan kaksi vuotta se tarkoittaisi vuosittain jatkuvana 
hankintana 1,83 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi henkilöstön ulkoisesta 
lähtövaihtuvuudesta johtuen tarvitaan keskimäärin 8,2% vuotuinen lisä-
hankinta uusille työntekijöille vuosittain hankittavan yhden asukokonai-
suuden lisäksi myös toisen asun hankintaan. Lisähankinnan arvo olisi 
tällöin 143 000 euroa. Jatkuvana hankintana vuotuinen hankintakustan-
nus koko henkilöstölle olisi näin ollen yhteensä 1,98 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa olennaisesti mikäli ao vaat-
teisiin oikeutettujen työntekijöiden määrää rajataan esimerkiksi työsuh-
teen keston perusteella. Varsinaisen hankinnan lisäksi tilausten ko-
koamiseen ja jakeluun yli 7000 työntekijälle tarvitaan lisäresurssia, 
jonka vuotuisia kustannuksia on vaikea arvioida. 
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Vaatehankinnasta kertyy työntekijälle verotettavaa tuloa, koska on kyse 
vain pienelle osalle kaupungin henkilöstöstä tarjottavasta henkilöstö-
edusta. Henkilöstöetujen kokonaisuutta tulee tarkastella ja kehittää 
kaupunkitasoisesti. Verotuksen näkökulmasta (tuloverolaki 69 §) saa-
jalleen verovapaasta tavanomaisesta henkilökuntaedusta on kyse vain 
tilanteissa, joissa etu on tavanomainen ja kohtuullinen sekä kaikkien 
kyseeseen tulevien kaupungin työntekijöiden käytettävissä heidän niin 
halutessaan. Tehtyjen selvitysten perusteella ulkovaatetuksen hankin-
taa ei voida pitää perusteltuna, tavanomaisena eikä työnantajalle ai-
heutuvat kustannukset huomioon ottaen myöskään kohtuullisena 

Vaihtoehtona raha vaatehankintoihin vuosittain 

Ulkovaatteiden ja kenkien hankintaa tarkoituksenmukaisempana vaih-
toehtona olisi sovittujen linjausten mukaan vakinaiselle ja määräaikai-
selle henkilöstölle vuosittain maksettavaa rahaa ulkovaatteiden ja ken-
kien hankintaan. Tällöin työntekijöillä olisi mahdollisuus itse valita sopi-
vat ja mieluisat ulkoiluvaatteet, mikä lisäisi vaatteiden käyttöä. Esimer-
kiksi 260€ suuruisen vaaterahan kustannusvaikutus olisi 1,83 miljoonaa 
euroa vuosittain. Kustannus olisi mahdollista maksaa työssäolon ajalta, 
jolloin ei synny päällekkäisyyttä esimerkiksi vakinaisen ja sijaisen 
eduista. Tällä vaihtoehdolla vältettäisiin myös ainakin osa hankinnoista 
aiheutuvasta hallinnollisesta lisätyöstä.  

Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu ulkovaatteiden hankintaan 
eikä niiden hankintaa varten maksettavaan työntekijäkohtaiseen vaate-
rahaan. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää säänmukaisten ulkovaat-
teiden ja jalkineiden hankkimista suojavaatteina perusteltuna varhais-
kasvatuksen suuren henkilöstöpulan vuoksi. Lautakunta kehottaa tar-
kastelemaan kysymystä osana talousarvioneuvotteluja sekä varhais-
kasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseen keskittyvän koor-
dinaatioryhmän työskentelyä. 

Käsittely 

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Sini Korpinen: Lisätään sivulle 3, kolmannen kappaleen perään: 

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää säänmukaisten ulkovaatteiden 
ja jalkineiden hankkimista suojavaatteina perusteltuna varhaiskasvatuk-
sen suuren henkilöstöpulan vuoksi. Lautakunta kehottaa tarkastele-
maan kysymystä osana talousarvioneuvotteluja sekä varhaiskasvatuk-
sen henkilöstön saatavuuden parantamiseen keskittyvän koordinaa-
tioryhmän työskentelyä." 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B21931485-A20E-CEE8-A663-835F91D00001%7D
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Kannattaja: Mirita Saxberg 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Sini Korpisen vastaehdotuk-
sen yksimielisesti. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Kirsi Kallio, HR -asiantuntija, puhelin: 310 26195 

kirsi.kallio(a)hel.fi 
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033 

kari.salovaara(a)hel.fi 
Riikka Heloma, hr-asiantuntija, puhelin: 310 42704 

riikka.heloma(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BF84EB0D9-7187-C58E-86DF-833AB4200006%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 16.02.2022 Talousarvioaloite

Säänmukaiset ulkovaatteet ja jalkineet varhaiskasvatuksen työntekijöille

Helsinki on kaupunkistrategiassa 2021 sitoutunut ratkaisemaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan. 
Strategian mukaan “Henkilöstöpulan kestävä ratkaiseminen on avainasemassa laadukkaan varhais-
kasvatuksen toteutumisen näkökulmasta. Helsinki laatii toimenpiteet henkilöstön saatavuuden paran-
tamiseksi ja alkaa toteuttaa niitä valtuustokauden aikana. Varmistetaan, että pätevän henkilöstön 
osuus nousee varhaiskasvatuksessa ja parannetaan työoloja ja sijaisjärjestelyjä.”

Keinoja varhaiskasvatuksen henkilöstön pito- ja vetovoiman parantamiseksi on selvitetty pormestari 
Vapaavuoren vuonna 2019 käynnistämässä varhaiskasvatuksen task force-työssä. Yksi työssä tun-
nistetuista veto- ja pitovoimatekijöistä liittyi varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaatteiden puuttumi-
seen. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkatasoon on syystä kiinnitetty huomiota. 

Varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan kuuluu ulkoilu säässä kuin säässä. Kunnollisten, sää-
hän sopivien ulkovaatteiden ja jalkineiden hankinta olisi tuntuva vetovoimatekijä, kun Helsinki kilpailee 
osaavasta työvoimasta muiden pääkaupunkiseudun kuntien kesken. Helsingissä korkeat asumiskus-
tannukset, kasvava vauvaikäluokka sekä lainsäädännön kiristyvät pätevyysvaatimukset vaikeuttavat 
jo tällä hetkellä hyvin huonoa henkilöstötilannetta entisestään lähivuosina. 

Työvaatteet ovat myös tasa-arvokysymys kaupungin henkilöstöryhmien välillä. Varhaiskasvatuksen 
henkilöstö joutuu hankkimaan kaikki työvaatteensa itse, toisin kuin esimerkiksi liikuntapalveluiden pa-
rissa tai kaupunkiympäristön kunnossapitotehtävissä työskentelevät. Säähän sopivien jalkineiden ja 
esimerkiksi sade- ja talvivaatteiden hankinnan ulkoistaminen henkilöstölle on kohtuutonta. Työehto-
sopimukseen perustuvan velvoitteen puuttuminen ei estä Helsinkiä tarjoamasta työvaatteita niitä 
työssään tarvitsevalle henkilöstölle.

Varhaiskasvatus tasaa muita koulutusmuotoja tehokkaammin sosioekonomisia eroja. Varhaiskasva-
tuksen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista kuitenkin vain, mikäli varhaiskasvatuksen henkilös-
tö on pätevää ja sitä on riittävästi. Henkilöstötilanne on jo nyt kriittinen ja pahenee lähivuosina merkit-
tävästi.

Ehdotan, että vuoden 2023 budjettiin varataan riittävät varat varhaiskasvatuksen henkilöstön ulko-
vaatteiden ja jalkineiden hankintaan. 

Helsingissä 16.2.2022
Anniina Iskanius

Helsingissä 16.02.2022

Iskanius Anniina

Jäsen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

(1 + 14 allekirjoitusta)



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 16.02.2022 Talousarvioaloite

Pajula Matias Sydänmaa Johanna

Lindgren Minna Kaleva Atte

Korkkula Vesa Korpinen Sini

Holopainen Mari Nevanlinna Tuomas

Karhumaa Anna Grotenfelt Nora

Sarkomaa Sari Castrén Maaret

Vierunen Maarit Pakarinen Pia
.
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Valtuutettu Reetta Vanhasen ja 10 muun valtuutetun talousarvio-
aloite kauramaidon tarjoamisesta päiväkodeissa ja kouluissa 

HEL 2022-002462 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon varataan määrära-
hat kauramaidon tarjoamiseksi yhtenä juomavaihtoehtona päiväko-
deissa ja kouluissa. 

Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto ja nuo-
risoneuvosto on esittänyt aloitteeseen kannanoton. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen ruokalista- ja ateriasuun-
nittelua ohjaavat asiakasryhmäkohtaiset ravitsemussuositukset, jotka 
suosittavat ruokajuomaksi rasvatonta D-vitaminoitua maitoa tai piimää. 
Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio edistää sekä monipuolista 
ravitsemusta että ilmastoystävällisyyttä. Tutkimustietoa kasvijuomien 
ravitsemuksellisista vaikutuksista ei vielä ole kattavasti saatavilla. 

Helsingin kaupunki nuorisoneuvosto on todennut kannanotossaan, että 
talousarvioaloite on kannatettava ja toteuttaa kaupunkistrategiaa. Kau-
ramaidon tarjoaminen yhtenä juomavaihtoehtona monipuolistaa koulu-
ruokatarjontaa ja mahdollistaa koulujen opiskelijoille ympäristöystäväl-
listen valintojen tekemisen päivittäisessä ruokailussa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei ole esittänyt talousarvioesitykses-
sään määrärahaa kauramaidon tarjoamisen laajentamiseksi. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 234 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B7CC82C71-6B51-C9B6-A991-835F91A00006%7D
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HEL 2022-002462 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Reetta Vanhasen talousarvioaloitteesta. 
Aloitteessa ehdotetaan kaurajuoman tarjoamista päiväkodeissa ja kou-
luissa ilman erityisruokavalioilmoitusta. Aloitteen mukaan juoman tar-
joilu tukisi kaupunkistrategian tavoitteita mahdollistaa asiakkaille ympä-
ristöystävällisten valintojen teko sekä Helsingin päästövähennysten ta-
voitteiden toteutumista. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksen ja opetuk-
sen ruokalista- ja ateriasuunnittelua ohjaavat asiakasryhmäkohtaiset 
ravitsemussuositukset (Suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014, 
Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus VRN 2017 ja Ter-
veyttä ja iloa ruoasta –varhaiskasvatuksen ruokailusuositus VRN 
2018), joita noudatamme. Suosituksissa ruokajuomaksi suositellaan 
rasvatonta D-vitaminoitua maitoa tai piimää. Maidottomassa ja vegaa-
nissa ruokavaliossa maito/piimä korvataan kasvijuomalla ja asiakas voi 
valita ruokajuomaksi kaura- tai soijajuoman. 

Ravitsemussuositukset tehdään sen hetkisen tutkimustiedon pohjalta ja 
arvioidaan kohderyhmille sopiviksi. Varhaiskasvatuksen ja perusope-
tuksen ravintosuositukset eivät tällä hetkellä ota kantaa kasvijuomien 
tarjoamiseen aterioiden ruokajuomana perusruokavaliossa. Tutkimus-
tietoa kasvijuomien ravitsemuksellisista vaikutuksista ei vielä ole katta-
vasti saatavilla. 

Kasvijuomien tarjonnan lisääminen kaikille halukkaille on ravitsemus-
suositusten toteutumisen lisäksi myös kustannuskysymys. Kas-
vijuomien hinnat vaihtelevat ja hinta on korkeimmillaan kolminkertainen 
maitoon verrattuna. Kasvijuomista ei saa myöskään EU-maitotukea, 
joka on esim. rasvattoman luomumaidon osalta 0,38 euroa litralta. Kas-
vijuomien raaka-aineena käytetyn kauran alkuperämaa ja juomien val-
mistusmaa vaihtelevat. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksessa on 
vuonna 2022 arviolta noin 30 000 lasta. Varhaiskasvatuksessa lapselle 
tarjotaan kolme ateriaa päivässä: aamupala, lounas ja välipala. Var-
haiskasvatuksen laskennallinen lasten läsnäoloprosentti on noin 80 ja 
jos arvioidaan, että heistä 15 % valitsisi kaurajuoman tarkoittaisi se 
noin 3,1 miljoonaa annosta vuodessa. Varhaiskasvatusikäisen lapsen 
kaurajuoman annoshinta on noin 0,27 euroa. Kaurajuoman tarjoaminen 
toisi varhaiskasvatukseen noin 837 000 euron lisäkustannuksen vuo-
dessa. 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskouluissa on vuonna 2022 
arviolta noin 46 000 lasta. Ateriamäärissä tämä tarkoittaa arviolta noin 
8,74 miljoonaan ateriaa vuodessa. Koululaisen kaurajuoman an-
noshinta on noin 0,36 euroa. Tämä toisi perusopetukselle noin 315 000 
euron lisäkustannuksen vuodessa oletettuna, että enintään 10 % oppi-
laista valitsisi kaurajuoman.  

Kokonaiskustannukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle olisi arvi-
olta 1 152 000 euroa. Kokonaiskulutuksen ja -kustannuksien arviointi 
tarkasti etukäteen on vaikeaa. Arviot pohjautuvat Oma Stadi -pilottihan-
keen kautta saatuihin seurantatietoihin, joiden aikana oli perusopetuk-
sessa koronapandemiasta johtuen poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä. 
Hintoihin on huomioitu raaka-aineiden indeksikorotukset sekä arvioitu 
hintojen nousu Ukraina kriisin johdosta. 

Ravitsemussuositukset suosittavat edelleen ruokajuomaksi rasvatonta 
maitoa tai piimää. Kaura- tai soijajuoma täydentäisi ruokajuomana vettä 
juovien oppilaiden ateriakokonaisuutta. Kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan mukaan ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio edistää sekä 
monipuolista ravitsemusta että ilmastoystävällisyyttä. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuoden 2023 talousarviossa ei ole huomioitu 
määrärahatarvetta, joka syntyy, jos kasvijuomien tarjontaa laajennettai-
siin vapaasti otettavaksi. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246 

sirpa.jalovaara(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BF86434BE-405C-CD03-A2D4-833AB4000005%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 16.02.2022 Talousarvioaloite

Talousarvioaloite kauramaidon tarjoamisesta päiväkodeissa ja kouluissa

Talousarvioaloite kauramaidon tarjoamisesta päiväkodeissa ja kouluissa

Osallistavan budjetoinnin puitteissa toteutettiin kokeilu kauramaidon tarjoamisesta päiväkodeissa. 
Kaupunkistrategiassa on linjattu, että kaupunkilaisten omia mahdollisuuksia tehdä ympäristöystävälli-
siä valintoja arjessaan helpotetaan. Lasten ja perheiden mahdollisuudet valita kauramaito lehmän-
maidon sijaan ilman ilmoitusta erikoisruokavaliosta tukevat myös Helsingin päästövähennystavoitteen 
toteutumista. 

Ehdotamme, että vuoden 2023 talousarvioon varataan määrärahat kauramaidon tarjoamiseksi päivä-
kodeissa ja kouluissa ilman ilmoitusta erityisruokavaliosta. 

16.2.22

Reetta Vanhanen

Helsingissä 16.02.2022

Vanhanen Reetta

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Vihreä valtuustoryhmä

(1 + 10 allekirjoitusta)

Ohisalo Maria Miettinen Nina Katariina

Diarra Fatim Kauppila Elina

Lindgren Minna Nuorteva Johanna

Holopainen Mari Nevanlinna Tuomas

Kivekäs Otso Harjanne Atte
.
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite 
lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen 
pienentämisestä 

HEL 2022-002467 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon varataan 3 miljoo-
nan euron lisämäärärahaa lukioiden opintojakso- ja kurssitarjonnan pa-
rantamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen. Opintojakso- ja kurssi-
tarjonnan lisäys esitetään kohdennettavaksi lukioiden opiskelijamäärien 
suhteessa ja positiivinen erityiskohtelu huomioitavaksi resurssien koh-
dentamisessa. Lisäksi opettajille annetaan mahdollisuus kehittää itse-
näisesti uusia paikallisia syventäviä opintojaksoja. 

Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto ja nuo-
risoneuvosto on esittänyt aloitteeseen kannanoton. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että Helsingin kaupungin lukioiden toiminta on monipuolista. 
Lukioiden opintotarjonta on laaja ja ylittää osin kysynnän. Osaa opinto-
jaksoista tarjotaan vain joka toinen vuosi, jotta opintojaksojen ryhmä-
koko saadaan riittävän suureksi. Lukiokoulutuksen ryhmäkoot vaihtele-
vat pääsääntöisesti 15–35 opiskelijan välillä. Valinnaisten opintojen 
ryhmäkoot ovat yleensä pienempiä. 

Kunkin lukion omien kurssien ja opintojaksojen lisäksi Helsingin kau-
pungin lukiolaiset ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston (Stadin AO) am-
mattilukiolaiset voivat suorittaa lukio-opintoja Helsingin kaupungin verk-
kolukiossa ja kaupunkitarjottimen kautta lähiopintoina myös muissa 
kaupungin lukiossa. Verkkolukion toiminta on laajentunut ja tarjolla on 
yli 100 kurssia/opintojaksoa. Lukiolaisten on myös mahdollista suorittaa 
opintoja useissa korkeakouluissa ja sisällyttää ne lukio-opintoihin.  

Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen kokonaisbudjetti on ollut viime 
vuosina kasva. Opiskelijoille tarjottavaa opetusta, ohjausta ja tukea on 
lisätty myös valtion koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaiku-
tusten tasoittamiseksi myöntämällä 1,6 miljoonan euron erityisavustuk-
sella. Pandemiasta johtuva oppimis- ja hyvinvointivajetta voidaan kor-
jata myös kaupunginhallituksen koronasta palautumisen erillismäärära-
halla.  

Helsingin kaupunki nuorisoneuvosto on todennut kannanotossaan kan-
nattavansa aloitteessa esitettyä lisämäärärahaa ryhmäkokojen pienen-
tämistä ja opintojaksotarjonnan monipuolistamista varten. 
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Lukioiden monipuolinen toiminta ja laaja opintotarjonta voidaan turvata 
nykyisellä rahoitustasolla. Lukioiden kurssitarjonnan parantaminen ja 
ryhmäkokojen pienentäminen ei sisälly kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan tekemään vuoden 2023 talousarvioesitykseen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 233 

HEL 2022-002467 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Vesa Korkkulan ja kymmenen muun val-
tuutetun  talousarvioaloitteeseen lukioiden opintojaksotarjonnan paran-
tamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä. 

Helsingin kaupungin lukiossa tarjotaan laajasti lukion opetussuunnitel-
man mukaisia valtakunnallisia pakollisia ja vallinnaisia opintoja. Kunkin 
lukion omien kurssien/opintojaksojen lisäksi Helsingin kaupungin lukio-
laiset ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston (Stadin AO) ammattilukiolaiset 
voivat suorittaa lukio-opintoja Helsingin kaupungin verkkolukiossa ja 
kaupunkitarjottimen kautta lähiopintoina myös muissa kaupungin luki-
ossa.  

Verkkolukiossa on lukuvuonna 2022–23 tarjolla etäopintoja yli 100 
kurssia/opintojaksoa mm. harvinaisemmissa kielissä ja yli 100 kurs-
sia/opintojaksoa verkko-opintoja, joista suurin osa on auki ympäri vuo-
den. Lisäksi lukiolaiset voivat osallistua kaupungin suomen- ja ruotsin-
kielisen työväenopiston ja Stadin AO:n lukiolaisille suunnattuun opinto-
tarjontaan. Lukiolaisten on myös mahdollista suorittaa opintoja useissa 
korkeakouluissa ja sisällyttää ne lukio-opintoihin. Näin lukioissa 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BBF6F689C-D188-C1B6-86F6-835F91900002%7D
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saadaan kasvatettua opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia ja opinto-
jen joustavuutta nykyisillä resursseilla 

Lukiokoulutuksen ryhmäkoot vaihtelevat pääsääntöisesti 15–35 opiske-
lijan välillä. Valinnaisten opintojen ryhmäkoot ovat yleensä pienempiä. 
Osa valinnaisista opintojaksoista tarjotaan lukioissa joka toinen vuosi, 
jotta opintojaksojen toteutuminen voidaan varmistaa.   

Suomenkielisen lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen kokonaisbudjetti 
vuodelle 2022 on 9 692 euroa ja ruotsinkielisen vastaava luku on 9 630 
euroa. Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa vuoden 2022 opiskelija-
kohtainen kokonaisbudjetti on noussut 1 257 euroa ja ruotsinkielisen 
1851 euroa vuodesta 2021. Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa kui-
tenkin erityisesti vuokrakulut ovat kasvaneet perusparannus- ja uudis-
rakennushankkeiden johdosta. Lisäksi oppivelvollisuuden laajentami-
sen ja opiskelun maksuttomuuden aiheuttamat kustannukset nostavat 
kokonaisbudjettia.   

Lukioissa tarvitaan edelleen tukitoimia koronan aiheuttamaan oppimis-
vajeeseen, joka on havaittavissa mm. opintojen pidentymisenä. Ope-
tushallitus on myöntänyt valtion erityisavustusta 1 570 350 euroa ko-
ronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi  
1.1.2022–31.7.2023 väliselle ajalle. Helsingin kaupungin lukiot ovat li-
sänneet erityisavustuksella opiskelijoille tarjottavaa opetusta, ohjausta 
ja tukea oman henkilökunnan toimesta tai palkkaamalla lisää opetus-
henkilöstöä. Pandemiasta johtuva oppimis- ja hyvinvointivajetta voi-
daan korjata myös kaupunginhallituksen koronasta palautumisen erillis-
määrärahalla, joka on lukiokoulutukseen noin 1,42 miljoonaa euroa  
vuosille 2022–23.  

Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa jaetaan myös myönteiseen eri-
tyiskohteluun varattua PD-rahaa niille lukioille, joissa on paljon vieras-
kielisiä opiskelijoita. Vuonna 2022 PD-rahaa on käytössä 358 875 eu-
roa ja sillä tuetaan lukiolaisten kurssien/opintojaksojen suorittamista ja 
opintojen edistymistä. Esimerkiksi vuonna 2021 tukea saavissa luki-
oissa järjestettiin yhteensä 121 kurssia PD-rahalla.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarviovalmistelussa 2023 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin opintojakso-
tarjonnan parantamiseksi ja ryhmäkokojen pienentämiseksi.  

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B54E64B0B-A1CD-C86E-A7EA-833AB3F00004%7D
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Helena Antikainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095 
helena.antikainen(a)hel.fi 

Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342 
harri.korhonen(a)hel.fi 

Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077 

moa.thors(a)arbis.hel.fi 



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 16.02.2022 Talousarvioaloite

Talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäko-
kojen pienentämisestä

Edellisen ja tämän valtuustokauden aikana Helsingin kaupungin lukioiden opetustarjonta ei ole lisään-
tynyt ja ryhmäkoot ovat suuria. Yleissivistävänä instituutiona lukion merkitys on suuri ja se antaa opis-
kelijoille valmiudet tavoitella jatko-opintopaikkaa. 

Koska kaikissa lukioissa ei kaikissa oppiaineissa järjestetä kaikkia valinnaisia valtakunnallisia ja kun-
kin lukion omia paikallisia syventäviä opintojaksoja ja kursseja, heikentyvät opiskelijoiden mahdolli-
suudet päästä jatko-opintoihin ja lukion yleissivistävä tehtävä ei toteudu parhaalla mahdollisella taval-
la. Lisäksi lukioissa ryhmäkoot ovat suuria. Samassa ryhmässä voi olla yli 40 opiskelijaa. Tällöin opet-
tajan on mahdotonta huomioida jokainen opiskelija yksilönä ja panostaa kunnolla työhönsä. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin lukioiden opintojakso- / kurssitarjonnan pa-
rantamiseksi ja ryhmäkokojen pienentämiseksi lisätään 3 miljoonaa euroa (opiskelijakohtaisen koko-
naisbudjetin Helsingin kaupungin oman rahoituksen osuuteen). Tällä summalla saadaan noin 1000 
kurssin / opintojakson verran lisäystä kaupungin lukioiden opetustarjontaan ja parannetaan siten 
opiskelijoiden edellytyksiä hakeutua jatko-opintoihin. Lisäresurssi tulee kohdentaa suhteessa kunkin 
lukion opiskelijamäärään, eli mitä suurempi on lukion opiskelijamäärä, sen enemmän lisäystä opinto-
jakso- ja kurssitarjontaan. Positiivinen erityiskohtelu huomioidaan resurssien kohdentamisen suhteen. 
Lisäksi tämän resurssin turvin opettajille annetaan mahdollisuus kehittää itsenäisesti uusia paikallisia 
syventäviä opintojaksoja.

Helsingissä 16.02.2022

Korkkula Vesa

Varajäsen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

(1 + 10 allekirjoitusta)

Kivelä Mai Kauppila Elina

Sydänmaa Johanna Hiltunen Titta

Nuorteva Johanna Haglund Mia

Holopainen Mari Nevanlinna Tuomas

Malin Petra Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite ulkokuntosalien 
suunnitelmasta Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin 

HEL 2022-003297 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingissä tulisi selvittää ulko-
kuntosalilaitteiden käyttöönottoa, jossa mallia voisi ottaa Otaniemen ul-
kokuntosalista.  

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kau-
punkiympäristölautakunnan lausuntoihin viitaten, että Lauttasaaren Ka-
sinonrannan ulkokuntosalin laiteuudistus tullaan toteuttamaan kaupun-
gin osallistuvan budjetoinnin hankkeena, josta laiteuudistukseen on va-
rattu 70 000 euron määräraha. Ulkokuntosalin tarkempi suunnittelu al-
kaa syksyllä 2022 ja laitteet on tarkoitus asentaa Lauttasaaren suosi-
tuimman uimarannan yhteyteen Kasinorannalle vuoden 2023 aikana.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256 

riina.kopola(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 487 

HEL 2022-003297 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus on toiminut edelläkävi-
jänä ulkokuntosalilaitteiden kehittämisessä. Aloitteessa mainitut Es-
poon Otaniemessä käytössä olevat laitteet on alun perin kehitetty Hel-
singin kaupungin käynnistämässä, yritysyhteistyössä toteutetussa 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B31CD497A-D523-C5A7-9168-836495200008%7D
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hankkeessa. Liikuntapalvelukokonaisuus osallistui siihen asiantunti-
jana, rahoittajana sekä työn ohjaajana. Hankkeen myötä kehitettyä lai-
tetyyppiä on helsinkiläisten käytössä tällä hetkellä noin 25 - 27 koh-
teessa. Laitetyypistä käytetään nimeä David City Line, ja kyseisiä lait-
teita löytyy esimerkiksi Pirkkolan ja Paloheinän ulkoilualueilta sekä Hie-
talahden uimarannan yhteydestä. Useat suomalaiset kaupungit ovat 
seuranneet Helsingin esimerkkiä: Helsingin kaupungin liikuntapalvelu-
kokonaisuuden ohjauksessa kehitettyjä laitteita on otettu käyttöön muu-
alla. 

Kyseiset ulkokuntosalilaitteet ovat olleet erityisen suosittuja pandemian 
aikana. Niitä rakennetaan lisää, kuten Lauttasaareen OmaStadi-hank-
keena. Laiteuudistukseen on varattu osallistuvassa budjetoinnissa 70 
000 euroa, ja laitteet on tarkoitus asentaa Lauttasaaren suosituimman 
uimarannan yhteyteen Kasinonrannalle. Hankkeessa poistetaan nykyi-
set, huonokuntoiset ja liian lähelle lasten leikkipaikkaa sijoitetut kunto-
välineet. Otaniemen kaltaiset, säädettävällä painoyksiköllä varustetut 
kuntovälineet sijoitetaan uimarannan alueelle maisemalliset tekijät ja 
rannan toiminnallisuus huomioiden. Rannan tervalepikkö on keskeinen 
osa rannan yleisilmettä, ja sen säilymistä vaalitaan. Lisäksi huomioi-
daan rannalla liikkuvien ihmisten ja kuntosalilaitteiden käyttäjien turval-
lisuus. Ulkokuntosalin tarkempi suunnittelu osallistuvan budjetoinnin 
hankkeena alkaa syksyllä 2022. Toteutus alkaa heti suunnitelman val-
mistuttua. 

Valmisteilla lähiliikuntapaikkaohjelma 

Koronapandemia on lisännyt merkittävästi kaupungin tarjoamien lähilii-
kunta- ja luontopalvelujen käyttöä. Helsingin kaupunki laatii paraikaa 
lähiliikuntapaikkaohjelmaa, joka tuodaan kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä 
kaupunkiympäristölautakuntiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Lähilii-
kuntapaikkaohjelmalla vastataan näihin tarpeisiin ja kaupunkistrategian 
tavoitteisiin.  

Lähiliikuntapaikkaohjelman tavoitteena on Helsingin kaupungin lähilii-
kunnan palvelutason linjaaminen ja ohjelmointi. Tarkoituksena on kehit-
tää tasapuolisesti helsinkiläisiä palveleva, riittävä ja monipuolinen lähi-
liikuntaverkosto. Työn aikana on täsmennetty ja yhtenäistetty lähiliikun-
nan määritelmiä ja luotu kokonaiskuva lähiliikuntapaikkojen nykytilasta, 
niiden määrästä, laadusta ja saavutettavuudesta. 

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan laajalle käyttäjäryhmälle soveltuvaa 
monipuolista, liikkumaan innostavaa ja viihtyisää liikuntapaikkaa, joka 
on helposti saavutettavissa ja vapaasti ja maksutta käytettävissä. Lähi-
liikuntapaikkoja ylläpitävät Helsingissä kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan lisäksi kaupunkiympäristön toimiala (puistojen lähiliikunta) ja 
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kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteistyössä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa (koulujen pihat). Lähiliikuntapaikat tukevat monipuoli-
sesti  eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien kaupunkilaisten liikunnallisia 
ja sosiaalisia tarpeita, elävät ajassa ja mukautuvat muuttuviin olosuhtei-
siin. Ne voivat sijoittua niin liikunta-alueille, puistoihin kuin koulujen ja 
päiväkotien pihoillekin. Matalan kynnyksen paikat kytkeytyvät arjen kul-
kureitteihin ja sopivat ympäristöönsä. 

Vuoden 2023 talousarvioehdotukseen ei sisälly Lauttasaaressa liikun-
tapuiston (Pyrkän) ja Kasinorannan (Kassarin) ulkokuntosalien kunnos-
tus. Sen sijaan Kasinorannan ulkokuntosalin laitteet vaihdetaan David 
City Linen eli aloitteessa toivotun Otaniemen ulkokuntosalin laitteiden 
kaltaisiksi OmaStadin hankkeena. 

Tämä vastaus on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan liikuntapalveluiden kanssa. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 310 26093 

paula.hurme(a)hel.fi 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 154 

HEL 2022-003297 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannattavana Lauttasaaren ul-
kokuntosalin laiteuudistusta osana osallistuvan budjetoinnin hanketta. 
Laiteuudistukseen on varattu osallistuvassa budjetoinnissa 70 000 eu-
ron määräraha ja laitteet on tarkoitus asentaa Lauttasaaren suosituim-
man uimarannan yhteyteen Kasinorannalle vuoden 2023 aikana. 

Lisäksi lautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki valmistelee parhail-
laan lähiliikuntapaikkaohjelmaa, jonka tavoitteena on Helsingin kaupun-
gin lähiliikunnan palvelutason linjaaminen ja ohjelmointi. Tarkoituksena 
on kehittää tasapuolisesti helsinkiläisiä palveleva, riittävä ja monipuoli-
nen lähiliikuntaverkosto sisältäen ulkokuntosalit. Työn aikana on täs-
mennetty ja yhtenäistetty lähiliikunnan määritelmiä ja luotu kokonais-
kuva lähiliikuntapaikkojen nykytilasta niiden määrän, laadun ja 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B74D8D1C2-453D-CDD9-80CD-83218270000B%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BB125402F-77B2-CB20-B9D6-833FB2F00008%7D
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saavutettavuuden suhteen. Ohjelma tuodaan tiedoksi kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalle sekä kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 
2022 aikana. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Tarja Loikkanen 

Lisätiedot 
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901 

stefan.froberg(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B925B661F-0171-CB1A-B170-831C02800005%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Ulkokuntosalien suunnitelma, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin

Monipuolinen liikunta ulkona on lisääntynyt. Helsingissä tulisi selvittää ulkokuntosalilaitteiden käyttöö-
nottoa, jossa mallia voisi ottaa Otaniemen ulkokuntosalista. Ainakin Lauttasaari olisi hyvä ottaa mah-
dolliseen suunnitelmaan mukaan, Pyrkällä ja Kassarilla on laitteet, mutta näiden sijaan voisi selvittää 
investointia Otaniemen ulkokuntosalin -tyyppiseen ratkaisuun. Kiitos! 

Helsingissä 02.03.2022

Nygård-Peltola Mia

Jäsen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

(1 + 0 allekirjoitusta)

.
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Valtuutettu Thomas Wallgrenin ja kuuden muun valtuutetun talous-
arvioaloite Ecologists at Risk -turvaresidenssitoiminnan aloitta-
misesta 

HEL 2022-003300 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa vuoden 2023 ta-
lousarvioon 50 000 euron määrärahan, "Ecologists at Risk" -turvare-
sidenssitoiminnan valmisteluun ja käynnistämiseen. Aloitteessa tode-
taan, että toiminnalle voi hakea mallia kaupungin yhdessä järjestöjen 
kanssa toteuttamasta taiteilijoiden turvaresidenssitoiminnasta Safe Ha-
ven / Artists at Risk. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki on jäsen vainottujen kirjailijoiden 
ja taiteilijoiden suojelemiseksi perustetussa kansainvälisessä verkos-
tossa ICORN (International Cities of Refuge Network). Perpetuum Mo-
bile ry toteuttaa verkoston tavoitteita Helsingissä kaupungin kulttuuri- ja 
kirjastojaoston myöntämällä avustuksella. Avustuksella järjestetään 
”Safe Haven / Artists at Risk” -turvaresidenssitoimintaa vainotuille ja 
uhatuille taiteen ammattilaisille. 

Avustuksella on tarjottu asumis- ja työskentelyjaksoja residenssikon-
tekstissa Helsingin alueella. Residenssin aikana taiteilijat saavat hen-
gähdystauon uhkaavasta tilanteessa kotimaassaan ja mahdollisuuden 
keskittyä taiteelliseen toimintaan. Kyseessä ovat taiteen ammattilaiset, 
jotka eivät halua hakea turvapaikkaa, vaan toimia ensisijaisesti koti-
maassaan. Residenssit organisoi ja kuratoi Perpetuum Mobile ry laajan 
helsinkiläisen toimijaverkoston kanssa.  

Helsingillä ei ole jäsenyyttä tai muuta sitoumusta vainottujen ekologien 
/ ympäristösuojelijoiden toimijaverkostoissa. Kaupungilla ei ole erillistä 
määrärahavarausta vuoden 2023 talousarvioon ”Ecologists at Risk" -
turvaresidenssitoiminnan käynnistämiseksi. 

Toimialojen lautakunnat ja jaostot sekä kaupunginhallitus päättävät 
avustusmäärärahojen tarkemmista myöntämiskriteereistä ja kohdenta-
misesta. Ecologists at Risk -turvaresidenssitoiminnan taustayhteisöt 
voivat osallistua toimialojen avustushakuun ja tässä yhteydessä avus-
tuksen hakijat tulevat tasavertaisesti kohdelluksi kaupungin avustuksia 
myönnettäessä. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
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Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256 

riina.kopola(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Ecologists at Risk turvaresidenssitoiminnan aloittaminen

Esitämme, että kaupunki varaa vuoden 2023  talousarviossa sopivilta momenteilta 50 000 euroa 
"Ecologists at Risk" -turvaresidenssitoiminnan valmisteluun ja käynnistämiseen.

Tominnalle voi hakea mallia kaupungin yhdessä järjestöjen kanssa toteuttamasta taiteilijoiden turva-
residenssitoiminnasta Safe Haven / Artists at Risk.

Helsingissä 02.03.2022

Wallgren Thomas

Varajäsen

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 6 allekirjoitusta)

Arajärvi Pentti Biaudet Eva

Korkkula Vesa Nuorteva Johanna

Vepsä Sinikka Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Johanna Nuortevan ja 11 muun talousarvioaloite iäk-
kään henkilön kuljetustuen laajentamisesta 18 yhdensuuntaiseen 
matkaan kuukaudessa 

HEL 2022-003301 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että myös sosiaalihuoltolain perus-
teella voidaan jatkossa harkinnanvaraisesti myöntää iäkkäälle henki-
lölle 18 yhdensuuntaista matkaa tukemaan toimintakykyä ja ennaltaeh-
käisemään sosiaalista syrjäytymistä ja tälle varataan tarvittava lisämää-
räraha toimialalle.  

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta 
rahoituksesta ja kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen 
sekä uuden HUS-yhtymän menot on kyettävä rahoittamaan valtion ra-
hoituksella. Ensisijaisesti on turvattava vammaispalvelulain mukaiset 
matkat, joihin vaikeimmin vammaisilla on subjektiivinen oikeus. Ensisi-
jainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen on esteetön ja toi-
miva joukkoliikenne sisältäen kutsu- ja palveluliikenteen. Asiakkaat oh-
jataan käyttämään ensisijaisesti palvelulinjoja ja kaikille soveltuvaa ma-
talalattiaista julkista joukkoliikennettä, mikäli toimintakyvyn heikentymi-
nen ei ole kokonaan esteenä julkisten liikennevälineiden käytölle. Eh-
dotuksesta kertyisi merkittäviä lisäkustannuksia ja se johtaisi kuljetus-
palvelujen tarjoushintojen nousuun. Kustannusten nousu voisi vaaran-
taa vammaispalvelulain mukaisten matkojen toteuttamisen. Vammais-
palvelulain perusteella myönnettävällä kuljetuspalvelulla turvataan osal-
taan haavoittuvassa asemassa olevien palvelut ja niiden toteutumisen 
varmistaminen on erityisen tärkeää. Sosiaalihuoltolain mukainen liikku-
misen tuki on harkinnanvarainen etuus eikä sen toteuttaminen saa vaa-
rantaa subjektiivisen oikeuden toteuttamista.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543 

riikka.henriksson(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 
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Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 188 

HEL 2022-003301 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Johanna Nuortevan ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seu-
raavan lausunnon: 

”Aloitteessa esitetään, että myös sosiaalihuoltolain perusteella voidaan 
jatkossa harkinnanvaraisesti myöntää iäkkäälle henkilölle 18 yhden-
suuntaista matkaa tukemaan toimintakykyä ja ennaltaehkäisemään so-
siaalista syrjäytymistä ja tälle varataan tarvittava lisämääräraha toimi-
alalle. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ensisijaisesti on turvattava 
vammaispalvelulain mukaiset matkat, joihin vaikeimmin vammaisilla 
henkilöillä on subjektiivinen oikeus. Lisämäärärahaa ei ole varattu har-
kinnanvaraisille matkoille, eikä ehdotettua lisämäärärahaa ole huomi-
oitu talousarvioehdotuksessa. Esteetön ja toimiva julkinen joukkolii-
kenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa jär-
jestää kaikille soveltuva liikkuminen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämis-
vastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tai pelastustoimen palveluja. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituk-
sesta. Valtionvarainministeriö kohdentaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimelle vuoden 2021 tilinpäätöstoteuman ja vuoden 2022 ta-
lousarvion perusteella talousarvioraamin vuodelle 2023, jossa talousar-
vioraami kasvaa väestönkasvun ja kustannustason nousun verran. Val-
tiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tu-
loja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustan-
nuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä maini-
tulla rahoituksella. 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B50290AD8-BA1B-C7F7-A9E6-832121800007%7D
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Kuljetuspalvelut 

Kuljetuspalveluja järjestetään vaikeavammaisille henkilöille subjektiivi-
sena oikeutena vammaispalvelulain (1987/380) perusteella. Vammai-
suuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun 
asetuksen (1987/759, 4–6 §) mukaan kuljetuspalveluihin kuuluvat ne 
kuljetukset, jotka ovat tarpeellisia vaikeavammaisten henkilöiden joka-
päiväisen elämän kannalta. Liikkumista tukevia palveluja voidaan jär-
jestää myös sosiaalihuoltolain (2014/1301) perusteella. Sosiaalihuolto-
lain mukainen liikkumisen tuki on määrärahasidonnainen ja harkinnan-
varainen etuus. Arvioitaessa asiakkaan tarvetta sosiaalihuoltolain mu-
kaiseen liikkumisen tukeen kuljetustukena huomioidaan myös asiak-
kaan tosiasialliset mahdollisuudet kustantaa matkansa itse. 

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene 
itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai 
muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tar-
vitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuulu-
van tarpeen vuoksi. 

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai 
niiden yhdistelmillä: 

1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohja-
tulla harjoittelulla
2) saattajapalveluna
3) ryhmäkuljetuksina
4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla
ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat koh-
tuulliset kustannukset
5) muulla soveltuvalla tavalla.

Julkista liikennettä korvaavaa palvelua ei järjestetä henkilölle, joka on 
oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain 
nojalla. 

Mikäli toimintakyvyn heikentyminen ei ole kokonaan esteenä julkisten 
liikennevälineiden käytölle, ohjataan asiakkaita käyttämään ensisijai-
sesti palvelulinjoja ja kaikille soveltuvaa matalalattiaista julkista joukko-
liikennettä. 

Kustannusvaikutukset 

Ehdotettu muutos lisätä sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja 18 mat-
kaan kuukaudessa lisäisi nykyisellä asiakasmäärällä kyseisiä matkoja 
30 000 matkalla vuodessa, mikäli noin 10 prosenttia asiakkaista 
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käyttäisi kaikki ehdotuksen mukaiset 18 matkaa kuukaudessa. Tämä 
lisäisi matkapalvelujen kustannuksia nykyisillä sopimushinnoilla noin 
1,3 miljoonaa euroa. Mikäli noin puolet nykyisistä asiakkaista käyttäisi 
kaikki ehdotetut lisämatkat, nousisivat vuotuiset lisäkulut lähes 6,7 mil-
joonaan euroon matkamäärän kasvaessa 180 000 matkalla. Lisäkus-
tannuksia kertyisi myös kuljetuspalvelujen kilpailutuksen sekä muiden 
matkojen kerrannaiskustannusten myötä. Helsingin alueen nykyinen 
taksikalusto ei tulisi riittämään näin suureen matkamäärän kasvuun. 
Muutos johtaisi uuden taksikaluston hankintaan, joka jo sinällään nos-
taisi tarjoushintoja.  

Vammaispalvelulain perusteella myönnettävä kuljetuspalvelu on sub-
jektiivinen oikeus, jonka on toteuduttava. Vammaispalvelulain perus-
teella myönnetyillä toimilla turvataan haavoittuvassa asemassa olevien 
palvelut. Kustannusten nousu sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen 
määrän nousun myötä voisi vaarantaa vammaispalvelulain mukaisten 
matkojen toteuttamisen. Sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen määrän 
nostamista 18 matkaan kuukaudessa ei voida näin ollen toteuttaa. Kus-
tannusten nousua ei myöskään ole huomioitu talousarvioehdotuksessa. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Liikkumista tukevilla palveluilla tuetaan niiden ihmisten mahdollisuuksia 
muun muassa asiointiin ja harrastamiseen, jotka eivät kykene itsenäi-
sesti käyttämään julkisia liikennevälineitä toimintakykyä alentavan syyn 
vuoksi. Vammaispalvelulain perusteella myönnetyillä toimilla turvataan 
haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten subjektiivisen oikeuden pii-
rissä olevat palvelut, minkä vuoksi niiden toteutumisen varmistaminen 
on erityisen tärkeää.” 

30.08.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Ari Lallo, suunnittelija, puhelin: 310 21650 

ari.lallo(a)hel.fi 
Janne Pitkänen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 41108 

janne.pitkanen(a)hel.fi 
Niko Reunanen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991 

niko.reunanen(a)hel.fi 
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545 

jonna.weckstrom(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BD5C411EC-5F59-CDC7-999B-82FD7BA00009%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Aloite iäkkään henkilön kuljetustuen laajentamisesta 18 yhdensuuntaiseen 
matkaan kuukaudessa

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on osa itsenäisen asumisen tukemista ja 
tarkoitettu pääasiassa vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkeneminen estää julkisten joukkolii-
kennevälineiden käytön. Tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. Kuljetus-
palveluhakemuksen käsittelyssä selvitetään, täyttääkö asiakas sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumi-
sen tuen myöntämisen perusteet vai vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen pe-
rusteet. Tämä vaikuttaa palvelun maksullisuuteen sekä myönnettävään määrään. Sosiaalihuoltolain 
perusteella asiakkaan on mahdollista saada käyttöönsä kuusi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa, 
mikäli myöntämisen kriteerit täyttyvät. Matkat on mahdollista käyttää vapaa-ajan matkoihin ja asioin-
tiin. Matkat ovat siis käytössä käytännössä kaikkeen muuhun, paitsi terveydenhuoltomatkoihin, jotka 
ovat KELAn korvattavia matkoja.

Kuusi yhdensuuntaista matkaa tarkoittaa kolmea edestakaista matkaa kuukaudessa. Moni vanhus-
väestöön kuuluva kuitenkin kaipaisi myös kodin ulkopuolisia aktiviteetteja ja pääsyä niihin tai mahdol-
lisuutta päästä kyläilemään sukulaisten tai tuttavien luokse – tai ihan vaan asioimaan omatoimisesti 
kaupassa. Kuusi yhdensuuntaista matkaa ei riitä ylläpitämään aktiivista elämää tai mahdollista pää-
syä kerran viikossa tapahtuvaan harrastustoimintaan. Moni kaipaa enemmän mahdollisuuksia liikku-
miseen kodin ulkopuolella. Mikäli asiakas arvioidaan laissa tarkoitetulla tavalla vaikeavammaiseksi ja 
tuki on mahdollista myöntää vammaispalvelulain nojalla, matkoja myönnetään vähintään 18 kpl. Tämä 
asettaa ikäihmiset eriarvoiseen asemaan, sillä myöskään vaikeavammaisuuden kriteerit eivät ole yk-
siselitteiset.

Tällä hetkellä on valmisteilla vammaispalvelulain uudistus, joka toteutuessaan tulisi voimaan ensi 
vuoden alusta. Jos laki tulee suunnitelmien mukaan voimaan, vammaispalveluja ei myönnettäisi enää 
henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt ikääntymiseen liittyvien sairauksien myötä. Nykylaissa 
tämä rajaus on vain henkilökohtaisessa avussa. Jos vammaispalvelulaki muuttuu ja siihen tulee 
suunniteltu rajoite ikääntymiseen liittyviin sairauksiin, ikääntyneet henkilöt eivät saa enää vammais-
palvelulain mukaista kuljetuspalvelua, mutta sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki on edelleen 
mahdollinen. On oletettavaa, että sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen kohderyhmä tulee li-
sääntymään. Lakiuudistuksen myös on hyvä arvioida myös, onko Helsingissä tarve siirtää sosiaali-
huoltolain mukainen liikkumisen tuki sote-sektorilla vammaistyöstä ikääntyneiden palveluiden piiriin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että myös sosiaalihuoltolain perusteella voidaan jatkossa 
harkinnanvaraisesti myöntää iäkkäälle henkilölle 18 yhdensuuntaista matkaa tukemaan toimintakykyä 
ja ennaltaehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä ja tälle varataan tarvittava lisämääräraha toimialalle.

Helsingissä 02.03.2022

Nuorteva Johanna

Jäsen

Vihreä valtuustoryhmä

(1 + 11 allekirjoitusta)



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Sydänmaa Johanna Lindgren Minna

Hiltunen Titta Korkkula Vesa

Holopainen Mari Nevanlinna Tuomas

Pasanen Amanda Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas Honkasalo Veronika

Malin Petra
.
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Valtuutettu Juha Hakolan ja 22 muun talousarvioaloite tukiperhetoi-
minnan matkakulukorvauksesta 

HEL 2022-003303 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsinki tarkistaa tukiperheille 
maksettavaa kilometrikorvausta oman auton käytöstä siten, että sitä 
korotetaan vastaamaan ajanmukaisia kustannuksia.  

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta 
rahoituksesta ja kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen 
sekä uuden HUS-yhtymän menot on kyettävä rahoittamaan valtion ra-
hoituksella. On tarkoituksenmukaista, että kohonneet polttoainekustan-
nukset huomioidaan tukiperhetoiminnan kulukorvausta koskevassa so-
siaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksessä vuodelle 2023. 
Tätä puoltaa myös tukiperheiden pula.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543 

riikka.henriksson(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 187 

HEL 2022-003303 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Juha Hakolan ja 22 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BBCC267C0-B7F0-CAF4-9A62-832121700002%7D
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"Aloitteessa esitetään, että tukiperheille maksettavaa kilometrikor-
vausta oman auton käytöstä tarkastetaan siten, että sitä korotetaan 
vastaamaan ajanmukaisia kustannuksia 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis-
vastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveyshuollon 
tai pelastustoimen palveluja. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen rahoi-
tus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. 
Valtionvarainministeriö kohdentaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelas-
tustoimelle vuoden 2021 tilinpäätöstoteuman ja vuoden 2022 talousar-
vion perusteella talousarvioraamin vuodelle 2023, jossa talousar-
vioraami kasvaa väestönkasvun ja kustannustason nousun verran. Val-
tiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tu-
loja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustan-
nuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä maini-
tulla rahoituksella.  

Tukiperheiden matkakulukorvaukset 

Tukiperheet kuljettavat muun muassa tuettavaa lasta kotoa heille ja ta-
kaisin kotiin. Tukiperheille maksettava oman auton käytön kilometrikor-
vaus on Kansaneläkelaitoksen päätöksen mukaan 0,20 euroa kilomet-
riltä. Valtion matkustussäännön mukaan työntekijälle myönnetty kilo-
metrikorvaus on 0,46 euroa kilometriltä.  

Vuonna 2021 omien tukiperheiden matkakuluja korvattiin noin 15 000 
euroa, ja se oli noin 5 prosenttia kaikista omien tukiperheiden kuluista. 
Vuonna 2021 matkakulujen korvauksia sai 81 perhettä. Korvauksia 
maksettiin HSL-lipuista tai kilometrikorvauksista.  

Mikäli matkakulujen korvaamisen perusteeksi muutettaisiin vuodelle 
2022 verottajan hyväksymä kilometrikorvaus (0,46 euroa kilometriltä), 
nousisivat toiminnan kustannukset noin 15 000 euroa.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee tarkoituksenmukaisena, että ko-
honneet polttoainekustannukset tullaan huomioimaan tukiperhetoimin-
nan kulukorvausta koskevassa sosiaali- ja terveystoimialan 
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toimialajohtajan päätöksessä vuodelle 2023. Tukiperheistä on kova 
pula ja tämä yhdistettynä polttoaineiden hintojen nousuun on peruste 
nostaa tukiperheiden kulukorvauksen tasoa.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 6.11.2018 § 288 tekemän päätöksen 
mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää sosiaali-
huollon toimeenpanoon liittyvien palkkioiden ja korvausten määristä 
muista kuin laissa säädetyistä tarkistuksista ja muutoksista. Tukiperhei-
den matkakulujen korvausperusteen muutos tullaan huomioimaan toi-
mialajohtajan vuoden 2023 tukiperhetoiminnan palkkioita ja kulukor-
vauksia koskevassa päätöksessä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Matkakulujen korvausten nostaminen auttaa tukiperheitä toiminnas-
saan ja voi lisätä uusien tukiperheiden määrää.” 

30.08.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43645 

anita.lindfors(a)hel.fi 
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439 

saila.nummikoski(a)hel.fi 
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777 

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BFF8BB424-E373-C022-B148-82FD7B900006%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Tukiperhetoiminnan matkakulukorvaus

Kunnalla on velvollisuus järjestää tukiperhetoimintaa sosiaalipalveluna (lastensuojelulaki 36 § ja sosi-
aalihuoltolaki 28 §) joko itse tai ostopalveluna. Tukiperhetoiminnassa tuettava osallistuu normaaliin 
arkielämään tukiperheessä ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi viikonloppuisin tai lomalla. Tuki-
perhe on monissa tapauksissa pääkaupunkiseudulla, mutta usein edestakainen matka saattaa olla 
jopa 200 km.

Tukiperheelle aiheutuu toiminnasta kuluja, jotka pääsääntöisesti korvataan heille kaupungin toimesta. 
Tukiperheelle maksetaan lapsikohtainen palkkio (työkorvaus) ja kulukorvaus sekä mahdollisesti erik-
seen matkakuluja matkalaskun perusteella. Lainsäädännössä ei ole määräyksiä tukiperheille makset-
tavien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten määrästä.

Helsinki on maksanut tukiperheille oman auton käytön kilometrikorvauksen, joka on saadun tiedon 
mukaan ollut vuosia 20 snt/km. Nykyisillä polttoainehinnoilla tuo korvaus on jäänyt auttamattomasti 
tasollaan jälkeen eikä kata tukiperheille syntyviä kuluja. Vertailun vuoksi todettakoon, että esimerkiksi 
valtion matkustussäännössä työntekijälle korvattava kilometrikorvaus on 46 snt/km.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki tarkistaa tukiperheille maksettavaa kilometri-
korvausta oman auton käytöstä siten, että sitä korotetaan vastaamaan ajanmukaisia kustannuksia. 

Helsingissä 02.03.2022

Hakola Juha

Jäsen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

(1 + 22 allekirjoitusta)

Harkimo Joel Pajula Matias

Laaksonen Heimo Sohrabi Seida

Nygård-Peltola Mia Bogomoloff Harry

Rissanen Laura Rautava Risto

Ebeling Mika Sydänmaa Johanna

Lindgren Minna Biaudet Eva

Meri Otto Kaleva Atte

Muurinen Seija Strandén Juhani

Kopra Pia Harakka Timo

Wallgren Thomas Saxberg Mirita



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Rantanen Mari Niiranen Matti
.
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Valtuutettu Hilkka Ahteen ja 5 muun talousarvioaloite palvelusetelin 
arvon määrityksestä ja tarkistuksesta henkilökohtaista apua järjes-
tettäessä 

HEL 2022-003304 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki tarkastaa henkilökohtai-
sen avun palvelusetelin hinnan. 

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta 
rahoituksesta ja kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen 
sekä uuden HUS-yhtymän menot on kyettävä rahoittamaan valtion ra-
hoituksella. Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 26.4.2022 § 82 
päätöksen vammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon 
muuttamisesta 1.8.2022 alkaen. Muutoksia valmisteltiin yhdessä Es-
poon ja Vantaan kaupunkien kanssa, jolla tavoiteltiin hinnoittelun ja pal-
velusetelisääntökirjan yhdenmukaisuutta pääkaupunkiseudun kaupun-
geissa.  

Vammaisneuvoston lausunnossa nostetaan esille, että huolimatta teh-
dyistä muutoksista palveluseteli ei kata kustannuksia kaikkina vuoro-
kauden aikoina eikä palvelun tuottamisen kokonaiskustannuksia. Toi-
mialalla palvelusetelin arvoa tarkastellaan jatkossa vuosittain yhteis-
työssä palvelutuottajien kanssa ja asiakaspalautteen perusteella. Arvon 
korotuksia voidaan tuoda lautakunnalle hyväksyttäväksi, jos yhteistyön 
ja palautteen perusteella näyttää siltä, että palvelusetelin arvo ei kata 
palvelun kustannuksia.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543 

riikka.henriksson(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 186 

HEL 2022-003304 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Hilkka Ahteen ja 5 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki tarkastaa henkilökohtai-
sen avun palvelusetelin hinnan.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta 
on tehnyt 26.4.2022 § 82 päätöksen vammaisten henkilökohtaisen 
avun palvelusetelin arvon muuttamisesta. Päätös astui voimaan 
1.8.2022 alkaen. Muutoksilla pyritään vahvistamaan asiakkaan oikeutta 
käyttää palvelua tarpeidensa mukaisesti eli saada palvelua yhtä hyvin 
kaikkina viikonpäivinä ja kaikkina kellonaikoina. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämis-
vastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tai pelastustoimen palveluja. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituk-
sesta. Valtionvarainministeriö kohdentaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimelle vuoden 2021 tilinpäätöstoteuman ja vuoden 2022 ta-
lousarvion perusteella talousarvioraamin vuodelle 2023, jossa talousar-
vioraami kasvaa väestönkasvun ja kustannustason nousun verran. Val-
tiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tu-
loja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustan-
nuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä maini-
tulla rahoituksella. 

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon muuttaminen 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön vält-
tämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toi-
missa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B7EDA5D2D-57E6-C18D-8ACF-83212150000A%7D
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osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Hel-
singissä henkilökohtaista apua järjestetään pääsääntöisesti työnantaja-
mallilla tai palvelusetelillä. Asiakkaalla voi olla käytössä kumpikin tapa 
esimerkiksi silloin, kun palveluseteli on myönnetty sijaisjärjestelyjä var-
ten. Henkilökohtaisen avun palvelussa palvelusetelin arvo kattaa kaikki 
palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Palvelu on asiak-
kaalle maksutonta. 

Henkilökohtaisen avun palveluseteliin kohdistuvia muutoksia valmistel-
tiin yhdessä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Tavoitteena on 
ollut, että hinnoittelu ja palvelusetelisääntökirja olisivat yhdenmukaiset 
pääkaupunkiseudun kunnissa. 

Vammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvonlisäverottomat 
arvot ovat 1.8.2022 alkaen seuraavat: 

ajankohta euroa/tunti 
maanantai–perjantai kello 6–18 23 
maanantai–perjantai kello 18–21 25 
maanantai–perjantai kello 21–24 28 
maanantai–perjantai kello 24–06 28 
lauantai kello 6–18 26 
lauantai kello 18–20 29 
lauantai kello 20–24 45 
lauantai kello 24–06 28 
sunnuntai ja pyhät kello 6–18 39 
sunnuntai ja pyhät kello 18–21 41,50 
sunnuntai ja pyhät kello 21–24 45 
sunnuntai ja pyhät kello 24–06 45 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myös, että asiakasmaksua ei peritä 
palvelusetelin yhteydessä ja palveluntuottajan on hinnoiteltava palve-
lunsa siten, että palvelusetelin arvo kattaa palvelun koko hinnan.  

Palvelusetelin arvoa tarkastellaan jatkossa vuosittain yhteistyössä pal-
veluntuottajien kanssa sekä saadun asiakaspalautteen perusteella. 
Palvelusetelin arvon korotukset tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi, 
jos näyttää siltä, että palvelusetelin arvo ei kata palvelun kustannuksia. 

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin kustannukset 

Henkilökohtaista apua palvelusetelillä käytti vuonna 2021 yhteensä 
1878 asiakasta, ja kustannukset olivat 20 379 623 euroa. Henkilökoh-
taisen avun palvelusetelin arvon muutokset nostavat Helsingin 
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kaupungin henkilökohtaisen avun palvelusetelin kustannuksia arviolta 
900 000 euroa vuositasolla olettaen, että palvelusetelin käyttömäärä ja 
tapa pysyvät ennallaan. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Palvelusetelitoiminta lisää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sosiaali- 
ja terveyspalveluissa. Palveluseteli edesauttaa joustavaa palvelujen 
käyttöä tukien myönteisiä terveysvaikutuksia ja hyvinvointia.” 

30.08.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303 

viivi.vaananen(a)hel.fi
Anu Purhonen, vs. ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859 

anu.purhonen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B56787F09-C7D5-C8A6-9722-82FD7B800005%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Palvelusetelin arvon määritys ja tarkistus henkilökohtaista apua järjestettäes-
sä

Helsingin kaupunki on luvannut jo viime vuonna tarkistaa henkilökohtaisen avun palvelusetelin hintaa. 
Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Tämän vuoksi palvelusetelin arvo on niin alhainen, että se vaarantaa 
vaikeavammaisten henkilöiden oikeuden saada henkilökohtaista apua vammaispalvelulain tarkoitta-
malla tavalla.
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki tarkastaa henkilökohtaisen avun palvelusetelin hinnan.

Hilkka Ahde

Helsingissä 02.03.2022

Ahde Hilkka

Jäsen

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 5 allekirjoitusta)

Gebhard Elisa Helal Fardoos

Torsti Pilvi Ahmed Mahad

Vepsä Sinikka
.
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Valtuutettu Hilkka Ahteen ja 4 muun talousarvioaloite rinta-
syöpäseulontojen ulottamisesta 70−74-vuotiaisiin 

HEL 2022-003305 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että rintasyöpäseulonnan toteutta-
miseksi 70−74-vuotiaille naisille tulee talousarvioon vuodelle 2023 va-
rata 250 000 euroa.  

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta 
rahoituksesta ja kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen 
sekä uuden HUS-yhtymän menot on kyettävä rahoittamaan valtion ra-
hoituksella. Rintasyöpäseulontojen laajentamisessa tulee edetä valta-
kunnallisten linjausten mukaisesti. Helsinki on valmis osaltaan osallistu-
maan aktiivisesti valtakunnallisen arvion tekemiseen ja toimimaan tar-
vittaessa esimerkiksi pilottina ikärajan nostolle. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543 

riikka.henriksson(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 183 

HEL 2022-003305 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Hilkka Ahteen ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraa-
van lausunnon: 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BF752F55E-0313-CCE5-AF66-832121100001%7D
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”Aloitteessa esitetään, että rintasyöpäseulonnan ulottamisen toteutta-
miseksi 70–74-vuotiaille tulee vuoden 2023 talousarvioon varata 250 
000 euroa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis-
vastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveyshuollon 
tai pelastustoimen palveluja. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen rahoi-
tus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. 
Valtionvarainministeriö kohdentaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelas-
tustoimelle vuoden 2021 tilinpäätöstoteuman ja vuoden 2022 talousar-
vion perusteella talousarvioraamin vuodelle 2023, jossa talousar-
vioraami kasvaa väestönkasvun ja kustannustason nousun verran. Val-
tiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tu-
loja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustan-
nuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä maini-
tulla rahoituksella.  

Rintasyöpäseulonnat 

Sosiaali- ja terveyslautakunta viittaa antamaansa lausuntoon 1.3.2022 
§ 38 koskien valtuutettu Hilkka Ahteen aloitetta rintasyöpäseulontojen
ulottamisesta 74:ään ikävuoteen. Rintasyöpäseulontojen laajentami-
sessa tulee edetä valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Helsinki on
osaltaan valmis osallistumaan aktiivisesti valtakunnallisen arvion teke-
miseen ja toimimaan tarvittaessa esimerkiksi pilottina ikärajan nostolle.
Kaupunginvaltuusto 1.6.2022 § 158 katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi
ja samalla hyväksyi toivomusponnen, jossa edellytetään Helsingin sel-
vitettävän mahdollisuutta toimia pilottina rintasyöpäseulonnan ikärajan
nostolle 74:ään ikävuoteen nykyisen palveluntuottajan sopimuksen ja
mahdollisen optioajan päättyessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta to-
teaa, että vuoden 2023 talousarvioon ei budjetoida varoja rinta-
syöpäseulontojen ulottamiseen 70–74-vuotiaisiin.

Terveydenhuoltolain (2010/1326) 2 luvun 23 §:n ja valtioneuvoston 
seulontoja koskevan asetuksen (2011/339) 2 §:n mukaisesti rinta-
syöpäseulonta on järjestettävä 50–69- vuotiaille naisille 20–26 kuukau-
den välein. Suomen Syöpärekisteri ei varsinaisesti suosittele 
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seulonnan laajentamista. Laajentamisen harkinta ja suunnittelu edellyt-
tävät riittävän luotettavia kustannusvaikuttavuuden ja kansainvälisen 
tason tutkimustietoja sekä vastaavia mallinnuksia. 

Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa on tähän asti pyritty yhdenmu-
kaisiin seulontakäytäntöihin. Rintasyövän mammografiaseulonta teh-
dään kaikissa HYKS-alueen kunnissa 50–69-vuotiaille kahden vuoden 
välein seulonta-asetusta noudattaen. Tiedossa ei ole, että missään 
muussakaan Suomen kunnassa poikettaisiin asetuksen ikärajoista. 
1.1.2023 myös seulontojen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 
Helsinkiä lukuun ottamatta. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Syöpäseulonnoilla voidaan saavuttaa myös muita etuja kuolleisuusvai-
kutuksen lisäksi. Hyvin suunniteltu ja järjestetty seulontaohjelma lisää 
kansalaisten tasa-arvoa ja vähentää alueellista eriarvoisuutta. Tutkitta-
ville oikea negatiivinen testitulos antaa turvallisuuden tunteen ja vähen-
tää huolestuneisuutta.  

Seulontojen muita etuja ovat esimerkiksi potilaiden kärsimyksen vähen-
täminen parantavan hoidon avulla, säästävät leikkaukset ja liitännäis-
hoitojen pienentynyt tarve. Lisäksi syöpien hoitaminen varhaisessa vai-
heessa säästää yhteiskunnan resursseja, koska potilaiden hoitoaika on 
lyhyempi ja hoito kevyempi kuin edenneen syövän hoito. 

Hyötyjen lisäksi rintasyövän seulonta aiheuttaa myös haittoja. Yksi vii-
destä seulontaan säännöllisesti osallistuvasta naisesta lähetetään vä-
hintään kerran tarpeettomasti jatkotutkimuksiin. Seulonnassa myös to-
detaan pieniä varhaisessa vaiheessa olevia kasvaimia, joista osa ei 
olisi aiheuttanut oireita naisen elinaikana.” 

30.08.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481 

leena.turpeinen(a)hel.fi 
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611 

timo.lukkarinen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B3DDB7337-49B8-C378-B43E-82FD7B500004%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Rintasyöpäseulontojen ulottaminen 70-74 vuotiaisiin

Rintasyöpä on yleisin naisten syöpäsairaus. Siihen sairastuu Suomessa vuosittain noin 3 000 naista, 
ja se alkaa yleistyä vaihdevuosi-iän lähestyessä. Rintasyövän hoidon kannalta on olennaisen tärkeää, 
että kasvain havaitaan ajoissa, siksi säännöllisten, maksuttomien tutkimusten järjestäminen on sekä 
inhimillisesti että taloudellisesti järkevää.

Helsingin kaupunki tarjoaa kaikille 50–69-vuotiaille naisille kahden vuoden välein maksuttoman rinta- 
syöpäseulonnan. Mammografiatutkimuksiin kutsutaan kirjeitse vuosittain parillisia vuosia täyttävät 
naiset. Seulonnan vaikutusta rintasyöpäkuolleisuuteen on tutkittu Suomessa 1990-luvulta alkaen. 
Vuosina 1992–2003 seulontaan kutsuttujen naisten kuolleisuus rintasyöpään oli 22 prosenttia pie-
nempi verrattuna tilanteeseen, jossa seulontaa ei olisi järjestetty. Seulontaan osallistuneiden kuollei-
suus oli vastaavasti 28 prosenttia pienempi. Seulonnan vaikutusta rintasyöpäkuolleisuuteen on tutkittu 
myös myöhemmin 2000-luvulla ja tulos on pysynyt ennallaan.

Koska ihmiset elävät aiempaa vanhemmiksi, on ikääntyneiden syöpäpotilaiden hoitoon kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Kansainvälisissä tutkimuksissa seulonnan on todettu vähentävän rintasyöpäkuol-
leisuutta myös 70-74 vuoden iässä.

Sote-lautakunta otti kokouksessaan 1.3 periaatteessa myönteisen kannan aloitteeseen.
Me allekirjoittaneet esitämme, että rintasyöpäseulonnan  toteuttamiseksi  70-74-vuotiaille naisille tulee 
talousarvioon vuodelle 2023 varata 250 000 euroa.

Hilkka Ahde

Helsingissä 02.03.2022

Ahde Hilkka

Jäsen

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 4 allekirjoitusta)

Arajärvi Pentti Sydänmaa Johanna

Korkkula Vesa Vepsä Sinikka
.
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Valtuutettu Mika Ebelingin ja neljän muun valtuutetun talousarvio-
aloite kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamisesta 1–3-vuotiaisiin 
lapsiin ja Helsinki-lisän määrän nostamisesta 

HEL 2022-003307 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kotihoidon tuen Helsinki-lisä laa-
jennetaan koskemaan myös 1–3-vuotiaita lapsia vuoden 2023 alusta 
alkaen. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että Helsinki-lisää maksetaan 
1.1.2023 alkaen 275 euroa/kk. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen myötä 
kotihoidontukea voi halutessaan saada vanhempainrahajaksojen vä-
lissä siitä alkaen, kun lapsi on noin kuuden kuukauden ikäinen ja van-
hemmilla on mahdollisuus jaksottaa vanhempainvapaat useaan jak-
soon siihen saakka, kun lapsi täyttää 2 vuotta.  

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 
1.6.2021 alkaen sisältyi kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään 
vuoden 2021 talousarvioon. Päätöksellä haluttiin tukea valtuustokau-
den 2017–2021 kaupunkistrategiaan sisältynyttä tavoitetta varhaiskas-
vatuksen osallistumisasteen nostamisesta.  

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen sisältyy Helsingin 
kaupunkistrategiaan myös vuosina 2021–2025. Laadukas varhaiskas-
vatus ehkäisee tehokkaasti segregaatiota ja tasaa sosioekonomisia 
eroja lasten välillä. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 239 

HEL 2022-003307 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Mika Ebelingin ym. talousarvio-
aloitteesta, joka koskee kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamista 1–
3-vuotiaisiin lapsiin ja Helsinki-lisän määrän nostamista 275 euroon
vuoden 2023 alusta alkaen:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilan-
teensa ja lapsensa edun mukaisesti joko lapsen hoitaminen kotona, 
kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden käyttäminen, yksityisten var-
haiskasvatuspalveluiden käyttäminen yksityisen hoidon tuen avulla tai 
hoitajan ottaminen kotiin kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen 
avulla. 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.11.2018 vuoden 2019 talousar-
viosta, joka sisälsi kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistamisen yli 2-vuo-
tiailta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksellä 18.12.2018 koti-
hoidon tuen Helsinki-lisä poistettiin yli 2-vuotiailta 1.5.2019 alkaen. 
Päätöksellä haluttiin vahvistaa Helsingin kaupungin strategian mukaista 
toimintaa ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista.  

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 
talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-
vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen, ja 15.12.2020 kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousar-
vion mukaisesti. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuotta-
vuustoimista. Kotihoidon tuen Helsinki-lisän ehtoja muutettiin tuolloin 
siten, että Helsinki-lisänä maksetaan 264 euroa kuukaudessa alle 1-
vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon 
tukea. 

Kotihoidon tuki koostuu lakisääteisestä osuudesta (hoitoraha 362,61 
euroa ja sisaruksista 108,56 euroa / 69,76 euroa, sekä tulosidonnainen 
hoitolisä 0–194,06 euroa), minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus mak-
saa kuntalisää (Helsinki-lisä). Perheen koko ja bruttotulot vaikuttavat 
lakisääteisen hoitolisän määrään.  Kotihoidon tuen lakisääteiset osat 
maksetaan edelleen alle 3-vuotiaista lapsista. Helsinki maksaa lakisää-
teisten osien lisäksi edelleen Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta 
perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Ko-
tihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kansaneläkelaitokselta, ja 
Kela hoitaa sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen 
kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa 
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kuntaa tekemiensä kotihoidon tukipäätösten kustannusten mukaisesti. 
Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä 
varhaiskasvatuksessa. 

Kotihoidon tukea saavia 1–3-vuotiaita lapsia ennustetaan Helsingissä 
olevan vuoden 2023 aikana keskimäärin noin 4168. Alle 1-vuotiaita ko-
tihoidon tukea saavia lapsia arvioidaan olevan keskimäärin 977 vuonna 
2023. Aloitteessa esitetty 275 euron suuruinen Helsinki-lisä kaikille Hel-
sinki-lisän saajille on 11 euroa enemmän kuin tämänhetkinen Helsinki-
lisä alle 1-vuotiaista lapsista. Esitetyn 275 euron suuruisen Helsinki -
lisän maksaminen sekä alle 1-vuotiaista että 1–3-vuotiaista lapsista li-
säisi kustannuksia yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa vuodessa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lisäksi, että perhevapaauudis-
tuksen myötä (voimaan 1.8.2022) vanhemmilla on mahdollisuus jaksot-
taa vanhempainvapaat useaan jaksoon siihen saakka, kun lapsi täyttää 
2 vuotta. Kotihoidontukea voi uudistuksen myötä saada siitä alkaen, 
kun lapsi on noin kuuden kuukauden ikäinen, ja perhe voi halutessaan 
saada siten kotihoidontukea vanhempainrahajaksojen välissä. Alle 2-
vuotiaan lapsen kotona hoitaminen voi siten mahdollistua taloudellisesti 
kestävämmällä tavalla kuin ennen uudistusta tällä vanhempainvapai-
den ja kotihoidon tuen yhdistelmällä. 

Talousarvioehdotuksessa 2023 ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän maksamiseen 1–3-vuotiaille lapsille eikä Helsinki-
lisän määrän nostamiseen vuoden 2023 alusta alkaen. 

Käsittely 

13.09.2022 Ehdotuksen mukaan 

Vastaehdotus: 
Marko Hamilo: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 4 loppuun: "Kas-
vatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän pa-
lauttamista 1-3-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat vuo-
den 2022 budjettineuvotteluissa." 

Marko Hamilon vastaehdotus raukesi kannattamattomana. 

Marko Hamilo ilmoitti päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän mielipi-
teen: Kotihoidon tuki olisi ollut syytä palauttaa 1-3-vuotiaille lapsille. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistaminen 1-3-vuotiailta lapsilta ei 
viime kädessä tuota säästöjä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä 
kohde, tuki on tarpeen palauttaa. Varhaiskasvatuksen osallistumisas-
teen nostaminen tarkoittaa, että jatkossa varhaiskasvatuksessa ole-
vista lapsista suurempi osa on alle 3-vuotiaita lapsia. Tämä lisää 
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kustannuksia, koska alle 3- vuotiaiden henkilöstömitoitus on suurempi 
kuin yli 3-vuotiailla. Samalla kasvaa varhaiskasvatuksen kasvatus- ja 
hoitohenkilöstön tarve. Varhaiskasvatuksen työvoimatilanne on kriitti-
nen ja heikentynyt entisestään. Työvoimatilanteen heikentyminen nä-
kyy työvoimavajeena, rekrytoinneissa sekä sijaisten saatavuudessa. 
Pedagogisen osaamisen taso heikentyy ei-kelpoisten työntekijöiden 
määrän kasvaessa. 

Syntyvyys on laskenut tammikuusta 2022. Lasten hankkimisen esteinä 
ovat usein työuraan liittyvät hankaluudet ja riskit sekä perheen tarvitse-
mien palvelujen puute. Näitä esteitä voidaan kaupungin toimesta ma-
daltaa suoralla tai epäsuoralla rahallisella tuella. 

Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kannalta. Yleensä 
koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita arvioimaan 
lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lapsensa hoito-
muodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden valin-
nan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeissa varhais-
kasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin kotihoi-
dossa. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641 

riikka.reunanen(a)hel.fi 
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404 

johanna.auer(a)hel.fi 
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Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3 -vuotiaille

Vanhempien ja lasten välinen suhde on lapsen kannalta perustavanlaatuinen. On tärkeää, että tämä 
suhde muodostuu vahvaksi ja että yhteiskunta osoittaa arvostavansa sitä. Yleensä koti on pienelle 
lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita arvioimaan lapsensa tarpeita. Siksi perheiden tulee 
itse saada päättää lapsensa hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden va-
linnanmahdollisuutta. Ehdotamme, että Helsingin kaupunki laajentaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän 
koskemaan myös 1-3 -vuotiaita lapsia vuoden 2023 alusta alkaen. Ehdotamme, että kotihoidon tuen 
Helsinki-lisää maksetaan 1.1.2023 alkaen 275 euroa/kk.

Helsingissä 2.3.2022

Mika Ebeling

Helsingissä 02.03.2022

Ebeling Mika

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kristillisdemokraattien valtuusto-
ryhmä

(1 + 4 allekirjoitusta)

Hyttinen Nuutti Kopra Pia

Venemies Mauri Karinoja Erkki
.
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Valtuutettu Sinikka Vepsän ja 13 muun talousarvioaloite kouluter-
veydenhoitajien lisääminen kouluterveydenhuoltoon 

HEL 2022-003311 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioaloitteessa 2023 bud-
jettiin lisättävän määrärahat viiden uuden kouluterveydenhoitajan palk-
kaamiseksi nykyisten vakanssien lisäksi sekä, että kaupungin palkka-
kehitysohjelmassa tulee huomioida myös neuvola-, koulu- ja kotihoidon 
terveydenhoitajien palkankorotustarve työn vastuun ja vaativuuden ta-
solle. 

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta 
rahoituksesta ja kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen 
sekä uuden HUS-yhtymän menot on kyettävä rahoittamaan valtion ra-
hoituksella. Terveydenhuollon terveydenhoitajien vakanssimäärää on 
lisätty 17 vakanssilla vuoden 2022 aikana. Kouluterveydenhuollon ko-
konaisvakanssimäärä on 123, joista 116 terveydenhoitajien vakans-
seja. Uusien vakanssien myötä kouluterveydenhuollossa on oppilas-
määrää pyritty pienentämään suosituksesta 600 oppilasta terveyden-
hoitajaa kohden. Kaupungin palkkaohjelman tavoitteena on lisätä kau-
pungin palkkakilpailukykyä hyvänä työnantajana.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543 

riikka.henriksson(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Kouluterveydenhoitajien lisääminen kouluterveydenhuoltoon

Kouluterveydenhuoltotyön hyvän onnistumisen edellytyksenä on määrällisesti riittävä ja ammattitaitoi-
nen henkilöstö. Osaaminen kehittyy parhaiten silloin, kun työntekijä voi keskittyä pelkästään kouluter-
veydenhuoltotyöhön. Täydennyskoulutuksella on oltava mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan. 

THL:n ilmoittama terveydenhoitajamitoitus kouluterveydenhuollossa tulee olla yksi kokopäiväinen ja 
ympärivuotinen terveydenhoitaja 600 oppilasta kohti. Oppilasmäärän tulee olla pienempi jos tervey-
denhoitaja työskentelee useassa koulussa, käytössä ei ole riittävästi muita opiskeluhuollon palveluita, 
paikallisissa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on puutteita tai kouluterveydenhuoltoon pe-
rehtynyt lääkäri puuttuu, oppilaissa on paljon erityistukea tarvitsevia(erityisopetusta tarvitsevat, maa-
hanmuuttajat, syrjäytymisvaarassa olevat moniongelmaiset nuoret) tai terveydenhoitaja toimii myös 
muissa palveluissa. Tämä suositus on tehty vuonna 2004 ja lasten , nuorten ja perheiden haasteet 
ovat paljolti muuttuneet 2000-luvun alusta ja tehneet kouluterveydenhoitajan työstä entistä vaativam-
paa.

Helsingissä kouluterveydenhoitajista on vajausta ja tätä vajetta paikataan siirtämällä terveydenhoitajia 
koulusta toiseen päivittäin. Tämän lisäksi kouluterveydenhoitajia on siirretty kouluilta koronarokotuk-
siin useiksi viikoiksi ja uusi kahden viikon rokotuskierros on taas tulossa. Tällöin koulut ovat ilman ter-
veydenhoitajaa. Laajoja lakisääteisiä terveystarkastuksia peruskoulun 1-, 5- ja 8-luokkalaisille on räs-
tissä ja jäänyt tekemättä . Vakituisen työparin, kokeneen koululääkärin puute on todellisuutta useissa 
Helsingin kouluissa ja tämä lisää kouluterveydenhoitajan työn yksinäisyyttä, kuormittavuutta  ja vas-
tuuta. Kouluterveydenhoitajien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat äärirajoilla. 

Kouluterveydenhoitajalla on merkittävä rooli lapsen kasvun ja kehityksen seuraamisessa sekä  lasten, 
nuorten ja perheiden ongelmien ennaltaehkäisyssä . Omalle , tutulle terveydenhoitajalle on helppo 
mennä kertomaan pienimistäkin vaivoista. Tämä pitää mahdollistaa niin, että kouluterveydenhoitajien 
lukumäärää lisätään nykyisestä. Palkkaukseen ja työhyvinvointiin tulee myös kiinnittää huomiota. 
THL:n ohjeistuksen tulee  toteuta  Helsingissä. Kouluterveydenhoitaja on oltava tavoitettavissa päivit-
täin  jokaisessa 600 oppilaan koulussa eikä heitä tule siirrellä koulusta toiseen eikä muihin tehtäviin.  
Tällä hetkellä koronarokotuksiin löytyy riittävästi muuta rokotuksiin koulutettua henkilöstöä. 

Kouluterveydenhoitajien vaihtuvuus on tällä hetkellä suuri ja useampi koulu on ilman terveydenhoita-
jaa.  Yhdessä koulussa työskentely lisää terveydenhoitajien työssä jaksamista ja  työhyvinvointia. 
Koulun ja oppilaat tuntevasta terveydenhoitajasta on iso tuki myös koululääkärille. Saumaton yhteis-
työ vaikuttaa suotuisasti myös koululääkäreiden työhyvinvointiin  ja työssä pysyvyyteen. 

Ehdotan talousarvioaloitteessa 2023 budjettiin lisättävän määrärahat viiden uuden kouluterveydenhoi-
tajan palkkaamiseksi  nykyisten vakanssien lisäksi .Terveydenhoitajan koulutus kestää ammattikor-
keakoulussa neljä vuotta ja neuvola-, koulu- ja kotihoidon terveydenhoitajan palkka on 2727€/kk. 
Kaupungin palkkakehitysohjelmassa tulee huomioida myös neuvola-, koulu- ja kotihoidon terveyden-
hoitajien palkankorotustarve työn vastuun ja vaativuuden tasolle.

Helsingissä 2.3.2022
Sinikka Vepsä
Jäsen
Sosiaalidemokraattinen ryhmä



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Helsingissä 02.03.2022

Vepsä Sinikka

Jäsen

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 13 allekirjoitusta)

Helal Fardoos Sydänmaa Johanna

Lindgren Minna Hyttinen Nuutti

Hiltunen Titta Nuorteva Johanna

Peltokorpi Terhi Ahmed Mahad

Nevanlinna Tuomas Kopra Pia

Wallgren Thomas Ahde Hilkka

Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Petra Malinin ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloite 
varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamisesta ja 
kolmiportaisen tuen turvaamisesta 

HEL 2022-003312 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2023 talousarvioon osoi-
tetaan 5 miljoonan euron määräraha varhaiskasvatuksen henkilöstön 
saatavuutta parantaviin toimenpiteisiin ja kolmiportaisen tuen saatavuu-
den turvaamiseen. 

Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. 

Kaupunginhallitus toteaa, että koulutetuista varhaiskasvatuksen opetta-
jista ja erityisopettajista on pula eikä avoimiin vakansseihin ole aina 
tehtävään kelpoisia hakijoita. Henkilöstöpulan helpottamiseksi erityi-
sesti varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkoja ja erityisopetta-
jiksi kouluttautumista pyritään lisäämään. Lisäksi kaupunki tukee var-
haiskasvatuksen lastenhoitajaksi tai opettajaksi pätevöitymistä työn 
ohessa. 

Helsingin vetovoimaisuutta työnantajana parannetaan mm. kehittämällä 
henkilöstön palkkausta ja perehdytystä. Varhaiskasvatuksen palkkaus 
on keskeisellä sijalla kaupungin palkkakehitysohjelmassa ja uusille 
opettajille on käytössä 2 000 euron kannustinpalkkio. Uusia opettajia ja 
lastenhoitajia perehdytetään kahden päivän ajan ennen lapsiryhmä-
työssä aloittamista.  

Henkilöstön pitovoimaa parannetaan mm. tukemalla työssä jaksamista 
riittävillä sijaisresursseilla. Vuoden 2022 alusta Seuren varahenkilöiden 
määrää on lisätty 20:llä ja neljällä varhaiskasvatusalueelle on palkattu 
kokeiluna 20 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden omaa-
vaa varahenkilöä nopean avun toimintaan, joka mahdollistaa tutut sijai-
set niihin päiväkoteihin, joissa sijaista tarvitaan kaikkein eniten. Nopean 
avun toiminta sisältyy kasvatus- ja koulutuslautakunnan 2023 talousar-
vioesitykseen. 

Aktiivisia toimia varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyyden, saatavuu-
den ja pysyvyyden turvaamiseksi jatketaan. Opettajien ja erityisesti eri-
tyisopettajien saatavuuden parantaminen on tärkeää myös lapsen kol-
mitasoisen tuen toteuttamiselle.  

Pormestari on asettanut 14.2.2022 (22 §) varhaiskasvatuksen henkilös-
tön saatavuuden koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä on mm. etsiä 
ratkaisuja ja muodostaa linjauksia, joilla vaikutetaan 
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henkilöstötilanteeseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Koordinaa-
tioryhmä selvittää tarkemmin eri toimenpiteiden tarkoituksenmukai-
suutta ja kustannustehokkuutta varhaiskasvatuksen henkilöstön pito- ja 
vetovoimatekijänä. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö on myös kaupunkiyhteisen työvoiman 
saatavuuden hankkeen (2022–2025) keskeinen kohderyhmä. Hank-
keessa rakennetaan työpolkuja kaupungin tehtäviin esimerkiksi työttö-
mille työnhakijoille ja alanvaihtajille sekä edistetään kansainvälistä rek-
rytointia ja vaikutetaan edunvalvonnan keinoin ratkaisuihin, joilla voi-
daan ennakoivasti vahvistaa työvoiman saatavuutta myös tulevaisuu-
dessa. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden haasteisiin vastaaminen 
ja inkluusion tavoitteiden toteuttamisen vahvistaminen on huomioitu 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 talousarviossa. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy loppuvuodesta käyttösuunni-
telman yhteydessä tähän varattujen määrärahojen tarkemman kohden-
tamisen. Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroihin varattua palkkake-
hitysohjelman jatkamiseen tarkoitettua määrärahaa on kasvatettu. 
Palkkakehitysohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota aloihin, jossa 
työvoiman saatavuuden haasteet ovat suurimmat sekä kaupungin kai-
kista pienipalkkaisimpien työntekijäryhmien palkkauksen vahvistami-
seen. Kaupunginhallitus päättää palkkakehitysohjelmasta vuoden 2023 
aikana. 

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosas-
ton kanssa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 235 

HEL 2022-003312 T 00 00 03 
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Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Petra Ma-
linin talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuu-
den parantamiseksi ja kolmiportaisen tuen turvaamiseksi seuraavan 
lausunnon: 

Varhaiskasvatuslakiin on lisätty 1.8.2022 alkaen luku 3a, joka sisältää 
lapsen oikeuden varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen ja määrit-
telee lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen, lapsen 
tuen toteutuksen, lapselle annettavat tukipalvelut, tuen tarpeen arvioin-
nin sekä päätöksen tuesta ja tukipalveluista. 1.8.2022 voimaan tulleissa 
valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, 
että varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapselle on oikeus saada 
yleistä, tehostettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa 
on säädetty. 

Päätöksen tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista tekee 
varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta. Varhaiskasva-
tuksen järjestäjän on tehtävä hallintopäätös, joka perustuu tuen tarpeen 
arviointiin. Helsingissä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista noin 4 
%:lle tulee tehdä tehostetun tuen ja noin 1 %:lle erityisen tuen hallinto-
päätös syksyn 2022 aikana. Lisäksi esiopetusta täydentävän varhais-
kasvatuksen osalta tehostetun tuen päätös tulee tehdä noin 10 %:lle ja 
erityisen tuen päätös noin 4 %:lle lapsista. Yhteensä päätöksiä on teh-
tävä noin 1 900 lapselle. 

Tukea on annettava viivytyksettä, kun tuen tarve on ilmennyt. Lapsen 
tuen tulee olla pedagogisesti suunniteltu ja toteutettu moniammatilli-
sesti eri ammattilaisten toimesta. Opettajien ja erityisesti erityisopetta-
jien vakanssien täyttämättä jääminen vaarantaa lapsen kolmitasoisen 
tuen toteutumisen. Henkilöstön saatavuuden parantamiseen tulee jat-
kossakin resursoida riittävästi. 

Henkilöstön saatavuuden turvaaminen 

Lapsen tuen tulee olla pedagogisesti suunniteltu ja toteutettu moniam-
matillisesti. Tehtäväänsä kelpoiset varhaiskasvatuksen opettaja ja var-
haiskasvatuksen erityisopettaja ovat avainasemassa lapsen tuen tar-
peen arvioinnissa ja sen toteuttamisessa yhdessä muun lapsen kasvat-
tajatiimin kanssa. Pula koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista ja 
erityisopettajista asettaa haasteita henkilöstön riittävälle osaamiselle ja 
lapsen tuen toteutumiselle. 

Helsinki tekee aktiivisesti töitä henkilöstön veto- ja pitovoiman eteen ja 
henkilöstötilannetta seurataan säännöllisesti. Aktiivinen yhteistyö kor-
keakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa jatkuu, jotta 
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varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkoja saataisiin lisättyä ja 
varmistettua myös varhaiskasvatuksen erityisopettajien riittävä saata-
vuus. Helsinki tukee työnantajana varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi 
tai opettajaksi pätevöitymistä työn ohessa. Lisäksi käytössä on ollut 
vuoden 2022 alusta uusille opettajille 2000 euron kannustinpalkkio 
sekä uusille opettajille ja lastenhoitajille kahden päivän perehdytys en-
nen lapsiryhmätyössä aloittamista. Varhaiskasvatuksen palkkauksissa 
seurataan kaupungin palkkakehitysohjelmaa. 

Riittävä sijaisresurssi tukee henkilöstön työssä jaksamista sekä lapsen 
tuen toteutumisen myös niinä päivinä, kun henkilöstöllä on yllättäviä 
poissaoloja. Seuren varahenkilöidenmäärää on vuoden 2022 alusta li-
sätty 20 henkilöllä, jonka lisäksi toimialalla on aloittanut nopean avun 
toiminta kokeiluna neljällä varhaiskasvatusalueella vuoden 2022 alusta, 
jossa työskentelee 20 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden 
omaavaa varahenkilöä. Nopean avun toiminnassa tuttuja sijaisia on 
mahdollista päivittäin kohdistaa niihin päiväkoteihin, joissa sijaista tarvi-
taan kaikkein eniten. Toiminta on saanut henkilöstöltä hyvää palautetta. 

Kustannusvaikutukset 

Mahdollisen varhaiskasvatuksen lisähenkilöstön palkkaaminen, avusta-
jaresurssin tarpeen lisääntyminen sekä yksityisessä varhaiskasvatuk-
sessa tarvittavien rakenteellisten tukimuotojen lisäksi ohjaus, konsul-
tointi ja hallintopäätösten valmistelu sekä mahdolliset muutoksenhaut 
aiheuttavat lisäkustannuksia. Lisäksi kustannuksia syntyy tehostetusta 
ja erityisestä tuesta tehtävistä hallintopäätöksistä, niitä edeltävästä tuen 
tarpeen arvioinnista, huoltajien osallisuudesta tuen tarpeen arvioinnissa 
sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. 

Helsingin kaupunki tulee saamaan vuosittain arviolta 1,5 miljoonaa eu-
roa 
korvausta tuen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista osana kuntien 
peruspalveluiden valtionosuutta yleiskatteellisena rahoituksena. 

Kolmitasoisen tuen lisääntyneeseen resurssitarpeeseen ja muun mu-
assa varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien palkkaamiseen 
on laskettu tarvittavan valtionavustuksen lisäksi 1,5 miljoonaa euroa, 
koska hallituksen kustannuslaskelmat eivät sisällä tehostetun tuen hal-
lintopäätöksiä ja resursointia. Lapselle annettava tehostettu tuki on 
otettava huomioon lisäksi lasten tai henkilöstön lukumäärässä, jollei 
päiväkodissa ole tukea saavaa lasta varten avustajaa. 

Helsingin kaupunki on saanut vuodelle 2023 opetus- ja kulttuuriministe-
riön myöntämää avustusta inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja kolmita-
soisen tuen kehittämiseen 4 312 000 euroa, johon sisältyy 862 400 eu-
ron omavastuuosuus. Avustuksen käyttö kohdennetaan 
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täydennyskoulutukseen sekä henkilöstön palkkaamiseen varhaiskasva-
tuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseen. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa vuo-
delle 2023 ei ole varauduttu aloitteen mukaisille lisämäärärahatarpeille. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee tärkeänä, että toimiala jatkaa 
aktiivisia toimia sen eteen, että varhaiskasvatuksen henkilöstön riittä-
vyys turvataan. 

Käsittely 

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Petra Malin: Uusi kappale: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee tärkeänä, että toimiala jatkaa 
aktiivisia toimia sen eteen, että varhaiskasvatuksen henkilöstön riittä-
vyys turvataan. 

Kannattaja: Sini Korpinen 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen yksimielisesti. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Henrietta Suomalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22759 

henrietta.suomalainen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BD9BF048C-0798-CE45-A3E8-835F91B0000D%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B97B68C2C-CAC5-C0F8-B0B3-833AB4100005%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantaminen ja kolmiportaisen 
tuen turvaaminen

Varhaiskasvatuksen tilanne ja henkilöstön saatavuus ovat herättäneet huolta Helsingissä jo pidem-
män aikaa. Työntekijöiden saatavuuden parantamiseksi on toivottu tukea muun muassa palkkoihin, 
sijaisiin, työvaatteisiin ja ryhmäkokojen pienentämiseen. Myös kolmiportaista oppimisen tukea ollaan 
päivittämässä varhaiskasvatuksen osalta. Lapsilla on jo ennen päivitystä ollut oikeus tukeen, mutta tu-
levan lakimuutoksen myötä perusteisiin määritellään entistä tarkemmin kolmiportaisen tuen mallin 
mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2023 budjettiin osoitetaan 5 miljoonan euron 
määräraha varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuutta parantaviin toimenpiteisiin ja kolmiportaisen 
tuen saatavuuden turvaamiseen. 

Helsingissä 02.03.2022

Malin Petra

Valtuustoryhmän varapuheenjoh-
taja

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

(1 + 14 allekirjoitusta)

Hagman Sandra Arhinmäki Paavo

Kolehmainen Laura Hiltunen Titta

Korkkula Vesa Nuorteva Johanna

Holopainen Mari Nevanlinna Tuomas

Vepsä Sinikka Kopra Pia

Wallgren Thomas Majok Ajak

Honkasalo Veronika Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite koskien 
jalkakäytävien puhtaanapidon siirtämisestä taloyhtiöille ja 
kiinteistöveron alentamisesta 

HEL 2022-003313 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulisi selvit-
tää, onko jalkakäytävien puhtaanapito mahdollista siirtää taloyhtiöille ja 
tällöin vastaavasti alentaa kiinteistöveroa. 

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että katujen talvikunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty 
kunnossapitolaissa (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- 
ja puhtaanapidosta 15.7.2005, 4 § ja 10 §). Tontin kohdalla olevan jal-
kakäytävän talvikunnossapito, tonttiliittymän kunnossapito sekä kadun 
puhtaanapito kadun keskiviivaan asti, sisältyvät tontin omistajan velvol-
lisuuksiin.  

Helsingin kaupunginhallitus päätti 12.11.2001 § 1493, että kaupunki ot-
taa huolehtiakseen kunnossapitolain mukaisesti tonttien omistajille kuu-
luvista kadunhoitovelvollisuuksista esikaupunki-alueilla vuoteen 2006 
mennessä. Kadunhoitovelvollisuuksien siirtäminen saatiin toteutettua 
vuonna 2009 kaikilla esikaupunkialueilla. Kokeilualueena oli Etu-Töölö, 
jonka katualueet on siirretty jo vuonna 1998 Helsingin kaupungin huo-
lehtimisvelvollisuuteen. Kaupunginhallitus päätti 12.11.2012 § 1270, 
että kaupunki laajentaa katujen kokonaisvastuullista hoitoa vaiheittain 
kantakaupungin alueelle. Kokonaisvastuuhoitoa on laajennettu vuonna 
2015, jolloin kokonaisvastuulliseen kunnossapitoon siirryttiin Vanhan-
kaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Pasilan alueilla sekä vuonna 2016, 
jolloin kokonaisvastuulliseen kunnossapitoon siirryttiin Laakson, Mei-
lahden, Ruskeasuon ja Taka-Töölön alueilla. Kaupunginhallituksen 
päätöksessä esitettyä osittaisvastuuhoitoa selvitetään, missä kaupunki 
ottaisi vastuulleen vain lumenkuljetuksen ja katualueiden kevätpesun. 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti ottaa Katajanokan kaupunginosan osittaiseen kokonaisvastuu-
hoitoon 1.10.2019 alkaen, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hy-
vin toimintamalli soveltuu kantakaupungin oloihin. Kokemusten perus-
teella päätetään erikseen jatkotoimista. 

Tällä hetkellä kunnossapitolain mukaiset tonttien omistajille kuuluvat 
kadunhoitovelvollisuudet ovat voimassa suurimmassa osassa kanta-
kaupungin alueella. Kaupunki laskuttaa kiinteistönomistajia kunnossa-
pitolaskun muodossa kiinteistöille lain mukaan kuuluvista töistä. Muut 
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katualueen kunnossa- ja puhtaanapidon kustannukset rahoitetaan ve-
rovaroin.  

Kiinteistövero lasketaan kiinteistön arvon perusteella, johon sisältyvät 
rakennukset ja maapohja, joiden arvo määritetään valtiovarainministe-
riön ja verohallinnon säännösten perusteella. Kiinteistövero otettiin 
käyttöön vuonna 1993 korvaamaan hajanaista kiinteistöihin kohdistu-
vaa verotusta. Kiinteistövero korvasi kiinteistöjen harkintaverotuksen, 
asuntotulon verotuksen ja katumaksun. Samassa yhteydessä poistettiin 
manttaalimaksu. Kiinteistöverolla ei kateta kokonaisvastuuhoitoa, joten 
sitä ei voida alentaa aloitteessa mainitulla tavalla. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900 

markku.riekko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 484 

HEL 2022-003313 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Kaupunkiympäristölautakunta totesi kaupunginhallitukselle että nykyi-
sillä kokonaisvastuualueilla ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Käynniste-
tyillä talvihoidon kehittämistoimenpiteillä pystytään merkittävästi vaikut-
tamaan katujen ja jalkakäytävien laatutasoon. Laatutason nostaminen 
edellyttää riittäviä määrärahoja. Kokonaisuudessaan talousarvioesityk-
sen kiristyminen tulee kuitenkin heikentämään talvikunnossapidon laa-
tua yleisesti. 

Tonttien omistajille kuuluvat kadunhoitovelvollisuudet 

Tonttien omistajien ja kaupungin välisestä tehtäväjaosta katujen talvi-
kunnossa- ja puhtaanapidossa on säädetty kunnossapitolaissa (laki 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B7628E1E6-ADA4-CAD2-BD16-836494E00007%7D
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kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
15.7.2005, 4 § ja 10 §). Tontinomistajan velvollisuutena on tontin koh-
dalla olevan jalkakäytävän talvikunnossapito (auraus, hiekoitus, ajora-
dalta aurattavan lumen poiskuljettaminen ja hiekoitushiekan poistami-
nen), tonttiliittymän kunnossapito sekä kadun puhtaanapito kadun kes-
kiviivaan asti. Myös liikenteen varoittaminen vaaraa aiheuttavasta vau-
riosta sekä siitä ilmoittaminen viranomaiselle kuuluu tontinomistajan 
velvollisuuteen. 

Kokonaisvastuuhoidon laajentuminen esikaupunkialueille 

Helsingin kaupunginhallitus päätti 12.11.2001 § 1493, että kaupunki ot-
taa huolehtiakseen kunnossapitolain mukaisesti tonttien omistajille kuu-
luvista kadunhoitovelvollisuuksista esikaupunkialueilla vuoteen 2006 
mennessä. Kadunhoitovelvollisuuksien siirtäminen saatiin toteutettua 
vuonna 2009 kaikilla esikaupunkialueilla. Kokeilualueena oli Etu-Töölö, 
jonka katualueet on siirretty jo vuonna 1998 Helsingin kaupungin huo-
lehtimisvelvollisuuteen. 

Kaupunginhallitus päätti 12.11.2012 § 1270, että kaupunki laajentaa 
katujen kokonaisvastuullista hoitoa (jäljempänä kokonaisvastuuhoito) 
vaiheittain kantakaupungin alueelle. 

Kokonaisvastuuhoitoa on laajennettu kahdesti. Vuonna 2015 kokonais-
vastuulliseen kunnossapitoon siirryttiin Vanhankaupungin, Kumpulan, 
Toukolan ja Pasilan alueilla. Vuonna 2016 kokonaisvastuulliseen kun-
nossapitoon siirryttiin Laakson, Meilahden, Ruskeasuon ja Taka-Töölön 
alueilla. 

Parhaillaan tutkitaan Khn päätöksessä esitettyä osittaisvastuuhoitoa, 
missä kaupunki ottaa vastuulleen vain lumenkuljetuksen ja katualuei-
den kevätpesun, josko kaupungin velvollisuuksien laajentamisessa 
edettäisiin vaihtoehtoisella keveämmällä tavalla. 

Kokonaisvastuun ottamisella katujen talvihoidossa ja puhtaanapidossa 
on pyritty varmistamaan yhtenäinen kunnossapidon palvelutaso, tehos-
tamaan toimintaa ja selkeyttämään toimijoiden vastuita. Vastuutahojen 
monilukuisuus ja epäselvyys kadunhoitovelvollisuuksista sekä niiden 
rajoista saattavat johtaa laatupuutteisiin. Kunnossapidon laatutason tu-
lee olla saman hoitoluokan väylillä tasalaatuista, eikä laatueroja tulisi 
esiintyä kiinteistöjen ja kaupungin vastuurajoilla. Kiinteistön puhtaa-
napitovelvollisuus ulottuu kadun keskilinjaan asti kunnossapitolaissa 
määritellyin rajoittein. Monet kiinteistöjen omistajat ja isännöitsijät ei ole 
selvillä omista kadunhoitovelvoitteistaan, jolloin ajoradan puhtaanapito 
jää usein kokonaan hoitamatta. 
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Kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö- ja valvontayksikkö val-
voo kiinteistönomistajille kuuluvien kadunhoitovelvollisuuksien toteutu-
mista. 

Nykyinen tilanne kokonaisvastuuhoidossa 

Tällä hetkellä kunnossapitolain mukaiset tonttien omistajille kuuluvat 
kadunhoitovelvollisuudet ovat voimassa suurimmassa osassa kanta-
kaupungin alueella. Nykyiset kokonaisvastuuhoidon alueet on esitetty 
kartalla, liite 1. 

Kaupungilla on lain mukaan mahdollisuus siirtää kiinteistöille kuuluvat 
kadunhoitotehtävät itselleen joko osittain tai kokonaan. Kunnossapito-
laissa edellytetään, että pientalovaltasilla alueilla kunnan tulee ottaa 
tonttien omistajien tehtävät hoitaakseen, mikäli lain mukaista riittävää 
tasoa ei saavuteta, taikka jos kunnossapitotehtävät jakautuvat alueen 
tontinomistajien kesken erityisen epätasapuolisesti. Edellytyksenä kui-
tenkin on, että kunnossapito voidaan järjestää tarkoituksenmukaisena 
alueellisena kokonaisuutena ja että alue soveltuu koneelliseen kunnos-
sapitoon. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti ottaa Katajanokan kaupunginosan osittaiseen kokonaisvastuu-
hoitoon 1.10.2019 alkaen. Päätös koskee seuraavia kunnossapitolain 4 
§:n mukaan tontinomistajalle kuuluvia tehtäviä:

− jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneiden lumivallien poistami-
nen

− liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen jalka-
käytävältä

Tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin toimintamalli soveltuu kanta-
kaupungin oloihin. Toimintamallista on tarkoitus kerätä sekä urakoitsi-
jalta että asukkailta kokemuksia, joiden perusteella päätetään erikseen 
jatkotoimista. 

Tontinomistajilta perittävät katujen talvihoidon ja puhtaanapidon kustannukset 

Kiinteistövero lasketaan kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistöön sisäl-
tyvät rakennukset ja maapohja. Niiden arvo määritetään valtiovarainmi-
nisteriön ja verohallinnon säännösten perusteella. Kiinteistövero otettiin 
käyttöön vuonna 1993 korvaamaan hajanaista kiinteistöihin kohdistu-
vaa verotusta. Kiinteistövero korvasi kiinteistöjen harkintaverotuksen, 
asuntotulon verotuksen ja katumaksun. Samassa yhteydessä poistettiin 
manttaalimaksu. Kiinteistöveroilla ei kateta kokonaisvastuuhoitoa, joten 
sitä ei voida alentaa.  
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Kaupunki on ottanut kiinteistöjen vastuulla olevat katujen talvikunnos-
sapito- ja puhtaanapitotyöt kokonaisvastuuhoidon piiriin lukuun otta-
matta suurinta osaa kantakaupungin aluetta. Kaupunki laskuttaa kiin-
teistönomistajia kunnossapitolaskun muodossa kiinteistöille lain mu-
kaan kuuluvista töistä. Oikeudenmukaisuuden periaatteen nojalla kaik-
kia esikaupunkialueiden kiinteistöjä laskutetaan – myös niitä, joiden 
tontin kohdalla ei ole jalkakäytävää – koska jalkakäytäviä käyttävät 
kaikki alueella asuvat ja liikkuvat. Muut katualueen kunnossa- ja puh-
taanapidon kustannukset rahoitetaan verovaroin. 

Katujen kunnossapitomaksulla perittävät kustannukset syntyvät kau-
pungin kaikkien kokonaisvastuuhoitoon ottamiensa alueiden vuosi- ja 
urakkasopimusten hintojen perusteella. Tontinomistajalta perittävä ka-
dun kunnossapitomaksu ei koske yksittäisen tontin kohdalla olevan ka-
tualueen tai yksittäisen kadun töitä, vaan se muodostuu edellä maini-
tuin tavoin alueellisen kokonaisuuden vuosittaisista kustannuksista. 
Tontinomistajilta perittävien kustannusten määrä tarkistetaan säännölli-
sesti ja tarvittaessa tarkistetaan kunnossapitotaksaa koskevalla päätök-
sellä. 

Katujen talvihoidon kehittäminen 

Uusissa urakkasopimuksissa talvihoidon laatuvaatimuksia on kiristetty 
merkittävästi mm. lumenpoiston osalta. Talvihoidon tuotekortin laatu-
vaatimuksiin on kiinnitetty huomiota ja mm. lumen ja sohjon poiston 
lähtökynnystä pudotettiin 2 cm:llä kaikissa kunnossapitoluokissa. Asun-
tokaduilla toimenpideaikaa tiukennettiin kolmesta vuorokaudesta kah-
teentoista tuntiin. 

Katujen talvihoitoa kehitetään tulevina vuosina merkittävästi. 

Uusien pysäköintiperiaatteiden mukaisesti esikaupunkien asuinaluei-
den tonttikaduilla kadun varressa tapahtuvaa pysäköintiä muutetaan 
siten, että jalkakäytävät pystytään auraamaan tehokkaasti. Toispuolista 
pysäköintiä siirretään tarpeellisilta osin jalkakäytävän vierestä kadun 
vastakkaiselle puolelle. Molemminpuolisen pysäköinnin ollessa ky-
seessä mahdollistetaan jalkakäytävän auraaminen vähintään maanan-
taista perjantaihin työvuoron aikana.  

Lumenhallinnan toimintavaihtoehdot -kehittämishankkeen myötä esite-
tään jo tulevalle talvelle uusien lumenvastaanottopaikkojen suunnittelu, 
uusia ratkaisuja lumen varastointiin sekä käynnistetään uudentyyppis-
ten lumensulatuslaitteiden kokeilu kantakaupungin alueella. 

Jalkakäytävien talvihoito 
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Kantakaupungin alueella Etu-Töölössä kokonaisvastuuhoidon kokeilu-
luontoinen menettely aloitetiin vuonna 1998. Kaupunginhallituksen pää-
tettyä vuonna 2001, että kokonaisvastuuhoitoon siirretään kaikki esi-
kaupunkialueet, selvitettiin Etu-Töölön kokeilualueen kiinteistöjen omis-
tajilta kadunhoitovelvollisuuksien palauttamista. Alueella järjestettiin 
kaksi kyselyä, joista ensimmäisessä kyselyssä lähes 75 % vastan-
neista halusi kokeilussa olevan menettelyn vakinaistettavan. Toisessa 
kyselyssä neljän kokeiluvuoden jälkeen selvitettiin uudelleen tonttien 
omistajien sekä taloyhtiöiden kantaa. Kyselyssä menettelyn jatkamisen 
kannalla oli n. 67 % vastanneista. Vuonna 2005 yleisten töiden lauta-
kunnan päätöksellä Etu-Töölön kokonaisvastuuhoito vakinaistettiin. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Pekka Isoniemi, yksikön päällikkö: 310 38414 

pekka.isoniemi(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B6252E40D-E270-C0C1-A9FB-832182400006%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Jalkakäytävien puhtaanapito

Helsingin tulisi selvittää, onko kaupungilla mahdollista siirtää jalkakäytävien puhtaanapitoa taloyhtiöil-
le, ja tällöin vastaavasti mahdollisuutta alentaa vastaavasti kiinteistöveroa. 

Helsingissä 02.03.2022

Nygård-Peltola Mia

Jäsen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

(1 + 0 allekirjoitusta)

.



Helsingin kaupunki Esityslista 48/2022 83 (168) 
Kaupunginhallitus 

Asia 
31.10.2022 

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 FI02012566 

Valtuutettu Sinikka Vepsän ja 4 muun valtuutetun 
talousarvioaloite Koillis-Helsingin liikenneturvallisuuden 
parantamisesta 

HEL 2022-003316 T 00 00 03 

Päätösehdotus 
Talousarvioaloitteessa esitetään vuoden 2023 talousarvioon määrära-
haa Koillis-Helsingin alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi seu-
raavilla ehdotuksilla: kiertoliittymän rakentaminen Puistolantien ja Suur-
metsäntien risteykseen, liikennevalojen lisääminen Puistolantien ja 
Koudantien risteykseen, liikennevalojen lisääminen Suuntimotielle 
Suuntimonpuiston Monitoimitalon kohdalle sekä kiertoliittymän rakenta-
minen Tullivuorentien ja Tattariharjuntien risteykseen. 

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että Puistolantien ja Suurmetsäntien risteyksessä eikä myös-
kään Tullivuorentien ja Tattariharjuntien risteyksessä ole nykyisellään 
tilaa kiertoliittymälle. Puistolantien ja Koudantien risteyksessä sekä 
Suuntimotiellä Monitoimitalon kohdalla liikennemäärät ja nopeusrajoi-
tukset ovat alhaisia, mikä ei puolla liikennevalojen toteuttamista kysei-
sillä katualueilla. Puistolantien ja Koudantien risteyksen liikenneturvalli-
suutta parannetaan toteuttamalla risteykseen suunnitellut tyynyhidas-
teet. 

Aloitteessa ehdotetut hankkeet eivät sisälly vuoden 2023 talousarvioon. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mikko Keskinen, investointipäällikkö vs., puhelin: 31015730 

mikko.s.keskinen(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 489 

HEL 2022-003316 T 00 00 03 

Lausunto 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B70EAADD8-DD8B-C19C-9779-836495500004%7D
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Liikenneympyrälle eli kiertoliittymälle ei ole nykyisellä katualueella tilaa 
Suurmetsäntien ja Puistolantien risteyksessä, joten toteuttaminen vaa-
tisi asemakaavan muutoksen. Nykytilanteessa Suurmetsäntien ylittä-
villä suojateillä on keskisaarekkeet ja jalankulkijalla on ylitettävänä yh-
destä kahteen ajokaistaa kerrallaan riippuen suojatiestä. Nopeusrajoi-
tus laskettiin Suurmetsäntiellä vuonna 2019 60 km/h:stä 50 kilometriin 
tunnissa. Puistolantien nopeusrajoitus on 40 km/h ja risteyshaaran suo-
jatiellä on myös keskisaareke. Jalankulkija ylittää yhden kaistan kerral-
laan. Vuosina 2012–2021 ei ole sattunut yhtään poliisin tietoon tullutta 
jalankulkijaonnettomuutta kyseisessä risteyksessä. Sen sijaan Puisto-
lantien risteyshaaran pyörätien jatkeella on sattunut neljä pyöräonnetto-
muutta kyseisellä ajanjaksolla. Onnettomuudet ovat tyypillisiä vastaa-
vissa kaksisuuntaisen pyörätien ja sivukadun välisissä risteyksissä. On-
gelmaa voisi parantaa yksisuuntaisten pyöräteiden rakentamisella, 
jotka onkin esitetty pyöräliikenteen tavoiteverkossa. Suurmetsäntielle 
on suunniteltu myös Viikin–Malmin pikaraitiotien reittiä. Alustavissa 
yleissuunnitelmaluonnoksissa Suurmetsäntien linjaus muuttuisi ja Puis-
tolantien risteykseen tulisi raitiovaunupysäkki. Risteys on esitetty kolmi-
haaraisena risteyksenä nykyisen järjestelyn tapaan, mutta risteyksen 
mitoitus muuttuisi tiukemmaksi, mikä parantaisi myös turvallisuutta. 
Raitiotie kulkisi kadun keskellä omalla kaistallaan. Pyöräliikennejärjes-
telyjä muutettaisiin samalla yksisuuntaisiksi. Pikaraitiotien linjauksesta 
ja toteutuksesta päätetään myöhemmin. Sopivaa risteysjärjestelyä tut-
kitaan tarkemman suunnittelun edetessä. Liikenneympyrän rakentami-
nen ei tässä vaiheessa ole taloudellisesti kannattavaa, jos järjestely 
jouduttaisiin uusimaan mahdollisen pikaraitiotien rakentamisen yhtey-
dessä. 

Puistolantie on alueellinen kokoojakatu, jonka nopeusrajoitus on alen-
nettu pistemäisesti 30 kilometriin tunnissa Koudantien risteyksen mo-
lemmin puolin ja liikennemäärä on arviolta noin 5000 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Koudantien nopeusrajoitus on 30 km/h ja arvioitu liikenne-
määrä muutamia satoja ajoneuvoja vuorokaudessa. Risteyksen koh-
dalla sekä liikennemäärät että nopeusrajoitukset ovat alhaisia, mikä ei 
puolla liikennevalojen toteuttamista risteykseen. Liikennevalot saattavat 
myös aiheuttaa hiljaisen liikenteen kaduilla punaista päin ajamista ja 
kävelyä, mikä lisää onnettomuusriskiä. Risteyksessä ei ole tapahtunut 
poliisin tietoon tulleita jalankulkijaonnettomuuksia 10 vuoden tarkastelu-
jaksolla. Puistolantielle on hyväksytty vuonna 2003 liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi liikenteen ohjaussuunnitelma, jonka yhteydessä on 
poistettu kääntymiskaista Puistolantieltä Koudantien eteläpuolelta ja 
levennetty keskisaareketta. Suunnitelmassa on esitetty myös tyynyhi-
dasteet Puistolantielle molempiin ajosuuntiin Koudantien molemmille 
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puolille. Tyynyhidasteita ei ole kuitenkaan rakennettu suunnitelman 
muun toteuttamisen yhteydessä. Tyynyhidasteilla parannetaan tehok-
kaasti suojatien ja muun risteysalueen turvallisuutta, joten niiden toteut-
tamista esitetään vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa. 

Suuntimotielle on rakennettu vuoden 2021 aikana koululle johtavan 
suojatien kohdalle uudet liikennejärjestelyt, jossa linja-autopysäkit on 
siirretty saman suojatien yhteyteen ajoratapysäkeiksi. Suojatie on va-
rustettu keskisaarekkeella. Ajoratapysäkit rauhoittavat autoliikenteen 
nopeuksia. Suuntimotien nopeusrajoitus on koulun kohdalla 40 km/h. 
Suuntimotien liikennemäärä vuoden 2017 liikennelaskennassa oli noin 
5900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suojatiellä ei ole sattunut vuosien 
2012–2021 välillä poliisin tietoon tulleita jalankulkijaonnettomuuksia. 
Vastaavin perustein kuin edellä mainitussa Puistolantien tapauksessa, 
melko alhainen liikennemäärä ei perustele liikennevalojen tarvetta. 
Valo-ohjaamaton suojatie tarjoaa jalankulkijalle sujuvamman kadunyli-
tysmahdollisuuden, ja keskisaareke yhdessä ajoratapysäkkien kanssa 
helpottavat kadun ylittämistä. 

Liikenneympyrälle eli kiertoliittymälle ei ole nykyisellä katualueella tilaa 
Tattariharjuntien ja Tullivuorentien risteyksessä, joten toteuttaminen 
vaatisi asemakaavan muutoksen. Parhaillaan on käynnissä yksisuun-
taisten pyöräteiden suunnittelu Tattariharjuntielle välille Malmin kalmis-
totie–Valuraudantie. Yksisuuntaiset pyörätiet vaativat lisätilaa katualu-
eeseen Tullivuorentien ja Valuraudantien välillä, minkä vuoksi suunnit-
telu liitetään Sepänmäen asemakaavan muutokseen, jolloin Tattarihar-
juntien katualuetta voidaan hieman leventää. Tattariharjuntien ja Tulli-
vuorentien risteyksessä voidaan tutkia liikenneympyrävaihtoehtoa, jos 
se on liikenteellisesti järkevää, mutta liikenneympyrän kohdalla joudut-
taisiin louhimaan kalliota melko laajalta alueelta. Tattariharjuntien ja 
Tullivuorentien risteyksessä on tapahtunut vuosien 2012–2021 välillä 
neljä poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Kaikki onnettomuu-
det ovat olleet moottoriajoneuvojen välisiä eikä niissä ole ollut henkilö-
vahinkoja. Määrä on koko kaupungin mittakaavassa pieni vertailtaessa 
kaikkien risteyksien onnettomuusmääriä. Näkemäolosuhteet risteyk-
sessä eivät ole parhaat mahdolliset, mutta maastossa tehdyn havain-
nointikäynnin mukaan riittävät risteävän liikenteen havaitsemiseksi. 
Tattariharjuntien liikennemäärä oli vuoden 2019 laskennassa noin 13 
000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tullivuorentien liikennemäärä oli vuo-
den 2015 laskennassa noin 3400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Risteyk-
sen liikenteellinen merkitys ja liikennemäärät vähenevät tulevaisuu-
dessa, kun uusi Ilmasillantie rakennetaan Lahdenväylän ylittävän Ilma-
sillan ja Malmin entisen lentokentän uuden asuinalueen välille. Liiken-
neympyrän rakentaminen ei siten tässä vaiheessa ole taloudellisesti 
kannattavaa, kun alueen muu liikennesuunnittelu on vielä käynnissä. 
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Aloitteessa ehdotetut hankkeet eivät edellä mainituista syistä sisälly 
vuoden 2023 talousarvioehdotukseen. Puistolantien ja Koudantien ris-
teykseen suunnitellut tyynyhidasteet sisältyvät talousarvioehdotukseen. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri: 31037054 

jussi.yliseppala(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BFAA69C02-1AE3-C115-8F1A-832182900007%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Koillis-Helsingin liikenneturvallisuuden parantaminen

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme vuoden 2023  budjettiin lisättävän määrärahan Koillis-
Helsingin alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi seuraavilla ehdotuksilla :

Kiertoliittymän rakentaminen Puistolantien ja Suurmetsäntien risteykseen. Liikenne Suurmetsäntiellä 
on erittäin vilkasta etenkin ruuhka-aikoina. Malmin lentokenttää kiertävä ulkoilureitti on vilkkaassa käy-
tössä ympärivuoden samoin kuin Alppikylän mäki talvisin mäenlaskussa. Ulkoilijat ja lapset ylittävät 
suojatien juuri tässä risteyskohdassa ja kiertoliittymä lisäisi autoilijoiden sekä tietä ylittävien turvalli-
suutta.

Liikennevalojen lisääminen Puistolantien ja Koudantien yhtymäkohtaan. Puistolan Peruskoulun 730 
oppilasta sekä Puistolan Liikuntahallin lukuisat harrastajat ylittävät tämän etenkin ruuhka-aikoina vilk-
kaan tien. 

Liikennevalojen lisääminen Suuntimopuiston Monitoimitalon  Suuntimontien ylittävälle kohdalle liiken-
neturvallisuuden lisäämiseksi. Monitoimitalossa sijaitsee  tällä hetkellä Maatullin Peruskoulu ja Päivä-
koti Minttu vuoteen 2024 asti. Puistolan Peruskoulu siirtyy monitoimitaloon peruskorjauksen ajaksi 
2024-2026 ja 2026 tiloissa jatkaa vakituisesti Puistolanraitin ala-aste ja päiväkoti sekä suunnitelmien 
mukaan myös kirjasto ja Tapulikaupungin nuoristotalo siirtyvät monitoimitaloon. Liikennevalot tarvi-
taan Suuntimotien vilkkaan liikenteen ja tien huonon näkyvyyden takia  tietä ylittävien lasten , nuorten 
ja aikuisten turvallisuusuuden takaamiseksi.

Kiertoliittymän rakentaminen Tullivuorentien ja Tattariharjuntien risteykseen. Tuo risteys on jo tällä 
hetkellä erittäin ruuhkainen arkisin ja etenkin Tullivuorentieltä Tattariharjuntielle Jakomäen suuntaan 
käännyttäessä näkyvyys on mäen vuoksi huono. Alueen ja risteyksen liikenne lisääntyy jatkuvasti tu-
levaisuudessa.

Helsingissä 2.3.2022
Sinikka Vepsä
Jäsen
Sosiaalidemokraattinen ryhmä

Helsingissä 02.03.2022

Vepsä Sinikka

Jäsen

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 4 allekirjoitusta)

Helal Fardoos Ahmed Mahad

Ahde Hilkka Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Timo Harakan ja 9 muun valtuutetun (kaksi eri aloitetta, 
1+3 ja 1+6 allekirjoittajaa) talousarvioaloite automaattisesta liiken-
neturvallisuusvalvonnasta Oulunkyläntiellä 

HEL 2022-003317 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään automaattisten nopeusvalvontakame-
roiden asentamista Oulunkyläntien suoralle molempiin ajosuuntiin. 

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 
6.11.2018 automaattisen kameravalvonnan sijoittamisperiaatteet ja 
yleissuunnitelman noin 70 uudesta kameravalvontapisteestä. Yleis-
suunnitelman toteuttamiseen on varattu vuosille 2020–2024 yhteensä 
noin miljoona euroa. Osa kohteista on jo rakennettu ja loput toteutetaan 
vuosien 2022–2024 aikana. Suunnitelman kohteet on valittu siten, että 
ne noudattavat mahdollisimman hyvin suunnitelman mukaisia uusia si-
joittamisperi-aatteita. Oulunkyläntie ei sisälly yleissuunnitelmassa valit-
tuihin kohteisiin. 

Oulunkyläntien ympäristöön valmisteilla olevaan kaavahankkeeseen 
liittyvässä alustavassa liikennesuunnitelmaluonnoksessa (Oulunkylän-
tie välillä Maaherrantie-Kotoniityntie) esitetään toimenpiteitä ajonopeuk-
sien rauhoittamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Ratkai-
sut tarkentuvat kaavoituksen ja liikennesuunnittelun edetessä. 

Toive automaattivalvonnasta Oulunkyläntielle on kirjattu kaupunkiym-
päristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelun ylläpitämään listaan, jo-
hon kerätään asukkailta tulleita toiveita uusista kameravalvontakoh-
teista. 

Hankkeeseen ei ole varauduttu vuoden 2023 talousarviossa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mikko Keskinen, investointipäällikkö vs., puhelin: 31015730 

mikko.s.keskinen(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 
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Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 490 

HEL 2022-003317 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Oulunkyläntien liikennemäärä on ollut vuoden 2016 laskennassa 7500–
8500 ajoneuvoa vuorokaudessa (syksyn keskimääräisen arkivuorokau-
den liikenne). Määrä on varsin tyypillinen alueellisen kokoojakadun lii-
kennemäärä, muttei suurimmasta päästä. Poliisin tietoon tulleita liiken-
neonnettomuuksia on tapahtunut vuosina 2012–2016 yhteensä 14 ja 
vuosina 2017–2021 yhteensä kahdeksan, jotka tapahtuivat ajanjakson 
alussa vuosina 2017–2018. Loukkaantumiseen johtaneita onnetto-
muuksia tapahtui neljä vuosina 2012-2016 ja kolme vuosina 2017-
2021. Loput onnettomuuksista johtivat omaisuusvahinkoihin. Vuoden 
2018 jälkeen kadulla ei ole tapahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta on-
nettomuutta. Koko Helsingissä on tapahtunut vuoden 2018 jälkeen yli 
3400 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta (vuoden 2021 loppuun men-
nessä). Nopeusrajoitus on koko kadun osuudella 40 km/h. Oulunkylän-
tien suojatiet on varustettu keskisaarekkeilla ja niillä ei ole tapahtunut 
yhtään jalankulkijaonnettomuutta 10 vuoden tarkastelujaksolla. Sivuka-
tujen risteyksissä on käytetty korotettuja suojateitä. Oulunkyläntien 
pohjoispään liikennejärjestelyjä parannetaan Raide-Jokerin rakentami-
sen yhteydessä. 

Oulunkyläntien ympäristöön on valmisteilla kaavahanke, jossa suunni-
tellaan asuntoja Oulunkyläntien varrelle ja uutta koulua Kirkkoherran-
tien risteykseen. Kaavahankkeen yhteydessä laaditaan liikennesuunni-
telma, joka koskettaa Oulunkyläntietä välillä Maaherrantie – Kotoniityn-
tie. Alustavassa suunnitelmaluonnoksessa esitetään useita parannuk-
sia myös liikenneturvallisuuteen. Ajorataa kavennetaan ja osalle katua 
on suunniteltu korotettua erotuskaistaa erisuuntaisten ajoratojen väliin. 
Ajoradan kaventaminen ja keskikoroke yhdessä ajoratapysäkkien 
kanssa rauhoittavat ajonopeuksia. Kirkkoherrantien risteykseen on 
suunniteltu liikennevalot, jotka parantavat kadun ylittämisen turvalli-
suutta koulureitillä. Lisäksi katuosuudelle on suunniteltu yksisuuntaiset 
pyörätiet, jotka parantavat pyöräilijöiden turvallisuutta etenkin risteyk-
sissä. Kameravalvontapisteen rakentamiseen voidaan varautua hank-
keen katusuunnittelun yhteydessä. Mahdollinen kameravalvontapiste 
on järkevää toteuttaa samalla, kun Oulunkyläntien ympäristön kaava-
hankkeeseen liittyvä liikennesuunnitelma toteutetaan. Potentiaalinen 
valvottava kohde voisi olla esimerkiksi Oulunkyläntien ja 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BB0398476-5A57-C56A-9661-836495600002%7D
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Kirkkoherrantien risteys, jossa voidaan valvoa ajonopeuksien lisäksi 
liikennevalojen noudattamista.  

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.11.2018 au-
tomaattisen kameravalvonnan sijoittamisperiaatteet ja yleissuunnitel-
man noin 70 uudesta kameravalvontapisteestä. Yleissuunnitelman to-
teuttamiseen on varattu vuosille 2020–2024 noin miljoona euroa. Osa 
kohteista on jo rakennettu ja loput toteutetaan vuosien 2022–2024 ai-
kana. Suunnitelman kohteet on valittu siten, että ne noudattavat mah-
dollisimman hyvin uusia sijoittamisperiaatteita.  Koska sijoittamisperi-
aatteet täyttäviä kohteita olisi Helsingissä huomattavasti enemmän kuin 
on mahdollista rakentaa lyhyellä aikavälillä, on suunnitelman laadin-
nassa huomioitu periaatteiden lisäksi alueellista kattavuutta. Tavoit-
teena on, että valvontapisteitä olisi lähes kaikilla tärkeimmillä pääka-
duilla ja koko Helsingin alueella. Alueellisesti kattava sijoittelu ohjaa au-
tojen kuljettajia noudattamaan liikennesääntöjä koko kaupungin alu-
eella, kun valvontapisteitä ei ole keskitetty vain tietyille harvoille ka-
duille ja maanteille. Tällä tavoitellaan ajotapojen muuttumista pitkällä 
aikavälillä, jotta ajonopeuksien taso laskisi koko kaupungissa ja liiken-
nevalojen noudattaminen parantuisi muuallakin kuin valvottavilla katu-
osuuksilla. 

Ehdotettu katu täyttää aloitteessakin mainitut kaupunkiympäristölauta-
kunnan hyväksymät sijoittamisperiaatteet osittain. Kadulla ei ole sattu-
nut paljon onnettomuuksia verrattuna saman tyyppisiin katuihin ja yleis-
suunnitelmaan valittuihin kohteisiin. Oulunkyläntie ei korostu myöskään 
Helsingin kaupungin vuonna 2020 tekemässä liikenneturvallisuusaihei-
sessa asukaskyselyssä tai palautteiden määrässä erityisen ongelmalli-
sena katuna. Katuluokan peruste täyttyy, mutta liikennemäärä on alle 
10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoituksen peruste täyttyy 
myös. Alueellisen perusteen periaatteen (lähistöllä paljon jalankulkua, 
tiivistä asutusta tai erityiskohde kuten koulu) voidaan katsoa myös täyt-
tyvän. Kohteessa ei tällä hetkellä ole liikennevaloja, joten automaatti-
nen valvonta rajoittuu ajonopeuksiin. Muiden liikennerikkeiden valvonta 
on teoriassa mahdollista tieliikennelain mukaan, mutta niiden valvonta 
vaatii enemmän kenttätyötä poliisilta kuin ajonopeuksien ja liikenneva-
lojen noudattamisen valvonta. 

Tähän mennessä toteutettujen kameravalvontapisteiden kustannukset 
ovat vaihdelleet noin 12 000–35 000 euron välillä ja keskimääräinen 
yhden valvontapisteen rakentamisen kustannus on ollut noin 19 000 
euroa. Kustannuksiin vaikuttavat eniten tarvittavien maarakennustöiden 
määrä. Vuoden 2018 yleissuunnitelman mukaiset kohteet täyttävät ny-
kyiset investointimäärärahat, joten uusia kohteita ei nykyisten määrära-
hojen puitteissa voida toteuttaa jättämättä jotain toista kohdetta toteut-
tamatta. Yleissuunnitelman kohteet on valittu yhdessä poliisin kanssa 
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ja suunnitelma on hyväksytty poliittisesti, joten kohteita ei ole perustel-
tua vaihtaa. Uusia kameravalvontapisteitä yleissuunnitelman kohteiden 
lisäksi voidaan mahdollisesti toteuttaa tulevaisuudessa, mutta menette-
lytavoista ja määrärahoista ei ole vielä tehty päätöksiä. Toive auto-
maattivalvonnasta Oulunkyläntielle on kirjattu listaan, johon on kerätty 
asukkailta tulleita toiveita uusista kameravalvontakohteista. Lisäksi Ou-
lunkyläntien ympäristön kaavahankkeen yhteydessä voidaan katusuun-
nittelun yhteydessä tarvittaessa varautua kameravalvontapisteen asen-
nukseen.  

Hanke ei edellä mainituista syistä sisälly vuoden 2023 talousarvioehdo-
tukseen. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri: 31037054 

jussi.yliseppala(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BA8463870-6F70-CB72-8EF3-832182B00000%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Talousarvioaloite automaattisesta liikenneturvallisuusvalvonnasta Oulunkylän-
tiellä

Oulunkyläntie on alueellinen kokoojakatu, jonka nykyisinkin korkea liikennemäärä kasvaa entisestään 
Oulunkylän keskustasuunnitelman, Veräjämäen koulun ja sitä vastapäätä rakennettavien uusien ker-
rostalojen myötä. Nopeusrajoitus on 40 km/h, joka ylittyy asukashavaintojen mukaan yhtä mittaa, eri-
tyisesti noin 700 m pitkällä suoralla (pohjoisesta katsoen Kirkkoherrantien risteyksen ja kiertoliittymän 
välissä), jonka varrelle molempiin suuntiin sijoitettavat kameravalvontapisteet parantaisivat liikenne-
turvallisuutta sekä vähentäisivät jo ennestään huomattavaa melua ja tärinää.
Ylinopeuksien hillitseminen Oulunkyläntiellä on erityisen tärkeää siksi, että tien varteen rakennetaan 
uusi koulu Kirkkoherrantien risteykseen. Nykyisinkin lapset kulkevat Koskelan puutaloalueelta ja Tai-
vaskalliolta Koskelan ala-asteelle ja Juhana Herttuan päiväkotiin Jaalantien loppupään kautta ja jou-
tuvat ylittämään vilkasliikenteisen kadun. Suoralla on myös Oulunkyläntien kenttä, jota käyttävät pää-
asiassa lapsiperheet.
Sekä koulun, Kotopellon uusien kerrostalojen että voimakkaasti kasvavan asemanseudun asukaslii-
kenne tulee lisäämään Oulunkyläntien liikennemääriä entisestään. Liikennemääristä ei ole ei ole tuo-
reita, tarkkoja tietoja ja ennusteita esimerkiksi Oulunkylän keskustasuunnitelman aineistoissa – ne oli-
si syytä päivittää ja julkistaa. Myös melusta, tärinästä ja pakokaasupäästöistä tarvittaisiin ajantasaista 
tietoa ja ennustetta.
Oulunkyläntien suora on nopeuksien takia vaarallinen erityisesti lapsille. Myös näkyvyys on heikko 
varsinkin talvisin aamu- ja iltahämärissä, kun tienvarren pysäköintipaikat on luovutettu hylättyjen ajo-
neuvojen ja peräkärryjen säilytykseen. Runsaslumisena talvena ne muodostavat kaksimetrisiä kinok-
sia suojateiden eteen, jolloin tien ylittäjää on vaikea nähdä autosta. (Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
16.2.22 ponnen kantakaupungin pysäköintirajoituksista. Tulen tekemään aloitteen ajoneuvojen ilmai-
sen säilytyspysäköinnin aikarajoituksesta sekä liikenneturvallisuuden että kaupunkitilan mielekkään 
käytön parantamiseksi.)
Liikenneturvallisuuskamerat voisi sijoittaa pohjoisesta tultaessa Kotoniityntien risteyksen tienoille ja 
etelästä tultaessa ennen Oulunkyläntien kenttää. 
Aloite Oulunkyläntien liikenneturvallisuuden parantamiseksi noudattaa kaupunkiympäristöjaoston 8.7. 
2019 päättämiä periaatteita automaattisen kameravalvonnan sijoittelusta Helsingissä. 
1) Kohteessa on tapahtunut paljon onnettomuuksia ja kohde myös koetaan turvattomaksi. On
onnekasta, jos edelliseltä on vältytty, mutta jälkimmäinen ehto toteutuu täydellisesti.
2) Kohde sijaitsee alueellisella kokoojakadulla ja keskimääräinen liikennemäärä lienee tai ai-
nakin tulee olemaan yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
3) Kohde sijaitsee kadulla, jonka nopeusrajoitus on vähintään 40 km/h
4) Kohteen läheisyydessä on paljon jalankulkua, tiivistä asutusta tai erityiskohde kuten koulu
5) Kohteessa olevalla valvontapisteellä pystyy valvomaan ajonopeuden lisäksi myös ajotapo-
ja ja väistetäänkö pysäkiltä poistuvia linja-autoja
Erityisen tärkeää on tässä kohteessa huomioida myös automaattisen kameravalvonnan vaikutus ajo-
tapoihin. Kun Oulunkyläntien suoralla on nyt vain pohjoispäässä (vaikeasti havaittava) nopeustaulu
eikä tiessä mitään nopeutta rajoittavia rakenteita, totunnainen ajotapa ylittää nopeusrajoituksen. Se
on erityisesti koulun ja leikkikentän kohdalla vaarallista. Tietoisuus kameravalvonnasta muuttaa pit-
kään vallinnutta tilannetta tavalla, johon liikennemerkki ei pysty.
Me allekirjoittaneet esitämme automaattisten nopeusvalvontakameroiden asentamista Oulunkyläntien
suoralle molempiin ajosuuntiin.
Helsingissä, 2.3.2022
Timo Harakka

Helsingissä 02.03.2022
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Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Automaattinen liikenneturvallisuusvalvonta Oulunkyläntielle

Oulunkyläntie on alueellinen kokoojakatu, jonka nykyisinkin korkea liikennemäärä kasvaa entisestään 
Oulunkylän keskustasuunnitelman, Veräjämäen koulun ja sitä vastapäätä rakennettavien uusien ker-
rostalojen myötä. Nopeusrajoitus on 40 km/h, joka ylittyy asukashavaintojen mukaan yhtä mittaa, eri-
tyisesti noin 700 m pitkällä suoralla (pohjoisesta katsoen Kirkkoherrantien risteyksen ja kiertoliittymän 
välissä), jonka varrelle molempiin suuntiin sijoitettavat kameravalvontapisteet parantaisivat liikenne-
turvallisuutta sekä vähentäisivät jo ennestään huomattavaa melua ja tärinää.
Ylinopeuksien hillitseminen Oulunkyläntiellä on erityisen tärkeää siksi, että tien varteen rakennetaan 
uusi koulu Kirkkoherrantien risteykseen. Nykyisinkin lapset kulkevat Koskelan puutaloalueelta ja Tai-
vaskalliolta Koskelan ala-asteelle ja Juhana Herttuan päiväkotiin Jaalantien loppupään kautta ja jou-
tuvat ylittämään vilkasliikenteisen kadun. Suoralla on myös Oulunkyläntien kenttä, jota käyttävät pää-
asiassa lapsiperheet.
Sekä koulun, Kotopellon uusien kerrostalojen että voimakkaasti kasvavan asemanseudun asukaslii-
kenne tulee lisäämään Oulunkyläntien liikennemääriä entisestään. Liikennemääristä ei ole ei ole tuo-
reita, tarkkoja tietoja ja ennusteita esimerkiksi Oulunkylän keskustasuunnitelman aineistoissa – ne oli-
si syytä päivittää ja julkistaa. Myös melusta, tärinästä ja pakokaasupäästöistä tarvittaisiin ajantasaista 
tietoa ja ennustetta.
Oulunkyläntien suora on nopeuksien takia vaarallinen erityisesti lapsille. Myös näkyvyys on heikko 
varsinkin talvisin aamu- ja iltahämärissä, kun tienvarren pysäköintipaikat on luovutettu hylättyjen ajo-
neuvojen ja peräkärryjen säilytykseen. Runsaslumisena talvena ne muodostavat kaksimetrisiä kinok-
sia suojateiden eteen, jolloin tien ylittäjää on vaikea nähdä autosta. (Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
16.2.22 ponnen kantakaupungin pysäköintirajoituksista. Tulen tekemään aloitteen ajoneuvojen ilmai-
sen säilytyspysäköinnin aikarajoituksesta sekä liikenneturvallisuuden että kaupunkitilan mielekkään 
käytön parantamiseksi.)
Liikenneturvallisuuskamerat voisi sijoittaa pohjoisesta tultaessa Kotoniityntien risteyksen tienoille ja 
etelästä tultaessa ennen Oulunkyläntien kenttää. 
Aloite Oulunkyläntien liikenneturvallisuuden parantamiseksi noudattaa kaupunkiympäristöjaoston 8.7. 
2019 päättämiä periaatteita automaattisen kameravalvonnan sijoittelusta Helsingissä. 
1) Kohteessa on tapahtunut paljon onnettomuuksia ja kohde myös koetaan turvattomaksi. On
onnekasta, jos edelliseltä on vältytty, mutta jälkimmäinen ehto toteutuu täydellisesti.
2) Kohde sijaitsee alueellisella kokoojakadulla ja keskimääräinen liikennemäärä lienee tai ai-
nakin tulee olemaan yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
3) Kohde sijaitsee kadulla, jonka nopeusrajoitus on vähintään 40 km/h
4) Kohteen läheisyydessä on paljon jalankulkua, tiivistä asutusta tai erityiskohde kuten koulu
5) Kohteessa olevalla valvontapisteellä pystyy valvomaan ajonopeuden lisäksi myös ajotapo-
ja ja väistetäänkö pysäkiltä poistuvia linja-autoja
Erityisen tärkeää on tässä kohteessa huomioida myös automaattisen kameravalvonnan vaikutus ajo-
tapoihin. Kun Oulunkyläntien suoralla on nyt vain pohjoispäässä (vaikeasti havaittava) nopeustaulu
eikä tiessä mitään nopeutta rajoittavia rakenteita, totunnainen ajotapa ylittää nopeusrajoituksen. Se
on erityisesti koulun ja leikkikentän kohdalla vaarallista. Tietoisuus kameravalvonnasta muuttaa pit-
kään vallinnutta tilannetta tavalla, johon liikennemerkki ei pysty.
Me allekirjoittaneet esitämme automaattisten nopeusvalvontakameroiden asentamista Oulunkyläntien
suoralle molempiin ajosuuntiin.
Helsingissä, 2.3.2022
Timo Harakka

Helsingissä 02.03.2022
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Valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 11 muun valtuutetun talousar-
vioaloite liikunnan laitosavustusten nostamisesta 

HEL 2022-003318 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että uimahallipalveluita tuottavien lii-
kunnan laitosavusta saavien tytäryhteisöjen, Urheiluhallit Oy:n, Mäke-
länrinteen uintikeskus Oy:n sekä Vuosaaren uima-halli Oy:n, avusta tu-
lisi nostaa koronan aiheuttamien taloudellisten vaikutusten sekä muun 
muassa energian ja henkilöstökustannusten nousun johdosta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaikki kolme uimahallipalveluita tuotta-
vaa yhtiöitä ovat saaneet vuosina 2020-2022 Valtiokonttorin kautta ha-
ettavissa ollutta määräaikaista kustannustukea koronapandemiasta ai-
heutuneisiin kustannuksiin seuraavasti: 

-Mäkelänrinne Oy yhteensä 806 990 euroa,

-Urheiluhallit Oy yhteensä 1 634 357 euroa ja

-Vuosaaren urheilutalo Oy yhteensä 681 203 euroa.

Lisäksi kaupungin talousarvioon vuodelle 2021 kaupunginhallituksen 
käyttövaroihin varattiin 10 miljoonan euron määräraha sellaisiin ko-
ronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarvios-
saan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavus-
tuksina. Vuonna 2021 määrärahasta myönnettiin yhteensä 2,8 miljoo-
naa euroa kolmelle kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavalle tytär-
yhteisölle (Khs 26.6.2021 § 499 ja Khs 13.12.2021 § 926). Tästä mää-
rärahasta Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle myönnettiin 500 000 eu-
roa (Khs 28.06.2021 § 499) kesäkuussa 2021 koronarajoitustoimien 
aiheuttaneen heikentyneen rahoitustilanteen vuoksi. Vuonna 2021 
käyttämättä jäänyt määräraha 7,2 miljoonaa euroa siirrettiin vastaa-
vaan käyttötarkoitukseen vuodelle 2022.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon viitaten, laitosavustus-
ten valmistelussa on huomioitu yhtiöiden tulos- ja rahoituslaskelman 
keskeisten tunnuslukujen kehitys usealta edellisestä vuodelta. Yhtiöi-
den taloustilannetta on käyty yhtiöiden kanssa läpi keväällä 2022 ja li-
säksi yhtiöitä on pyydetty raportoimaan maksuvalmiustilanteestaan 
vuoden 2022 loppupuolen osalta. 

Urheiluhallit Oy hallinnoi kaikkien kolmen yhtiön sähköenergiasopimuk-
sia ja sopimuskannasta suurin osa suojattu, jolloin yhtiöiden sähkön 



Helsingin kaupunki Esityslista 48/2022 92 (168) 
Kaupunginhallitus 

Asia 
31.10.2022 

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 FI02012566 

hinnassa ei vuonna 2023 pääse tapahtumaan hallitsematonta kasvua 
ja sähköenergian hinnan muutokset ovat paremmin ennakoitavissa. 

Laitosavustuksen lähtökohtana on toiminnallisen ja rahoituksellisen ali-
jäämän kattaminen ja laitosavustusten tasoa tulee kaikilta osin arvioida 
tarveperusteisesti taloudellisten tunnuslukujen perusteella. Vuoden 
2023 osalta erityisesti energian hinnan voimakkaan nousun aiheutta-
man epävarmuuden ja siitä mahdollisesti aiheutuva taloudellisen ase-
man heikkeneminen ja siitä johtuva lisärahoituksen tarve tulee arvioida 
kaikkien laitosavustusta saavien tytäryhteisöjen osalta erikseen tarve-
perusteisesti, kuten on toimittu myös koronalisäavustusten osalta.  

Vuonna 2022 käyttämättä jäänyttä, noin seitsemän miljoonan euron 
suuruista kaupunginhallituksen käyttövaroissa olevaa, tytäryhteisöjen 
ylimääräisten koronakulujen kattamiseen tehtyä määrärahavaraustava-
rausta kohdennetaan uudelleen energiakustannusten noususta synty-
vien tilapäisten kulujen kattamiseen vuosina 2022 ja 2023. Määräraha 
myönnetään avustettavien laitosten hakemuksesta.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256 

riina.kopola(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 149 

HEL 2022-003318 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin uima-
hallien kerta- ja sarjalippujen maksut pysyvät kohtuuhintaisina kaupun-
kilaisille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kuitenkin, että lai-
tosavustusten nostamista ei ole mahdollista toteuttaa Helsingin kau-
pungin 2023 taloussuunnitelman raamin rajoissa. Laitosavustusten 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B2A467B15-70E9-C1EC-852F-833FB2900000%7D
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nostamisessa tulisi lisäksi tarkastella määrärahan riittävyyttä kaikkien 
uimahallien ja myös muiden laitosten osalta. 

Liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksilla tarkoitetaan pääsääntöisesti 
konserniohjauksen piirissä olevia toimijoita liikunnan ja kulttuurin toimi-
aloilta. Helsingin kaupunkikonsernin ohjaukseen kuuluvat yhtiöt, sää-
tiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. 
Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten piiriin kuuluu myös joukko muita 
toimijoita, joihin kaupungilla on erityissuhde. Talousarvioon merkityt lii-
kunnan laitosavustusten piirissä olevat laitokset ja säätiöt ovat Helsinki 
Stadion Oy, Jääkenttäsäätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Sta-
dion-säätiö sr, Urhea-säätiö sr, Urheiluhallit Oy ja  Vuosaaren Urheilu-
talo Oy. Lisäksi talousarviossa mainittujen ”muut laitosavustukset” pii-
rissä on vuonna 2022 ollut Nuorisojääkenttä Oy sekä Lauttasaaren yh-
teiskoulun kannatusyhdistys ry:n uimahalli, Suomalaisen Yhteiskoulun 
Osakeyhtiön uimahalli. Näiden kolmen laitoksen osalta perusteena 
avustukselle ovat olleet uimahalli- ja jäähallitoiminnan korkeat ylläpito-
kustannukset.   

Kaupungin tytäryhteisöjen (Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhal-
lit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy) lisäksi ”muut laitosavustukset” pii-
rissä vuonna 2022 olleet Lauttasaaren ja Suomalaisen Yhteiskoulun 
uimahallit täydentävät kaupunkilaisille tarjolla olevaa uimahallitarjontaa, 
sillä näillä alueilla ei ole kaupungin tai kaupunkikonsernin laitosten ui-
mahalleja. 

Vuonna 2022 liikunnan laitosavustuksia myönnettiin yhteensä 15 355 
904 euroa, josta Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle 605 000 euroa, Ur-
heiluhallit Oy:lle 4 000 000 euroa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 2 340 
000 euroa. 

Laitosavustuksia arvioitaessa otetaan huomioon yhtiöiden taloustiedot 
ja niiden kehitys usean vuoden ajalta. Lisäksi keväällä 2022 yhtiöiden 
kanssa on pidetty tilannekatsaukset ja vielä syksyllä 2022 on pyydetty 
päivitetyt, yhtiöiden maksuvalmiutta koskevat laskelmat. Taloustietojen 
tarkasteluun on kuulunut myös sähkö- ja energiakustannusten sekä 
henkilöstökustannusten tarkastelu (millaisen osuuden ne muodostavat 
menorakenteesta ja millainen vaikutus niiden nousulla on yhtiön meno-
rakenteeseen). 

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti liikunnan harrastamiseen ja ra-
joitusten ja sulkujen myötä harrastamisen mahdollisuuksiin erityisesti 
sisäliikuntatiloissa. Koronapandemialla oli myös suuri vaikutus tapahtu-
masektorin toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Mitä suurempi osuus toi-
minnasta rahoitettiin pääsylipputuloilla ja tapahtumilla, sitä voimak-
kaampi heijastusvaikutus koronapandemian rajoituksilla oli toimintaan. 
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Vuonna 2021 kaupunki kompensoi pandemiatilanteesta aiheutuvia tu-
lonmenetyksiä varaamalla kaupunginhallituksen käyttövaroihin 10 mil-
joonan euron määrärahan sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin me-
noihin, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan 
erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina. 

Vuoden 2023 osalta erityisesti energian hinnan voimakkaan nousun ai-
kauttaman epävarmuuden ja siitä mahdollisesti aiheutuva taloudellisen 
aseman heikkeneminen ja siitä johtuva lisärahoituksen tarve ja sen 
mahdollinen korvaaminen tulisi arvioida erikseen tarveperusteisesti. 
Tällaisen toimintatavan mukaan kunkin laitosavustusta saavan osalta 
olisi tarpeen arvioida erikseen mahdollisen lisätuen tarve ja määrä. Hel-
singin kaupunki tarkastelee liikunnan ja kulttuurin laitosten mahdollista 
lisätukea 2023 tarveperusteisesti 

Käsittely 

13.09.2022 Ehdotuksen mukaan 

Esteelliset: Nina Miettinen, Tarja Loikkanen 
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5) 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Kirsti-Laine Hendolin 

Lisätiedot 
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038 

taina.korell(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B2A467B15-70E9-C1EC-852F-833FB2900000%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BF3093547-1E11-C7E0-8097-831C02200006%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Liikunnan laitosavustusten nostaminen

Korona-ajan seurauksena liikuntaharrastaminen on huolestuttavasti vähentynyt kaikissa ikäluokissa. 
Uinti on lajina merkittävä ja suosittu kuntoilumuoto ja Helsingissä uimahalleja ylläpitää kaupungin li-
säksi kaupunkikonsernin tytäryhtiöt eli Urheiluhallit, Mäkelänrinteen uintikeskus sekä Vuosaaren ui-
mahalli. Liikunnan laitosavustukset ovat vuosikausia pysyneet samana, jopa laskeneet. 

Korona on kurjistanut esimerkiksi uimahallien taloutta. Lisäksi kaukolämmön ja muiden kustannuksen 
hinnannousun myötä kustannukset tulevat nousemaan. Myös hallien henkilöstökulut tulevat uuden 
työehtosopimuksen myötä nousemaan. 

Kaupungin tulee tarjota asukkailleen kohtuuhintaisia liikuntapalveluja, mutta tämän hetkinen trendi 
avustusten suhteen tulee nostamaan uinnin kertamaksujen hintoja. Siksi esitän liikunnan laitosavus-
tusten korottamista seuraavasti: 
- Urheiluhallit 1 miljoona euroa
- Mäkelänrinteen uintikeskus 1 miljoona euroa
- Vuosaaren uimahalli 500 000 euroa.

Helsingissä 02.03.2022

Sydänmaa Johanna

Varajäsen

Vihreä valtuustoryhmä

(1 + 11 allekirjoitusta)

Harkimo Joel Huff Shawn

Tuomi-Nikula Tuomas Lindgren Minna

Holopainen Mari Pasanen Amanda

Sauri Pekka Vepsä Sinikka

Vesikansa Sanna Hakola Juha

Rantanen Tuomas
.
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Valtuutettu Tuomas Rantasen ja 9 muun valtuutetun talousarvio-
aloite wc- ja pukutiloista sekä maisemaan sopivasta 
valvojakopista Tuorinniemen uimarannalle 

HEL 2022-003324 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Tuorinniemen uimarannalle Hert-
toniemeen rakennetaan huoltorakennus, jossa on ympäri vuorokauden 
auki olevat wc- ja lastenhoitotilat, pukukoppi sekä tilat uinninvalvojille. 

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kau-
punkiympäristölautakunnan lausuntoihin viitaten, että Tuorinniemen ui-
maranta on vuokrattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, joka ylläpitää 
rantaa ja sen palveluita. Nykyisellään Tuorinniemen uimarannalla on 
kevytrakenteiset kopit vaatteiden vaihtoon, bajamaja, suihku sekä päi-
vittäin huollettu kuivakäymälä noin 50 metrin päässä (auki rajattuina 
kellonaikoina). Uimavalvojien aiemmin käytössä ollut metallikontti on 
toukokuussa 2022 korvattu maisemoidulla uimavalvojien tukikohdalla.  

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää rakennushankkeen tarvitta-
vista palvelutiloista, kun kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimittaa tar-
vekuvauksen. Tuorinniemen uimarannan uusista tarvittavista palvelura-
kennuksista ei ole toimitettu tarvekuvausta. Aloitteessa ehdotettua Tuo-
rinniemen uimarannan huoltorakennusta ei ole sisällytetty talonraken-
nushankkeiden rakennusohjelmaan vuosille 2023-2032 eikä myöskään 
vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevien uudis- ja peruskorjaus-
hankkeiden luetteloon vuosille 2023–2032. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mikko Keskinen, investointipäällikkö vs., puhelin: 31015730 

mikko.s.keskinen(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 486 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B936BB5A1-884D-CE6C-A7EF-836495100005%7D
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HEL 2022-003324 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että Tuoriniemen uimaranta on 
vuokrattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, joka ylläpitää rantaa ja 
sen palveluita. Tuoriniemen uimaranta on palveluiltaan hyvinkin yhden 
mukainen Helsingin kaupungin ylläpitämien uimarantojen kanssa. 

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää rakennushankkeen tarvitta-
vista palvelutiloista, kun kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimittaa tar-
vekuvauksen. Tuoriniemen uimarannan uusista tarvittavista palvelura-
kennuksista ei ole toimitettu tarvekuvausta. Tuoriniemen uimarantaa ei 
ole mainittu talonrakennushankkeiden rakennusohjelmassa vuosille 
2023-2032 eikä myöskään vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla ole-
vat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosille 2023–2032 luetteloissa. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä virkistysalueiden uusi pal-
velu, Helsinkihuussi -projekti. Tuoriniemen uimarantaa on kaavailtu yh-
deksi kiireellisistä sijoituspaikoista Helsinkihuussille.  

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö: 310 32464 

arja.hyppanen(a)hel.fi 
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334 

jouko.snellman(a)hel.fi 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 153 

HEL 2022-003324 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä Tuorinniemen 
uimarannalle esitettyjä investointihankkeita mahdollisena nykyisillä ta-
loudellisilla edellytyksillä. Uimarannan palvelutason parantamiseen ei 
ole varauduttu vuoden 2023 liikuntapaikkarakentamisen investointioh-
jelmassa. 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B0E99F7AA-F443-C514-A86D-832182600007%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B6CF323ED-490D-CE39-AF53-833FB2E00005%7D
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Tuorinniemen uimarannan palvelut eivät tällä hetkellä täysin vastaa 
suosituimpien uimarantojen palveluiden tasoa. Uimarannalla on kevyt-
rakenteiset kopit vaatteiden vaihtoon, suihku sekä päivittäin huollettu 
kuivakäymälä noin 50 metrin päässä, mutta ei esimerkiksi pukeutumis-
penkkiä, pesutiloja tai esteetöntä WC-tilaa. Bajamaja edistää uima-
ranta-alueen yleistä siisteyttä kuivakäymälän sulkemisen jälkeen. Ui-
marannan välittömässä läheisyydessä on jäätelökioski. Aloitteessa 
mainittu, punakeltainen uimavalvojien metallikontti on toukokuussa 
2022 korvattu vanhoin valokuvin maisemoidulla uimavalvojien tukikoh-
dalla. 

Lautakunnan näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa yhdessä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa ryhtyä toimiin hoitopöydällä varuste-
tun cityvessan rakentamiseksi ranta-alueelle. Maksuton ja esteetön ci-
tyvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva 
käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän 
rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin 
käyttäjiä. 

Vaikka Tuorinniemen uimarannan palveluita voisi olla perusteltua ko-
hentaa korkean käyttöasteen ja esteettömyyden näkökulmasta, on ra-
hoituksen ratkaiseminen haastavaa nykytilanteessa, jossa myös suuria 
perusparannushankkeita joudutaan lykkäämään rahoituksen puuttu-
essa.  

Käsittely 

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Esittelijä muutti kappaleen 4 ensimmäisen virkkeen seuraavasti: 

"Lautakunnan näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa yhdessä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa ryhtyä toimiin hoitopöydällä varuste-
tun cityvessan rakentamiseksi ranta-alueelle." 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen. 

Vastaehdotus 1: 
Nina Miettinen: Lisätään kappaleen 3 toisen lauseen loppuun:  "mutta 
ei esimerkiksi pukeutumispenkkiä, pesutiloja tai esteetöntä WC-tilaa." 

Kannattaja: Lukas Korpelainen 

Vastaehdotus 2: 
Nina Miettinen: Lisätään kappaleen 4 ensimmäisen virkkeen perään: 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B6CF323ED-490D-CE39-AF53-833FB2E00005%7D
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"Samoin pukukoppien vaihtaminen siistimpiin olisi lautakunnan näke-
myksen mukaan tarpeen." 

Kannattaja: Lukas Korpelainen 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Nina Miettisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna 

Jaa-äänet: 4 
Sirpa Asko-Seljavaara, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina Suo-
malainen 

Ei-äänet: 8 
Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Jonne Kivinen, 
Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen, Tuomas Tuomi-
Nikula 

Tyhjä: 1 
Joel Harkimo 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Nina Miettisen vastaehdo-
tuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 8 (1 tyhjä). 

Poissa: 0 

2 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Nina Miettisen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna 

Jaa-äänet: 6 
Sirpa Asko-Seljavaara, Jonne Kivinen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laak-
sonen, Teija Makkonen, Nina Suomalainen 

Ei-äänet: 4 
Mahad Ahmed, Lukas Korpelainen, Nina Miettinen, Tuomas Tuomi-Ni-
kula 

Tyhjä: 3 
Paavo Arhinmäki, Joel Harkimo, Veronika Honkasalo 

Poissa: 0 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Nina Miettisen vastaehdotuk-
sen 2 äänin 6 - 4 (3 tyhjää). 

06.09.2022 Pöydälle 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BAB6FAC5F-89CE-C9AE-995C-831C02700006%7D
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Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Tarja Loikkanen 

Lisätiedot 
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901 

stefan.froberg(a)hel.fi 



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuorinniemen uimarannalle

Tuorinniemen uimarannan ympäristö on lähialueen asukkaiden ja muidenkin aktiivisessa ympärivuoti-
sessa virkistyskäytössä. Rannan vieressä on monipuolinen leikkipuisto, piknikeillä suosittu näköala-
kallio ja sen takana koirapuisto. Kesällä rannalla on jäätelökioski ja muulloin ajoittain ruokarekkoja. 
Tuorinniemen rannan ohi kulkee itäinen rantareitti, joka on mm. pyöräilijöiden, juoksijoiden, kävelijöi-
den ja koiranulkoiluttajien aktiivisessa käytössä läpi vuoden, ja myös uimalaituria käytetään talvisin 
avantouintiin.

Rannalta kuitenkin puuttuvat tarvittavat palvelut, jotka tekisivät siitä kaikille kävijöille saavutettavan, 
hygieenisen ja mieluisan, ja tämä erottaa sen muista kaupungin vastaavan kokoisista rannoista. Ran-
nalla ei ole wc-tiloja, joten lähialueen pusikot ovat uimareiden ja piknik-seurueiden aktiivisessa käy-
tössä. Kesällä 2020 ja 2021 tilannetta paikkaamaan on tuotu bajamaja, joka on ollut useasti liian 
täynnä tai kaatunut siten, että eritteitä on valunut pitkin rantareittiä. Myös rannan pukukopit ovat al-
keellisia, eikä niissä ole esimerkiksi koukkua tai penkkiä helpottamaan vaatteiden vaihtoa. Rannalta 
puuttuu lastenhoitopiste, ja uimavalvojien punakeltainen metallikoppi tärvelee esteettisesti muuten 
erittäin kaunista luonto- ja merimaisemaa. 

Sivumpana, uimalaiturin läheisyydessä olevat Herttoniemen hylkeiden pukutilat ja kuivakäymälä pal-
velevat talviuimareita, mutta ovat kaikille avoinna vain keskikesällä rajattuina kellonaikoina. Syrjäisen 
sijainnin ja tilojen esteellisyyden vuoksi ne ovat hyvin vähällä käytöllä, minkä vuoksi ne eivät sovi rat-
kaisuksi rannan haasteisiin. 

Tarve toimivalle huoltorakennukselle, jossa on ympäri vuorokauden auki olevat wc- ja lastenhoitotilat, 
pukukoppi sekä tilat uinninvalvojille on ilmeinen. Parhaimmillaan uusi rakennus vahvistaisi rannan 
viihtyisyyttä, lisäisi mm. lapsiperheiden viettämää aikaa lähiluonnossa, sekä vähentäisi tarvetta huol-
to- ja kunnossapitotöille, mitä wc:n puute aiheuttaa lähiympäristössä. Rakentamisen suunnittelun yh-
teydessä olisi lisäksi syytä tutkia mahdollisuutta rakentaa tila kilpailutettavalle kioski-kahvilayrittäjälle, 
jolloin investointi huoltorakennukseen voisi tuottaa myös pientä vuokratuloa. Samoin suunnittelussa 
olisi tärkeää huomioida talviuinnin kasvanut suosio.

Ehdotan talousarvioaloitteella, etta¨ Helsingin vuoden 2023 budjettiin varataan varat, jotka mahdollis-
tavat ensi vuonna maisemaan sopivan ja luontoarvoja kunnioittavan huoltorakennuksen rakentamisen 
aloittamisen palvelemaan Tuorinniemen uimarannan kävijöitä ja itäisen rantareitin kulkijoita.

Helsingissä 02.03.2022

Rantanen Tuomas

Jäsen

Vihreä valtuustoryhmä

(1 + 9 allekirjoitusta)

Thomas Coel Hagman Sandra



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Huff Shawn Hiltunen Titta

Korkkula Vesa Nuorteva Johanna

Holopainen Mari Pasanen Amanda

Vesikansa Sanna
.
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Valtuutettu Sami Muttilaisen ja 11 muun valtuutetun talousarvio-
aloite tekojääkentän rakentamisesta Tapulikaupungin 
liikuntapuistoon 

HEL 2022-003325 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää Tapulikaupun-
gin liikuntapuiston tekojääkentän rakentamisen edellytykset ja ryhtyy 
toimenpiteisiin tekojääkentän toteuttamiseksi.  

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kau-
punkiympäristölautakunnan lausuntoihin viitaten, että Helsingissä on 
tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Viime vuosina tekojäärataver-
kosto on täydentynyt Jätkäsaaren ja Lauttasaaren radoilla ja loppuvuo-
desta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston tekojääradalla. 
Seuraava tekojäärataa on tarkoitus rakentaa Vuosaareen, johon on va-
rattu määrärahat liikunta-alueiden vuosien 2023─2024 investointisuun-
nitelmaan. 

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan palveluverkkotyö. Palveluverkkosuunnittelun yhteydessä 
tarkastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestö-
pohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille 
optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri näkökulmat huomioiden. 

Palveluverkkotyön alustavien tulosten perusteella tekojääradan raken-
taminen Tapulikaupungin liikuntapuistoon ei ole perusteltua esimerkiksi 
saavutettavuuden näkökulmasta. Lisäksi Tapulikaupungin liikuntapuis-
ton kohdalla tekojääradan rakentamiselle merkittävän käytännön haas-
teen luo se, että liikuntapuistossa on toiminnasta vapaata maapinta-
alaa tarjolla niukalti, minkä seurauksena iso tekojäärata olisi mahdol-
lista sijoittaa ainoastaan jo olemassa olevan tekonurmimaton paikalle. 
Tällöin tekojääkentän jäädyttäminen vaatisi huomattavasti energiaa ja 
nostaisi kentän käyttökustannuksia, sillä tekonurmen täyteaine toimii 
eristeenä jäähdytysputkien ja jään välillä. Tekojääradan vaatiman put-
kiston rakentaminen edellyttäisi myös vanhan tekonurmimaton uusi-
mista ja tekonurmimaton käyttöikä lyhentyisi todennäköisesti huomatta-
vasti säännöllisen jäädyttämisen myötä.  

Tekojääradan rakentamista haastaa myös liikuntapuiston vanha ja huo-
nokuntoinen huoltorakennus, joka ei riitä tekojääradan ylläpitämiseen. 
Huoltorakennusta tulisi laajentaa ja perusparantaa ennen mahdollisen 
tekojääradan rakentamispäätöstä.  
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Haasteet huomioon ottaen Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison 
tekojään sijaan rakentaa pienen tekojääradan tai -kaukalon puiston ten-
niskenttien tai pienen kivituhkakentän päälle. Huomionarvoista on, että 
pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää liikuntapuiston huolto-
rakennuksen uudistamista. 

Tapulikaupungin liikuntapuiston tekojääkentän rakentamiseen ei ole va-
rauduttu vuoden 2023 liikuntapaikkarakentamisen talousarvioehdotuk-
sessa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256 

riina.kopola(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 485 

HEL 2022-003325 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että Tapulikaupungin liikuntapuis-
ton tekojääkentän rakentamiseen ei ole varauduttu vuoden 2023 liikun-
tapaikkarakentamisen talousarvioehdotuksessa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa liikuntapuistojen palveluverkon 
kehittämisestä ja liikuntapuistojen kunnossapidosta. Kaupunkiympäris-
tön toimiala vastaa toteutussuunnittelusta ja rakennuttamista. 

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B5B600C87-4B92-CDAD-B7D6-836495000002%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BEA8707F1-9E5B-C368-8CDB-832182500000%7D
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806 

johanna.himberg(a)hel.fi 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 156 

HEL 2022-003325 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä 
taloudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä. 

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Viime vuosina te-
kojäärataverkosto on täydentynyt Jätkäsaaren ja Lauttasaaren radoilla, 
ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston teko-
jääradalla.  

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tar-
kastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestö-
pohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille 
optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökul-
masta. 

Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuiston ra-
dan jälkeen seuraava tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen, johon on 
varattu liikunta-alueiden vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 
1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 
2025 varattu noin 1,5 miljoonaa Vuosaareen tarvittavien uusien huolto- 
ja pukuhuonetilojen rakentamiseen.   

Palveluverkkotyön alustavien tuloksien perusteella tekojääradan raken-
taminen puolestaan Tapulikaupungin liikuntapuistoon ei ole perusteltua 
esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta. Tapulikaupungin liikunta-
puiston kohdalla tekojääradan rakentamiselle on lisäksi merkittäviä 
käytännön haasteita. Ensinnäkin liikuntapuistossa on toiminnasta va-
paata maapinta-alaa tarjolla niukalti, minkä seurauksena iso tekojää-
rata olisi mahdollista sijoittaa ainoastaan jo olemassa olevan tekonur-
mimaton paikalle. Tämä puolestaan ei ole kannatettavaa, sillä tekonur-
men täyteaine toimii eristeenä jäähdytysputkien ja jään välillä. Näin ol-
len kentän jäädyttäminen vaatisi huomattavasti energiaa, mikä lisäisi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B7ACD9565-51D3-C5ED-94B9-833FB3200006%7D
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liikuntapalvelukokonaisuuden käyttötalousmenoja jo ennestään haas-
teellisessa taloustilanteessa. 

Toiseksi on huomioitava, että tekojääradan vaatiman putkiston rakenta-
minen edellyttäisi vanhan tekonurmimaton uusimista. Tämän maton 
käyttöikä todennäköisesti lyhentyisi huomattavasti säännöllisen jäädyt-
tämisen myötä.   

Kolmantena haasteena on puolestaan liikuntapuiston vanha ja huono-
kuntoinen huoltorakennus, joka ei riitä tekojääradan ylläpitämiseen. 
Huoltorakennusta tulee laajentaa ja perusparantaa ennen mahdollisen 
tekojääradan rakentamispäätöstä.  

Haasteet huomioon ottaen Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison 
tekojään sijaan rakentaa pienen tekojääradan tai –kaukalon puiston 
tenniskenttien tai pienen kivituhkakentän päälle. Mahdollisen radan ra-
kentaminen tulee kuitenkin toteuttaa mahdollisimman energiatehok-
kaasti ja ympäristöystävällisesti Helsingin kaupunkistrategian, hiilineut-
raalisuustavoitteiden ja yleisten periaatteiden mukaisesti. Huomionar-
voista on, että pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää liikunta-
puiston huoltorakennuksen uudistamista. 

Yleisellä tasolla tekojääratojen rakentamista hidastavat liikuntapalvelu-
kokonaisuuden määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentami-
sen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000–4 
000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy rakennettavan radan koolla 
sekä muulla rakennettavalla infrastruktuurilla, kuten huoltorakennuk-
silla, konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat 
nostaa rakentamiskuluja entisestään.   

Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuo-
sittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja 
tarvikkeista noin 100 000─200 000 euroa vuosittain seuraavien 20─30 
vuoden ajan. Käyttökustannukset varsinkin energiankäytön osalta ovat 
rakentamiskustannusten tapaan kohonneet merkittävästi viimeisen 18 
kuukauden aikana, joten tarkkojen kustannusarvioiden antaminen on 
tällä hetkellä erityisen haasteellista. Edellä mainittujen laskelmien pe-
rusteella voidaan kuitenkin todeta, että uusien tekojääratojen rakenta-
minen ei ole mahdollista liikuntapalvelukokonaisuuden nykyisillä inves-
tointi- ja käyttömäärärahoilla, vaan molempia olisi korotettava ennen 
uusien rakentamispäätösten tekoa.  

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian 
näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja eh-
dotuksia. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä ma-
daltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuu-
tensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä 
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vaikutuksia alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdolli-
suuksia lisäävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistä-
vänä toimenpiteenä.   

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Tarja Loikkanen 

Lisätiedot 
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791 

petteri.huurre(a)hel.fi 
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342 

kimmo.isotalo(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B52886E6D-14E0-C2B6-B6E9-831C02B00000%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

TALOUSARVIOALOITE TEKOJÄÄKENTTÄ TAPULIKAUPUNGIN LIIKUNTA-
PUISTOON

Koillis-Helsingissä asuu yli 100 000 helsinkiläistä ja asukasluku tulee kasvamaan lähivuosina merkit-
tävästi uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisen myötä.  Etenkään pieniltä lapsilta ei voida 
edellyttää matkustamista kauas kotoaan harrastusten perässä. Harrastamisen tulee olla mahdollista 
kodin lähellä. Helsingin kaupunkistrategiassa on linjattu, että harrastustarjontaa kehitetään tasapuoli-
sesti eri kaupunginosissa. Myöskään liikkuminen yksityisautoilla tai edes julkisilla toiselle puolelle 
kaupunkia harrastusten perässä ei ole monellakaan sektorilla tavoitteiden mukaista.

Jääurheilulajit ovat nostaneet suosiotaan viime vuosina entisestään. Kaikki lapset ja nuoret eivät kui-
tenkaan luistele seuroissa. Ilmaston muuttuessa ei ole takeita, että luonnonjäätä löytyisi pihoilla ja ur-
heilupuistoissa. Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus jääurheiluun matalalla kynnyksellä.
Tällä hetkellä lähimpänä Koillis-Helsingin asukkaita palvelee Oulunkylän tekojääkenttä, mikäli pientä 
Pukinmäen tekojääkaukaloa ei oteta huomioon. Oulunkylän käyttöaste on täynnä ja sen sijainti palve-
lee koillisen asukkaita heikosti. 

Tapulikaupungin liikuntapuistoon on kaavailtu tekojäätä alun perin jo 90-luvulla. Kaupungin kasvaessa 
myös liikuntapalveluiden tulee kasvaa laajentuvan kaupungin mukana.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki selvittää Tapulikaupungin liikuntapuiston teko-
jääkentän rakentamisen edellytykset ja ryhtyy toimenpiteisiin tekojääkentän toteuttamiseksi. Tapuli-
kaupungin liikuntapuistoon on erinomaiset liikenneyhteydet eri puolilta Koillis-Helsinkiä ja palvelee 
alueen kaupunginosia tasapuolisesti. 

Sami Muttilainen
kaupunginvaltuutettu

Helsingissä 02.03.2022

Muttilainen Sami

Jäsen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

(1 + 11 allekirjoitusta)

Laaksonen Heimo Hagman Sandra

Korkkula Vesa Peltokorpi Terhi

Holopainen Mari Nevanlinna Tuomas

Vepsä Sinikka Kopra Pia

Wallgren Thomas Majok Ajak

Malin Petra
.
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Valtuutettu Johanna Nuortevan ja 11 muun valtuutetun talousarvio-
aloite varhaiskasvatuksen mitoituksen määrittelyn muuttamisesta ja 
tarvittavan lisähenkilöstön palkkaamisesta 

HEL 2022-003326 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että varhaiskasvatuksen ryhmäkoko-
jen mitoituksen määrittelyä muutetaan siten, että ryhmässä on lasten 
kanssa työskentelemässä koko ajan lapsien määrää vastaava määrä 
aikuisia ja kaupunki varaa tarvittavan määrärahan varhaiskasvatuksen 
mitoituksen määrittelyn tarkentamiseksi ja tarvittavan lisähenkilöstön 
palkkaamiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että varhaiskasvatuksen mitoitusta ja lapsiryhmien kokoa mää-
rittävät varhaiskasvatuslaki ja -asetus. Helsingissä henkilöstö mitoite-
taan lapsiryhmiin näiden säädösten mukaisesti. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuushaasteet ovat lisääntyneet 
eikä avoimiin vakansseihin ole aina tehtävään kelpoisia hakijoita. Mitoi-
tuksen tarkistaminen vakansseja lisäämällä ei tässä henkilöstötilan-
teessa tarkoita, että tehtäviin olisi mahdollista saada varhaiskasvatuk-
sen tehtäviin kelpoinen työntekijä eikä se takaisi pedagogisen laadun 
vankistumista. Tällä hetkellä ensisijainen tavoite ja henkilöstön työtaak-
kaa helpottava tekijä on saada jokaiseen avoimeen tehtävään ja sijai-
suuteen kasvatus- ja opetustehtävään kelpoinen tekijä. Lisäksi huoleh-
ditaan riittävästä varahenkilöresurssista. 

Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu varhaiskasvatuksen laadun 
varmistamisen edellytysten vahvistaminen. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta hyväksyy loppuvuodesta käyttösuunnitelman yhteydessä määrä-
rahojen tarkemman kohdentamisen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 
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Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 238 

HEL 2022-003326 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen 
mitoituksen määrittelyn muuttamiseksi ja tarvittavan lisähenkilöstön 
palkkaamiseksi seuraavan lausunnon: 

Varhaiskasvatuksen mitoitusta ja lapsiryhmien kokoa määrittävät var-
haiskasvatuslaki ja -asetus. Helsingissä henkilöstö mitoitetaan lapsiryh-
miin näiden ohjaavien asiakirjojen säädösten mukaisesti. 

Päiväkodit ovat huoltajien tarpeista riippuen auki klo 6.15-17.30 välillä 
lukuun ottamatta vuorohoito- ja iltahoitopäiväkoteja. Varhaiskasvatuk-
sessa henkilöstön viikoittainen työaika on 38,15 tuntia. Henkilöstön työ-
vuorot suunnitellaan siten, että kaikki työntekijät ovat paikalla silloin, 
kun suurin osa lapsistakin on paikalla. Aikaisin aamulla tai myöhään 
illalla lapsia on usein paikalla vähemmän, jolloin myös varhaiskasvatus-
asetuksen määrittelemän henkilöstömitoituksen mukaisesti paikalla voi 
olla vähemmän henkilöstöä. 

Varhaiskasvatuslain 36 §:ssä todetaan, ettei henkilöstön ja lasten väli-
sestä suhdeluvusta ole sallittua poiketa henkilöstön poissaolosta johtu-
vista syistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilöstön yllättävän 
poissaolon tilalle on järjestettävä sijainen. Sijainen tilataan joko 
Seuresta tai käytetään omia varahenkilöitä. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla on vuoden 2022 aikana käynnistynyt nopean avun toi-
minta, jota on kokeiltu neljällä varhaiskasvatusalueella. Näillä neljällä 
alueella toimii viisi varahenkilöä, jolloin varahenkilöitä voidaan entistä 
tehokkaammin kohdentaa niihin yksiköihin, joissa sijaistarve on suurin. 
Nopean avun toiminnasta on kokeilun aikana saatu hyvää palautetta. 
Sijaisen saaminen ei kuitenkaan ole aina taattu suuresta tarpeesta joh-
tuen. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuushaasteet ovat lisääntyneet 
eikä avoimiin vakansseihin ole aina tehtävään kelpoisia hakijoita. Mitoi-
tuksen tarkistaminen vakansseja lisäämällä ei tässä henkilöstötilan-
teessa tarkoita, että tehtäviin olisi mahdollista saada varhaiskasvatuk-
sen tehtäviin kelpoinen työntekijä tai takaisi pedagogisen laadun van-
kistumista. Tällä hetkellä ensisijainen tavoite ja henkilöstön työtaakkaa 
helpottava tekijä on saada jokaiseen avoimeen tehtävään ja sijaisuu-
teen kasvatus- ja opetustehtävään kelpoinen tekijä. Tämä on tärkeää 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BD386D94A-BD39-C3DA-A3F4-835F91F0000F%7D
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myös lapsen kannalta. Lisäksi huolehditaan riittävästä varahenkilöre-
surssista. 

Mikäli mitoitusta muutettaisiin siten, että jokaisessa lapsiryhmässä 
työskentelisi yksi kasvatus- ja opetustehtävään kelpoinen työntekijä li-
sää, henkilöstömäärä lisääntyisi noin 33 %. Tämä tarkoittaisi vuosikus-
tannuksena noin 69,7 miljoonaa euroa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2023 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Henrietta Suomalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22759 

henrietta.suomalainen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BFFEC52E6-062A-CA96-8264-833AB4400005%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Varhaiskasvatuksen mitoituksen määrittelyn muuttaminen ja tarvittavan lisä-
henkilöstön palkkaus

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen mitoituksen määrittelyn muuttaminen on tarpeen tehdä siten, että 
ryhmässä on koko ajan lapsien määrää vastaava aikuisten määrä lasten kanssa työskentelemässä.

Varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen. Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mah-
dollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasva-
tuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yl-
lättäviin poissaolotilanteisiin.

Sivistysvaliokunta korosti mietinnössään, että mitoitukseen kuuluvan henkilöstön poissaoloja ei tulisi 
korvata käyttäen siirtoja toisista lapsiryhmistä. Ei voida myöskään hyödyntää esimerkiksi mitoitukseen 
kuulumatonta henkilöstöä, kuten erityistä tukea tarvitsevien lasten avustajia. Sijaisjärjestelyt tulee to-
teuttaa lapsen edun mukaisesti. 

Helsinkiläinen varhaiskasvatuksen ammattilainen kuvaa: “Meillä ryhmässä on 12 alle 3-vuotiasta.  Yh-
tä aikuista kohden saa olla alle 3-vuotiaita 4 lasta. Aamulla ennen iltavuoron tuloa on paikalla kaikki 
lapset ja vain 2 aikuista.  Päivästä vain klo 10-14 välillä on kaikki kolme aikuista paikalla. Tästäkin 
ajasta ollaan ryhmästä pois muissa tehtävissä monta tuntia. Suunnittelussa, palavereissa ja siivouk-
sessa olevia ei pitäisi laskea mitoitukseen. Päiväkodit on auki 6.15- 17.30. Usein kaikki lapset ovat 
paikalla 9-16 (16.15) välillä. Tälle aikavälille pitäisi olla aina suhdelukujen vaatima määrä aikuisia. 
Meidänkin ryhmässä kolmen sijasta pitäisi olla neljä työntekijää. Lapset ovat paikalla noin 10 tuntia ja 
työntekijät vajaa kahdeksan tuntia. Koko päivälle ei riitä kolmea työntekijää niille tunneille, jolloin lap-
set ovat paikalla. Yhtäkään päivää ei ole, jolloin edellytetty suhdeluku täyttyisi. Sama tilanne on kaik-
kialla.” 

Yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia. 
Kasvattajia voi tarvittaessa olla enemmän. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alle 3-vuotiaiden 
ryhmässä voi olla korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta), yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 
21 (1 kasvattaja / 7 lasta)  ja yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13 lasta.
Lasten tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien lukumäärässä on otettava huomioon, jos päiväko-
dissa on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia ellei heille ole erityistä avustajaa. 

Suhdeluvusta ei voi poiketa päivittäin eikä se voi kestää koko hoitopäivää, vaan sen pitää olla luon-
teeltaan lyhytaikaista. Poikkeamista ei voi tehdä sijoittamalla lapsia samalle paikalle, jos lapsilla on 
hoidontarvetta samoina ajankohtina eikä henkilöstön sairaus- ja vuosilomien sekä muiden ennakoita-
vissa olevien poissaolojen, esimerkiksi koulutukseen osallistumisen vuoksi ja mahdollisten lomautus-
ten aikana varautumalla niihin etukäteen. Saman päivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin 
täytyy pyrkiä saamaan sijainen mahdollisimman pian. 

Helsingissä todellista varhaiskasvattajien mitoitusta heikentää myös se, että aikaisemmat päiväkotia-
pulaisten tehtävät kuten päivän mittainen siivous, lakanoiden vaihto ja mm. kurahousujen pesu ovat 
siirtyneet apulaisten karsimisen myötä varhaiskasvatuksen opettajille ja hoitajille. 

Helsingissä on pula varhaiskasvatuksen työntekijöistä. Varhaiskasvatuslain muutoksen tavoitteena on 
ollut parantaa todellisia suhdelukuja päiväkodeissa ja sitä kautta parantaa sekä työntekijöiden hyvin-
vointia että lasten saamaa hoivaa ja opetusta. Tämän tavoitteen toteuttaminen on tärkeää myös Hel-
singissä. Varhaiskasvatuksen työolojen parantaminen mitoituksen määrittelyä tarkentamalla on tärkeä 



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

väline veto- ja pitovoiman parantamiseen. Silloin, kun työn kuormittavuutta saadaan rakenteita kor-
jaamalla vähennettyä, myös uusien rekrytoiminen ja vanhojen työntekijöiden pysyvyyden parantami-
nen helpottuvat. Mitoituksen tarkentaminen ja tarvittava lisähenkilöstön palkkaaminen myös takaa pa-
remmin mahdollisuuden laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen sekä parempaan lasten hoi-
toon ja kasvatukseen . 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki varaa tarvittavan määrärahan varhaiskasva-
tuksen mitoituksen määrittelyn tarkentamiseksi ja tarvittavan lisähenkilöstön palkkaamiseksi.

Helsingissä 02.03.2022

Nuorteva Johanna

Jäsen

Vihreä valtuustoryhmä

(1 + 11 allekirjoitusta)

Hagman Sandra Huff Shawn

Sydänmaa Johanna Lindgren Minna

Korkkula Vesa Holopainen Mari

Nevanlinna Tuomas Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas Ahde Hilkka

Malin Petra
.
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Valtuutettu Johanna Nuortevan ja 18 muun valtuutetun talousarvio-
aloite oppisopimusopiskelupaikkojen lisäämisestä varhaiskasvatuk-
seen ja terveydenhuoltoon 

HEL 2022-003327 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että 2023 talousarvioon varataan 
määräraha sekä varhaiskasvatuksen että terveydenhuollon oppisopi-
muskoulutuspaikkojen lisäämiseksi 20 koulutettavalla lastenhoitajien, 
lähihoitajien ja hoiva-avustajien kouluttamiseksi osana työvoimapulan 
ratkaisemisen toimenpiteitä. 

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi rahoitetaan 
vuoden 2023 alusta yleiskatteellisella valtion rahoituksella ja eriytetään 
talousarviossa lainsäädännön mukaisesti omaksi kokonaisuudekseen. 
Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja uuden HUS-yh-
tymän menot ja kustannuksia kasvattavat muutokset on kyettävä ra-
hoittamaan valtion osoittamalla rahoituksella. Oppisopimuskoulutus on 
tärkeä rekrytointikanava ja oppisopimuspaikkoja pyritään lisäämään 
valtion osoittaman rahoituksen puitteissa. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että vuosittain oppisopimuskoulutuksella on ollut tavoitteena 
kouluttaa työllisyysvaroin noin 40 uutta varhaiskasvatuksen lastenhoita-
jaa ja pätevöittä noin 60 määräaikaista lastenhoitajan tehtävässä toimi-
vaa työntekijää varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Mikäli oppisopi-
muskoulutukseen tulevilla opiskelijoilla ei ole aikaisempaa kokemusta 
varhaiskasvatuksesta tulee opiskelijavalinnassa kiinnittää erityistä huo-
miota hakijan motivaatioon ja soveltuvuuteen alalle. Toimialalle vuo-
delle 2023 esitettyihin sitoviin toiminnan tavoitteisiin sisältyy varhais-
kasvatuksessa jo työskentelevien, ei-kelpoisten lastenhoitajien kelpoi-
suuteen tähtäävässä oppisopimuskoulutuksessa aloittaneiden määrän 
kasvattaminen vähintään 20 %:lla, mutta aloitteessa mainittu ammat-
tialaa kokonaan vaihtavien henkilöiden oppisopimuskoulutus ei sisälly 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2023 talousarvioesitykseen. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että työvoimapulan takia toimialojen 
palkkoihin varaamat määrärahat jäävät osin käyttämättä, kun kaikkiin 
avoimiin tehtäviin ei saada rekrytoitua työntekijää. Työvoimavajeen ta-
kia säästyviä palkkamäärärahoja on järkevää käyttää talousarviovuo-
den aikana joustavasti myös oppisopimuskoulutettavien palkkaamiseen 
ja muihin oppisopimuskoulutuksesta aiheutuviin kuluihin. 
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Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu varhaiskasvatuksen henki-
löstön saatavuuden haasteisiin vastaamisen edellytysten vahvistami-
nen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy loppuvuodesta käyttö-
suunnitelman yhteydessä määrärahojen tarkemman kohdentamisen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 241 

HEL 2022-003327 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Johanna Nuortevan talousar-
vioaloitteesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajien oppisopimuspaikko-
jen lisäämisestä 20 henkilölle:  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että erilaisten urapolkujen luo-
minen varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuden turvaamiseksi ja 
työvoimapulan ratkaisemiseksi on tärkeää. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi avata koulutuspolku myös sellai-
sille henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa varhaiskasvatuksen lastenhoi-
tajan kokemusta. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että 
sopiva vuosittainen lisäkoulutusmäärä oppisopimuksille olisi 20 henki-
löä.  

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2023 ei ole varattu määrärahaa 
aloitteen toteuttamiseen, joten aloitteen toteuttaminen edellyttäisi lisä-
määrärahaa vuosille 2023 ja 2024.  

Varhaiskasvatuksen työvoimavaje 

Helsingin kaupungilla on haasteita rekrytoida varhaiskasvatuksen las-
tenhoitajia. Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisen 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BFD7FE406-BB83-C4E2-8A48-835F9230000B%7D
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varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työvoimavaje on kevään 2022 tilan-
teessa yhteensä 640 (21,9%). Tehtäviin rekrytoidaan parhaillaan ja 
avoinna on arviolta 310 lastenhoitajan tehtävää (11,1%).  

Erilaiset väylät varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin 

Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 tavoitteena on varmistaa päte-
vän henkilöstön osuuden kasvattaminen varhaiskasvatuksessa. Par-
haillaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tutkintoon johtava oppisopi-
muskoulutus on mahdollista vain niille henkilöille, jotka kuuluvat työlli-
syydenhoidon piiriin tai työskentelevät Helsingin kaupungilla määräai-
kaisessa työsuhteessa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä 
ilman työtehtävän edellyttämää kelpoisuutta. Henkilöillä jotka eivät ole 
työllisyyden hoidon piirissä tai eivät toimi varhaiskasvatuksen lastenhoi-
tajan sijaisuudessa ei tällä hetkellä ole mahdollista päästä oppisopi-
muskoulutukseen.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että henkilöstön saatavuuden 
edistämiseksi olisi hyvä avata väylä oppisopimuskoulutukseen uusille 
kohderyhmille kuten alanvaihtajille. Tällä hetkellä tähän ei ole mahdolli-
suutta, koska kyseisen henkilöstöryhmän palkkamenoihin ei ole budje-
toitu määrärahaa.  

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan oppisopimuskoulutus 

Kaupungin vuosittaisena tavoitteena on ollut kouluttaa keskimäärin 100 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa oppisopimuskoulutuksella. Näistä 
opiskelijoista noin 40 on työllisyysvaroin oppisopimuskoulutettavaa joita 
ei lasketa henkilöstömitoitukseen. Loput opiskelijat ovat määräaikaisia 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä toimivia työntekijöitä, 
jotka lasketaan opintojen aikana henkilöstömitoitukseen.  

Opiskelijat suorittavat pääsääntöisesti kasvatus- ja ohjausalan perus-
tutkinnon tai täydentävät lähihoitajan tutkintoaan lasten ja nuorten kas-
vatuksen ja hoidon osaamisalalla. Opinnot suoritetaan työelämässä op-
pimalla. Lisäksi opiskelijalla on kuukausittain 2-3 lähiopetuspäivää. 
Henkilöstömitoituksen ulkopuolella olevien opiskelijoiden opinnot kestä-
vät 1,5-2 vuotta.   

Opiskelija työskentelee nimetyn työpaikkaohjaajan rinnalla samassa 
tiimissä. Koska ohjaus vaatii työpaikkaohjaajan aikaa, on huolehdittava 
siitä, että koulutettavien henkilöiden kokonaislukumäärä on hallittava ja 
jokaiselle uutta ammattia opiskelevalle pystytään turvaamaan riittävästi 
laadukasta ohjausta.  

Valtuustoaloitteessa esitetään työpaikkaohjaajan työvelvoitteen keven-
tämistä ja väliaikaista henkilöstömitoituksen kasvattamista ohjauksen 
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ajalta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että henkilöstömitoituk-
sen ulkopuolella olevat oppisopimusopiskelijat tarjoaisivat jo itsessään 
riittävän keinon työpaikkaohjaajan työmäärän keventämiseksi ja työ-
ajan vapauttamiseksi ohjaukseen. Tästä syystä erilliselle työpaikkaoh-
jaajan työvelvoitteen keventämiselle ei nähdä perustetta. 

Opiskelupaikkojen lisäämisessä on huomioitava opiskelevien työnteki-
jöiden ja muiden harjoittelijoiden kokonaismäärä, ja sen vaikutukset yk-
siköiden toimintaan ja lapsiryhmien toimivuuteen. Lapsiryhmien erityis-
piirteet ja –tarpeet on huomioitava oppisopimusopiskelijoiden ja korkea-
kouluharjoittelijoiden sijoittelussa, jotta päiväkotien kantokykyä ei yli-
tetä.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että 20 varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajan oppisopimuspaikan lisääminen ei kuormittaisi päiväko-
teja liikaa. Paikkojen lisääminen pikemminkin toisi helpotusta päiväko-
tien arkeen.  

On myös huomioitava se, että varmistetaan alalle soveltuvien ja oppi-
sopimuskoulutukseen sitoutuvien opiskelijoiden valinta tilanteessa, 
jossa heillä ei ole aikaisempaa kokemusta varhaiskasvatuksesta. Opis-
kelijavalinnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota hakijan motivaatioon 
ja soveltuvuuteen alalle.    

Oppisopimuskoulutuksen lisäämisen kustannusvaikutukset työnantajalle 

Oppisopimuskoulutuksen suurimmat kulut koostuvat oppisopimusopis-
kelijan palkasta, työpaikkaohjaajan palkkiosta ja työnantajan sivuku-
luista. Aloitteessa esitetyn 20:n oppisopimuspaikan lisäämisen kustan-
nukset ajoittuisivat vuosille 2023-2024.  

Lausuntoa varten on laadittu kustannuslaskelma 18-24 kk mittaisille 
opinnoille 20 henkilölle. Arvioitu kokonaiskustannus on 944 079 euroa 
(18kk) - 1 269 456 euroa (24kk) riippuen oppisopimuskoulutuksen kes-
tosta.  

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2023 ei ole varattu määrärahaa 
aloitteen toteuttamiseen.  

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Kati Mhone, HR-asiantuntija, puhelin: 310 31738 

kati.mhone(a)hel.fi 
Laura Damski, Henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80172 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B5790FE29-75EF-C951-BFAC-833AB4700005%7D


Helsingin kaupunki Esityslista 48/2022 112 (168) 
Kaupunginhallitus 

Asia 
31.10.2022 

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 FI02012566 

laura.damski(a)hel.fi 
Riikka Heloma, Projektipäällikkö, saatavuuden edistäminen, puhelin: 310 42704 

riikka.heloma(a)hel.fi 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 190 

HEL 2022-003327 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan ja 18 muun valtuutetun talousarvioaloit-
teesta:  

”Talousarvioaloitteessa todetaan, että Helsingissä on pulaa työnteki-
jöistä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja terveydenhuollossa. Oppisopi-
muskoulutuksessa on mahdollista samaan aikaan opiskella uusi am-
matti ja saada opintojen työssäoppimisjaksojen ajalta työehtosopimuk-
sen mukaista palkkaa. Tällöin opiskelu ja alan vaihtaminen on houkut-
televampaa ja mahdollista useammalle. Aloitteessa esitetään, että kau-
punki varaa toimialoille tarvittavan lisämäärärahan oppisopimuskoulu-
tuspaikkojen lisäämiseksi 20 koulutettavalla vuonna 2023 kummallakin 
toimialalla lastenhoitajien, lähihoitajien ja hoiva-avustajien koulutta-
miseksi osana työvoimapulan ratkaisemisen toimenpiteitä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämis-
vastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tai pelastustoimen palveluja. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituk-
sesta. Valtionvarainministeriö kohdentaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimelle vuoden 2021 tilinpäätöstoteuman ja vuoden 2022 ta-
lousarvion perusteella talousarvioraamin vuodelle 2023, jossa talousar-
vioraami kasvaa väestönkasvun ja kustannustason nousun verran. Val-
tiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tu-
loja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustan-
nuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä maini-
tulla rahoituksella. 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B5670FD52-FB42-C8B8-BFE0-832121B00001%7D
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Työvoiman saatavuuden kehittämistoimenpiteitä 

Helsingin kaupunkistrategian (2021–2025) mukaan Helsinki varmistaa 
osaavan työvoiman saatavuuden uudistamalla rekrytointikäytäntöjä, li-
säämällä kielikoulutusta ja laajentamalla oppisopimuskoulutusta. Sosi-
aali- ja terveystoimi osallistuu kaupunkiyhteiseen työvoiman saatavuu-
den hankkeeseen henkilöstöpula-alojen saatavuuden parantamiseksi. 
Esimerkiksi työnantajakuvatyötä ja ennakoivaa rekrytointia kehitetään 
ja sosiaalisen median markkinointia hyödynnetään entistä enemmän. 

Oppilaitosyhteistyötä on kehitetty pitkäjänteisesti. Tavoitteena on muun 
muassa aloittaa osaamispäivityskoulutuksen ohjelma hoitotyöhön pa-
laaville sairaanhoitajille. Tavoitteena on rekrytoida sosiaali- ja terveys-
toimeen noin 50 edellä mainitun koulutuksen läpikäynyttä sairaanhoita-
jaa. Oppisopimuskoulutus on tärkeä rekrytointikanava, jolla toimialalle 
saadaan osaavaa ja jo opintojen aikana toimintaan perehtyneitä sekä 
sitoutuneita työntekijöitä. Oppisopimusrekrytoinnissa lähihoitajaopiske-
lijoita voidaan kohdentaa niihin palveluihin, joissa henkilökunnasta on 
suurin pula. 

Oppisopimuskoulutuksen järjestämistavat 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) voi suorittaa oppiso-
pimusjärjestelmän avulla. Oppisopimuskoulutuksen järjestämistapoja 
on kaksi; työvoimapoliittinen oppisopimuskoulutus ja sosiaali- ja ter-
veystoimialan itse rahoittama oppisopimuskoulutus.   

Työvoimapoliittisen koulutuksen rahoitus ja opiskelijavalintojen perus-
teet tulevat valtion lainsäädännöstä. Työvoimapoliittisen oppisopimuk-
sen kriteereinä ovat esimerkiksi koulutusta edeltävä työttömyys ja hel-
sinkiläisyys. Koulutuksessa pärjäämiseen tarvitaan myös tietynlainen 
suomen kielen taito. Kielitaito voi olla riittämätöntä hoitotyöhön oppiso-
pimuskoulutuksessa, vaikka hakijat hallitsevat suomen kieltä jonkun 
verran. Työvoiman saatavuus työvoimapoliittisten koulutusten osalta on 
ollut riittämätöntä. 

Toimialan omaan oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua ammatin-
vaihtaja ilman työttömyysjaksoa ja henkilön ei tarvitse olla helsinkiläi-
nen. Lisäksi rekrytointia on voinut kohdentaa ruotsin kieltä osaavan työ-
voiman hankkimiseen. Erillismäärärahalla on voitu nostaa oppisopi-
musvolyymia, joka on ollut merkityksellistä työvoiman saatavuuden 
edistämisessä. 

Oppisopimuskoulutusten volyymi 

Vuodelle 2022 sosiaali- ja terveystoimiala budjetoi erillismäärärahaa 1 
300 000 euroa työvoimapula-alojen oppisopimuskoulutuksiin työvoiman 
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saatavuutta helpottamaan. Sosiaali- ja terveystoimen erillismäärära-
halla on järjestetty 16 hoiva-avustaja- ja 20 lähihoitajaopiskelijalle oppi-
sopimuskoulutusta sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa ja perhe- ja 
sosiaalipalveluissa.  

Hoiva-avustaja- ja lähihoitaja oppisopimusopiskelijoita on ollut maalis-
kuussa 2021 yhteensä 34 opiskelijaa ja huhtikuussa 2022 yhteensä 52 
opiskelijaa, mukaan lukien sosiaali- ja terveystoimen omarahoitteiset- 
ja työvoimapoliittiset oppisopimuskoulutukset.  

Taulukko 1. Oppisopimusopiskelijoiden määrä 6/2022 

Talousarvioaloitteen erillismääräraha oppisopimuskoulutukseen 

Talousarvioehdotuksessa esitetty oppisopimuspaikkojen lisääminen 
varhaiskasvatukseen ja terveydenhuoltoon on kannatettava ajatus. So-
siaali- ja terveystoimiala on budjetoinut vuodelle 2022 erillismäärärahaa 
oppisopimuspaikkoja varten ja tunnistanut oppisopimuskoulutuksen 
rekrytointimahdollisuudet. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että toimiala pyrkii lisäämään op-
pisopimuspaikkoja määrärahojen puitteissa. Oppisopimuspaikkojen li-
säämisen kustannuksiin on huomioitava myös kustannukset, jotka 
koostuvat työssäoppimisjaksojen aikaisesta työpaikkaohjaajan ohjauk-
sesta ja hallintokustannuksista.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Oppisopimuskoulutus lisää oppisopimusopiskelijan työhyvinvointia, jos 
opintoihin pääsee matalalla kynnyksellä ja saa tarpeeksi ohjausta työs-
säoppimisen jaksoina. Oppisopimusopiskelija voi myös lisätä työyhtei-
sönsä työhyvinvointia." 

30.08.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Mia Keinänen, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B84014283-4850-CB0E-872C-82FD7BD00000%7D
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mia.keinanen(a)hel.fi 
Sirpa Luokkala, hr-asiantuntija, puhelin: 310 67545 

sirpa.luokkala(a)hel.fi 
Lea Laitanen-Juslin, hr-asiantuntija: 310 37953 

lea.laitanen(a)hel.fi 



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Oppisopimusopiskelupaikkojen lisäys varhaiskasvatukseen ja terveyhden-
huoltoon

Helsingissä on pulaa työntekijöistä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja terveydenhuollossa. Alan vaih-
taminen ja kouluttautuminen näille työvoimapula-aloille olisi hyvä tehdä mahdollisimman helpoksi. 
Oppisopimuskoulutuksessa on mahdollista samaan aikaan opiskella uusi ammatti ja saada opintojen 
työssäoppimisjaksojen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tällöin opiskelu ja alan vaihtami-
nen ilman, että joutuu luopumaan palkkatuloista on hyvä vaihtoehto ja tekee opiskelun useammalle 
mahdolliseksi ja houkuttelevammaksi. 

Oppisopimusopiskelijan ohjaaminen vaatii työaikaa nykyisiltä työntekijöiltä, mistä johtuen työvelvoittei-
ta on ohjauksen ajalta tarpeen keventää ja kasvattaa väliaikaisesti henkilöstön mitoitusta. Samalla 
oppisopimusopiskelija tuo tarvittavia lisäkäsiä työvoimapulasta kärsiville aloille. Oppisopimuksen kaut-
ta olisi mahdollista houkutella uusia työntekijöitä työvoimapula-aloille. 

Oppisopimuskoulutuksessa sote-sektorilla on tällä hetkellä 41 lähihoitajaopiskelijaa ja 18 hoiva-
avustajaa. Varhaiskasvatuksessa on oppisopimuskoulutuksessa lastenhoitajia ja lapsiin erikoistuvia 
lähihoitajaopiskelijoita. Oppisopimuskoulutukseen tulee kuluja valintaprosessin aikana opiskelijavalin-
nasta, kielitestauksesta, soveltuvuuskokeista sekä työhöntulotarkastuksista. Osa palkkauksesta on 
työvoimapoliittista koulutusta eikä siten kaikki palkkakustannukset tule kaupungin maksettavaksi. Hy-
vin valittu opiskelija on tarpeellinen lisä henkilöstöpulasta kärsivillä aloilla. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki varaa toimialoille tarvittavan lisämäärärahan 
oppisopimuskoulutuspaikkojen lisäämiseksi 20 koulutettavalla vuonna 2023 kummallakin toimialalla 
lastenhoitajien, lähihoitajien ja hoiva-avustajien kouluttamiseksi osana työvoimapulan ratkaisemisen 
toimenpiteitä. 

Helsingissä 02.03.2022

Nuorteva Johanna

Jäsen

Vihreä valtuustoryhmä

(1 + 18 allekirjoitusta)

Helal Fardoos Hagman Sandra

Huff Shawn Sydänmaa Johanna

Lindgren Minna Korkkula Vesa

Torsti Pilvi Holopainen Mari



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Nevanlinna Tuomas Pasanen Amanda

Vepsä Sinikka Vesikansa Sanna

Wallgren Thomas Saxberg Mirita

Grotenfelt Nora Honkasalo Veronika

Malin Petra Kivekäs Otso
.
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Valtuutettu Terhi Peltokorven ja yhden muun valtuutetun talousar-
vioaloite kotihoidon tuen kuntalisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille 
lapsille 

HEL 2022-003328 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2023 talousarvioon vara-
taan riittävä rahoitus kotihoidon tuen kuntalisän palauttamiseen 1–2-
vuotiaille lapsille. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen myötä 
kotihoidontukea voi halutessaan saada vanhempainrahajaksojen vä-
lissä siitä alkaen, kun lapsi on noin kuuden kuukauden ikäinen ja van-
hemmilla on mahdollisuus jaksottaa vanhempainvapaat useaan jak-
soon siihen saakka, kun lapsi täyttää 2 vuotta.  

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 
1.6.2021 alkaen sisältyi kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään 
vuoden 2021 talousarvioon. Päätöksellä haluttiin tukea valtuustokau-
den 2017–2021 kaupunkistrategiaan sisältynyttä tavoitetta varhaiskas-
vatuksen osallistumisasteen nostamisesta.  

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen sisältyy Helsingin 
kaupunkistrategiaan myös vuosina 2021–2025. Laadukas varhaiskas-
vatus ehkäisee tehokkaasti segregaatiota ja tasaa sosioekonomisia 
eroja lasten välillä. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 240 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B2AFBDB55-52A8-C016-95F1-835F92200005%7D
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HEL 2022-003328 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Terhi Peltokorven talousarvio-
aloitteesta, joka koskee kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamista 1–
2-vuotiaille lapsille:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilan-
teensa ja lapsensa edun mukaisesti joko lapsen hoitaminen kotona, 
kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden käyttäminen, yksityisten var-
haiskasvatuspalveluiden käyttäminen yksityisen hoidon tuen avulla tai 
hoitajan ottaminen kotiin kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen 
avulla. 

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 
talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-
vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen, ja 15.12.2020 kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousar-
vion mukaisesti. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuotta-
vuustoimista. Kotihoidon tuen Helsinki-lisän ehtoja muutettiin tuolloin 
siten, että Helsinki-lisänä maksetaan 264 euroa kuukaudessa alle 1-
vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon 
tukea. 

Kotihoidon tuki koostuu lakisääteisestä osuudesta (hoitoraha 362,61 
euroa ja sisaruksista 108,56 euroa / 69,76 euroa, sekä tulosidonnainen 
hoitolisä 0–194,06 euroa), minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus mak-
saa kuntalisää (Helsinki-lisä). Perheen koko ja bruttotulot vaikuttavat 
lakisääteisen hoitolisän määrään.  Kotihoidon tuen lakisääteiset osat 
maksetaan edelleen alle 3-vuotiaista lapsista. Helsinki maksaa lakisää-
teisten osien lisäksi edelleen Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta 
perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Ko-
tihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kansaneläkelaitokselta, ja 
Kela hoitaa sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen 
kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kun-
taa tekemiensä kotihoidon tukipäätösten kustannusten mukaisesti. Ko-
tihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä var-
haiskasvatuksessa. 

Kotihoidon tukea saavia 1–2-vuotiaita lapsia ennustetaan Helsingissä 
olevan vuoden 2023 aikana keskimäärin noin 3110. Alle 1-vuotiaita ko-
tihoidon tukea saavia lapsia arvioidaan olevan keskimäärin 977 vuonna 
2023. Lapsista 1–1,5-vuotiaita olisi noin 1920 ja 1,5–2-vuotiaita noin 
1190. 1–1,5-vuotiaista lapsista maksettava kuntalisä oli aikaisemmin 
264 euroa kuukaudessa ja 1,5–2-vuotiaista 218,64 euroa 
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kuukaudessa. Kyseisten kuntalisien palauttaminen aloitteessa esitetyin 
tavoin 1–2-vuotiaille lisäisi kustannuksia noin 9,2 miljoonaa euroa vuo-
dessa, mikäli määrät olisivat aiempia vastaavat, ja noin 9,9 miljoonaa 
euroa vuodessa, mikäli 1–2-vuotiaille maksettaisiin 264 euroa kuukau-
dessa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lisäksi, että perhevapaauudis-
tuksen myötä (voimaan 1.8.2022) vanhemmilla on mahdollisuus jaksot-
taa vanhempainvapaat useaan jaksoon siihen saakka, kun lapsi täyttää 
2 vuotta. Kotihoidontukea voi uudistuksen myötä saada siitä alkaen, 
kun lapsi on noin kuuden kuukauden ikäinen, ja perhe voi halutessaan 
saada siten kotihoidontukea vanhempainrahajaksojen välissä. Alle 2-
vuotiaan lapsen kotona hoitaminen voi siten mahdollistua taloudellisesti 
kestävämmällä tavalla kuin ennen uudistusta tällä vanhempainvapai-
den ja kotihoidon tuen yhdistelmällä.  

Talousarvioehdotuksessa 2023 ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän palauttamiseen 1–2-vuotiaille lapsille. 

Käsittely 

13.09.2022 Ehdotuksen mukaan 

Vastaehdotus: 
Marko Hamilo: Lisäys esitysehdotuksen kappaleen 3 loppuun: 

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän 
palauttamista 1-2-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat 
vuoden 2022 budjettineuvotteluissa." 

Kannattaja: Petra Malin 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 4 loppuun: "Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän palaut-
tamista 1-3-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat vuoden 
2022 budjettineuvotteluissa." 

Jaa-äänet: 10 
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Eevi 
Kirjasniemi, Sini Korpinen, Vesa Lahtinen, Nasima Razmyar, Mirita 
Saxberg, Ozan Yanar 

Ei-äänet: 3 
Marko Hamilo, Petra Malin, Sami Säynevirta 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B2AFBDB55-52A8-C016-95F1-835F92200005%7D
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Tyhjä: 0 

Poissa: 0 

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Marko Hamilon vastaehdotuk-
sen äänin 10 – 3. 

Marko Hamilo ilmoitti päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän mielipi-
teen: Kotihoidon tuki olisi ollut syytä palauttaa 1-2-vuotiaille lapsille. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistaminen 1-2-vuotiailta lapsilta ei 
viime kädessä tuota säästöjä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä 
kohde, tuki on tarpeen palauttaa. Varhaiskasvatuksen osallistumisas-
teen nostaminen tarkoittaa, että jatkossa varhaiskasvatuksessa ole-
vista lapsista suurempi osa on alle 3-vuotiaita lapsia. Tämä lisää kus-
tannuksia, koska alle 3- vuotiaiden henkilöstömitoitus on suurempi kuin 
yli 3-vuotiailla. Samalla kasvaa varhaiskasvatuksen kasvatus- ja hoito-
henkilöstön tarve. Varhaiskasvatuksen työvoimatilanne on kriittinen ja 
heikentynyt entisestään. Työvoimatilanteen heikentyminen näkyy työ-
voimavajeena, rekrytoinneissa sekä sijaisten saatavuudessa. Pedago-
gisen osaamisen taso heikentyy ei-kelpoisten työntekijöiden määrän 
kasvaessa. 

Syntyvyys on laskenut tammikuusta 2022. Lasten hankkimisen esteinä 
ovat usein työuraan liittyvät hankaluudet ja riskit sekä perheen tarvitse-
mien palvelujen puute. Näitä esteitä voidaan kaupungin toimesta ma-
daltaa suoralla tai epäsuoralla rahallisella tuella. 

Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kannalta. Yleensä 
koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita arvioimaan 
lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lapsensa hoito-
muodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden valin-
nan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeissa varhais-
kasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin kotihoi-
dossa. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641 

riikka.reunanen(a)hel.fi 
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404 

johanna.auer(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B802F66F3-DEE9-C431-85A6-833AB4600006%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Kotihoidon tuen kuntalisän palauttaminen 1-2-vuotiaille lapsille

Helsingin kaupunginvaltuusto teki vuoden 2021 talousarviosta päättäessään päätöksen rajata kotihoi-
don tuen kuntalisän 1.6.2021 alkaen vain alle 1-vuotiaille kotona hoidettaville lapsille.

Helsinki-lisä mahdollisti ennen sen leikkaamista nykyistä useammalle perheelle lapsen hoitamisen ko-
tona vanhempainvapaan jälkeen kaksivuotiaaksi asti. Osassa perheistä myös isommat sisarukset oli-
vat tällöin joko osittain tai kokonaan kotihoidossa. Ilman kuntalisää hoitovapaalle jääminen on mah-
dollista lähinnä hyvätuloisille perheille korkeiden asumiskustannusten Helsingissä.

Lasten kotihoitoa ja päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta ei tule asettaa vastakkain. Noin 82 
prosenttia perheistä käyttää Suomessa kotihoidon tukea jossain vaiheessa ennen kuin lapsi täyttää 
kolme vuotta. Osa perheistä käyttää tukea vain muutaman kuukauden. Tutkimusten mukaan kotihoi-
don tuen taso vaikuttaa myös siihen, miten pitkään perhe hoitaa lastaan kotona kotihoidon tuella.

Helsingissä on ollut suuria vaikeuksia vastata perheiden palvelutarpeisiin viime vuosina. Yhä useampi 
vanhempi on joutunut siirtämään töihin paluuta, koska lapselle on osoitettu päiväkotipaikka kohtuut-
toman kaukaa kotoa. Tavoite lähipäiväkotiperiaatteen noudattamisesta on jäänyt puheiden tasolle. 
Helsingin varhaiskasvatus on suurissa ongelmissa, kun vanhemmat on ajettu myös tukileikkauksilla 
hakemaan yksivuotiaille lapsilleen paikkaa päiväkodista. 

Kotihoidon tuen kuntalisän leikkaus on heikentänyt Helsingin perheystävällisyyttä. Leikkaus on toteu-
tettu vieläpä erittäin haastavana aikana. Lapsiperheiden arki on kuormittunut koronaepidemian vuok-
si. Varhaiskasvatuksen työvoimapula on pahentunut, sekä vakituisten työntekijöiden, että sijaisten 
palkkaamisessa on suuria vaikeuksia.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2023 talousarvioon varataan riittävä rahoitus 
kotihoidon tuen kuntalisän palauttamiseen 1-2-vuotiaille lapsille.

Helsingissä 02.03.2022

Peltokorpi Terhi

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Keskustan valtuustoryhmä

(1 + 1 allekirjoitusta)

Kolbe Laura
.
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Valtuutettu Sinikka Vepsän ja 13 muun talousarvioaloite lähihoita-
jien oppisopimuspaikkojen lisäämisestä vanhuspalveluihin 

HEL 2022-003331 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupungin lähihoitajien oppisopi-
muspaikkoja lisätään kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen tehostettuun 
hoivaan. Vuoden 2023 talousarvioon ja vuodelle 2024 lähihoitajien op-
pisopimuskoulutuspaikkojen lisäämiseksi tulee varata 2 000 000 € lisä-
määräraha.  

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta 
rahoituksesta ja kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen 
sekä uuden HUS-yhtymän menot on kyettävä rahoittamaan valtion ra-
hoituksella. Oppisopimuspaikkoja lisätään määrärahojen puitteissa 
vuonna 2023. Vuonna 2022 sosiaali- ja terveystoimialan tulosbudje-
tissa oli erillismääräraha työvoimapula-alojen oppisopimuskoulutuksiin. 

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan lausuntoihin viitaten, että Helsingin kau-
punkistrategian (2021−2025) tavoitteiden mukaisesti Helsinki varmistaa 
osaavan työvoiman saatavuuden esimerkiksi laajentamalla oppisopi-
muskoulutusta. Lähihoitajien lisääntyneeseen työvoimatarpeeseen on 
varauduttu kehittämällä työelämälähtöisiä ja joustavia koulutusmalleja.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543 

riikka.henriksson(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 242 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B38034F55-F70C-C2C9-9426-835F9240000E%7D
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HEL 2022-003331 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Sinikka Vepsän talousarvioaloitteesta lähi-
hoitajien oppisopimuspaikkojen lisääminen vanhuspalveluihin: 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) on Suomen suurin ammatil-
lista peruskoulutusta, täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta 
sekä nivelvaiheen koulutusta järjestävä oppilaitos. Opistossa voi tutus-
tua eri ammattialoihin myös jo ennen varsinaisia opintoja, vahvistaa 
opiskelutaitoja ja -valmiuksia sekä saada uraohjausta. Lisäksi on mah-
dollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia, jotka tukevat suoraan työllis-
tymistä. Opiskelijat voivat hakeutua koulutukseen joustavasti ympäri 
vuoden. 

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen tapa suorittaa tutkinto, ja 
se sopii kaikenikäisille ja uransa eri vaiheissa oleville (ammattiin opis-
kelevalle, alanvaihtajalle, ammattitaidon syventäjälle tai yrittäjälle). Op-
pisopimuksella voi opiskella minkä tahansa ammatillisen tutkinnon tai 
tutkinnon osan. Opintojen painotus on työelämässä oppimisessa, joten 
opiskelijalla on oltava työpaikka. Oppisopimus edellyttää vähintään 25 
työtuntia viikossa. Oppisopimus on työsuhde, joten opiskelija on työnte-
kijä, ja työnantaja maksaa hänelle alan työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa. Stadin ammatti- ja aikuisopisto vastaa puolestaan koulutuk-
sesta ja maksaa ammatillisen perustutkinto-opiskelijan oppisopimus-
työnantajalle koulutuskorvausta 150–200 euroa kuukaudessa. 

Hoiva-alan työvoimapulaan on vastattu järjestämällä hoiva-avustajan 
työvoimakoulutusta oppisopimuksella. Kyseisessä koulutuksessa opis-
kelija suorittaa 1 - 2 tutkinnonosaa sosiaali- ja terveysalan perustutkin-
nosta (lähihoitaja). Lisäksi on käytössä Speedway to Work -koulutus-
malli, joka on tarkoitettu heille, joilla on jäänyt sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnon suorittaminen kesken tai henkilö työskentelee jo alalla, 
mutta virallinen tutkinto puuttuu. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa 
(lähihoitaja) suorittaessaan opiskelija erikoistuu valitsemalleen osaa-
misalalleen kuten ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen -osaamisala. 
Vanhustyöhön suuntautuneet lähihoitajat voivat sijoittua ikäihmisten 
ympärivuorokautiseen hoiva- ja hoitopalveluihin, sekä kotihoidon ja ko-
tona asumista tukevien palveluiden työpaikkoihin. Heitä työskentelee 
myös ikäihmisten kuntoutumispalveluissa, päiväkeskuksissa ja neuvon-
tapalveluissa. Tällä hetkellä vanhustyön osaamisala ei kuitenkaan vedä 
toivotulla tavalla uusia opiskelijoita. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston henkilöstö toteuttaa oppimisen tukea 
opiskelijalähtöisesti ja yhteistyössä myös työelämäedustajien kanssa. 
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Lisäksi järjestetään maksuttomia valmennuksia ja OhjausHELP -tapaa-
misia opiskelijoiden työpaikkaohjaajille, mentoreille ja yhteistyökumppa-
neille. Valmennuksien sisällöissä perehdytään myös kieli- ja kulttuuritie-
toiseen ohjaukseen. Kokeneempi työelämän edustaja voi suorittaa 
myös laajemman Työpaikkaohjaajana toimiminen -koulutuksen, 30 osp. 

Helsingin kaupungin vuosien 2021–2025 strategiakauden aikana on 
tavoitteena käynnistää ja jatkaa tehokkaita toimia henkilöstöpulan 
kääntämiseksi. Mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen vahviste-
taan. Vuoden 2022 sitovana tavoitteena on parantaa esimerkiksi nuor-
ten aikuisten (18 - 29 v.) työllistymistä kasvattamalla oppisopimusten 
määrää perus- ja ammattitutkinnoissa. Oppisopimusten määrää kasva-
tetaan vuonna 2022 10% verrattuna vuoteen 2021. Helsingin kaupun-
gille on myönnetty vuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä 
107 912 euroa koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. Kokeilun 
aikana työnantajalle maksettavassa koulutuskorvauksessa on otettava 
korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuksen aloituspäivänä am-
matillista perustutkintoa suorittava opiskelija on alle 20-vuotias ja vailla 
toisen asteen tutkintoa. Koulutuskorvaukset sisältyvät koulutuksen jär-
jestäjille myönnettävään ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoi-
tukseen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä lähihoitajien oppisopi-
muskoulutuksen turvaamista vanhuspalveluissa. Lähihoitajien lisäänty-
neeseen työvoimatarpeeseen on varauduttu kehittämällä joustavia ja 
työelämälähtöisiä koulutusmalleja. Jotta oppisopimus voidaan solmia, 
tulee opiskelijalla olla työpaikka. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
talousarvioehdotuksessa 2023 ei ole varauduttu aloitteen mukaisiin li-
sämäärärahatarpeisiin.  

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Heidi Vesa, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27384 

heidi.vesa(a)hel.fi 
Eeva Sahlman, rehtori, puhelin: 310 81806 

eeva.sahlman(a)hel.fi 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 189 

HEL 2022-003331 T 00 00 03 

Lausunto 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BF7A0C30E-0113-CC17-A884-833AB4800007%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BBE4077A5-5167-CF00-8B52-832121A00005%7D
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Sinikka Vepsän ja 13 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraa-
van lausunnon:  

”Talousarvioaloitteessa todetaan, että Helsingin sosiaali- ja terveystoi-
mialalla on vakava puute ammattitaitoisen hoitohenkilöstön saatavuu-
desta ja riittävyydestä. Väestön ikääntyminen ja vanhuspalvelulakiin 
kirjattu minimimitoituksen porrastettu kasvu vanhusten ympärivuoro-
kautisessa tehostetussa hoivassa lisäävät työntekijöiden tarvetta tule-
vaisuudessa. Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2023 ta-
lousarvioon ja vuodelle 2024 lähihoitajien oppisopimuskoulutuspaikko-
jen lisäämiseksi tulee varata 2 000 000 euron lisämääräraha. Aloit-
teessa esitetyn lisämäärärahan turvin saataisiin yhteistyössä Stadin 
ammatti- ja aikuisopiston kanssa koulutettua räätälöidysti nopeammin 
ja nykyistä enemmän lähihoitajia. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämis-
vastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tai pelastustoimen palveluja. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituk-
sesta. Valtionvarainministeriö kohdentaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimelle vuoden 2021 tilinpäätöstoteuman ja vuoden 2022 ta-
lousarvion perusteella talousarvioraamin vuodelle 2023, jossa talousar-
vioraami kasvaa väestönkasvun ja kustannustason nousun verran. Val-
tiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tu-
loja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustan-
nuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä maini-
tulla rahoituksella. 

Työvoiman saatavuuden kehittämistoimenpiteitä 

Helsingin kaupunkistrategian (2021–2025) mukaan Helsinki varmistaa 
osaavan työvoiman saatavuuden uudistamalla rekrytointikäytäntöjä, li-
säämällä kielikoulutusta ja laajentamalla oppisopimuskoulutusta. Sosi-
aali- ja terveystoimi osallistuu kaupunkiyhteiseen työvoiman saatavuu-
den hankkeeseen henkilöstöpula-alojen saatavuuden parantamiseksi. 
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Esimerkiksi työnantajakuvatyötä ja ennakoivaa rekrytointia kehitetään 
ja sosiaalisen median markkinointia hyödynnetään entistä enemmän. 

Oppilaitosyhteistyötä on kehitetty pitkäjänteisesti. Tavoitteena on muun 
muassa aloittaa osaamispäivityskoulutuksen ohjelma hoitotyöhön pa-
laaville sairaanhoitajille. Tavoitteena on rekrytoida sosiaali- ja terveys-
toimeen noin 50 edellä mainitun koulutuksen läpikäynyttä. 

Oppisopimuskoulutus on tärkeä rekrytointikanava, jolla toimialalle saa-
daan osaavaa ja jo opintojen aikana toimintaan perehtyneitä sekä si-
toutuneita työntekijöitä. Oppisopimusrekrytoinnissa lähihoitajaopiskeli-
joita voidaan kohdentaa niihin palveluihin, joissa henkilökunnasta on 
suurin pula.  

Oppisopimuskoulutuksen järjestämistavat 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) voi suorittaa oppiso-
pimusjärjestelmän avulla. Oppisopimuskoulutuksen järjestämistapoja 
on kaksi; työvoimapoliittinen oppisopimuskoulutus ja sosiaali- ja ter-
veystoimialan itse rahoittama oppisopimuskoulutus.   

Työvoimapoliittisen koulutuksen rahoitus ja opiskelijavalintojen perus-
teet tulevat valtion lainsäädännöstä. Työvoimapoliittisen oppisopimuk-
sen kriteereinä ovat esimerkiksi koulutusta edeltävä työttömyys ja hel-
sinkiläisyys. Koulutuksessa pärjäämiseen tarvitaan myös tietynlainen 
suomen kielen taito. Kielitaito voi olla riittämätöntä hoitotyöhön oppiso-
pimuskoulutuksessa, vaikka hakijat hallitsevat suomen kieltä jonkun 
verran. Työvoiman saatavuus työvoimapoliittisten koulutusten osalta on 
ollut riittämätöntä. 

Toimialan omaan oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua ammatin-
vaihtaja ilman työttömyysjaksoa ja henkilön ei tarvitse olla helsinkiläi-
nen. Lisäksi rekrytointia on voinut kohdentaa ruotsin kieltä osaavan työ-
voiman hankkimiseen. Erillismäärärahalla on voitu nostaa oppisopi-
musvolyymia, joka on ollut merkityksellistä työvoiman saatavuuden 
edistämisessä. 

Oppisopimuskoulutusten volyymi 

Vuodelle 2022 sosiaali- ja terveystoimialalle budjetoitiin erillismäärära-
haa 1 300 000 euroa työvoimapula-alojen oppisopimuskoulutuksiin työ-
voiman saatavuutta helpottamaan. Sosiaali- ja terveystoimen erillis-
määrärahalla on järjestetty 16 hoiva-avustaja- ja 20 lähihoitajaopiskeli-
jalle oppisopimuskoulutusta sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa ja 
perhe- ja sosiaalipalveluissa.   



Helsingin kaupunki Esityslista 48/2022 125 (168) 
Kaupunginhallitus 

Asia 
31.10.2022 

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 FI02012566 

Hoiva-avustaja- ja lähihoitaja-oppisopimusopiskelijoita on ollut maalis-
kuussa 2021 yhteensä 34 opiskelijaa ja huhtikuussa 2022 yhteensä 52 
opiskelijaa, mukaan lukien sosiaali- ja terveystoimen omarahoitteiset- 
ja työvoimapoliittiset oppisopimuskoulutukset.  

Taulukko 1. Oppisopimusopiskelijoiden määrä 6/2022 

Talousarvioehdotuksessa ehdotettu lisämääräraha 

Talousarvioehdotuksessa esitetty oppisopimuspaikkojen lisääminen 
vanhuspalveluihin on kannatettava ajatus. Sosiaali- ja terveystoimiala 
on budjetoinut vuodelle 2022 erillismäärärahaa oppisopimuspaikkoja 
varten ja tunnistanut oppisopimuskoulutuksen rekrytointimahdollisuu-
det. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että toimiala pyrkii lisäämään op-
pisopimuspaikkoja määrärahojen puitteissa. Oppisopimuspaikkojen li-
säämisen kustannuksiin on huomioitava myös kustannukset, jotka 
koostuvat työssäoppimisjaksojen aikaisesta työpaikkaohjaajan ohjauk-
sesta ja hallintokustannuksista.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Oppisopimuskoulutus lisää oppisopimusopiskelijan työhyvinvointia, jos 
opintoihin pääsee matalalla kynnyksellä ja saa tarpeeksi ohjausta työs-
säoppimisen jaksoina. Oppisopimusopiskelija voi myös lisätä työyhtei-
sönsä työhyvinvointia." 

30.08.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Mia Keinänen, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870 

mia.keinanen(a)hel.fi 
Sirpa Luokkala, hr-asiantuntija, puhelin: 31067545 

sirpa.luokkala(a)hel.fi 
Lea Laitanen-Juslin, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37953 

lea.laitanen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B2FB18689-03DB-C551-A1F6-82FD7BB00009%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Lähihoitajien oppisopimuspaikkojen lisääminen vanhuspalveluihin

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin lähihoitajien oppisopimuspaikkoja lisätään 
kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan.  Vuoden 2023 talousarvioon  ja vuodelle 
2024  lähihoitajien oppisopimuskoulutuspaikkojen lisäämiseksi tulee  varata  
2 000 000 € lisämääräraha. Lisämäärärahan turvin saadaan yhteistyössä Stadin AO:n kanssa koulu-
tettua räätälöidysti nopeammin ja nykyistä enemmän lähihoitajia 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla on vakava puute  ammattitaitoisen hoitohenkilöstön saatavuu-
desta ja riittävyydestä. Palvelujen tarpeen ennustetaan kasvavan väestön ikääntyessä ja palvelujen  
tuottamiseen tarvitaan entistä enemmän ammattitaitoista ja osaavaa koulutettua hoitohenkilöstöä. 

Vanhuspalvelulakiin kirjattu minimimitoitus vanhusten ympärivuorokautisessa tehostetussa hoivassa 
on määrä kasvaa porrastetusti. 1.1.2022 alkaen  lakisääteisen henkilöstömitoituksen tulee olla 0,55 
työntekijää ja 1.4.2023 edellytetään vähintäin 0,7 työntekijää.  Kotihoitoon ei ole säädetty henkilöstö-
mitoitusta. Tällä hetkellä Helsingin kotihoidossa lähihoitajien tarve on suuri ja hoitajien vaje vaikeuttaa 
laadukkaan kotihoidon toteuttamista. Kotihoidossa nykyisin työssä olevien hoitajien työssä jaksami-
nen ja työhyvinvointi ovat koetuksella. 

Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos. Se tarjo-
aa koulutusta ja palveluita nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, oppiso-
pimuskoulutuksessa sekä nivelvaiheessa.  Etenkin perheellisille  aikuisopiskelijoille oppisopimuskou-
lutus mahdollistaa taloudellisesti opiskelun. Stadin AO pystyy tarjoamaan opiskelijalle räätälöityjä kou-
lutuksia, joissa hyödynnetään opiskelijan aikaisempia koulutuksia ja näin esimerkiksi lähihoitajaksi 
valmistuminen nopeutuu, jos opiskelijalla on joku aikaisempi alaan soveltuva koulutus. Oppisopimus-
koulutus motivoi ja sitouttaa opiskelijoita alalle. Oppisopimusopiskelijasta harjoittelupaikka saa mo-
nesti  ammattitaitoisen, työssään viihtyvän vakituisen työntekijän työyhteisöönsä.

Helsingissä 2.3.2022
Sinikka Vepsä
Jäsen
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Helsingissä 02.03.2022

Vepsä Sinikka

Jäsen

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 13 allekirjoitusta)

Helal Fardoos Hagman Sandra

Lindgren Minna Hiltunen Titta

Korkkula Vesa Peltokorpi Terhi

Torsti Pilvi Holopainen Mari

Nevanlinna Tuomas Harakka Timo

Wallgren Thomas Ahde Hilkka

Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite selvityksen laati-
misesta Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tar-
peesta sijoittua ydinkeskustaan 

HEL 2022-003332 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupungin tulisi laatia selvitys, 
onko mahdollista siirtää näitä toimialojen organisaatioita toimimaan 
ydinkeskustasta kauemmaksi ulkokehille, joko koko-naisuudessaan tai 
niiltä osin, missä toimialan toiminnalle ei ole välttämätöntä sijaita ydin-
keskustassa. 

Talousarvioaloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kau-
punkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä 
sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnot. 

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että Helsingin 
ydinkeskustasta Helsingin kaupungin omistamista toimistokäytössä ol-
leista tiloista tai rakennuksista on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
pääosin luovuttu.  

Keskustakortteleiden elävöittämisen yhteydessä on toimistotiloja muu-
tettu uusiin käyttötarkoituksiin Elefanttikorttelissa K4 (Katariinankatu 1-
3/ Aleksanterinkatu 14-18), Leijonakorttelissa K30 (Pohjoisesplanadi 
11-13/Aleksanterinkatu 20-24), Sarvikuono korttelissa K31 (Aleksante-
rin-katu 26-28) ja Kluuvin virastotalossa (Pohjoisesplanadi 19/Unionin-
katu 28).

Lisäksi nykyiseen kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvia toimintoja 
on viime vuosina siirretty ensin ydinkeskustan ulkopuolisiin toimistotiloi-
hin. Viime vuonna nämä toiminnat on koottu uuteen kaupunkiympäris-
tötaloon osoitteeseen, Työpajankatu 8. Näiden muutosten yhteydessä 
ovat ydinkeskustasta siirtyneet pois entinen rakennusvirasto (Kasar-
minkatu 21), kaupunkisuunnitteluvirasto (Kansakoulunkatu 3) ja raken-
nusvalvontavirasto (Siltasaarenkatu 13). Myös Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala on luopunut ydinkeskustassa aiemmin sijainneesta toimistoti-
lastaan. 

Kaupunki on edelle esitettyjen muutosten yhteydessä myynyt keskusta-
alueelta seuraavat aiemmin kaupungin käytössä olleet kiinteistöt: Poh-
joisesplanadi 5, Kansakoulunkatu 3, Kasarminkatu 21 ja Siltasaaren-
katu 13. Lisäksi myyntiä valmistellaan Unioninkatu 19:n rakennuksen 
osalta. 
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Helsingin kaupunki on edellä kuvatusti siirtänyt kaupungintaloa, kau-
punginkansliaa ja tarkastusvirastoa lukuun ottamatta omia toimintojaan 
ydinkeskustasta pois ja vapauttanut arvokasta tilaa muun muassa yri-
tystoiminnalle ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:lle. Helsingin Kaupunkitilat 
Oy:n hallinnoimia muun muassa ravintoloille ja muille yrityksille vuok-
rattavia tiloja on keskustakortteleissa noin 13 600 m². 

Ydinkeskusta-alueella kaupungin omassa käytössä olevia tiloja on Ele-
fanttikorttelissa noin 1 000 m², Leijonakorttelissa noin 14 500 m², Sarvi-
kuonokorttelissa noin 3 500 m² sekä Kluuvin virastotalossa noin 1 100 
m². Tiloissa toimivat kaupungintalo, puolueiden ryhmähuoneet, valtuus-
tosali, tarkastusvirasto ja eri kortteleiden yläkerroksissa kaupungin-
kanslian toimintoja sekä kaupunginmuseo. 

Toimistotilojen osalta kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala 
tekevät yhteistyössä tarkastelua tilojen soveltuvuudesta kaupungin-
kanslian tarpeisiin muuttuvassa toimitilaympäristössä. Kaupungintalo-
kortteleissa sijaitsevien toimitilojen tilatehokkuus on kehittämisen myötä 
noussut 25%. 

Kaupunginkanslian johdolla on käynnistetty kaikkien toimialojen sekä 
kaupunginkanslian tulevien vuosien toimistotilojen tarvetta arvioiva ti-
laselvitys. Selvitykseen kootaan eri toimialojen käytössä olevien toimis-
totilojen pinta-alat, tilojen mitoituksen perusteena olevat henkilömäärät 
sekä nykyisten tilojen käyttöasteet. Tavoitteena on selvityksen perus-
teella luoda kaupunkiyhteinen nykyisiin etä- ja läsnätyökäytäntöihin so-
veltuva toimistotilojen mitoitusperiaate, esittää ehdotus toimitilojen käy-
tön tehostamisesta sekä esitys toimistotilakannan vähentämisen mah-
dollisuuksista. Tavoitteena on parantaa koko kaupungin toimistotilojen 
tilankäytön tehokkuutta tulevaisuudessa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902 

ville.vastamaki(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 
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Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 492 

HEL 2022-003332 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että Helsingin ydinkeskustasta 
Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta toimistokäytössä 
olleista tiloista tai rakennuksista on viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana pääosin luovuttu. 

Keskustakortteleiden elävöittämisen yhteydessä on toimistotiloja muu-
tettu uusiin käyttötarkoituksiin Elefanttikorttelissa K4 (Katariinankatu 1- 
3/ Aleksanterinkatu 14-18), Leijonakorttelissa K30 (Pohjoisesplanadi 
11-13/Aleksanterinkatu 20-24), Sarvikuono korttelissa K31 (Aleksante-
rinkatu 26-28) ja Kluuvin virastotalossa (Pohjoisesplanadi 19/Unionin-
katu 28).

Lisäksi nykyiseen kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvia toimintoja 
on viime vuosina siirretty ensin ydinkeskustan ulkopuolisiin toimistotiloi-
hin ja viime vuonna nämä toiminnat on koottu uuteen kaupunkiympäris-
tötaloon osoitteeseen, Työpajankatu 8. Näiden muutosten yhteydessä 
ovat ydinkeskustasta siirtyneet pois entinen rakennusvirasto (Kasar-
minkatu 21), kaupunkisuunnitteluvirasto (Kansakoulunkatu 3) ja raken-
nusvalvontavirasto (Siltasaarenkatu 13). 

Kaupunki on edelle esitettyjen muutosten yhteydessä myynyt keskusta-
alueelta seuraavat aiemmin kaupungin käytössä olevat kiinteistöt: Poh-
joisesplanadi 5, Kansakoulunkatu 3, Kasarminkatu 21 ja Siltasaaren-
katu 13. Lisäksi Kluuvin virastotalon Kortteli 32:n osalta myyntiä valmis-
tellaan Unioninkatu 19:n rakennuksen osalta. 

Toimistokäytössä on edelleen ydinkeskusta-alueella kaupungin toimis-
tokäytössä olevia tiloja Elefanttikorttelissa n. 1 000 m², Leijonakortte-
lissa n. 14 500 m², Sarvikuonokorttelissa 3 500 m² ja Kluuvin virastota-
lossa n. 1 100 m². Tiloissa toimivat kaupungintalo, puolueiden valtuus-
tosalit, tarkastusvirasto ja eri kortteleiden yläkerroksissa kaupungin 
kanslian toimintoja sekä kaupunginmuseo. Toimistotilojen osalta kansli-
assa tehdään tilojen osalta tarkastelua niiden soveltuvuudesta kanslian 
tarpeisiin muuttuvassa toimitilaympäristössä yhteistyössä kaupunkiym-
päristötoimialan kanssa. 

Helsingin Kaupunkitilat Oy hallinnoi eri yrityksille vuokrattavia tiloja kes-
kustakortteleissa n. 13 600 m². 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BE0C9EC34-5F3B-C1DA-A958-836495900001%7D
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Kun kaupungin toiminnat tarvitsevat uusia tiloja tai muutoksia tiloihin, 
selvitetään myös markkinoilla olevien tyhjien tilojen hyödyntämisen 
mahdollisuus. Muiden kuin toimistotilojen osalta, kaupungin palvelutilo-
jen sijainnilla on yleensä toiminnan kannalta erittäin suuri merkitys. Pal-
velutiloihin kohdistuu usein myös sellaisia toiminnallisia tarpeita esimer-
kiksi saattoliikenteeseen tai pihoihin liittyen, jotka usein rajoittavat 
markkinoilla olevien tyhjien tilojen käyttöä. Helsingin kaupunki on kau-
pungintalon, kaupungin kanslian ja tarkastusvirastoa lukuun ottamatta 
siirtänyt omia toimintojaan ydinkeskustasta pois ja vapauttanut arvo-
kasta tilaa mm. yritystoiminnalle ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n kautta 
kaupunkilaisten käyttöön mm. ravintoloiden ja muiden ko. tiloihin sijoit-
tuvien yritysten kautta. 

Kaupunkikortteleissa sijaitsevien toimitilojen tilatehokkuus on kehittämi-
sen myötä noussut 25%. 

Kaupungilla on menossa kanslian johdolla kaikkien toimialojen sekä 
kaupungin kanslian hallintotilojen osalta tilaselvitys, jossa selvitetään 
eri toimialojen käytössä olevien toimistotilojen pinta-alat, henkilömäärät 
sekä käyttöasteet. Tavoitteena toimitilojen osalta on tilatehokkuuden 
parantaminen tulevaisuudessa. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö: 310 38577 

markku.liukkonen(a)hel.fi 
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334 

jouko.snellman(a)hel.fi 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 243 

HEL 2022-003332 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Mia Nygård-Peltolan Helsingin toimialojen 
toimistotiloja koskevasta talousarvioaloitteesta: 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa kaikki toimintaansa tarvit-
semansa tilat kaupunkiympäristön toimialalta. Toimintojen sijoittumista 
arvioidaan kasvatuksen ja koulutuksen palveluverkkoa suunniteltaessa, 
jolla varmistetaan kattavat ja saavutettavat palvelut kaupunkilaisille ja 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BD3BD69AA-B981-CC9A-A430-832182D00003%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BE614FCFA-C9D0-CA34-BBEE-835F92600003%7D
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henkilökunnalle. Näin on myös toimittu toimialan hallinnon käytössä 
olevien tilojen osalta.   

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä on hallintotiloja palvelu-
toiminnassa ja keskitetylle hallinnolle. Palvelutoiminnan hallintotilat si-
jaitsevat toimipisteissä eikä näitä toimintoja voida siirtää toimipisteistä 
muualle toiminnan turvallisuuden ja päivittäisen johtamisen sujuvuuden 
varmistamiseksi 

Kasvatuksen ja koulutuksen keskitetty hallinto toimii samassa raken-
nuksessa Stadin AO:n toimipisteen kanssa vuonna 2014 remon-
toiduissa, osittain yhteiskäyttöisissä tiloissa Vallilan kaupunginosassa 
osoitteessa Töysänkatu 2. Keskitetyssä hallinnossa työskentelee noin 
400 henkilöä. Töysänkadun tiloissa on noin 300 työpistettä. Tilat ovat 
yhteiskäyttöisiä ja ne toimivat myös koko toimialan koulutus- ja neuvot-
telutiloina.   

Iso osa hallinnon työntekijöistä työskentelee monipaikkaisesti, jolloin 
työtä tehdään myös etänä tai kaupungin muissa tiloissa. Tästä johtuen 
kasvatuksen ja koulutuksen hallinnon käytössä olevaa tilatarvetta selvi-
tetään vuoden 2022 aikana. 

Hallinnon ja Stadin AO:n käytössä olevat tilat osoitteessa Töysänkatu 2 
/ Teollisuuskatu 23 ovat erittäin hyvin saavutettavissa, mikä edistää 
hallinnon ja toimipisteiden sujuvaa yhteistyötä, tilojen yhteiskäyttöä 
sekä ammattiopiston palveluiden saavutettavuutta. Hyvästä sijainnista 
johtuen kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyödyntää myös jatkossa 
osoitteessa Töysänkatu 2 / Teollisuuskatu 23 sijaitsevia tiloja. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien hallintotilojen 
laajuutta arvioidaan syksyllä 2022 tehtävän selvityksen perusteella. Sa-
malla arvioidaan myös, mihin muuhun käyttöön tiloja voitaisiin mahdolli-
sesti hyödyntää. Arvioinnissa huomioidaan tilojen kustannustehokkuus 
ja hiilineutraalisuus.  

Esityksen kustannusvaikutukset eivät ole tiedossa, eikä niihin ole va-
rauduttu talousarvioehdotuksessa 2023. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777 

vera.schulman(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BA8CF30DD-9470-CD30-803B-833AB4900004%7D
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 146 

HEL 2022-003332 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Helsingin kaupungin toi-
mialojen toimistotilojen tarpeen arviointia. Toimistotilojen tarpeen arvi-
ointiin pitäisi kuitenkin ottaa ydinkeskustaa laajempi alue mukaan tar-
kasteluun. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on jo aktiivisesti toteuttanut aloitteen 
ajatusta ja luopunut ydinkeskustassa sijainneesta 765 m² suuruisesta 
toimistotilastaan 31.12.2018. Toimialalla on ydinkeskustassa enää käy-
tössä ydintoiminnalle keskeisiä palvelutiloja, joissa on asiakastilojen li-
säksi palveluun kiinteästi liittyviä tarpeellisia pienempiä toimistotiloja. 
Laajempi tarkastelualue mahdollistaisi kaupunkitasoiset toimistotilarat-
kaisut 

Helsingin kaupunki työnantajana reagoi työelämän muutoksiin nopeasti 
ja päivitti suhtatumistaan toukokuussa 2021 entistä myönteisemmäksi 
joustaviin työn järjestelyihin sisältäen monipaikkaisen työn tekemisen 
tehtävissä, joihin se sopii. Kokemusperäisesti arvioituna vaikuttaa siltä, 
että muualla kuin toimistolla tehtävän työn osuus tulee jäämään huo-
mattavasti aiempaa korkeammalle tasolle. Tarkempi arviointi toimistoti-
lojen käytöstä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tarkoitus toteuttaa 
syksyllä 2022. 

Tarve laatia selvitys kaupungin tulevien vuosien toimistotilatarpeista ja 
niiden optimaalisesta sijoittumisesta on tunnistettu myös kanslian ja toi-
mialojen yhteistyössä tilahankkeiden ohjausryhmässä. Arviointi tarvetta 
vauhdittaa monipaikkaisen työn lisääntymisen lisäksi myös talonraken-
tamisohjelmaan kaupungintalokortteleihin on ohjelmoitu noin 70 miljoo-
nan euron perusparannushankkeiden tarve seuraavalle 10 vuodelle.  

Kaupungin tulevien vuosien toimistotilatarpeiden selvittämisen jälkeen 
on tärkeätä arvioida niiden sijainteja kuulemalla sekä työntekijöiden toi-
veita työn tekemisen ympäristöjen suhteen että arvioida kaupungin 
omien ratkaisujen vaikutusta ydinkeskustan elinvoimaisuuden, elävyy-
den, houkuttelevuuden ja vetovoiman palauttamisen kannalta. 

Nykyisessä murrostilanteessa tarvitun toimistotilan määrää tai laadulli-
sia ominaisuuksia ei todennäköisesti pystytä tarkasti suunnittelemaan 
pitkällä aikavälillä. Kaupungin on tarpeen etsiä joustavia ratkaisuja, niin 
tilojen kuin niihin liittyvien sopimusten suhteen. 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B3948E6BE-62C5-C5E6-B58F-833FB2400004%7D
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06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Kirsti Laine-Hendolin 

Lisätiedot 
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783 

matti.kuusela(a)hel.fi 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 191 

HEL 2022-003332 T 00 00 03 

Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin tulisi selvittää, onko mahdollista 
siirtää toimialojen toimistotiloja toimimaan ydinkeskustasta kauem-
maksi ulkokehille, joko kokonaisuudessaan tai niiltä osin, missä toi-
mialan toiminnalle ei ole välttämätöntä sijaita ydinkeskustassa. 

Sosiaali- ja terveystoimella ei ole toimistotiloja, jotka olisivat erotetta-
vissa asiakkaiden vastaanottotiloista tai muutoin siirrettävissä pois toi-
minnan välittömästä läheisyydestä. Toimialan hallinto toimii Kallion vi-
rastotalossa, jota sosiaali- ja terveystoimi vuokraa kaupunkiympäristön 
toimialalta, eikä voi näin ollen ottaa kantaa kiinteistön käyttötarkoituk-
sen muuttamiseen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis-
vastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveyshuollon 
tai pelastustoimen palveluja. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen rahoi-
tus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. 
Valtionvarainministeriö kohdentaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelas-
tustoimelle vuoden 2021 tilinpäätöstoteuman ja vuoden 2022 talousar-
vion perusteella talousarvioraamin vuodelle 2023, jossa talousar-
vioraami kasvaa väestönkasvun ja kustannustason nousun verran. Val-
tiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tu-
loja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.  

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BFF75903F-378B-CCD5-AA7B-831C02000008%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BFE4BBC8E-35B7-C203-9175-832121D00003%7D
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Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustan-
nuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä maini-
tulla rahoituksella.  

Toimistotilojen sijainti 

Sosiaali- ja terveystoimen kaikki toimistotilat sijaitsevat asiakkaiden 
vastaanottotilojen yhteydessä tai perustellusta syystä toiminnan välittö-
mässä läheisyydessä (esimerkiksi kotihoidon yksiköiden toimistotilat, 
joiden on tarkoituksenmukaista sijaita lähellä yksiköiden vastuualueita). 
Poikkeuksena toimialan hallinto, joka toimii Kallion virastotalossa ra-
kennuksessa 3 (Toinen linja 4 A). Kallion virastotalo on ainoa täysin toi-
mistokäytössä oleva rakennus. Kiinteistön muissa rakennuksissa toimii 
muun muassa Kallion perhekeskus sekä Etelän lastensuojelu ja avo-
huollon tiloja. 

Sosiaali- ja terveystoimi ei omista Kallion virastotalon kiinteistöä vaan 
vuokraa tilat kaupunkiympäristön toimialalta. Rakennuksessa 3 työs-
kentelee noin 700 hallinnon työntekijää. Lisäksi siellä sijaitsevat hallin-
non neuvotteluhuoneet, jossa muun muassa sosiaali- ja terveyslauta-
kunta sekä toimialan ydintoiminnan päätöksentekijät kokoontuvat ja 
työskentelevät yhdessä. Kallion virastotalo toimii myös keskeisenä toi-
mialan koulutusten järjestämispaikkana. 

Covid-19-pandemia muutti työn tekemisen tapoja ja myös sosiaali- ja 
terveystoimialan hallinnossa on siirrytty monipaikkatyöhön. Työntekijöi-
den kohtaamiset ja läsnä tapahtuvat kokoukset sekä koulutukset ovat 
kuitenkin tärkeitä toiminnan kehittämiselle ja siksi toimivat yhteiset tilat 
edelleen tarvitaan. Kallion virastotaloon kokoontuvat tarvittaessa myös 
ydintoiminnassa ympäri kaupunkia työskentelevät henkilöt, minkä 
vuoksi sen keskeinen sijainti on tärkeä. 

Muutoksen kustannusvaikutukset 

Sosiaali- ja terveystoimialalla on hallinnon käytössä Kallion virastota-
lossa noin 14 000 m². Vuosittain sosiaali- ja terveystoimi maksaa kau-
punkiympäristön toimialalle vuokraa Kallion virastotalon toimisto- ja ko-
koustiloista noin 2,9 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että toimialalla on oltava toimivat 
ja helposti eri puolilta kaupunkia saavutettavat yhteiset työskentely- ja 
kokous- ja koulutustilat. Sosiaali- ja terveystoimi ei voi kiinteistön vuok-
ralaisena ottaa kantaa Kallion virastotalon rakennuksen 3 käyttötarkoi-
tuksen muuttamiseen. Kallion virastotalo on kuitenkin osoittautunut hy-
väksi ja helpoksi saavutettavuuden näkökulmasta ja sitä on saneerattu 
monipaikkatyöhön toimivaksi. 
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Covid-19-pandemia on muuttanut työn tekemistä ja sosiaali- ja terveys-
toimen keskushallinnossa on otettu käyttöön uusia monipaikkatyösken-
telyn tapoja. Sekä toiminnan kehittämisen, päätöksenteon sujuvuuden 
että työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, 
että toimialalla on yhteisiä tiloja, joihin on helppo saapua eri puolilta 
kaupunkia ja joissa voi tarvittaessa työskennellä suurikin määrä ihmisiä 
yhtäaikaisesti." 

Käsittely 

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan 

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1: 
Jäsen Laura Korpinen: Ehdotan, että lausuntoa muutetaan seuraavasti: 

Lausunnon toinen kappale muokataan seuraavaksi: "Sosiaali- ja ter-
veystoimella ei ole toimistotiloja, jotka olisivat erotettavissa asiakkaiden 
vastaanottotiloista tai muutoin siirrettävissä pois toiminnan välittömästä 
läheisyydestä. Toimialan hallinto toimii Kallion virastotalossa, jota sosi-
aali- ja terveystoimi vuokraa kaupunkiympäristön toimialalta. Vuokraa, 
noin 17,26 e/m2/kk, on pidettävä kohtuullisena, eikä odotettavissa olisi 
kustannussäästöjä, jos sosiaali- ja terveystoimi hankkisi uudet korvaa-
vat tilat kauempaa." 

Muutoksen kustannusvaikutukset -otsikon toisesta kappaleesta poiste-
taan lause "Sosiaali- ja terveystoimi ei voi kiinteistön vuokralaisena ot-
taa kantaa Kallion virastotalon rakennuksen 3 käyttötarkoituksen muut-
tamiseen". Lisäksi saman kappaleen viimeisestä lauseesta poistetaan 
sana "kuitenkin". 

Jäsen Laura Korpisen vastaehdotus raukesi kannattamattomana. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.  

30.08.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Tuulikki Rask, tilahallintapäällikkö, puhelin: 09 310 27715 

tuulikki.o.rask(a)hel.fi 
Elina Borchers, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 25347 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BFE4BBC8E-35B7-C203-9175-832121D00003%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B487A2B02-EDC9-C723-87F0-82FD7BE00000%7D
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elina.borchers(a)hel.fi 



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tarve ydinkeskustassa 
arvioitava

Helsingin ydinkeskustassa on paljon kaupungin toimialojen organisaatioiden toimintaan liittyviä toimis-
totiloja. Helsingin tulisi selvittää, onko mahdollista siirtää näitä toimialojen organisaatioita toimimaan 
ydinkeskustasta kauemmaksi ulkokehille, joko kokonaisuudessaan tai niiltä osin, missä toimialan toi-
minnalle ei ole välttämätöntä sijaita ydinkeskustassa. Tämä vapauttaisi ydinkeskustan arvokkaampaa 
tilaa, esimerkiksi ulkopuolisille toimijoille tai mahdollisesti jopa asuinkäyttöön tms. 

Helsingissä 02.03.2022

Nygård-Peltola Mia

Jäsen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

(1 + 0 allekirjoitusta)

.
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Valtuutettu Mari Holopaisen ja viiden muun valtuutetun talousarvio-
aloite Kalasataman kirjaston suunnittelusta 

HEL 2022-003334 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupungin tulee varata riittävät 
resurssit Kalasataman kirjaston edellytysten suunnitteluun ja toimenpi-
teisiin kirjaston toteuttamiseksi.  

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kau-
punkiympäristölautakunnan lausuntoihin viitaten, että kaupunkiympäris-
tön toimiala on etsinyt kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tarpeisiin so-
veltuvaa tilaa Kalasataman alueelta ja sisällyttänyt sen kaupungin ta-
lousarvioliitteen vuokra- ja osakekohteiden ”Suunnitteilla olevat uudis- 
ja peruskorjaushankkeet vuosina 2023–2032” -luetteloon.  

Vuoden 2023 talousarviossa on varattu määrärahoja kirjastoille ja kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan määrä-
rahojen tarkemmasta kohdentamisesta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256 

riina.kopola(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 479 

HEL 2022-003334 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B9E3196FF-B5AC-CC5D-A353-83649450000A%7D
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Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että Kalasataman kirjasto -hanke 
sisältyy Helsingin kaupungin talousarvioliitteen vuokra- ja osakekohtei-
den suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2023–
2032 luetteloon. 

Kaupunkiympäristön toimiala päätti käynnistää selvityksen sopivista toi-
mitiloista, kun tilaa tarvitseva kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on toimit-
tanut tarvekuvauksen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on toimittanut 
tarvekuvauksen Kalasataman alueelle sijoittuvasta, noin 500 m2 suu-
ruisesta kirjastotilasta 30.6.2022.  

Kalasataman alueelta on löytymässä kirjastolle sopiva, keskeisellä pai-
kalla oleva tila, josta käydään parhaillaan neuvotteluja kaupunkiympä-
ristön toimialan toimesta. Jos tila on sopiva ja neuvotteluissa päästään 
hyvään lopputulokseen, voisi Kalasataman kirjasto olla toiminnassa 
vuoden 2023 aikana. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö: 310 32464 

arja.hyppanen(a)hel.fi 
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334 

jouko.snellman(a)hel.fi 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 150 

HEL 2022-003334 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että asukasmäärältään nope-
asti kasvavan Kalasataman kirjaston tarve on tunnistettu. Tiedossa 
oleva vuoden 2023 talousarvion raami ei kuitenkaan mahdollista kirjas-
ton toteuttamista vuonna 2023. Tästä syystä hanke siirretään vuodelle 
2024. Kirjaston suunnittelu jatkuu, hankkeen tarvekuvaus on valmiste-
lussa ja tarkempi palvelukonseptin suunnittelu käynnistyy syksyllä 2022 
osallistavalla prosessilla alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden 
kanssa.  

Tavoitteena on saada uudelle kirjastolle talousarviovaraus vuonna 
2024. Kertaluonteisten suunnittelu- ja varustamiskustannusten lisäksi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BBA8264D0-3CCC-C869-B24A-832181F00006%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B6CD3139B-A3ED-CC32-849F-833FB2A00005%7D
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tulee varautua myös 4–5 työntekijän henkilöstökuluihin sekä jatkuviin 
tilakustannuksiin, jotka tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

Kalasataman ja viereisten asuinalueiden asukasmäärän ennakoidaan 
kasvavan 17 000:lla vuoteen 2035 mennessä. Lasten ja nuorten osuus 
tulee olemaan noin viidesosa alueen väestöstä. Myös senioreiden 
määrä kasvaa. Lähimmät kirjastot Vallilassa ja Kalliossa ovat hankalien 
liikenneyhteyksien päässä. Tällä hetkellä kirjastoauto pysähtyy Kalasa-
tamassa kaksi kertaa viikossa, ja Kalasatama on kaupungin vilkkain kir-
jastoauton pysäkki. Toteutuessaan Kalasataman kirjasto takaa turvalli-
sen ja helposti saavutettavan kirjastokokemuksen niin alueella asuville 
lapsiperheille, yksin asioiville koululaisille kuin päiväkoti- ja kouluryhmil-
lekin. Myös alueen seniorit ja erityisryhmät hyötyvät kirjaston esteettö-
mästä lähipalvelusta. Kalasataman hyvien metro- ja bussiyhteyksien 
ulottuville sijoittuva kirjasto palvelee myös laajempaa käyttäjäkuntaa, 
johon voidaan laskea esimerkiksi kauppakeskuksen ja terveysaseman 
asiakkaat sekä alueelle sijoittuvien yritysten työntekijät. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kirjastopalvelujen johtaja 
Katri Vänttinen 

Lisätiedot 
Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126 

katri.vanttinen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BE50017B3-03F3-C2FC-81A4-831C02400006%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Talousarvioaloite Kalasataman kirjaston suunnittelusta

Lähikirjastot ovat lukemisen, muiden ihmisten kohtaamisen ja vapaa-ajan kannalta on merkityksellisiä 
kaikenikäisille. Kalasatama rakentuu kovaa vauhtia Helsingin itäiseen kantakaupunkiin, kun entinen 
satama- ja teollisuusalue on muuttunut uudeksi kaupunginosaksi. 

Kun Kalasatama valmistuu, asukkaita on arviolta 25 000 ja työpaikkoja 10 000. Kalasatama on val-
mistuttuaan asukasluvultaan suurempi kuin keskimääräinen suomalainen kunta. Avoin pysyvä kirjas-
totila puuttuu edelleen, vaikka tarve sille on ilmeinen. Kirjasto kuuluu lähipalveluihin, joihin asukkailla 
on oikeus. Kalasataman kirjasto sijoittuisi erinomaisten joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilyreittien ää-
reen. 

Kaupunginhallitus on aiemmin todennut, että uuden kirjaston avaaminen Kalasatamassa ei ole mah-
dollista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nykyisen budjettiraamin puitteissa. Vallillan kirjasto ei kui-
tenkaan korvaa tarvetta järjestää uuteen suureen kaupunginosaan omia kirjastopalveluita. Kalasata-
maan voitaisiin perustaa vaihtoehtoisesti ensin erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu kirjasto Jätkä-
saaren kirjaston tapaan. Kirjasto voisi aloittaa myös osallistuvan budjetoinnin prosessissa ehdotetun 
kaltaisena Kalasataman luku- ja kirjastonurkkauksena Redissa. Kalasatama tarvitsee kuitenkin näky-
män pysyvään kirjastotoimintaan, jota ei voi ylläpitää projektina. Kalasataman kirjaston mahdollista-
miseksi olisi tärkeää ryhtyä suunnittelemaan kirjastokonseptia, ja sen yhteyteen voisi mahdollisesti si-
joittautua myöskin esimerkiksi nuorisotoimen palveluita. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki varaa riittävät resurssit selvittääkseen Kalasa-
taman kirjaston edellytykset ja ryhtyy toimenpiteisiin kirjaston toteuttamiseksi. Kalasatamaan on erin-
omaiset yhteydet eri puolilta kaupunkia ja tarve lähikirjastolle on ilmeinen jo asukasluvun perusteella. 

Helsingissä 02.03.2022

Holopainen Mari

Jäsen

Vihreä valtuustoryhmä

(1 + 5 allekirjoitusta)

Hiltunen Titta Korkkula Vesa

Nuorteva Johanna Nevanlinna Tuomas

Malin Petra
.
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Valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 13 muun valtuutetun talousarvio-
aloiteglobaalin vastuun edistämisestä yhdessä kansalaisjärjestöjen 
kanssa 

HEL 2022-003335 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa vuoden 2023 ta-
lousarvioon 50 000 euron määrärahan, jolla tilataan järjestötoimijalta 
selvitys suomalaisten kansalaisjärjestöjen ehdotuksista Helsingin glo-
baalin vastuun edistämiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin globaalin vastuun strategian 
tavoitteita on vuoden 2013 jälkeen pyritty integroimaan kaupungin toi-
mintaan ja edistetty osana erilaisia ohjelmia. Osa tavoitteista on jo 
saatu toteutettua ja osa on integroitu uusiin toimintaohjelmiin ja suunni-
telmiin. Tärkeimpinä näistä ovat uusi hankintastrategia, Hiilineutraali 
Helsinki 2030 toimenpideohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telmat sekä elinkeinopoliittiset linjaukset. Tavoitteiden etenemistä seu-
rataan osana ohjelmien raportointia sekä osana YK:n kestävän kehityk-
sen paikallistason raportointia. 

Esimerkkejä toteutuneista tai muihin kaupungin ohjelmiin integroiduista 
globaalin vastuun tavoitteista: 

− Kaupungin ympäristöpoliittisia tavoitteita pidetään ajan tasalla jatku-
valla päivittämisellä. Kaupunginvaltuusto käsittelee ympäristöraportin
vuosittain ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehty LUMO-
toimintaohjelma on päivitetty vuonna 2021.

− Helsinki tehostaa Itämeren suojelua mm. kansainvälisellä yhteis-
työllä. Tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itäme-
ren piirissä Itämerensuojelun toimintaohjelmalla ja Itämerihaasteen
avulla.

− Kaupunki on aktiivisesti kehittänyt harmaan talouden torjunnan oh-
jeistusta ja tulee kehittämään entisestään sosiaalista vastuuta osana
uutta hankintastrategiaa.

− Kaupungin uuden hankintastrategian ja HNH-ohjelman periaatteiden
mukaisesti kilpailutuksissa pyritään aina huomioimaan kestävä kehitys
ja vastuullisuus.

− Helsinki siirtyy käyttämään reilun kaupan periaatteiden mukaisesti
tuotettua kahvia ja teetä ja pyrkii aktiivisesti lisäämään muiden reilun
kaupan tuotteiden käyttöä. Kaupungilla on Reilun kaupan arvonimi.
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− Kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien sekä ihmisoi-
keusverkoston avulla parannetaan henkilöstön osaamista ymmärtää ja
ottaa huomioon monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-ar-
voon liittyviä kysymyksiä.

Erillistä määrärahavarausta talousarvioaloitteessa esitetyille globaalin 
vastuun selvitykselle ei nähdä tarpeellisena, koska globaalin vastuun 
tavoitteiden ja toimenpideohjelmien edistämiseksi on tehty ja tullaan 
tekemään sidosryhmä- ja järjestöyhteistyötä tarpeen mukaan. Lisäksi 
erillisen globaalin vastuun -selvityksen tilaamisessa tulee huomioida 
hankintalain näkökulmat ja kilpailutuksessa hankinnan rajaus vain jär-
jestöille on haastavaa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256 

riina.kopola(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Globaali vastuu Helsingissä

TALOUSARVIOALOITE

GLOBAALIN VASTUUN EDISTÄMINEN YHDESSÄ KANSALAISJÄRJESTÖJEN KANSSA

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi v. 2013 ehkä ensimmäisenä
kaupunkina maailmassa kokonaisvaltaisen globaalin vastuun strategian.

http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Globaalin-vastuun-strategia.pdf

Osa strategian suosituksista on pantu toimeen. Tarve globaalin vastuun
yhä kokonaisvaltaisemmalle toteuttamiselle paikallisesti on kuitenkin
edelleen kasvanut ilmastokriisin syventyessä, pandemian takia ja muista
syistä. Jotta Helsinki voi edelleen synnyttää toivoa ja luoda uutta
"glokaalin" politiikan kansainvälisenä uranuurtajana valtuuston on aika
päivittää kaupungin globaalin vastuun strategia ja ryhtyä uusiin,
entistä kunnianhimoisempiin ja laaja-alaisempiin toimiin.

Tätä tavoitetta silmällä pitäen esitämme, että kaupunki varaa vuoden 2023
talousarviossa sopivilta momenteilta taloudellisia resursseja
seuraavalle toimenpiteelle:

* Selvitys suomalaisten kansalaisjärjestöjen ehdotuksista Helsingin
globaalin vastuun edistämisestä. Tilataan myöhemmin tarkennettavalla
tavalla järjestöiltä: 50 000 euroa.

Helsingissä 02.03.2022

Wallgren Thomas

Varajäsen

Sosiaalidemokraattinen valtuusto-
ryhmä

(1 + 13 allekirjoitusta)

Gebhard Elisa Arajärvi Pentti

Hagman Sandra Lindgren Minna

Biaudet Eva Korkkula Vesa

Torsti Pilvi Ahmed Mahad

Nevanlinna Tuomas Vepsä Sinikka

Harakka Timo Ahde Hilkka

Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Mari Holopaisen ja 8 muun valtuutetun talousarvioaloite 
varhaiskasvatuksen suunnittelutuntien huomioimisesta 

HEL 2022-003336 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että varhaiskasvatuksen resursoimat-
tomien suunnittelutuntien määrä selvitetään ja suunnittelutunnit huomi-
oidaan henkilöstömitoituksessa sekä varhaiskasvatuksen budjetoin-
nissa. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että suunnittelutunnit sisältyvät varhaiskasvatustoiminnan hen-
kilöstömitoituksen. Varhaiskasvatusta koskevassa virka- ja työehtosopi-
muksessa on sovittu erityismääräyksistä, jotka koskevat varhaiskasva-
tuksen opettajan opetus- ja kasvatustyöhön tarvittavaa suunnittelu-, ar-
viointi- ja kehittämistyöaikaa (sak-aika). Opettajalle on varattu säännöl-
lisestä työajasta viikkotasolla keskimäärin 5 tuntia lapsiryhmän ulko-
puolisiin tehtäviin, joihin kuuluvat sak-ajan lisäksi erilaiset suunnittelu-
kokoukset. 

Lapsiryhmän ulkopuolinen työ on mahdollista toteuttaa hyvällä työvuo-
rosuunnittelulla ja päiväkodin sisäisin järjestelyin olemassa olevilla re-
sursseilla. Sak-aika sekä sisäiset kokoukset tulee suunnitella lasten 
varhaiskasvatusaikojen mukaan sopiviin kohtiin, jolloin koko henkilö-
kunta on paikalla, eikä niiden tule sijoittua lasten aktiiviseen toiminta-
aikaan. 

Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu varhaiskasvatuksen laadun 
varmistamisen edellytysten vahvistaminen. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta hyväksyy loppuvuodesta käyttösuunnitelman yhteydessä määrä-
rahojen tarkemman kohdentamisen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 
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Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 237 

HEL 2022-003336 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen 
suunnittelutuntien huomioimiseksi seuraavan lausunnon: 

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen edellytyksinä ovat toi-
minnan säännöllinen ja systemaattinen pedagoginen suunnittelu, kehit-
täminen ja arviointi. Varhaiskasvatusta koskevassa virka- ja työehtoso-
pimuksessa on sovittu erityismääräyksistä, jotka koskevat varhaiskas-
vatuksen opettajan opetus- ja kasvatustyöhön tarvittavaa suunnittelu-, 
arviointi- ja kehittämistyöaikaa (myöhemmin sak-aika). Varhaiskasva-
tuksen opettajalle on varattu säännöllisestä työajasta (38 tuntia 15 mi-
nuuttia) lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin noin 13 % työajasta, viikko-
tasolla keskimäärin 5 tuntia. Sak-aika sekä erilaiset suunnittelukokouk-
set ovat lapsiryhmän ulkopuolista työtä. Sak-ajan lisäksi on varattava 
riittävä aika lasten vanhempien tapaamisiin ja moniammatilliseen asi-
antuntijayhteistyöhön.  

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta määrittelee riittävän hen-
kilöstömitoituksen. Mitoitus koskee varhaiskasvatustoimintaa. Varhais-
kasvatuksen opettajan sak-aikaa lisättäessä mitoitusta ei muutettu. 
Lapsiryhmän ulkopuolinen työ on mahdollista toteuttaa hyvällä työvuo-
rosuunnittelulla ja päiväkodin sisäisin järjestelyin olemassa olevilla re-
sursseilla. Lapsiryhmän ulkopuolisen työn suunnittelemattomuus, yllät-
tävät henkilöstön poissaolot ja henkilöstövajaustilanteet voivat puoles-
taan lisätä henkilöstön kokemaa kuormitusta. 

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laadittu 
ohjeistus varhaiskasvatuksen opettajan sak-ajan suunnittelulle, joka toi-
mii tukena esihenkilöille ja henkilöstölle. Sak-aika sekä muut tiimin tai 
päiväkodin sisäiset kokoukset tulee suunnitella lasten varhaiskasvatus-
aikojen mukaan sopiviin kohtiin, jolloin koko henkilökunta on paikalla 
eikä niiden tule sijoittua lasten aktiiviseen toiminta-aikaan. Työyhtei-
sössä tulee toimintakauden alkaessa keskustella päiväkodin kasvatus-
henkilöstön kanssa työajan käyttöön, kokousrakenteisiin ja työaikajär-
jestelyihin liittyvistä periaatteista niin, että ne ovat koko henkilökunnan 
tiedossa. 

Mikäli lapsiryhmän ulkopuolisen työn ajaksi kyseisen henkilön tilalle re-
sursoitaisiin sijainen, edellyttäisi tämä vähintään yhden vakituisen 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B9A94D1C4-64F8-C418-BDA0-835F91E00004%7D


Helsingin kaupunki Esityslista 48/2022 143 (168) 
Kaupunginhallitus 

Asia 
31.10.2022 

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 FI02012566 

varahenkilön palkkaamista jokaiseen päiväkotiin. Helsingissä on 293 
suomenkielistä ja 54 ruotsinkielistä kunnallista päiväkotia. Kokonais-
kustannus yhden varahenkilön lisäämiseksi jokaiseen päiväkotiin olisi 
vuosittain noin 14 miljoonaa euroa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2023 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta korostaa, että budjetoinnin niin salliessa on määrä-
tietoisesti ja asteittain huomioitava lisääntyneet suunnittelutunnit henki-
löstömitoituksessa. Tarpeeseen nähden riittämätön henkilökunnan re-
surssointi on yksi keskeisimmistä syistä, joka heikentää varhaiskasva-
tuksen houkuttelevuutta, mikä on tullut pitkään esiin henkilöstön suun-
nalta. 

Käsittely 

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Ozan Yanar: Kappaleen 6 loppuun lisäysehdotus: Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta korostaa, että budjetoinnin niin salliessa on määrätietoi-
sesti ja asteittain huomioitava lisääntyneet suunnittelutunnit henkilöstö-
mitoituksessa. Tarpeeseen nähden riittämätön henkilökunnan resurs-
sointi on yksi keskeisimmistä syistä, joka heikentää varhaiskasvatuk-
sen houkuttelevuutta, mikä on tullut pitkään esiin henkilöstön suun-
nalta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ozan Yanarin vastaehdotuk-
sen yksimielisesti. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Henrietta Suomalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22759 

henrietta.suomalainen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B9A94D1C4-64F8-C418-BDA0-835F91E00004%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B9357C835-A986-CFB2-8333-833AB4300007%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

Talousarvioaloite varhaiskasvatuksen suunnittelutuntien huomioimiseksi

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan suunnittelutunnit ovat lisääntyneet. Lisääntyneisiin tehtäviin ja 
suunnittelutunteihin ei olla kuitenkaan vastaavasti lisätty rahoitusta. 

Suunnittelu- ja valmistelutuntien aikana henkilökunta ei voi toimia ryhmässä lasten kanssa, vaan jou-
tuu olemaan poissa ryhmän toiminnasta. Riittämätön henkilökunnan resurssointi on yksi keskeisim-
mistä syistä, joka heikentää varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta, mikä on tullut pitkään esiin henki-
löstön suunnalta. Helsingin kaupungin tulisi varmistaa, että suunnittelutunnit resursoidaan riittävällä 
tavalla. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että selvitetään, kuinka paljon suunnittelutunteja on resur-
soimatta ja huomioidaan suunnittelutunnit henkilöstömitoituksessa ja varhaiskasvatuksen budjetoin-
nissa. 

Helsingissä 02.03.2022

Holopainen Mari

Jäsen

Vihreä valtuustoryhmä

(1 + 8 allekirjoitusta)

Huff Shawn Sydänmaa Johanna

Tuomi-Nikula Tuomas Nuorteva Johanna

Wallgren Thomas Grotenfelt Nora

Alanko-Kahiluoto Outi Ahde Hilkka
.
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Valtuutettu Sami Muttilaisen ja 16 muun valtuutetun talousarvio-
aloite Harjun nuorisotalon peruskorjauksesta 

HEL 2022-003337 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2023 talousarviota laadit-
taessa investointisuunnitelmaan varataan 2,5 miljoonaa euroa Harjun 
nuorisotalon peruskorjaukseen.  

Kaupunginhallitus toteaa, että talonrakennushankkeiden rakentamisoh-
jelmaan vuosiksi 2023–2032 ollaan osoittamassa Harjun nuorisotalon 
suunnittelulle ja toteutukselle yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. Hankkeen 
suunnittelu on aikataulutettu alkamaan vuonna 2025 ja hankkeen ra-
kentaminen on ajoitettu vuodelle 2027.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256 

riina.kopola(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 481 

HEL 2022-003337 T 00 00 03 

Lausunto 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että Harjun nuorisotalo on kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennus rakennettiin vuonna 1923 
Arkkitehti Albert Nybergin suunnittelemana ruumishuoneeksi ja raken-
nus toimi ruumishuoneena 1950-luvun puoliväliin asti. Tämän jälkeen 
talo toimi pari vuosikymmentä maalivarastona, kunnes vuonna 1978 
kaikki toiminta talolla loppui. Rakennus jäi tämän jälkeen ilman käyttöä, 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B6E2E30B4-132F-CFB9-85F4-836494A00000%7D
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ja pääsi ränsistymään. 1980-luvun puolivälissä rakennus korjattiin ja 
vuosina 1986–2019 toiminut Kallion seudun nuorisotalona. Rakennus 
on vuokrattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle (Kuva), mutta sen toi-
minnot ovat pääosin siirtyneet pois rakennuksesta. Rakennusta ylläpi-
detään ja mahdolliset vaurioituneet rakennusosat korjataan, jotta ra-
kennus pysyy käyttötarkoituksensa mukaisessa käyttökunnossa. Täällä 
hetkellä rakennuksessa toimii ainoastaan Harjun studio. 

Nykyisen asemakaavan mukaan alue on ”julkisten lähipalvelurakennus-
ten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään” (YL/s). Ruumishuoneen 
suojelumerkintä on sr-1.  

Rakennukseen on vuonna 2019–2020 tehty sisäilma- ja rakennustekni-
siä tutkimuksia, joiden perusteella on laadittu Harjun nuorisotalolle pe-
rusparannussuunnitelma, jotta talo voisi toimia jatkossakin nuorisota-
lona. Epäselvän tulevan käytön vuoksi korjaustoimenpiteitä ei ole pääs-
syt käynnistymään aikaisemmin.  

Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti kaupunginvaltuusto hyväk-
syy talousarvion yhteydessä talousarvion ja - suunnitelman liitteenä 
olevan talonrakennushankkeiden 10-vuotisen rakentamisohjelman. Oh-
jelma perustuu käyttäjätoimialojen ehdotuksiin palveluverkon kehittä-
miseksi ja uusien alueiden palvelurakennustarpeisiin sekä kaupunkiym-
päristötoimialan määrittelemiin terveellisyyden, turvallisuuden ja elin-
kaaritaloudellisuuden vuoksi tehtäviin korjaustarpeisiin. 

Kulttuuri- ja vapaa-alan toimiala on keväällä 2022 ilmoittanut vastauk-
sessaan hanketiedusteluun vuosien 2023-2032 talonrakennushankkei-
den rakentamisohjelmaa varten, että Harjun nuorisotalo perusparannus 
tulee sisällyttää rakentamisohjelmaan ja korjata Kuvan toimintaan. 

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksen talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2023–2032 osoitetaan Har-
jun nuorisotalon suunnittelulle ja toteutukselle yhteensä 4,0 miljoonaa 
euroa siten, että hankkeen toteutus on vuonna 2031. Hankkeen suun-
nittelulle on varattu rahoitusta vuodesta 2029 alkaen. Perusparannus ja 
tarvittaessa kiinteistön toiminnalliset muutostyöt tehdään talon tulevien 
käyttäjien tarpeet huomioiden. Suunnittelu toteutetaan Kuvan tarveku-
vauksen mukaisesti rakennuksen tekniset ominaisuudet ja suojeluarvot 
huomioiden, mukaan lukien myös alueen asukkaiden ja aktiivien näkö-
kannat sekä pyrimme löytämään ratkaisua siihen, miten nuorisotyötä 
on tarkoitus toteuttaa alueella tulevaisuudessa. Täällä tavalla varmiste-
taan, että rakennuksen käyttö jatkuu.  

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B123E328D-E21C-CAC6-9EC2-832182100007%7D
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija: 310 32672 

aniko.patrakka(a)hel.fi 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 147 

HEL 2022-003337 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksen talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2023–2032 ollaan osoitta-
massa Harjun nuorisotalon suunnittelulle ja toteutukselle yhteensä 4,0 
miljoonaa euroa. Rakentaminen on aikataulutettu esityksessä 1/2031 – 
12/2031, josta muodostuu hankkeen viitteellinen aikataulu, jossa han-
kesuunnittelulle on varattu vuosi 2029 ja tarkempaa suunnittelua ja ra-
kentamisen valmistelua tehdään vuonna 2030. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemys on, että hankkeen aikais-
taminen ehdotetusta aikataulusta viidellä vuodella pitäisi olla realistista, 
jolloin hankesuunnittelua tehtäisiin vuonna 2024 ja tarkempaa suunnit-
telua ja rakentamisen valmistelua vuonna 2025 ja varsinainen rakenta-
minen vuonna 2026.  

Harjun nuorisotalon tulevan toiminnan käyttösuunnitelman laatiminen 
käynnistyy syksyllä 2022 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopal-
velukokonaisuuden käynnistämänä. Käyttösuunnitelmasta voidaan siir-
tyä perusparannuksen tilahankkeen tarveselvityksen laatimiseen jous-
tavasti, jolloin aikataulun aikaistaminen on realistista. Tulevaa tarvetta 
arvioidaan käyttösuunnitelmasta nuorisotilaa laajemmasta näkökul-
masta. 

Käsittely 

13.09.2022 Ehdotuksen mukaan 

Vastaehdotus: 
Teija Makkonen: Vastaehdotus: 
Korvataan kappale 3 ja 4 seuraavilla: 

Harjun nuorisotalon tulevan toiminnan käyttösuunnitelman laatiminen 
käynnistyy syksyllä 2022 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BFDFD1A33-4DB7-C8B4-8BC2-833FB2500007%7D
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BFDFD1A33-4DB7-C8B4-8BC2-833FB2500007%7D
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nuorisopalvelukokonaisuuden käynnistämänä. Tulevaa tarvetta arvioi-
daan käyttösuunnitelmasta nuorisotilaa laajemmasta näkökulmasta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan hankkeen 
aikaistaminen ehdotetusta aikataulusta esimerkiksi viidellä vuodella voi 
olla realistista, jos käyttösuunnitelmasta nousee esiin tarve aikaistami-
selle, jolloin hankesuunnittelua tehtäisiin vuonna 2024 ja tarkempaa 
suunnittelua ja rakentamisen valmistelua vuonna 2025 ja varsinainen 
rakentaminen vuonna 2026. 

Mikäli käyttösuunnitelmasta ei nouse esiin käyttötarvetta, tai Harjun pe-
ruskorjausta ei saada mahdutettua kaupungin talonrakentamisen inves-
tointiohjelmaan lähivuosille, niin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kat-
soo myös, että Harjun nuorisotalosta voidaan luopua ja suojeltu kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas rakennus voisi saada uuden omistajan avulla 
uuden sisällön, joka täydentää parhaalla tavalla alueen palvelutarjon-
taa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että rakennuksen korjaaminen viiväs-
tyy tai, että rakennus jää lopulta vajaakäytölle. 

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 
Kirsti Laine-Hendolin 

Lisätiedot 
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783 

matti.kuusela(a)hel.fi 
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252 

mikko.vatka(a)hel.fi 
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188 

tiina.horkko(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B57817BF8-397C-CEAD-ADCC-831C02100006%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

TALOUSARVIOALOITE HARJUN NUORISOTALON PERUSKORJAUKSESTA

HARJUN NUORISOTALON PERUSKORJAUS

Harjun nuorisotalo on Dallapénpuistossa itäisessä kantakaupungissa sijaitseva nuorisotalo. Rakennus 
on historiallisesti arvokas ja sillä on alueelleen vahva identiteetti. Rakennus valmistui vuonna 1923 
alun perin ruumishuoneeksi. Vuodesta 1986 lähtien se on toiminut nuorisotalona.  Rakennus saatiin 
nuorten käyttöön alun perin heidän aloitteestaan.  Harjun nuorisotalon toiminta on keskittynyt erityi-
sesti musiikkiin, kuvalliseen ilmaisuun, monikulttuuriseen toimintaan ja alueelliseen vaikuttamiseen. 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ajoi Harjun nuorisotalon toiminnan alas loppuvuodesta 2019. Nuorten 
lisäksi ilman tiloja jäivät useat eri järjestöt ja toimijat.

Tämän jälkeen rakennus on ollut tyhjillään. Rakennuksessa on todettu tarvetta laajoille korjauksille, 
mutta se ei ole kuntokartoituksen perusteella tiensä päässä. Harjun studio jatkaa edelleen toimintaan-
sa. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yksimielinen lausunto vuodelta 2020 puoltaa Harjun nuorisotalon 
käyttö- ja korjaussuunnitelmaa. Asiaa tukee myös 2019 jätetty kuntalaisen aloite sekä kansalaisad-
ressi. Kaupunkiympäristölautakunta ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puolestaan linjasivat 2021 
seuraavasti:
Harjun nuorisotalon tuleva käyttösuunnitelma tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tu-
lee kirjata investointiohjelmaan niin, että peruskorjaus voidaan aloittaa mahdollisimman pian, jotta ra-
kennus ei mene huonompaan kuntoon. 

Vaikka Harju suljettiin jo 2019, itäinen kantakaupunki on edelleen ilman matalan kynnyksen kaikille 
avointa nuorisotalotoimintaa. Toimintaa ei voi ulkoistaa Suvilahden kolmanen sektorin toimijoille, joi-
den ydintoimintaan nuorisopalvelut eivät kuulu. Pandemian vaikutukset huomioiden tilojen ja toimin-
nan tärkeys korostuu entisestään. Alueen asukasluku tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi uu-
sien asuinalueiden ja täydennysrakentamisen myötä. Harjun rakennus on suojeltu ja tulee peruskorja-
ta joka tapauksessa. Ei myöskään liene tarkoituksenmukaista maksaa vuokraa tyhjistä tiloista, minkä 
vuoksi tilat pitää saada viipymättä nuorten ja kansalaistoiminnan käyttöön.

Harjun rakennuksen säilymistä nuoriso- ja kansalaistoiminnassa puoltaa kaupunkilaisten lisäksi poliit-
tinen tahtotila.  Harjun historia kertoo kaunista kieltään siitä mitä nuorten osallisuudella ja aktiivisella 
kaupunkilaistoiminnalla voidaan saavuttaa.  Esitän että vuoden 2023 talousarviota laadittaessa inves-
tointisuunnitelmaan varataan 2,5 miljoonaa euroa Harjun nuorisotalon peruskorjaukseen. Summa pe-
rustuu kaupunkiympäristötoimialan arvioon peruskorjauksen summan suuruudesta. 

Lasten ja nuorten arvoa ei mitata rahassa.

Sami Muttilainen
kaupunginvaltuutettu

Helsingissä 02.03.2022

Muttilainen Sami

Jäsen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 02.03.2022 Talousarvioaloite

(1 + 16 allekirjoitusta)

Hagman Sandra Huff Shawn

Lindgren Minna Kolehmainen Laura

Hiltunen Titta Korkkula Vesa

Nuorteva Johanna Peltokorpi Terhi

Holopainen Mari Ahmed Mahad

Nevanlinna Tuomas Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas Majok Ajak

Ahde Hilkka Malin Petra
.
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Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja 1 muun valtuutetun 
talousarvioaloite lumensulatus- ja puhdistuslaitteiden 
hankkimisesta 

HEL 2022-004665 T 00 00 03 

Päätösehdotus 
Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon varataan tarpeelli-
nen summa lumensulatuslaitteiden hankintaa varten. 

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että se pitää kannatettavana lumen mereen kippaamisen lopet-
tamisen ja sen korvaavien ratkaisujen edistämistä talousarviomäärära-
hojen puitteissa. 

Lumen mereen kippaamisen lopettamiseksi ja sen korvaavien ratkaisu-
jen tueksi on kaupunkiympäristön toimialalla laadittu selvityksiä sekä 
toteutettu kokeiluja yhteistyössä Rakentamispalveluliikelaitos Staran ja 
innovaatiokumppaniyritysten kanssa. Vuonna 2022 laadittu Talvihoidon 
laadun parantamisen toimenpideohjelma pitää sisällään talvihoidon ko-
keilujen ja kehittämisprojektien mahdollistamisen sekä lumensulatus- ja 
puhdistuskaluston kehittämisen ja määrän kasvattamisen. Laajemman 
ja pidempiaikaisen lumenhallinnan ratkaisun osalta asia vaatii vielä jat-
kovalmistelua. Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on lumen sulatus- ja puh-
distuslaiteverkoston mahdollistaminen.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900 

markku.riekko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 491 

HEL 2022-004665 T 00 00 03 

Lausunto 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BF38EAE24-F729-C7C3-8563-83649570000B%7D
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Kaupunkiympäristön toimiala voi edistää lumen mereen kippaamisen 
lopettamista ja sen korvaavien ratkaisujen mahdollistamista. Asian 
edistämiseksi tarvitaan monivuotista rahoitusta, seuraavien kolmen 
vuoden osalta arvioitu rahoitustarve on yhteensä noin 7,5 miljoonaa eu-
roa. Vuodelle 2023 arviolta 500.000 euroa, vuodelle 2024 arviolta 
2.000.000 euroa, vuodelle 2025 arviolta 5.000.000 euroa. Talousarvio-
esityksessä 2023 ei kuitenkaan ole esitetty rahoitusta talvihoidon laa-
dun parantamisen toimenpideohjelman toteuttamiseksi. 

Rahoitusta tarvitaan vuonna 2023 laitteiden jatkokehittämistarpeen mu-
kaisiin kokeiluihin ja hankinnan valmisteluun. Vuonna 2024 rahoitusta 
tarvitaan mm. kohteiden rakentamiseen valmiiksi toimintaa varten, lai-
tehankinnan toteuttamiseen sekä ensimmäiseen laitehankintaan. 
Vuonna 2025 rahoitusta tarvitaan mm. seuraavien kohteiden rakenta-
miseen valmiiksi toimintaa varten, laitehankintoihin sekä laitteiden käyt-
töön. 

Lumen mereen kippaamisen lopettamiseksi ja sen korvaavien ratkaisu-
jen tueksi on laadittu selvityksiä sekä toteutettu kokeiluja yhteistyössä 
Rakentamispalveluliikelaitos Staran ja innovaatiokumppaniyritysten 
kanssa. Lumenhallinnan vaihtoehtojen tarkastelu on huomioitu myös 
talven 2021-2022 jälkeen laaditussa Talvihoidon laadun parantamisen 
toimenpideohjelmassa, jossa on huomioitu lumen sulatus- ja puhdistus-
laitteiden hankinnan tarve. 

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksessään § 397, 21.6.2022 
päättänyt merkitä tiedoksi lumenhallinnan vaihtoehtojen valmistelutilan-
teen ja käydä lähetekeskustelun syksyn jatkovalmistelua koskien. Kau-
punkiympäristölautakunta päätti lisäksi merkitä tiedoksi kaupunkiympä-
ristötoimialan toiveen siitä, että asia huomioidaan tulevissa talousarvion 
valmisteluissa siten, että tarvittavat talvihoidon laadun parantamisen 
toimenpideohjelman määrärahatarpeet tulee turvatuksi. 

Talvihoidon laadun parantamisen toimenpideohjelma pitää sisällään 
talvihoidon kokeilujen ja kehittämisprojektien mahdollistamisen sekä 
lumensulatus- ja puhdistuskaluston kehittämisen ja määrän kasvattami-
sen. Näihin on alustavan kustannusarvion mukaan esittämässä noin 
500 000 euron budjettivarausta seuraavalle vuodelle, joka riittänee lait-
teiden jatkokehittämisen kannalta tarvittavaan kehittämiseen tai kokei-
luun, ei kuitenkaan vielä pidempää aikaväliä palvelevaan hankintaan. 
Toimenpideohjelmassa ei ole esitetty laajemman ja pidemmän aikavä-
lin rahoitustarvetta. 
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Laajemman ja pidempiaikaisen lumenhallinnan ratkaisun osalta asia 
vaatii vielä jatkovalmistelua. Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on lumen su-
latus- ja puhdistuslaiteverkoston mahdollistaminen. Verkoston mahdol-
listaminen vaatii yhteistyötä maankäytön suunnittelun, rakennuttamisen 
sekä kunnossapidon välillä. Lisäksi verkoston mahdollistaminen vaatii 
useiden miljoonien eurojen investointitarpeita ja käyttömäärärahan tar-
kistamistarvetta, joiden kustannukset on arvioitava tarkemmin mahdolli-
sen hankkeen eri vaiheissa. 

Lumen sulatus- ja puhdistuslaiteverkoston mahdollistaminen vie vähin-
tään kymmenen vuotta ja siihen tarvitaan useita eri toteutuksen vai-
heita ja projekteja, joten se on toteutettava pitkäaikaisena koko-
naishankkeena. Kunnossapidon tulee kertoa tarve laitteiden määrästä 
aluekohtaisesti, maankäytön tulee suunnitella tarpeen mukaisten koh-
teiden toteuttaminen, rakennuttamisen tulee rakennuttaa kohteet käy-
tettävään kuntoon ja lopuksi kunnossapidon ottaa kohteet operoitaviksi 
ja järjestää kohteisiin lumen sulatus- ja puhdistuslaitteet, joko palvelu- 
tai laitehankintana. 

Kohdekohtaisten laitteiden hankintamenetelmäksi on kaavailtu dynaa-
mista hankintajärjestelmää, joka mahdollistaisi vaiheittaisen toteuttami-
sen sitä mukaa, kun kohteita laitteille valmistuu käytettäväksi. Ongel-
mana voi olla markkinoiden kiinnostus lyhyttä kausiluonteista toimintaa 
koskien. Vaihtoehtoisena hankintatapana on pohdittu palveluhankintaa 
ja yhteistyötä Rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa, jossa Stara 
hankkisi tarvittavat laitteet kalustohankintana. Staralle on luontevaa kyt-
keä sulatus- ja puhdistustoiminta nykyisiin talvihoidon ja puhtaanapidon 
palvelutapoihin ja prosesseihin. 

Lumen sulatus- ja puhdistuslaitteiden teknologian osalta mainittakoon, 
että vesistön veden lämpöä hyödyntävä, veden pumppaukseen ja lu-
men läpi johdattamiseen perustuva teknologia on alustavien tulosten 
perusteella osoittautunut kokeiluissa erittäin energia- ja kustannuste-
hokkaaksi. Alustavien tulosten pohjalta voidaan teknologian todeta ole-
van lupaava monien hyötyjen kannalta. Laite kuluttaa vähän energiaa 
ja sen huoltotarvetta voidaan edelleen kehittää. Paikallisena aluekoh-
taisena verkostomaisena ratkaisuna hyödynnettynä laitteilla on mahdol-
lista vähentää mm. kuljetustarvetta, sen päästöjä ja kustannuksia. Li-
säksi laitteella on mahdollista saadaan poistettua lumen seasta tehok-
kaasti roskat sekä hiekoitushiekka. Laitteessa käytettävä teknologia on 
yleispätevää ja kypsää, kuitenkin sovellutuksena tuoretta, jonka takia 
laitteet vaativat vielä jatkokehittämistä. Huomioitavaa kuitenkin on, että 
lumitilatarpeen selvityksen pohjalta, laitteet verkostonakaan eivät pysty 
vastaamaan koko kaupungin lumenkäsittelyn tarpeisiin kaikissa olosuh-
teissa. Selvityksen mukaan verkosto voisi palvella kantakaupungin alu-
etta normaalina ja keskirunsaslumisina talvina, mutta runsaslumisina 
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talvina, myös kantakaupunki tarvitsisi verkoston lisäksi muita ratkaisuja 
tueksensa. Erittäin runsaslumisina talvina voi olla edelleen tarpeen 
hyödyntää merivastaanottoa hätävarana. 

Lumen sulatus- ja puhdistuslaitteet verkostona voidaan todeta olevan 
varteenotettava lumen käsittelyn ratkaisuvaihtoehto osana kaupungin 
lumenkäsittelyn kokonaisratkaisua ja lumen mereen kippaamisesta luo-
pumiseen. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
Ville Lehmuskoski 

Lisätiedot 
Tero Koppinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 78342 

tero.koppinen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7BE4B594EA-4175-C877-B7CC-832182C00002%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 30.03.2022 Talousarvioaloite

Lumansulatus- ja puhdistuslaitteiden hankinta

Helsinki on ainoa kaupunki, joka kippaa vielä lunta mereen Hernesaaren kärjestä.
Muissa kaupungeissa se on kielletty. Lumen kaatamisesta mereen on tullut Helsingille paha imago-
haitta.
Erilaisia lumensulatus- ja roskien keräämislaitteita on kokeiltu ( Selvitys lumen mereen kaatamisen 
kieltämisestä .Ymp ministeriö 2020:25), mutta ei vielä hankittu.
 Esitämme, että 2023 budjettiin varataan tarpeellinen summa lumensulatuslaitteiden hankintaa varten.

Helsingissä 30.03.2022

Asko-Seljavaara Sirpa

Varajäsen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

(1 + 1 allekirjoitusta)

Nevanlinna Tuomas
.
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Valtuutettu Harry Bogomoloffin ja yhdeksän muun valtuutetun 
talousarvioaloite jääurheilun harrastamisen tuen lisäämisestä 

HEL 2022-005981 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupungin tukea jääurheiluseuro-
jen toimintaan korotetaan merkittävästi niin, että seurojen omavastuu-
kustannukseksi tulee 50 euroa tunnilta kaikissa jäähalleissa. Tavoitteen 
saavuttamisen arvioidaan edellyttävän määrärahan korottamista noin 
1,5 miljoonalla eurolla. Aloitteessa todetaan jääurheilun harrastaminen 
olevan Helsingissä kallista, johtuen jäähallien kustannusrakenteesta, 
jossa energian osuus on merkittävä. 

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausun-
toon viitaten, että jääliikuntalajien (jääkiekko, taitoluistelu, ringette, kau-
kalopallo, jääpallo ja pikaluistelu) ja muiden lajien seuroissa tapahtuvaa 
liikuntatoimintaa kaupunki tukee liikuntajaoston myöntämillä tilankäyttö-
avustuksilla, muilla avustuksilla tai subventoiduilla liikuntapalveluiden 
tilavuokrilla.  

Helsingissä oli vuonna 2021 avustusten piirissä yhteensä 347 liikunta-
seuraa ja yhdistystä, joissa liikkui aktiivisesti hieman vajaa 100 000 hel-
sinkiläistä lasta, nuorta ja aikuista. Jäälajien parissa harrasti vuonna 
2021 noin 7 000 aktiiviharrastajaa. Kaupungin liikuntaseuroille suuntaa-
mia avustuksia, sisältäen tilankäytöntuki, tuleekin arvioida kokonaisuu-
tena ottaen huomioon kaikki lajit. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta viittaa lausunnossaan opetus- ja kult-
tuuriministeriön vuonna 2016 toteuttamaan selvitykseen ”Yhdenvertai-
set mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta”, 
jonka mukaan harrastamisen hintaan vaikuttavat useat eri tekijät. Tila-
kustannusten lisäksi esimerkiksi toiminnan tavoitteellisuudella ja am-
mattimaisuudella, seuran organisoitumisella sekä erilaisilla väline- ja 
tekstiilikuluilla on vaikutusta harrastamisen kuluihin. Tästä syystä myös 
lajiryhmän ja yksittäisten lajien sisällä voi olla ja on merkittäviäkin eroja 
harrastamisen hinnassa. 

Liikunnan avustusten kriteereistä sekä avustuksiin käytettävissä olevan 
määrärahan osoittamisesta ja tilankäytön enimmäistuntituen tasosta 
päättää vuosittain kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto. 
Liikuntajaosto päätti kokouksessaan 6.10.2022 § 22 vuoden 2023 
avustuskriteerit. Tilankäytön tukea voidaan myöntää seuralle muiden 
tilojen kuin liikuntapalvelun tilavuorojen säännölliseen ohjattuun käyt-
töön. Vuonna 2023 tilankäytön enimmäistuntihinta on 24 euroa/tunti, 
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poikkeuksena uimahallin ratavuoro 14 euroa/tunti ja juniorien jäävuoro 
42 euroa/tunti (liikuntajaosto 6.10.2022 § 22). 

Jääurheilulajien tilankäyttöavustusten enimmäistuntihinta on siis jo ny-
kyisellään muita lajeja korkeammalla tasolla. 

Liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin 
on kaikkiaan osoitettavissa vuodelle 2023 yhteensä noin vajaa 9 miljoo-
naa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää 
tilankäyttöavustusten myöntämisestä vuodelle 2023 kevään 2023 
aikana. Tilankäytön ja muiden avustusten jakamisessa tulee pyrkiä 
kohtelemaan kaupungin avustuksia saavia eri yhteisöjä tasavertaisesti. 

Jääurheiluseurojen hallimaksujen subventointiin ei ole tehty vuoden 
2023 talousarvioon erillistä lisämäärärahavarausta. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256 

riina.kopola(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 151 

HEL 2022-005981 T 00 00 03 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että nykyisten avustusmäärä-
rahojen puitteissa jääurheiluseuroille suunnattua olosuhdetukea ei ole 
mahdollista nostaa talousarvioaloitteessa esitetylle tasolle. 

Jääurheilun alaisia lajeja ovat esimerkiksi jääkiekko, taitoluistelu, rin-
gette, kaukalopallo, jääpallo ja pikaluistelu. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön vuonna 2016 toteuttaman selvityksen ”Yhdenvertaiset mahdolli-
suudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta” mukaan harras-
tamisen hintaan vaikuttavat useat eri tekijät. Tilakustannusten lisäksi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B91308F7A-6D5C-C34A-BD28-833FB2B00007%7D
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esimerkiksi toiminnan tavoitteellisuudella ja ammattimaisuudella, seu-
ran organisoitumisella sekä erilaisilla väline- ja tekstiilikuluilla on vaiku-
tusta harrastamisen kuluihin. Tästä syystä myös lajiryhmän ja yksittäis-
ten lajien sisällä voi olla ja on merkittäviäkin eroja harrastamisen hin-
nassa. 

Kaupunki tukee jääurheiluseuroja sekä muiden lajien yhdistyksiä sub-
ventoidun tilavuokrin liikuntapalveluiden hallinnoimissa tiloissa sekä 
avustuksin. Liikuntapalveluiden tilavuoromaksut ovat vahvasti subven-
toituja etenkin alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan osalta. 
Myönnetyt käyttövuorot ovat merkittävä osa helsinkiläisille liikuntaseu-
roille suunnattua tilatukea. Suurin osa kaupungin jäähallien jäähallivuo-
roista sekä tekojäävuoroista on myönnetty lasten ja nuorten jääurhei-
luun. Liikuntapalvelun tiloissa jäähallivuoron tuntihinta 8 euroa, tekojää-
kenttävuoron tuntihinta 10 euroa ja ulkokaukalovuoron tuntihinta 7 eu-
roa, kun vuoron käyttötarkoitus on alle 20-vuotiaiden liikunta ja urheilu. 

Liikuntapalvelu tukee jääurheilu- ja muiden lajien seuroja vuosittain toi-
minta-avustuksin sekä tilankäytön avustuksin. Toiminta-avustus on 
yleisluontoinen avustus seuran toimintaan ja sen myöntämisessä pai-
notetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä erityisryhmien liikun-
taa (80 % toiminta-avustukseen ositetusta määrärahasta jaetaan seu-
roille lasten ja nuorten harrastajamäärien perusteella). Tilankäyttöavus-
tuksella tuetaan liikuntaseuran ohjattua harjoitusvuorotoimintaa muissa 
kuin liikuntapalvelun omissa tiloissa. 

Liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin 
osoitettiin yhteensä 8 821 000 euroa vuonna 2022. Määräraha sisältää 
450 000 euron tasokorotuksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoi-
tetuista koronapalautumisen määrärahoista. 

Vuonna 2022 tilankäytön avustuksista ositettiin yhteensä 950 000 eu-
roa kohdeavustuksena jääkiekon ja taitoluistelun lasten ja nuorten jää-
vuoroihin (clearing). Clearing -avustus on Jääkenttäsäätiö sr:n hallin-
noima tuki toiminta-avustusten piirissä olevien jääkiekko- ja taitoluiste-
luseurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan.  

Liikuntajaosto päättää vuosittain liikuntaseurojen tilankäytön enimmäis-
tuntihinnoista. Vuonna 2022  tilankäytön enimmäistuntihinta on 24 eu-
roa/tunti, poikkeuksena uimahallin ratavuoro 14 euroa/tunti ja juniorien 
jäävuoro 42 euroa/tunti (liikuntajaosto 2.11.2021, § 22).  

Jääurheilulajien tilankäyttöavustusten enimmäistuntihinta on siis jo ny-
kyisellään muita lajeja korkeammalla. 

Liikuntapalveluiden keväällä 2022 toteuttamasta tilankäyttöselvityk-
sestä kävi ilmi, että helsinkiläiset liikuntaseurat käyttävät normaalissa 
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harjoitustoiminnassaan 70 % muiden yhteisöjen liikuntatiloja eli esimer-
kiksi yksityisten palveluntarjoajien omistamia tiloja. Pääsääntöisesti näi-
den tilojen vuokrat ovat korkeampia kuin liikuntapalveluiden hallin-
noimien tilojen sekä koulujen liikuntasalien vuokrat. 

Tilankäyttöselvityksen mukaan jääliikuntalajien seurat maksavat tällä 
hetkellä korkeita tilavuokria suhteessa kaikkien helsinkiläisten seurojen 
keskiarvoon. Selvityksessä nousi esille kuitenkin myös muiden lajien 
seuroja, joiden tilankäyttömaksut ovat samalla tasolla jäälajiseurojen 
kanssa. Kaupungin liikuntaseuroille suuntaamaa tukea tulisikin katsoa 
kokonaisuutena.  

Vuoden 2022 avustushakemuksista saatujen tietojen mukaan liikunnan 
kansalaistoiminnan avustusten piirissä oli vuonna 2021 yhteensä 347 
liikuntaseuraa ja liikuntaa edistävää yhdistystä, joissa liikkui aktiivisesti 
hieman vajaa 100 000 helsinkiläistä lasta, nuorta ja aikuista. Jäälajien 
parissa harrasti vuonna 2021 noin 7 000 aktiiviharrastajaa. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
liikuntajohtaja 
Tarja Loikkanen 

Lisätiedot 
Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159 

janina.kauppinen(a)hel.fi 
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038 

taina.korell(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B56339416-7991-C387-9CBC-831C02500005%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 27.04.2022 Talousarvioaloite

Jääurheilun harrastamisen tuen lisääminen

Jääurheilun harrastaminen on Helsingissä kallista, johtuen jäähallien kustannusrakenteesta, jossa 
energian osuus on merkittävä.

Esitämme, että kaupungin tuki jääurheiluseurojen toiminnan mahdollistamiseksi korotetaan merkittä-
västi niin, että seurojen omavastuukustannukseksi tulee 50 euroa tunnilta kaikissa jäähalleissa. Tä-
män tavoitteen saavuttaminen edellyttää määrärahan korottamista noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Helsingissä 27.04.2022

Bogomoloff Harry

Jäsen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

(1 + 9 allekirjoitusta)

Pajula Matias Huff Shawn

Sydänmaa Johanna Tuomi-Nikula Tuomas

Strandén Juhani Raatikainen Mika

Packalén Tom Kopra Pia

Hakola Juha
.
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Valtuutettu Veronika Honkasalon ja 20 muun talousarvioaloite 
lastenvalvojien palveluiden turvaamisesta ja jonojen 
lyhentämisestä 

HEL 2022-006838 T 00 00 03 

Päätösehdotus 
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulee lisätä 
lastenvalvojien resursseja siten, että lastenvalvojien palvelut turvataan, 
palveluiden laatuun ja työntekijöiden hyvinvointiin satsataan ja jonotus-
aikaa lyhennetään reippaasti nykyisestä.  

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta 
rahoituksesta ja kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen 
sekä uuden HUS-yhtymän menot on kyettävä rahoittamaan valtion ra-
hoituksella. Lastenvalvojapalvelun kasvava tarve on tunnistettu. Koro-
napandemia on kasvattanut palvelujen tarvetta. Palvelua on kehitetty 
kasvu huomioiden sekä kehittämällä täsmäratkaisuja. Esimerkiksi ela-
tussopimusten laatimiseen ja muutoksiin on kehitetty walk in-palvelua, 
jossa voi asioida ilman ajanvarausta. Jonotusaika palveluun on ollut 
kolmesta neljään kuukautta, jota oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin 
ratkaisuissa ei ole pidetty kohtuullisena. Lastenvalvojien palveluiden 
järjestämisestä ei ole voimassa olevassa lainsäädännössä säädetty 
tarkemmin.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543 

riikka.henriksson(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 185 

HEL 2022-006838 T 00 00 03 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B8CF92729-C8B7-C99C-AFCD-832121400001%7D
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Lausunto 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Veronika Honkasalon ja 20 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta 
seuraavan lausunnon: 

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulee lisätä lastenval-
vojien resursseja siten, että lastenvalvojien palvelut turvataan, palvelui-
den laatuun ja työntekijöiden hyvinvointiin satsataan ja jonotusaikaa ly-
hennetään reippaasti nykyisestä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimiala 
pyrkii lisäämään lastenvalvojaresurssia kahdella lastenvalvojalla vii-
meistään vuoden 2023 aikana.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen myötä sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hy-
vinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämis-
vastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tai pelastustoimen palveluja. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituk-
sesta. Valtionvarainministeriö kohdentaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimelle vuoden 2021 tilinpäätöstoteuman ja vuoden 2022 ta-
lousarvion perusteella talousarvioraamin vuodelle 2023, jossa talousar-
vioraami kasvaa väestönkasvun ja kustannustason nousun verran. Val-
tiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tu-
loja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustan-
nuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä maini-
tulla rahoituksella. 

Lastenvalvojapalvelut 

Lastenvalvojat hoitavat vanhemmuuden selvittämiseen liittyviä tehtäviä 
sekä lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liit-
tyviä sopimusasioita. Lisäksi nimetyt lastenvalvojat hoitavat sosiaali-
huoltolain (2014/1301) 27 §:n mukaisia lapsen ja vanhemman välisten 
tapaamisten valvontaan liittyviä tehtäviä. Lastenvalvojien tehtävänä on 
myös neuvoa asiakkaita edellä mainituissa perheoikeudellisissa palve-
luissa. 
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Helsingissä on tällä hetkellä 15 lastenvalvojan virkaa. Helsingin lasten-
valvojat hoitavat tilastojen mukaan yli 10 prosenttia koko maan lasten-
valvojien tehtävistä. Lastenvalvojapalvelun volyymi on näin ollen Hel-
singissä suuri. 

Helsingin väkiluku on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja myös 
lastenvalvojapalvelun kasvava tarve on tunnistettu. Palvelua on pyritty 
kehittämään kasvu huomioiden. Muun muassa elatussopimusten laati-
miselle, jatkamisella tai muuttamiselle on usein akuuttia tarvetta. Tähän 
on pyritty vastaamaan walk in -palvelulla, jossa asiakkaat voivat asioida 
lastenvalvojan luona ilman ajanvarausta lyhyellä vastaanottoajalla. Co-
vid-19-pandemian aikana palveluiden tarve on entisestään kasvanut, 
mutta samalla niiden toteuttaminen on ollut haasteellista ja aikaa vie-
vää.  

Helsingissä jonotusaika lastenvalvojapalveluun on ollut kolmesta nel-
jään kuukautta. Jonotusaikaa säädellään jossain määrin siten, ettei 
ajanvarauskalentereita avata tätä pidemmäksi aikaa. Puhelinajanva-
raus on erittäin ruuhkainen ja tämän vuoksi perheitä jää palvelun ulko-
puolelle. Todellinen palvelutarve ei ole tiedossa.     

Eduskunnan oikeusasiamies on lastenvalvojien palvelua koskevissa 
ratkaisuissaan (602/2021 ja 6380/2020) todennut, että vaikka lastenval-
vojien palveluiden järjestämisestä ei ole voimassa olevassa lainsää-
dännössä säädetty tarkemmin, kysymys on lasten oikeuksien toteutu-
misen kannalta niin olennaisista palveluista, että niiden tulee ilman eri-
tyisiä velvoittavia säännöksiäkin olla saatavilla kohtuullisessa ajassa. 
Eduskunnan oikeusasiamies ei pidä neljän kuukauden odotusaikaa 
kohtuullisena. Oikeuskansleri on puolestaan ratkaisussaan pitänyt yli 
kolmen kuukauden jonotusaikaa kohtuuttomana. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Riittävät ja laadukkaat lastenvalvojapalvelut tukevat lasten ja perheiden 
terveyttä ja hyvinvointia. Oikea-aikaisilla palveluilla ehkäistään perhei-
den erotilanteiden kriisiytymistä ja vaikutetaan perheiden muiden sosi-
aali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeeseen.” 

30.08.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303 

viivi.vaananen(a)hel.fi
Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 43420 

katja.niemela(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B7EE68BBB-8148-C53B-B3BC-82FD7B700003%7D
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Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634 
terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi 



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 18.05.2022 Talousarvioaloite

Lastenvalvojien palveluiden turvaaminen ja jonojen lyhentäminen

Helsingissä lastenvalvojan tapaamiseen joutuu jonottamaan tällä hetkellä noin kolme kuukautta. Ti-
lanne on ollut kestämätön jo hyvin pitkään, useita vuosia. Tällä hetkellä ajanvaraus on suljettu tilapäi-
sesti, sillä aikoja ei ole saatavilla kolmen seuraavan kuukauden aikana. On erotilanteen keskellä elä-
vien lasten edunkin kannalta ongelmallista, että sen lisäksi, että lastenvalvojan tapaamista saa odot-
taa lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien sopimusasioiden ajanvarauksen 
kohdalla kolme kuukautta, ei ajanvaraus ole kuukauteen mahdollista.

Erotilanteessa olevien perheiden näkökulmasta olisi äärimmäisen tärkeää, että lasten huoltoa, asu-
mista ja tapaamisoikeutta koskevat lainvoimaiset sopimukset saataisiin sovittua mahdollisimman no-
peasti eron jälkeen. Tämä helpottaa myös mielekkään ja lapsen edun huomioivan erovanhemmuuden 
rakentumista. Jos tapaamista joutuu odottamaan kuukausien ajan, on riski tilanteen kriisiytymiselle 
suuri. Kyse on myös tasa-arvon edistämiseen liittyvästä ja eriarvoisuutta torjuvasta asiasta, sillä erity-
sesti vähävaraisilla eron keskellä olevilla vanhemmilla ei ole rahallisista syistä mahdollisuuksia saada 
esimerkiksi maksullista juridista apua mm. lasten huoltoa koskeviin asioihin. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupungin tulee lisätä lastenvalvojien resursseja siten, 
että lastenvalvojien palvelut turvataan, palveluiden laatuun ja työntekijöiden hyvinvointiin satsataan ja 
jonotusaikaa lyhennetään reippaasti nykyisestä.

Helsingissä 18.5.2022
Veronika Honkasalo

Helsingissä 18.05.2022

Honkasalo Veronika

Jäsen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

(1 + 20 allekirjoitusta)

Lemström Anna Jalovaara Ville

Hagman Sandra Huff Shawn

Rissanen Laura Arhinmäki Paavo

Kivelä Mai Kauppila Elina

Silvennoinen Oula Biaudet Eva

Kolehmainen Laura Hiltunen Titta

Nuorteva Johanna Peltokorpi Terhi

Haglund Mia Ahmed Mahad

Nevanlinna Tuomas Ahde Hilkka



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 18.05.2022 Talousarvioaloite

Koskela Minja Rantanen Tuomas
.
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Valtuutettu Elina Kauppilan ja 12 muun talousarvioaloite tuetun asu-
misen paikkojen lisäämisestä asunnottomille 

HEL 2022-006845 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki lisää asunnottomien 
tuetun asumisen yksikköjen paikkoja 500 paikalla, jolloin strategiassa 
pyrittyyn asunnottomuuden poistamiseen on aito mahdollisuus.  

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta 
rahoituksesta ja kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen 
sekä uuden HUS-yhtymän menot on kyettävä rahoittamaan valtion ra-
hoituksella. Valtion rahoituksessa ei huomioida riittävästi Helsingin tar-
peita ja erityispiirteitä, kuten asunnottomuutta. Tuetun asumisen paik-
koja on lisätty hallitusti talousarvion puitteissa. Toimiala jatkaa määrä-
tietoista työtä asunnottomuuden poistamiseksi muiden toimijoiden 
kanssa yhteistyössä strategian tavoitteiden mukaisesti. Toimialan sito-
vana toiminnan tavoitteena vuonna 2023 on asunnottomuuden vähen-
täminen 800 asunnottomaan.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543 

riikka.henriksson(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 184 

HEL 2022-006845 T 00 00 03 

Lausunto 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B9394B517-E160-CE3E-BF82-832121200005%7D
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Elina Kauppilan ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraa-
van lausunnon: 

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki lisää asunnottomien tue-
tun asumisen yksikköjen paikkoja 500 paikalla, jotta Helsingin kaupun-
kistrategiassa tavoitteena oleva asunnottomuuden poistaminen toteu-
tuu vuoteen 2025 mennessä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis-
vastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveyshuollon 
tai pelastustoimen palveluja. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen rahoi-
tus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. 
Valtionvarainministeriö kohdentaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelas-
tustoimelle vuoden 2021 tilinpäätöstoteuman ja vuoden 2022 talousar-
vion perusteella talousarvioraamin vuodelle 2023, jossa talousar-
vioraami kasvaa väestönkasvun ja kustannustason nousun verran. Val-
tiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tu-
loja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustan-
nuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä maini-
tulla rahoituksella. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että valtion rahoituksessa 
ei huomioida riittävästi Helsingin tarpeita ja erityispiirteitä, kuten asun-
nottomuutta. Mahdolliset lisäkohdennukset on katettava sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimen valtionrahoituksen kokonaisuuden sisältä. 

Asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen 

Asunnottomuutta ennaltaehkäistään ja vähennetään Helsingissä mo-
nialaisena yhteistyönä. Mukana ovat sosiaali- ja terveystoimialan ter-
veys- ja päihdepalvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut, kaupunkiympä-
ristön toimiala, kaupunginkanslia, vuokranantajat ja kolmas sektori. 
Asunnottomien määrä on vähentynyt vuosien 2019 ja 2021 välillä. Yk-
sinelävien helsinkiläisten asunnottomuus on vähentynyt 28 prosenttia 
ja perheiden ja pariskuntien asunnottomuus on vähentynyt 32 
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prosenttia. Helsingissä oli vuoden 2022 helmikuussa noin 500 pitkäai-
kaisasunnotonta. Myös pitkäaikaisasunnottomuuden määrä on vähen-
tynyt. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla tuetun asumisen paikkojen kapasiteettia 
on lisätty hallitusti talousraamin puitteissa. Eriasteisesti tuetun tukiasu-
misen palveluntarjoajia on markkinoilla rajoitetusti ja kaikki tällä hetkellä 
tarjolla oleva kapasiteetti on käytössä. Asunnottomuutta on ennaltaeh-
käisty ja vähennetty myös vahvistamalla asumisneuvontaa ja kuntout-
tavaa työotetta sekä lisäämällä jalkautuvia palveluja ja etä- ja digitaali-
sia palveluja. Sosiaali- ja terveystoimiala jatkaa määrätietoista työtä 
asunnottomuuden poistamiseksi kaupunkistrategian mukaisesti yh-
dessä muiden toimijoiden kanssa. 

Asunto ensin on asunnottomuustyön toimintamalli, jonka mukaan asun-
nottomuustyössä asunnon hankkiminen on etusijalla muihin tukitoimiin 
nähden. Kun asunnottomalle mahdollistetaan asuminen omassa asun-
nossa, auttaa se muiden sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien rat-
kaisemisessa. Toisin sanoen muiden ongelmien ratkaiseminen ei ole 
edellytyksenä asumisen järjestymiselle, vaan malli toimii toisinpäin. 

Toimialan talousarvioesityksen 2023 sitovissa toiminnallisissa tavoit-
teissa esitetään, että vuoden 2023 loppuun tavoitellaan asunnottomuu-
den vähentämistä 800 asunnottomaan, joka tukee kaupunkistrategian 
tavoitetta asunnottomuuden poistamisesta vuoteen 2025 mennessä.   

Pitkäaikaisasunnottomille kohdennetun asunto ensin -mallin mukaisen 
asumisyksikön tuetun asumisen paikan keskihinta vuodessa on noin 22 
000 euroa. Ehdotetun 500 paikan lisäys maksaisi noin 11 miljoonaa eu-
roa vuodessa. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 

Asunnottomuus on moniulotteinen yhteiskunnallinen ongelma, ja se ai-
heuttaa kärsimystä ja kerrannaisvaikutuksia monella tasolla. Riski 
jäädä asunnottomaksi on suurempi pienituloisilla, maahanmuuttaja-
taustaisilla sekä päihde- ja mielenterveysongelmia sairastavilla. Puute 
kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista ja eriasteisesti tuetuista asumis-
paikoista aiheuttavat asunnottomuutta.” 

Käsittely 

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:  

Vastaehdotus 1: 
Jäsen Samuel Adouchief: 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B9394B517-E160-CE3E-BF82-832121200005%7D
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Sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus -otsikon alla 
olevasta viimeisestä kappaleesta korvataan lause: "Mahdolliset lisäkoh-
dennukset on katettava sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen valtionra-
hoituksen kokonaisuuden sisältä." seuraavalla tekstillä: 

"Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa että asunnottomuuden poistami-
nen asumispalveluyksiköitä perustamalla ja asuntoja sekä tukipalve-
luita tarjoamalla on investointi, jossa sekä Helsingin että valtion on ol-
tava aktiivinen ja vastuuta kantava. Alkuinvestointi tuottaa itsensä ta-
kaisin taloudellisesti muista palveluista säästyneinä kustannuksina. In-
vestointikustannukset tulee jakaa kaupungin ja valtion välillä, kuten on 
tehty aiempien asunnottomuuden merkittävän vähentämisen hankkei-
den, kuten Paavo I - ja Paavo II -ohjelmien kanssa toimittiin vuosina 
2008–2015. 

Sosiaali ja terveyslautakunta ohjaa toimialan huomioimaan investoin-
tien rahoittamisen selvittämisen asunnottomuusohjelman päivittämisen 
yhteydessä. Lautakunta toivoo asian huomioitavan Asunnottomuusoh-
jelman esittelyssä syksyllä 2022, jotta kaupunkistrategian 2021–25 ta-
voite asunnottomuuden poistamisesta vuoteen 2025 mennessä saavu-
tetaan." 

Asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen -otsikon jäl-
keen lisätään heti seuraava: 

"Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 'Kasvun paikka' todetaan: 
"Helsinki on sitoutunut vähentämään asunnottomuutta. Kaupungin ta-
voitteena on asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2025 mennessä. 
Tehdään tarvittavat panostukset asunnottomuuden torjuntaan, tuetun 
asumisen ja muiden olemassa olevien palveluiden lisäksi kaupungin 
omaa vuokra-asuntokantaa hyödyntäen. Vähennetään huono-osai-
suutta ja kehitetään etsivää sosiaalityötä, kuten etsivää lähityötä ja ai-
kuissosiaalityötä."" 

Asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen -otsikon alle 
viimeiseksi kappaleeksi lisätään: 

"Vastaavasti asunnottomuuden päättyminen asunto ensin -mallin mu-
kaiseen asumispalveluun säästää vähintään 15 000 euroa vuodessa 
yhtä asunnon saanutta kohti. Ehdotetun 500 paikan lisäys säästäisi vä-
hintään 7.5 miljoonaa euroa vuodessa." 

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä 

Vastaehdotus 2: 
Jäsen Daniel Sazonov: Lisätään Asunnottomuuden 
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ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen -otsikon viimeistä kappaletta en-
nen seuraava uusi kappale: 

"Toimialan talousarvioesityksen 2023 sitovissa toiminnallisissa tavoit-
teissa esitetään, että vuoden 2023 loppuun tavoitellaan asunnottomuu-
den vähentämistä 800 asunnottomaan, joka tukee kaupunkistrategian 
tavoitetta asunnottomuuden poistamisesta vuoteen 2025 mennessä." 

Kannattaja: jäsen Samuel Adouchief 

Vastaehdotus 3: 
Jäsen Laura Korpinen: Poistetaan Terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
arviointi -otsikon alla olevasta kappaleesta sana "maahanmuuttajataus-
taisilla". 

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestyk-
sien tuloksena: 

1 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Samuel Adouchief) 

Jaa-äänet: 6 
Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Mikko 
Paunio, Daniel Sazonov 

Ei-äänet: 4 
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä 

Tyhjä: 3 
Kati Juva, Minna Lindgren, Björn Månsson 

Poissa: 0 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 
4 (tyhjää 3). 

2 äänestys 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Laura Korpinen) 
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Jaa-äänet: 8 
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Kati Juva, Minna Lindgren, Björn 
Månsson, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä 

Ei-äänet: 2 
Laura Korpinen, Mikko Paunio 

Tyhjä: 3 
Maaret Castrén, Seija Muurinen, Matti Niiranen 

Poissa: 0 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
2 (tyhjää 3). 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon. 

30.08.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
Juha Jolkkonen 

Lisätiedot 
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655 

mikko.tamminen(a)hel.fi 

https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B6A3E9912-854D-C584-83B0-82FD7B600004%7D


Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 18.05.2022 Talousarvioaloite

Lisää tuetun asumisen paikkoja asunnottomille

Kaupunki on kirjannut strategiassaan, että poistamme asunnottomuuden vuoteen 2025 mennessä. 

Helsingillä on erilaisissa hätämajoitus-, tilapäisen asumisen, tukikotien ja Asunto ensin -
asumispalveluyksiköissä paikkoja yhteensä 1185. Näistä 275 on tilapäisen asumisen ja hätämajoituk-
sen paikkoja ja loput 910 erilaisen tuetun asumisen paikkoja. Jonossa Asunto ensin -asumisyksikköön 
oli tammikuun lopussa 391 henkilöä ja tuettuun hajautettuun asumiseen 116 henkilöä. Yhteensä siis 
507 kaupunkilaista on jonossa tuetun asumisen yksiköihin ja jonot ovat tällä hetkellä keskimäärin 1–3 
vuotta. Lisäksi satoja ihmisiä on asunnottamana jonojen ja tilastojen ulkopuolella.

Kaikki asumisyksiköt ovat 100 % käyttöasteella, mikä ei ole toiminnan kannalta ihanteellista, koska 
täydellä käyttöasteella ei pystytä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Silti täydelläkin käyttöasteella tue-
tun asumisen paikkojen määrä on tällä hetkellä täysin riittämätön. 

Paitsi että asunnottomat ovat haavoittuvassa asemassa olevia kaupunkilaisia, jotka tarvitsevat integ-
roitumiseensa tukea, tulee kestämättömästä tilanteesta jatkuvasti myös kustannuksia kaupungille 
muiden palvelujen kautta: asunnottomilla on yli 40 kertaa enemmän sairaalapäiviä psykiatrisissa sai-
raaloissa, 10 kertaa enemmän sairaalan päivystyskäyntejä ja yli kuusi kertaa enemmän lääketieteelli-
siä/kirurgisia sairaalapäiviä muuhun väestöön verrattuna. 

Suurin tarve on nimenomaan tuetun asumisen paikoille, koska riittämätön paikkamäärä johtaa siihen, 
että asunnottomat jäävät hätämajoituksen ja tilapäisen asumisen kierteeseen eivätkä saa tarvitse-
maansa tukea päästäkseen pysyvästi pois asunnottomuudesta. Hätämajoituksissa ja tilapäisessä 
asumisessa ei ole saatavilla tukea, jota asunnottomien terveydentila ja sosiaalinen tila tarvitsisi. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että kaupunki lisää asunnottomien tuetun asumisen yksik-
köjen paikkoja 500 paikalla, jolloin strategiassa pyrittyyn asunnottomuuden poistamiseen on aito 
mahdollisuus. 

Helsingissä 18.05.2022

Kauppila Elina

Jäsen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

(1 + 12 allekirjoitusta)

Lemström Anna Hagman Sandra

Arhinmäki Paavo Kivelä Mai

Silvennoinen Oula Kolehmainen Laura

Hiltunen Titta Nuorteva Johanna

Haglund Mia Nevanlinna Tuomas



Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 18.05.2022 Talousarvioaloite

Honkasalo Veronika Koskela Minja
.
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Valtuutettu Minja Koskelan ja 18 muun valtuutetun talousarvioaloite 
määräaikaisten opettajien kesäloman palkasta 

HEL 2022-006849 T 00 00 03 

Päätösehdotus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että koko lukuvuoden työt tehneille 
määräaikaisille opettajille maksetaan jatkossa palkka myös kesäkes-
keytyksen ajalta, vaikka viranhaltija palaisikin töihin, ja että sama käy-
täntö ulotetaan myös muuhun koulun henkilökuntaan kuten koulun-
käyntiavustajiin. 

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
viitaten, että kaupunki on ohjeistanut sijaisten käyttöä ja palkkaamista 
talousarvion noudattamisohjeessaan sekä henkilöstöosaston ohjeessa, 
joka koskee palvelussuhteen pituutta. Henkilöstöosaston ohjeen mu-
kaan Helsingin kaupungin määräaikaiset työntekijät ja viranhaltijat ote-
taan aina palvelukseen enintään siksi ajaksi, jonka sijaistettavan henki-
lön poissaolo kestää. Kaupunkitasoisilla ohjeilla halutaan varmistaa 
määräaikaisen henkilöstön yhdenvertainen kohtelu riippumatta siitä, 
millä toimialalla he työskentelevät. Opettajien virka- ja työehtosopimus 
mahdollistaa opettajien hakea virkavapaata siten, että he palaavat töi-
hin kesäksi. 

Alle lukuvuodeksi otetuille määräaikaisille opettajien sijaisille kesäkes-
keytysaikaa korvataan voimassa olevan opettajien virka- ja työehtoso-
pimuksen mukaisesti lomapäiväkorvauksena. Koulunkäyntiavustajat ja 
muu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö 
ovat oikeutettuja kunta-alan pääsopimuksen mukaisiin vuosilomapäiviin 
ja lomarahaan. Heidän on mahdollista pitää kertynyttä vuosilomaa jo 
palvelussuhteensa aikana. Mikäli vuosilomapäiviä jää pitämättä, mak-
setaan ne heille työsuhteen päättyessä vuosilomakorvauksena. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ei ole esittänyt talousarvioesitykses-
sään määrärahaa määräaikaisten opettajien kesäloman palkkoihin.  

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
pormestari 
Juhana Vartiainen 

Lisätiedot 
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279 

mauno.ronkko(a)hel.fi 

Muutoksenhaku 
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Päätöshistoria 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 245 

HEL 2022-006849 T 00 00 03 

Lausunto 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta Minja Koskelan talousarvio-
aloitteesta määräaikaisten opettajien kesäloman palkasta: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa lausunnossaan opettajien virka- 
ja työehtosopimukseen, jonka mukaan koko lukuvuodeksi palkattujen 
opetusvelvollisuustyöajassa olevien opettajien työ tehdään 38 viikon 
aikana ja palkka tasataan ajalle 1.8.-31.7. Alle lukuvuodeksi otetuille 
määräaikaisille sijaisille kesäkeskeytysaikaa korvataan voimassa ole-
van opettajien virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti lomapäiväkor-
vauksena (Ovtes osio A yleinen osa 36 § 1. ja 2. mom.). Opettajien 
virka- ja työehtosopimus mahdollistaa opettajien hakea virkavapaata 
siten, että he palaavat töihin kesäksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että työvoiman saatavuuden 
hankkeen ohjausryhmä tekee selvityksen tämän toimintavan juridisista 
edellytyksistä ja vaikutuksista työvoiman saatavuuteen. 

Aloitteessa myös esille nostetut koulunkäyntiavustajat ja vastaava kou-
lun muu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin kuuluva henki-
löstö ovat oikeutettuja kunta-alan pääsopimuksen mukaisiin vuosiloma-
päiviin ja lomarahaan. Heidän on mahdollista pitää kertynyttä vuosilo-
maa jo palvelussuhteensa aikana.  Mikäli vuosilomapäiviä jää pitä-
mättä, maksetaan ne heille työsuhteen päättyessä vuosilomakorvauk-
sena (Kvtes IV luku 16 § 1 mom.).  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lisäksi, että Helsingin kaupunki 
on ohjeistanut sijaisten käyttöä ja palkkaamista talousarvion noudatta-
misohjeessaan sekä henkilöstöosaston ohjeessa, joka koskee palve-
lussuhteen pituutta. Henkilöstöosaston ohjeen mukaan Helsingin kau-
pungin määräaikaiset työntekijät ja viranhaltijat otetaan aina palveluk-
seen enintään siksi ajaksi, jonka sijaistettavan henkilön poissaolo kes-
tää (Heos 13.7.2021 Palvelussuhteen kesto ja koeaika). Kaupunkitasoi-
silla ohjeilla halutaan varmistaa määräaikaisen henkilöstön yhdenver-
tainen kohtelu riippumatta siitä, millä toimialalla he työskentelevät.  
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Talousarvioehdotuksessa 2023 ei ole varauduttu koko työkauden pal-
velussuhteessa olleiden viran sijaisten kesäajan palkkakustannuksiin. 

Käsittely 

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen 

Vastaehdotus: 
Petra Malin: Vastaesitys kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon: 

Poistetaan pilkun jälkeinen pätkä: “Tällöin viran palkka maksetaan töi-
hin palaavalle varsinaiselle viranhaltijalle, eikä työnantajan ole mahdol-
lista maksaa palkkaa samasta virasta kahdelle henkilölle.” 

Poistetaan pätkä: “Kasvatus ja koulutuslautakunta ei pidä ehdotusta 
opettajien kesäloman palkasta perusteltuna. Opettajien virka- ja työeh-
tosopimuksen sopimusmääräyksiin perustuvista asioista ei työnantaja 
voi yksipuolisesti poiketa. Opetusvelvollisuustyöajassa oleva opetus-
henkilöstö on virkasuhteisia. Viranhaltijalain mukaan samasta virasta ei 
voi maksaa kahta palkkaa samaan aikaan, eikä se olisi myöskään hy-
vää kunnan taloudenhoitoa. Lisäksi opettajien keskeytysjärjestelmä pe-
rustuu virka- ja työehtosopimukseen, joten sen erityispiirteitä voi muut-
taa valtakunnallisesti vain neuvotteluteitse, ei Helsingin kaupungin 
palkkakehitysohjelman kautta.” 

Lisätään lause: “Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että työvoi-
man saatavuuden hankkeen ohjausryhmä tekee selvityksen tämän toi-
mintavan juridisista edellytyksistä ja vaikutuksista työvoiman saatavuu-
teen.” 

Poistetaan: “Kaksoispalkkojen tai päällekkäisten palkkojen maksami-
nen ei ole edellä kuvattujen seikkojen takia mahdollista.” 

Kannattaja: Sami Säynevirta 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen yksimielisesti. 

06.09.2022 Pöydälle 

Esittelijä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Päivi Quandt, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235 

paivi.quandt(a)hel.fi 
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Määräaikaisten opettajien kesäloman palkka

Helsingin kaupungin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa työskentelee lukuvuonna 2021-2022 
yhteensä 96 viransijaista, jotka on palkattu kouluihin töihin koko lukuvuodeksi, mutta jotka eivät saa 
kesäkeskeytyksen ajalta palkkaa. Määräaikaisten opettajien kesälomista on käyty vilkasta valtakun-
nallista keskustelua, mutta asiaan voidaan löytää ratkaisuja myös kuntatasolla.

Määräaikaisten opettajien kesän palkattomuutta perustellaan sillä, että kaupunki voi palkata sijaisen 
enintään viranhaltijan poissaoloajaksi. Esimerkiksi OAJ:n mukaan tämä lain tulkinta on kuitenkin vir-
heellinen ja kunta voi halutessaan maksaa palkkaa viranhaltijan lisäksi myös sijaiselle.

Helsingin kaupunki on strategiassaan linjannut seuraavasti:

“Helsingin kaupunki haluaa olla houkutteleva työnantaja ja hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttaja. Kau-
punki käynnistää ja jatkaa tehokkaita toimia henkilöstöpulan kääntämiseksi: Parannetaan Helsingin 
kaupungin veto- ja pitovoimaa työnantajana ja työoloja ottaen koko henkilöstö mukaan. Vastaamme 
työvoiman saatavuuden ongelmaan ja jatkamme palkkakehitysohjelmaa.” (s. 46.)

96 henkilön kesän palkanmaksu kustantaisi sivukuluineen ja lomarahoineen noin 782 000 euroa. Hel-
singin kaupunki on varannut henkilöstön palkkakehityssuunnitelman toteutukseen vuoden 2022 talou-
sarvioon 5 miljoonaa euroa (s. 107). Hyvien työnantajakäytäntöjen edistäminen on myös vahva viesti 
kaupungin opetus- ja kasvatusalan työntekijöille.

Yllä olevaan perustuen me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että koko lukuvuoden työt tehneille 
määräaikaisille opettajille maksetaan jatkossa palkka myös kesäkeskeytyksen ajalta, vaikka viranhal-
tija palaisikin töihin, ja että sama käytäntö ulotetaan myös muuhun koulun henkilökuntaan kuten kou-
lunkäyntiavustajiin.

Helsingissä 18.05.2022

Koskela Minja

Jäsen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

(1 + 18 allekirjoitusta)

Lemström Anna Hagman Sandra

Huff Shawn Arhinmäki Paavo

Kivelä Mai Kauppila Elina

Lindgren Minna Silvennoinen Oula

Kolehmainen Laura Hiltunen Titta

Nuorteva Johanna Kärkkäinen Eeva

Peltokorpi Terhi Pulkkinen Suvi
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Haglund Mia Ahmed Mahad

Nevanlinna Tuomas Honkasalo Veronika
.




