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§ 369
Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen 
för år 2018

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna bilagan till detta ärende med en 
utredning om de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärde-
ringsberättelsen för år 2018.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
mer heltäckande tillgodose revisionsnämndens krav för att ut-
veckla de tjänster som stöder närståendevården. (Anna Vuorjoki)

Behandling

Ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten Dan Koivulaakso 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
mer heltäckande tillgodose revisionsnämndens krav för att ut-
veckla de tjänster som stöder närståendevården.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

Ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att mer heltäckande tillgodose revisionsnämndens krav för att utveckla 
de tjänster som stöder närståendevården.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 76
Alviina Alametsä, Outi Alanen, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte 
Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
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Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohi-
salo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vep-
sä, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 4
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Hannu Oskala, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 4
Joel Harkimo, Abdirahim Husu Hussein, Wille Rydman, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Kesänen, riskhanteringsexpert, telefon: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen och de berörda nämnderna gav i maj utlåtanden till re-
visionsnämnden om åtgärdsrekommendationerna och -uppmaningarna 
i utvärderingsberättelsen för år 2018. I dessa utlåtanden uppgavs det 
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vilka åtgärder stadskansliet och sektorerna hade för avsikt att vidta 
med anledning av utvärderingsberättelsen.

Stadsfullmäktige beslutade 19.6.2019 i enlighet med revisionsnämn-
dens förslag anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 
2018 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och de berörda nämnderna 
gett om denna och uppmanade stadsstyrelsen att före utgången av de-
cember 2019 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de 
instanser som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga 
hade vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen.

De åtgärder som stadskansliet och sektorerna vidtagit med anledning 
av åtgärdsrekommendationerna och -uppmaningarna i utvärderingsbe-
rättelsen anges i den bifogade utredningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Kesänen, risk management expert, telefon: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Bilagematerial

1 Utvärderingsberättelse 2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn
Social- och hälsovårdssektorn
Stadsmiljösektorn
Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 814

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi esityslis-
tan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksen joh-
dosta suoritetuista toimenpiteistä.

20.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

13.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 19.06.2019 § 208

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige

1 antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 
och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna i fråga gett 
om denna

2 uppmanade stadsstyrelsen att före utgången av december 2019 
förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer 
som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har 
vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

3 antecknade revisionsberättelsen 2018
4 godkände bokslutet på basis av uppgifterna i revisionsberättelsen
5 beviljade de redovisningsskyldiga som handhaft stadens förvaltning 

och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 på basis av det 
som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet.

Behandling

19.06.2019 Enligt förslaget

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige som förfarande 
att diskussionen om ärendena 7 och 8 på föredragningslistan förs sam-
tidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framstäl-
las under diskussionen.

Föredragande
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Revisionsnämnden

Upplysningar
Minna Tiili, utvärderingschef, telefon: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, revisionschef, telefon: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 50

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä
päättäisi

− merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot

− kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointi-
kertomuksen johdosta

− merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018
− hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
− myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2018 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

09.04.2019 Ehdotuksen mukaan

02.04.2019 Ehdotuksen mukaan

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 100

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon tar-
kastuslautakunnan arviointikertomukseen:

Arviointikertomuksen kohta 7.3: Toimeentulotuen siirto Kelaan

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee 
varmistaa työnjaon selkeys Kelan kanssa ja varmistaa, että asiakkaan 
kohtaamiseen sosiaalityössä on riittävästi aikaa Kela-siirron alkuperäis-
ten tavoitteiden mukaisesti.”

Sosiaali- ja terveystoimessa on kehitetty yhteistyötä Kelan Eteläisen 
vakuutuspiirin kanssa pääkaupunkiseudun tasoisessa ohjausryhmässä 
ja sen alatyöryhmissä (kumppanuustyöryhmä, asiakaspalvelun ja ratka-
isutyön yhteistyöryhmä sekä huoliseulan kehittämisryhmä). Ryhmien 
tavoitteena on kehittää Kelan ja pääkaupunkiseudun (PKS) kuntien 
välistä yhteistyötä tunnistamalla asiakastarpeet ja selventämällä asia-
kasohjausta ja -prosesseja sekä käymällä läpi ongelmakohtia asiaka-
styössä ja Kelan päätöksenteossa konkreettisella tavalla. 

Kumppanuusryhmä on kehittänyt PKS-kuntien ja Kelan asiakaspal-
velun yhteisen Saate-lomakkeen. Kelan, kuntien ja PRO SOS -hank-
keen yhteistyönä on kehitetty Kelan käyttöön huolen tunnistamisen 
mallia, jonka avulla Kelan työntekijä paremmin tunnistaisi erityistä tu-
kea tarvitsevat asiakkaat ohjattavaksi kunnan sosiaalityöhön. Yhteisen 
asiakaspalvelun mallia on kehitetty muun muassa Kalasataman ja Vu-
osaaren terveys- ja hyvinvointikeskusten yhteyteen.

Esimiestason yhteistyötä halutaan kehittää, ja ensimmäinen yhteinen 
esimiesareena Kelan ja PKS-kuntien kanssa pidettiin 12.4.2019. On 
myös aloitettu pääkaupunkiseudun kuntien ja Kelan yhteisen pilotin su-
unnittelu.

Sosiaali- ja terveystoimen toimeentulotukeen liittyvä ohjeistus on päivi-
tetty. "Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki" -pysyväisohje hy-
väksyttiin 14.11.2018, ja toimintaohje ”Toimeentulotuen päätöksente-
koon liittyvä yhteistyö eri ammattiryhmien välillä” on menossa 
päätöksentekoon. 

Sosiaali- ja terveystoimi on myös aktiivisesti vaikuttanut yhdessä mui-
den kuntien kanssa Kelan toimeentulotuen etuusohjeen sisältöihin ja 
yhteistyökäytäntöihin Kuntaliiton hallinnoimassa yhteistyöverkostossa.
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Aikuissosiaalityön prosesseja on kehitetty Aiso suunta -kehittämissu-
unnitelman toimenpiteiden avulla perustoimeentulotuen Kela-siirrosta 
lähtien. 

Tavoitteena on kehittää ja systematisoida asiakkaaksi tulon prosessia 
sekä nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaan alkuvaiheen palvelua. Satun-
naisten asiakkaiden tai vain neuvontaa ja ohjausta tarvitsevien asiakka-
iden palvelutarpeeseen vastataan sosiaalineuvonnalla ja front desk -
kokeiluilla, jossa asiakkaat saavat matalalla kynnyksellä palvelua ilman 
ajanvarausta. Sosiaalialan työntekijät voivat keskittyä työssään suunni-
telmalliseen ja pitkäkestoisempaan sosiaalityöhön niiden asiakkaiden 
kohdalla, jotka sitä tarvitsevat.

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen tulee pitää 
toimeentulotuen omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seura-
ta sen toteutumista säännöllisesti sosiaalihuoltolain 47 §:n mukaisesti.”

Toimeentulotukityön omavalvontasuunnitelma on päivitetty 1.3.2019 ja 
se löytyy sosiaali- ja terveystoimen internet-sivuilta: 
https://www.hel.fi/static/sote/omavalvontasuunnitelmat/peso/toimeentu-
lotuki-omavalvonta.pdf. 

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan säännöllisesti.

Arviointikertomuksen kohta 8.1.: Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen 
piiriin

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee 
olemassa olevia toimintoja järjestämällä ja tarvittaessa resursointia li-
säämällä perustaa lasten ja nuorten lieviä ja keskivaikeita mielenter-
veysongelmia arvioiva ja hoitava yksikkö, joka lisäksi toimii jatkohoito-
paikkana erikoissairaanhoidolle. Sosiaali- ja terveystoimialan tulee teh-
dä yhteistyötä lääkärien rekrytointiongelmien helpottamiseksi lasten- ja 
nuorisopsykiatriassa. Lääkäripulasta tulee aktiivisesti viestittää sosiaali- 
ja terveysministeriöön lääkärien koulutusmäärien lisäämiseksi ja lasten- 
ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäreiden saatavuuden varmistamiseksi 
jatkossa. 

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan tulee tehdä yhteistyötä HUSin las-
ten- ja nuorisopsykiatrian kanssa lähetekäytännön sujuvoittamiseksi 
lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa, jotta hoitoonpääsy no-
peutuu, tehdä yhteistyötä HUSin nuortenpsykiatrian kanssa työnjaon 
selkiyttämiseksi erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa ja kehittää 
lastensuojelun palveluja yhteistyössä HUSin nuorisopsykiatrian kanssa 
siten, että apua tarvitseville nuorille voidaan tarjota hoitoa viipymättä 
eikä heitä jouduta tarpeettomasti sijoittamaan hoidon puutteen takia.”
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Perhekeskustoiminnan keskeinen tavoite on turvata asiakkaalle tar-
peen mukainen ja oikea-aikainen palvelu ja tuki. Moniammatillisen 
työskentelyn perusta ovat erityistyöntekijöiden osaamisen ja resurssien 
oikea kohdentaminen sekä selkeät hoito-ja palveluprosessit. Moniam-
matillisen työskentelyn avulla kyetään paremmin tunnistamaan erilaiset 
kehitys- ja oppimisvaikeudet aiemmin ja kohdentamaan lapselle ja nuo-
relle sekä perheelle riittävää tukea varhaisemmassa vaiheessa. Kasva-
tus- ja perheneuvonnan (perheneuvola) tehtävänä oleva vanhemmuu-
den tukeminen ja perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen ovat 
psykososiaalisen tuen muotoja, joiden tavoitteena on tukea lasten, nu-
orten ja perheiden mielenterveyttä. Neuropsykologista osaamista ja 
asiantuntemusta vahvistetaan henkilöstön koulutuksilla perhe- ja sosi-
aalipalveluissa. Koulutuksista on tehty koulutussuunnitelma, ja kou-
lutukset alkavat syksyllä 2019.

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille on tarjottu jo vu-
odesta 2002 lähtien terveydenhoitajien tapaamisia ensin yhteispalvelu-
pisteissä, sittemmin Työvoiman palvelukeskuksessa, Ohjaamossa ja 
nyt viimeksi lastensuojelun jälkihuollon ja nuorten työpajojen nuorille. 
Kaupunginhallituksen kahden miljoonan euron erillismäärärahan turvin 
on meneillään kokeilu liikkuvasta mielenterveystiimistä, joka tarjoaa ta-
paamisia muun muassa Ohjaamon, tiettyjen oppilaitosten, nuorten so-
siaalityön ja jälkihuollon asiakkaille. 

Nuoret eivät pääasiassa hakeudu terveysasemalle mielenterveysong-
elmien vuoksi. Lastensuojelun asiakkaiden näkökulmasta on erittäin 
tärkeää, että yhteistyössä HUSin kanssa kyetään etenemään konkreet-
tisiin toimenpiteisiin, erityisesti kotona asuvien nuorten nuorisopsykia-
tristen palveluiden kehittämisessä ja vahvistamisessa. Nuorisoasema 
on tärkeä toimija 13‒23-vuotiaiden nuorten mielenterveys- ja päihde-
palveluissa. Nuorisoaseman resursointia ja palvelun saavutettavuutta 
lisätään vuoden 2019 aikana. Lisäksi perustetaan uusi matalan kyn-
nyksen mielenterveys- ja päihdepiste, jonka kautta myös nuoret 
saavuttavat uuden helpon väylän neuvonnan ja palvelujen piiriin. Nuo-
risoaseman kehittäminen on osa lasten ja nuorten varhaisen tuen ja 
mielenterveyspalvelujen palveluketjun monialaista kehittämistä. 

Vuonna 2019 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen, HUSin sekä kasva-
tus- ja koulutustoimen kanssa konseptoidaan yhteinen palvelu- ja pro-
sessiketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuorten mielentervey-
songelmien havainnointiin ja hoitoon. Rakennamme yhdessä myös yli 
12-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveystyön palvelut ja toimin-
tamallit, ja riskiryhmässä olevat nuoret kiinnitetään hoitopolkuun. Näi-
den molempien toimenpiteiden toteuttamiseksi on menossa valmistele-
vien työryhmien nimeäminen. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia 
tullaan tarkastelemaan organisaatio- ja sektorirajat ylittävänä ilmiönä, ei 
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ainoastaan sairautena. Ilmiöpohjaisen palveluketjunrakentaminen yh-
dessä tarjoaa välineen koota organisaatioriippumattomasti yhteen ilmi-
ön vaatimat toimenpiteet ja mahdollistaa toimijoiden ohjauksen ja tie-
dolla johtamisen.

Lääkäreiden puute on vakava haaste tällä hetkellä. Sosiaali- ja ter-
veystoimialalla on käynnistynyt Lääkäreiden saatavuuden ja pysyvyy-
den edistäminen -hanke terveysasemien ja sisätautien poliklinikan pal-
velussa vuosina 2019‒2021. Lasten ja nuorten lääkäripalvelut kuuluvat 
terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palveluun. 

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee selvittää mahdollisuus pa-
rantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta lisäämällä 
koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon psykiatrisia sairaanhoitajia ja vii-
meistään psykiatrista hoitoa edellyttävissä tilanteissa yhteistyössä ni-
metä lapselle tai nuorelle lääkäri ja vastuuhenkilö, joka koordinoi pal-
veluja ja vastaa tiedonkulusta.” 

Varhaisen tuen palveluita kehitetään vastaamaan lapsille ja nuorille, 
joille eivät psykologin (esimerkiksi koulupsykologin) käynnit riitä, vaan 
jotka tarvitsevat psykoterapiaa tai hoidollista tukea, vertaisryhmää tai 
ryhmämuotoista toiminnallista tukea.

Opiskeluterveydenhuollossa on seitsemän psykiatrista sairaanhoitajaa 
tietyissä oppilaitoksissa. Osan viikosta he ovat Mechelininkadun yhtei-
sessä työpisteessä palvellen kaikkia opiskelijoita. Lisäksi kaupunginhal-
lituksen erillismäärärahan 2ME-kokeiluna on keväästä 2018 lähtien liik-
kuva mielenterveystiimi, johon kuuluu psykologi, kaksi psykiatrista sai-
raanhoitajaa ja sosiaaliohjaaja. Terveydenhoitajat ovat merkittävässä 
asemassa, kun nuoria ohjataan mielenterveyspalveluihin. Tarkoitukse-
na on kouluttaa oppilashuollon henkilöstöä KKT (kognitiivinen käyt-
täytymisterapia) -menetelmään syyskaudella 2019. Lyhytkestoinen 
menetelmä on osoitettu toimivaksi osaksi matalan kynnyksen palveluja.

Arviointikertomuksen kohta 8.2: Lasten ja nuorten pääsy kuntoutusterapioiden piiriin

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee va-
hvistaa lasten ja nuorten kuntoutuspalveluja vastaamaan kysyntää eri 
alueilla, perustaa monialainen kuntoutusryhmä lasten ja nuorten kun-
toutuksen suunnittelua ja toteutusta varten sekä vahvistaa neuropsyko-
logista kuntoutusosaamista lasten ja nuorten palveluissa.”

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että lasten ja 
nuorten kuntoutuksessa fysioterapiaa on tällä hetkellä saatavilla hyvin. 
Fysioterapiassa pienet lapset ja kotihoidon asiakkaat on priorisoitu 
kahdeksi tärkeimmäksi asiakasryhmäksi. Työikäisen väestön palveluja 
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on johdonmukaisesti kehitetty neuvonta- ja ryhmäpainotteiseksi ja 
käynnistetty sähköinen asiointi ja etäfysioterapia.   

Lasten toimintaterapia kehittää järjestelmällisesti omia, sisäisiä työs-
kentelytapoja ja -malleja siten, että palvelu on vaikuttavaa, oikea-aika-
ista ja kohdentuu sitä eniten tarvitseville. Lasten toimintaterapiapal-
velun kehittäminen on vasta alkuvaiheessa. Kehittämistyön tavoitteena 
tulee olla tarjottavien toimintaterapiapalveluiden tehostaminen.

Noin viisi prosenttia vastaanotetuista lapsista lähetetään erikoissai-
raanhoitoon. Hoidon tuloksellisuutta seurataan kontrollikäynneillä eriko-
issairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, joissa on käytössä yh-
teiset mittarit. Hoitoketju toimii sujuvasti ja helpottaa perusterveyden-
huollon toimintaa.

Perhekeskuksessa toteutetaan pienten lasten fysioterapian lisäksi 
myös äitiysfysioterapiaa, joka on selkeästi kasvavaa toimintaa.

Helsingin kaupunki on hoitanut lasten toimintaterapian vuoteen 2013 
asti ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Vuodesta 2013 al-
kaen toimintaterapia on toteutettu omana toimintana. Tällä hetkellä va-
kansseja on kymmenen, joka mahdollistaa toimintaterapiapalvelun tuot-
tamisen 3‒6-vuotiaille lapsille. 

Osa toimintaterapian tarpeesta voidaan hoitaa kustannustehokkaimmin 
lapsen omassa toimintaympäristössä jo silloin, kun lapsen pulmat olivat 
lieviä. Varhaiskasvatuksessa toimintaterapeutit voivat toteuttaa toimin-
taterapiaa suoraan lapsen lähiympäristössä tehokkaammin ohjau-
styönä. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä päivähoidon (varhaiskasva-
tuksen opettajat, erityisopettajat) kanssa, joka mahdollistaa kuntoutta-
vien toimintatapojen juurruttamisen varhaiskasvatukseen sekä matalan 
kynnyksen palvelun. Tämä osaltaan vähentää toimintaterapian lähete-
painetta, jolloin resursseja vapautuu toimintaterapiaryhmien järjestämi-
selle sekä pidempien, ohjauksellisten terapiajaksojen toteuttamiselle 
sisäisenä toimintana. Lisäksi lähetepaineen väheneminen mahdollistaa 
lasten toimintaterapia-arvioiden tarjoamisen kouluikäisille helsinkiläisil-
le. Toimintaterapian puuttuminen kouluikäisille on haaste etenkin sillo-
in, kun toimintaterapiaa tarvitaan osana lapsen moniammatillisen pal-
velutarpeen sekä hoidon ja tuen arviointia.     

Lasten toimintaterapia kehittää järjestelmällisesti omia, sisäisiä työs-
kentelytapoja ja -malleja siten, että palvelu on vaikuttavaa, oikea-aika-
ista ja kohdentuu sitä eniten tarvitseville. Lasten toimintaterapiapal-
velun kehittäminen on vasta alkuvaiheessa. Kehittämistyön tavoitteena 
tulee olla tarjottavien toimintaterapiapalveluiden tehostaminen.  
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Perhekeskuksen, terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja monipuolisen pal-
velukeskuksen toimintamalleissa kehitetään moniammatillista yhtei-
styötä, yhtenäisiä palvelutarpeen arvioinnin kriteerejä ja saumattomia 
hoitopolkuja. Moniammatillisessa yhteistyössä on mahdollista huomioi-
da paremmin toimintaterapian osalta yhtenäiset konsultaatioon, hoitoon 
ohjaamiseen ja kuntoutukseen pääsyn kriteerit ja hoitopolut.

Arviointikertomuksen kohta 8.3: Omaishoitoa tukevien palvelujen laatu ja riittävyys

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee pa-
rantaa yli 64-vuotiaiden omaishoidettavien hoidon laatua omaishoitajan 
lakisääteisen vapaan aikana sekä ympärivuorokautisessa hoidossa et-
tä kotiin annettavana palveluna ja laajentaa kotiavustajapalvelu ilta-ai-
kaan tai kehittää uusia kotiin annettavan palvelun muotoja. Lisäksi so-
siaali- ja terveystoimialan tulee parantaa omaishoidon palveluiden 
saatavuutta järjestämällä kuljetus palvelun piiriin esimerkiksi taksisete-
lin avulla ja tiedottaa entistä laajemmin omaishoitajana toimimisen 
mahdollisuuksista, erityisesti työssäkäyville.” 

Omaishoitoa tukevien palvelujen laadun ja riittävyyden arvioinnin tau-
stalla on kaupungin talousarvio 2018, jonka mukaan sosiaali- ja ter-
veystoimialalla kehitetään omaishoitoa ja sen osuutta. Lisäksi omaisho-
idon houkuttelevuutta pyritään kasvattamaan muiden hoitomuotojen 
rinnalla.

Tarkastuslautakunta toteaa, että omaishoidon osuus on hieman nouss-
ut vuodesta 2017 ja että omaishoidon palvelut ovat pääosin riittävät, 
mutta vapaa- ja sijaishoitojärjestelmä ei toimi tarkoitetulla tavalla. 

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, kaupunki järjestää omaishoita-
jien palveluja enemmän kuin laki edellyttää ja palvelut ovat pääosin riit-
tävät. Vuoden 2018 omaishoitajakyselyn mukaan 71 prosenttia 
omaishoitajista oli tyytyväisiä palvelukokonaisuuteensa. Tuloksessa oli 
kahden prosenttiyksikön nousu verrattuna vuoden 2013 kyselyyn. 
Omaishoidon houkuttelevuutta on pyritty lisäämään muun muassa 
1.1.2018 käyttöön otetuilla uusilla omaishoidon tuen myöntämisperus-
teilla. Omaishoidon houkuttelevuuteen vaikuttavat myös muuttuvat yh-
teiskunnalliset tilanteet ja näkemykset hoivavastuusta, jolloin omaisiaan 
hoitavien omaishoitajien määrä saattaa laskea omaishoidon hyvistä 
palveluista huolimatta.

Omaishoitajat käyttivät vuonna 2018 hieman enemmän lakisääteisiä 
vapaapäiviään kuin vuonna 2017. Asiakasta kohti käytettiin keskimää-
rin yksi lakisääteinen vapaapäivä enemmän vuodessa. Omaishoitajat, 
jotka eivät käytä lakisääteisiä vapaapäiviään, kertoivat omaishoitokyse-
lyissä syiksi muuan muassa, että lakisääteiselle vapaapäivälle ei ole 
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vielä tarvetta ja että heidän läheisensä hoitavat vapaapäivien aikaisen 
hoidon. 

Tarkastuslautakunta viittaa vuoden 2018 omaishoitajakyselyyn ja ar-
vioi, että 70 prosenttia on tyytymättömiä kotiin annettavaan hoitoon, jo-
ka toteutetaan palvelusetelillä. Omaishoitokyselyssä ei kuitenkaan 
kysytty tyytyväisyyttä palvelusetelillä annettaviin palveluihin, vaan 
kysymys kuului ”Oletteko tyytyväinen läheisenne hoitoon kotiin an-
nettavana palveluna vapaapäivienne aikana?”. Omaishoitajat ovat kui-
tenkin voineet toisaalta arvioida sijaisomaishoitoa, jossa omaishoito-
perhe itse järjestää hoitajan kotiin tai toisaalta palvelusetelijärjestelmää, 
jonka ikääntynyt omaishoitaja on voinut kokea hankalana.

Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon kehittämi-
nen jatkuu edelleen. Useissa lyhytaikaishoidon yksiköissä ollaan syk-
syllä 2019 käynnistämässä omaishoitoperheille suunnattu kuntoutus-
menetelmien kehittämisprojekti. Omaishoitajan valinnanvapautta va-
paapäivien järjestämistavoissa kehitetään henkilökohtaisen budjetin 
kokeilun avulla, jos kaupunginvaltuusto antaa kokeilulle luvan. Hen-
kilökohtaisen budjetin avulla omaishoitoperhe voi hankkia hoitajan koti-
in myös ilta-aikaan. Nykyisin käytössä olevaa kotiavustajapalvelua on 
voinut saada myös ilta-aikaan. 

Pienituloisilla (kahden hengen talouden bruttotuloraja 3 117 euroa/kk) 
on oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumisen tukeen. Asiakkaan 
kokonaistilanteen arvioinnin perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan 
hyväksymät tulorajat voidaan myös ylittää. Taksisetelien käyttö ei ole 
hankintalain mukaan mahdollista, koska julkiset hankinnat pitää kilpai-
luttaa niiden arvon ylittäessä 60 000 euroa. 

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:llä on asiantuntemusta työs-
säkäyvien omaishoitajien tarpeista. Yhteistyössä heidän kanssaan ko-
koamme kaupungin omaishoitoon liittyville internetsivuille tietopaketin 
työssäkäyville omaishoitajille ja suunnittelemme uusia toimintatapoja 
myös ikääntyneiden omaishoitoperheiden tukemiseksi.

Arviointikertomuksen kohta 8.4: Ostopalvelujen laatu ja sopimusten hallinta

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee yh-
dessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa järjestää potenti-
aalisille tuottajille tarvittaessa mahdollisuus tutustua palveluun etukä-
teen siten, että tuottajat kykenevät tekemään realistisen tarjouksen. Li-
säksi sosiaali- ja terveystoimialan tulee kuntalaisille suunnattujen asia-
kaspalvelujen kilpailutuksissa varmistaa, että sopimuksen seuranta ja 
järjestetty siten, että tilaaja, tuottaja ja asiakkaat tuntevat laadunvalvon-
taprosessin.”
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Arviointikertomuksessa arvioinnin kohteena olivat vuonna 2014 kilpailu-
tetut lääkeannosjakelupalvelu ja palvelutalojen ruokapalvelut, vuonna 
2016 kilpailutetut kotihoidon kauppapalvelu, kotiateriapalvelu ja ateria-
automaattipalvelu sekä vuonna 2018 kilpailutettu kouluruokailu.

Laadulliset edellytykset tuottajille esitetään palvelukuvauksissa. Tar-
kastuslautakunta toteaa, että ostettujen palveluiden palvelukuvaukset 
olivat pääsääntöisesti riittäviä, sisältäen runsaasti edellytyksiä tuottajille 
laadun osoittamiseksi. Toisaalta kertomuksessa todetaan, että ainoas-
taan ruokapalveluiden osalta palvelukuvaukset olivat niin kattavia, että 
tilaajalle ja tuottajalle ei muodostunut erilaisia käsityksiä palvelun sisäl-
löstä.

Tilaaja seurasi sopimustuottajan tilaajavastuuvelvoitteita säännöllisesti, 
ja tuottajavelvoitteiden täyttymistä seurattiin useimmiten hankintatoi-
messa. Tarkastuslautakunnan mukaan muu valvonta toteutui hyvin, 
mutta kauppapalveluissa kaupungin kilpailutuksen seurauksena asia-
kas huolehti itse tilaamisesta ja maksoi palvelusta. Palvelun laadun 
valvonta oli tällöin pääosin asiakkaalla tai hänen omaisillaan. Kau-
pungin edustajat kuulivat palvelun ongelmista asiakkailta tai kotihoidon 
käynnin yhteydessä. Tällöin ongelmaan reagoitiin ja tuottajalta pyydetti-
in selvitystä tapahtumasta ja odotettiin ongelman korjaamista.

Laatu on pääsääntöisesti vastannut tilaajan odotuksia. Merkittävin laa-
tuun liittyvä ongelma oli vuonna 2014 kilpailutetussa kauppapalvelussa, 
jossa valittu tuottaja ei vastannut tilaajan odotuksia. Kotihoito kykeni 
puuttumaan tilanteeseen vasta saatuaan asiakkailta tietoa palvelun to-
imimattomuudesta. Huolimatta siitä, että kauppapalvelun palvelu-
kuvaus ja laatuvaatimukset olivat kohtalaisen tarkkoja, tuottaja ei vas-
tannut tilaajan palvelukuvaukseen kirjaamia odotuksia. 

Edellä todettujen poikkeamien havaitsemisen jälkeen käynnistettiin 
prosessi tuottajan vaihtamiseksi. Uusi tuottajavalinta korjasi tilanteen, 
ja kilpailutusten välillä palvelu järjestettiin kotihoidon toimesta ja suora-
hankinnalla.

Tarkastuslautakunta toteaa, että palveluiden tilaajalla on mahdollisuus 
puuttua palvelun laadun poikkeamiin. Sopimuksiin on kirjattu nouda-
tettavan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE) ja sitä, että 
sopimuksen toteutumista seurataan erillisessä työryhmässä.

Havaitut ongelmat kertovat kuitenkin, että huolimatta laatuvaateiden 
selkeydestä ja markkinakartoituksesta ne eivät aina riitä takaamaan 
laatua. Vaikka laatu palveluiden ostoissa on yleisesti ottaen hyvä, yhte-
istyötä potentiaalisten tuottajien kanssa ennen hankintailmoituksen te-
kemistä tulee lisätä. Yhteistyöhön sisällytetään enemmän mahdollisu-
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uksia tutustua tilatun palvelun sisältöön, laajuuteen ja kaupungin osta-
mien palveluiden laadun valvonta- ja seurantamekanismeihin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.05.2019 § 249

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Tontinluovutuksen taloudelliset vaikutukset, arviointikertomuksen kohta 3.3

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 3.3 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee: 

 Parantaa tonttien hinnoittelun ja laskentaperiaatteiden avoimuutta ja 
selkeyttä edelleen uusien tontinluovutuslinjausten hyväksymisen 
jälkeen. Myös myynnin ja vuokraamisen vertailun laskentaperiaat-
teita tulee selkeyttää. 

 Varmistaa uusien tontinluovutuslinjausten toteutus siten, että sekä 
kaupungin taloudellinen etu että asuntotuotannon tavoitteet tulevat 
otetuksi huomioon. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että vuoden 2019 aikana tullaan 
uusimaan maanvuokran määrittämisen periaatteet siten, että hinnoit-
telun ja laskentaperiaatteiden avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät ja 
menettely selkiytyy. Myynnin ja vuokrauksen vertailun selkiyttämiseksi 
tullaan määrittämään sisäinen soveltamisohje. 

Tontinluovutuslinjausten valmistelun yhteydessä on huomioitu kau-
pungin taloudellisen edun sekä asuntotuotantotavoitteiden yhteensovit-
taminen. Tämä näkyy toiminnassa mm. siten, että vuokraushinnat tul-
laan määrittämään käypään arvoon ulkopuolisen asiantuntijan arvioon 
perustuen. Lisäksi hintakilpailuja tullaan lisäämään tonttien luovutusta-
pana.
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Tontinluovutuslinjausten toteutus edellyttää onnistunutta jalkauttamista 
sekä toiminnan kehittämistä linjausten vaatimalla tavalla, mikä on tontit-
yksikön vuoden 2019 ja 2020 tärkeimpiä tehtäviä.

Tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille ja niiden johdolle, arviointikertomuksen 
kohta 5.1

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 5.1 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja 
Helsingin Satama Oy:n kanssa tulee:

 Sujuvoittaa Jätkäsaaren liikennettä kaupunkikonsernin kokonaise-
dun mukaisesti  

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että, kaupunkisuunnittelulauta-
kunta on päättänyt 3.11.2015 Jätkäsaaren liikenteen kehittämisen osal-
ta katuverkon kustannustehokkaat toimenpiteet. Tämän päätöksen mu-
kaan on edetty. Jätkäsaaren länsipuolen katuverkon kaistajärjestelyt 
(Länsisatamankatu ja Salmisaarenkatu) on rakennettu kesän 2018 ai-
kana. Itäpuolella Jätkäsaarenlaiturin kaistajärjestelyistä on päätetty 
kaupunkiympäristölautakunnassa kesäkuussa 2018. Kaistajärjestelyt 
ovat perusteltua toteuttaa samassa yhteydessä, kun Jätkäsaarenlaitu-
rin siltarakenteet uusitaan lähivuosien aikana. Siten vältytään peräkkäi-
sinä vuosina saman kohdan katuremontti toistamiseen. Vuoden 2015 
selvityksessä olleet muut liikennejärjestelymuutokset Mechelininkadul-
la, Porkkalankadulla ja Länsiväylän liittymässä olivat suojateiden pois-
tamisia. Näiden osalta tarkemmat tutkimukset osoittivat, että muutokset 
eivät sujuvoita autoliikenteen kokonaisreittiä Länsisatamasta Län-
siväylälle, mutta heikentävät kantakaupungissa jalankulkijan asemaa. 
Siksi niitä ei esitetty päätettävissä jatkotoimenpiteissä.

Helsinki on käynnistänyt Jätkäsaaressa Smart Mobility älyliikenteen 
testialustan. Se sisältää useita kokeiluja vuosina 2019-2021 aikana. 
Kokeilut kohdistuvat muun muassa Länsisataman liikenteen sujuvoit-
tamiseen sekä alueen asukkaiden informointiin ja kokemukseen tur-
vallisuudesta. 

Kaupunkiympäristötoimialalla on käynnissä Länsilinkin ympäristön 
yleissuunnitelma. Mechelininkadun ylittävä Porkkalankadun silta on no-
in 50 vuotta vanha. Sillan peruskorjauksen yhteydessä voi olla perus-
teltua rakentaa eritasoratkaisu nykyisestä poiketen, jotta liikennejärjes-
telyt palvelevat paremmin tulevaisuuden tarpeita. Helsingin eteläosiin 
rakentuu Hernesaari ja Jätkäsaari. Vaikka maankäytönsuunnittelu pe-
rustuu autoriippumattomaan yhdyskuntaan, asukas- ja työpaik-
kamäärän merkittävä kasvu lisää myös jonkin verran autoliikennettä. 
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Lisäksi Länsisataman matkustajamäärät ovat lisääntyneet merkittävästi 
ja Helsingin keskustaa halutaan vahvistaa entisestään seudun työpaik-
kojen tihentymänä. Länsilinkin yleissuunnitelmassa arvioidaan suunni-
telmaratkaisua, jossa Porkkalan sillalle esitetään eteläsuunnasta ajo-
ramppia. Sen avulla nykyisen sillan alapuolella olevien ruuhkaisten va-
loliittymien liikennettä siirtyy rampille ja siten myös näiden liittymien su-
juvuus paranee. Yleissuunnitelman vaihtoehdot vuorovaikutetaan ja 
jatkosuunnittelusta päätetään syksyn 2019 aikana. Kaupunkistrategian 
mukaisesti selvitetään myös maanalaisen kokoojakadun edellytyksiä 
tämän valtuustokauden aikana. Hankkeella on todettu olevan vaikutus-
ta myös Länsisataman liikenteeseen.

Uudisrakentamisen laadun valvonta, arviointikertomuksen kohta 9.1

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 9.1 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Kehittää rakennushankkeille mittareita, joilla voidaan seurata raken-
tamisen laadun kehittymistä. 

 Edellyttää kaikkien hankkeiden urakoitsijoilta rakentamisen aikatau-
lutuksen ja laaturiskien hyvää hallintaa esimerkiksi urakkaohjel-
maan kirjatuilla vaatimuksilla.

 Parantaa ja yhtenäistää rakennushankkeiden vastaanottoprosesse-
ja esimerkiksi malliasiakirjojen ja ohjeiden avulla

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että laadun parantamiseksi on 
tehty kehitystyötä seuraavasti:

Laadun mittarit:

Projektiryhmien omien palautepalavereiden numeerinen loppuraportti-
malli on valmistumassa kesällä 2019. Lisäksi RALA ry:n asiantuntijat 
ovat auditoineet valmistuneita kohteita laadunvarmistuksen kehittä-
miskohteiden selvittämiseksi. Auditointien tulokset on käsitelty RYAn 
yhteisissä tilaisuuksissa. Auditointi on osa käytössä olevaa palautejär-
jestelmää. Urakka-asiakirjoissa on selkeät vaatimukset urakoitsijan 
laadunhallintaan itselleluovutusvaatimuksineen. Kosteuden- ja puhtau-
denhallinta-asiakirjoissa (päivitetty vuonna 2018) on määritelty mm. 
numeerisia arvoja, jotka kuvaavat em. tavoitteiden toteutumista.

Parhaillaan käyttöön otettavan sähköisen kulutus- ja olosuhdeseuranta-
järjestelmän (Nuuka) avulla voidaan jatkossa seurata reaaliaikaista 
kohteiden energiakulutuksesta ja sisäilmasto-olosuhteista. 
Tällä hetkellä yhdessä suunnittele- ja rakenna (SR) urakkahankinnassa 
pilotoidaan sitä, että urakoitsijan antama takuuajan pituus on tarjousten 



Helsingfors stad Protokoll 21/2019 17 (26)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
11.12.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

laatuvertailuperusteena. Mikäli urakoitsija antaa työlleen tavanomaista 
takuuta (2 v) pidemmän takuun, saa urakoitsija tarjousten kokonaista-
loudellisessa vertailussa suuremmat laatupisteet kuin tavanomaisen 
kahden vuoden takuun antanut urakoitsija. Rakennuttaminen-palvelus-
sa projektihenkilökunnalle järjestetään koko päivän mittainen työmaan 
laatua koskeva laatukoulutus toukokuussa 2019. Tämän koulutuksen 
perusteella kehitetään hankkeiden laatujärjestelmää.

Aikataulujen hallinta:

Hankkeen urakkarajaliitteessä on tarkat vaatimukset hankkeen aikatau-
lun laatimisesta, hyväksyttämisestä ja urakoitsijan taholta tapahtuvasta 
aikatauluhallinnasta (työaikataulu, osa-aikataulut, vastaanoton aikatau-
lu). Aikataulujen toteutumista seurataan jatkuvasti työmaakokouksissa 
(3-4 viikon välein) ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Aikataulun 
toimituksen viivästyminen on urakka-asiakirjoissa sanktioitu. Projekti-
henkilöstö (projektinjohtajat ja valvojat) on koulutettu vuoden 2018 ai-
kana työmaan aikataulujen toteutuskelpoisuuden arviointia ja aikataulu-
jen ohjaamista varten.  
Vaatimusta, jonka mukaan urakoitsijan tulee laatia työmaan aikataulu 
rakennuttajan tarkastettavaksi ennen kuin rakennustyötä koskeva ur-
akkasopimus voidaan allekirjoittaa, pilotoidaan käynnissä olevissa SR-
hankkeissa.

Vastaanotto:

Vastaanottomenettely on kuvattu uudis- ja peruskorjaushankkeiden ur-
akka-asiakirjoissa, hankkeen urakkarajaliitteessä. Vastaanottovaihees-
ta on urakoitsijan laadittava hyvissä ajoin vastaanoton aikataulu, jota 
seurataan viikoittain. Urakka-asiakirjoissa on määritelty järjestettäväksi 
useampi kerta hankkeen teknisten järjestelmien käytönopastusta huol-
tohenkilöstölle. Koska huoltohenkilökunnan vaihtuu nykyisin tiheään, 
on todettu tarve kehittää käytönopastuksen dokumentointia. Laaditta-
valla ”Toimivuuden varmistaminen”- ohjeella on tarkoitus varmistaa en-
tistä paremmin käyttö- ja huoltohenkilöstön osaaminen sekä rakennus-
ten ja laitteistojen oikea käyttö.

Päästövähennysten toteuttaminen, arviointikertomuksen kohta 9.2

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 9.2 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Edistää liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista aiem-
paa vaikuttavammilla keinoilla.

 Edistää sähköisen liikenteen työryhmän suosituksia.
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 Lisätä yhteistyötä yritysmaailman, kaupunkilaisten ja taloyhtiöiden 
kanssa päästövähennysten toteuttamiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että päästövähennystavoitteiden 
saavuttamiseksi edistetään kestävien kulkumuotojen käyttöä aiempaa 
vaikuttavimmilla keinoilla. Helsinki on ollut vahvasti mukana seudun 
MAL-suunnitelman valmistelussa. Siinä keskeisinä liikenneverkon ke-
hittämistoimenpiteinä ovat raideliikenteen kehittäminen ja tienkäyttö-
maksut. Lisäksi liikenteen merkittävä päästövähennystoimenpide on 
ajoneuvoliikenteen teknologiset muutokset. Saman suuntaiset tulokset 
saatiin myös Hiilineutraali -Helsinki toimenpideohjelman vaikutustarkas-
teluissa.

Helsingissä suunnitellaan raitiotieverkon laajennusta. Nykyistä raitiotie-
verkkoa on noin 50 km. Lisää on suunnitteilla kaksinkertainen määrä eli 
noin 100 km. Näistä noin 15 vuoden aikajänteellä on suunniteltu raken-
nettavan Vihdintien, Viikin-Malmin ja Tuusulanväylän eli tulevan Mäke-
länkadun pikaraitiotiet. Lisäksi kantakaupungin kaupunkiraitiotien ver-
kostoa on päätetty laajennettavan Hernesaareen, Kalasatamaan, Jät-
käsaareen ja Pasilassa Ilmalaan. Raitiotieverkon laajennus käynnistyy 
Raide-Jokerin ja Laajasalon pikaraitiotien rakentamisella. Verkon laa-
jentamisen lisäksi parannetaan olemassa olevan kaupunkiraitiotien su-
juvuutta ja luotettavuutta. Joukkoliikennettä kehitetään myös sujuvoit-
tamalla bussien runkolinjastoa. Helsinki on myös lausunut valtion vira-
nomaisille, että Pisaran rakentaminen on aloitettava ennen vuotta 
2025. Pyöräliikenteen edistämisohjelma päivitetään seuraavan vuoden 
aikana. Tavoitteena on rakentaa vuosittain pyöräliikenteen tavoiteverk-
ko kantakaupungissa ja baanaverkolla. Kävely-ympäristöön kiinnitetään 
erityistä huomiota, kun kaavoitetaan uusia asuinalueita ja kehitetään 
olemassa olevia keskusta-alueita.

Sähköisen liikenteen työryhmän suositusten mukaisesti kesän 2019 ai-
kana on tarkoitus toteuttaa kantakaupunkiin yleisille alueille lisää säh-
köautojen latauspisteitä. Lisäksi on selvitetty, miten tuleviin kiinteistöi-
hin huolehditaan riittävästi yksityisiä latauspisteitä tontin luovutusten 
yhteydessä. Nykyisiin kiinteistöihin on myönnetty valtion toimesta tu-
kea, jos kiinteistöin omistaja päättää rakentaa pysäköintipaikoilleen sä-
hkönlatauspisteitä. Olemassa oleviin yksityisesti omistettuihin pysäkö-
intipaikkoihin kaupungilla ei ole toimivaltaa.

Kaupunkiympäristötoimiala on päivittämässä yhteistyössä älyliikenteen 
toimijoiden kanssa älyliikenteen kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on 
yhdessä ekosysteemin kanssa toteuttaa Helsinkiin toimiva, tehokas, 
turvallinen ja hiilineutraali liikennejärjestelmä, jossa älykkäillä järjestel-
millä ja palveluilla vastataan liikkujien ja logistiikan erilaisin tarpeisiin ja 
tuetaan näiden kestäviä valintoja. Helsingissä on myös käynnissä luku-
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isia liikkumiseen liittyviä kokeiluja, joita yhdessä yritysmaailman ja 
asukkaiden kanssa kehitetään eteenpäin.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön 
toimialalla koordinoidaan yhdessä elinkeino-osaston kanssa kaupungin 
ja elinkeinoelämän ilmastokumppanit verkostoa. Siihen on liittynyt 81 
yritystä ja yhteisöä. Ilmastokumppanit-verkosto on tarkoitettu yrityksille, 
jotka haluavat olla mukana tekemässä Hiilineutraalia Helsinkiä. Ilmas-
tokumppaneiksi liittyvät yritykset kirjoittavat Helsingin apulaispormesta-
rin kanssa ilmastositoumuksen, jossa yritys nimeää omat ilmastotavoit-
teensa.

Kaupunki on myös mukana Smart & Clean säätiössä, jossa rakenne-
taan yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, 
joiden avulla kaupunkilaiset voivat elää hyvää hiilineutraalia elämää. 
Uusia teknologioita ja palveluita testataan eri puolilla alueen kaupunke-
ja. Toimiala on mukana näissä hankkeissa. 

EU-hankkeissa tehdään yhteistyötä yritysten kanssa vähähiilisyyden 
edistämiseksi. Tällä hetkellä Kympissä on menossa esim. 6Aika Ilmas-
toviisaat taloyhtiöt-, 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT)- ja Hori-
sontti 2020 mySMARTLife- sekä juuri käynnistymässä oleva 6Aika Hi-
ilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke. Näissä hankkeissa on 
mukana kymmeniä yrityksiä.

Toimialalla on lisäksi valmistelussa Energiarenessanssiohjelma, jossa 
määritetään kuinka kaupunki voi edistää taloyhtiöiden energiaremontte-
ja. Ilmastoinfon kanssa tehdään yhteistyössä asukasneuvontaa ja sii-
hen liittyviä hankkeita. Toimialan viestintäpalvelut tuottaa asukkaille il-
mastoviestintää mm. Oodissa on parhaillaan käynnissä ilmastonäyttely. 
Keskeisin viestintäkanava Stadinilmasto.fi –nettisivut uusitaan tämän 
kevään aikana. Toimialalla koordinoidaan Ilmastoviisaat taloyhtiöt -
hanketta.

Luonnonsuojeluohjelman toteuttaminen, arviointikertomuksen kohta 9.3

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 9.3 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Huolehtia siitä, että luonnonsuojelun tavoitteiden toteuttamiseen 
kohdennetaan riittävät resurssit.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että ympäristöpalveluissa on lu-
ontoasioiden hoitamiseen yhteensä 5,5 henkilötyövuotta. Tehtäviin ku-
uluu luonnonsuojelualueiden perustaminen sekä niiden hoitoa- ja 
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käyttösuunnitelmien valmistelu, luonnonsuojelualueiden hoidon ja 
käytön ohjaaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, kaavoi-
tuksen luontoasiat, luontoselvitykset ja -seurannat, luontotietojärjestel-
män ylläpito sekä luonnon virkistyskäytön kehittäminen.

Luonnonsuojelualueita on Helsingissä vuoden 2019 alussa 52 ja luon-
nonsuojeluohjelman toteuduttua 2024 niitä on 96. Luonnonsuojelualu-
eiden virkistyskäyttö kasvaa entisestään kaupungin tiivistyessä ja asu-
kasluvun kasvaessa. Tästä syystä voimavaroja tarvitaan perustamisen 
lisäksi yhä enemmän myös alueiden luontoarvojen säilymisestä huo-
lehtimiseen, luontoselvityksiin, hoito- ja käyttösuunnitelmien päivittämi-
seen, kulunohjauksen suunnitteluun, opasteisiin jne. 

Luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyy monia vaiheita ja sen 
kesto on tavallisesti 2-3 vuotta. Prosessia on sujuvoitettu ja sujuvoite-
taan edelleenkin, myös töiden priorisointiin on kiinnitetty yhä enemmän 
huomiota. Työtä ohjaamaan on perustettu työryhmä. Ympäristöpalvelut 
sai vuoden 2019 budjetin yhteydessä 90 000 euron lisämäärärahan, jo-
ka kohdennettiin Vanhankaupunginlahden ja Östersundomin Natura 
2000 lintuvesien hoitotöiden suunnitteluun ja edistämiseen sekä kulu-
nohjauksen suunnitteluun ja viestintään. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.05.2019 § 149

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että yleisen, tehostetun ja erity-
isen tuen resurssit tulee varmistaa budjetin laatimisen yhteydessä 
nykyistä paremmin. Tehostetun tuen oppilaiden määrän tulisi vaikuttaa 
koulun saamiin määrärahoihin ja opettajille tulee tarjota mahdollisu-
uksia saada uusia työkaluja ja osaamista erityisen tuen tarpeessa ole-
vien oppilaiden kohtaamiseen. Lisäksi tulee varmistaa riittävät resurssit 
siihen, että koulupsykologille pääsee aina lakisääteisessä määräajas-
sa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraa-
van lausunnon:
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6.1. Ulkomaisten investointien, yritysten ja osaajien houkuttelu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee seurata englanninkielisen varhaiskas-
vatuksen ja opetuksen kysyntää, jotta aloituspaikkoja voidaan tarvittaessa lisätä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan seuraa englanninkielisen var-
haiskasvatuksen ja opetuksen kysyntää. Seurantaa, englanninkielistä 
varhaiskasvatusta sekä opetuksen saavutettavuutta kehitetään edel-
leen. 

Varhaiskasvatuksen osalta laajamittaista englanninkielistä toimintaa ei 
vielä ole ja sitä kehitetään esiopetuksesta saatujen kokemusten perus-
teella. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta kunnallisen varhais-
kasvatuksen järjestäminen eri kielillä on vielä alussa. 

Esiopetuksessa seurataan vuosittain hakijatilastoja laajamittaiseen 
kaksikieliseen suomi-englanti esiopetukseen hakijoista. Seurannan 
mukaan kaikki hakijat ovat saaneet paikan ryhmissä. Yksityisten pal-
veluntuottajien hakijatilastot eivät ole toimialan saatavilla.

Perusopetuksessa 1. ja 7. luokkien hakijatilastoja seurataan vuosittain. 
Muille vuosiluokille hakevista tai kesken vuotta koulupaikkaa etsivistä ei 
ole tällä hetkellä kattavaa tietoa, sillä kyselyt paikoista ohjautuvat suo-
raan opetusta tarjoaville kouluille. Näiden tilastointiin etsitään ratkaisua. 

Jotta tilastoinnissa pystyttäisiin huomioimaan kaikki englanninkielisiä 
palveluita tarvitsevat hakijat, tulisi hakeutuminen keskittää yhden toimi-
jan koordinoitavaksi. Englanninkielisiä kasvatus- ja opetuspalveluita tu-
ottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisäksi useat yksityiset pal-
veluntuottajat ja koulut.

Ensimmäisen luokalle englanninkieliseen opetukseen pyrkii vuosittain 
keskimäärin 100 lasta ja kaksikieliseen suomi-englanti opetukseen pyr-
kii vuosittain keskimäärin 200 lasta. Kaikki hakijat eivät saa paikkaa. 
Syitä tähän ovat:
- hakija ei ole suorittanut soveltuvuuskoetta hyväksytysti
- hakija ei asu Helsingissä
- hakija on suorittanut soveltuvuuskokeen hyväksytysti, mutta luokan 
enimmäisoppilasmäärä on täyttynyt hakijoista, joiden soveltuvuuskoke-
essa saama pistemäärä on korkeampi kuin hakijan.

Lukuvuodelle 2019-2020 ensimmäisen luokan aloituspaikkoja englan-
ninkielisessä opetuksessa on 50 ja kaksikielisessä suomi-englanti –
opetuksessa 100. Paikkamäärää laajennetaan siten, että lukuvuonna 
2020-2021 aloittaville aloituspaikkoja on 100 englanninkielisessä ope-
tuksessa ja kaksikielisessä suomi-englanti opetuksessa 100.
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Kesken lukuvuotta Suomeen muuttavien hakijoiden osalta paikan saa-
minen riippuu siitä, onko 1. luokalta alkaneilla luokilla tilaa. Tämän osal-
ta kehitetään oppilaaksiottoa siten, että luokille jäisi tilaa myös myö-
hemmin Suomeen muuttaneille. Tämä edellyttää oppilaaksiottokäytän-
teiden uudelleen määrittelyä.

Lukiokoulutuksessa seurataan vuosittain hakijatilastoja, joista nähdään 
paljonko opiskelijoita jää IB-koulutuksen ulkopuolelle. IB-lukion aloi-
tuspaikkamäärä on kaksinkertaistettu. Helsingin kaupungilla on valmius 
aloittaa englanninkielinen lukiokoulutus. Koulutusta ei ole aloitettu, ko-
ska valtakunnallinen lainsäädäntöprosessi englanninkielisen ylioppi-
lastutkinnon osalta on kesken. 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto on hakenut järjestämislupaa englannin-
kieliselle koulutukselle. 1.1.2019 alkaen englanninkielisen koulutuksen 
järjestämislupa myönnettiin matkailualan perustutkintoon, media-alan ja 
kuvallisen ilmaisun perustutkintoon sekä ravintola- ja cateringalan pe-
rustutkintoon. 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on käynnistetty englanninkielinen 
matkailualan perustutkinkoulutus. Koulutus on jatkuvassa haussa, mikä 
mahdollistaa joustavan koulutuksessa aloittamisen. Koulutustarvetta ja 
hakijoiden määrää seurataan osana normaalia hakeutumisvaiheen ra-
portointia.  

7.1. Perusopetuksen alueellinen tasa-arvoisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että erityisopettajien määrä 
vastaa tukea tarvitsevien oppilaiden kasvavaa määrää, esimerkiksi tukemalla opet-
tajien jatko- tai täydennyskouluttautumista erityisopettajiksi.

Lukuvuonna 2018-2019 suomenkielisessä perusopetuksessa toimii 328 
erityisluokanopettajaa ja 232 erityisopettajaa. Ruotsinkielisessä peru-
sopetuksessa toimii 18 erityisluokanopettajaa ja 22 erityisopettajaa. 
Kaupunginhallitukselle on esitetty perustettavaksi suomenkieliseen pe-
rusopetukseen 20 uutta erityisluokanopettajan virkaa ja 20 erityisopet-
tajan virkaa. Ruotsinkieliseen perusopetukseen on esitetty perustetta-
vaksi 2 uutta erityisopettajan virkaa.

Toimiala esittää tarpeen mukaan perustettavaksi uusia erityisluokano-
pettajan ja erityisopettajan virkoja. Opettajistotilanteen vakiinnuttami-
seksi opettajia palkataan ensi sijassa virkoihin tuntiopettajuuksien si-
jaan. 

Toimiala on tukenut palveluksessa olevien opettajien pätevöitymistä er-
ityisluokanopettajaksi maksamalla enintään neljän kuukauden ajalta 
täydet palkkaedut. Tämä on helpottanut kelpoisten erityisluokanopetta-
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jien saatavuutta, mutta heistä on edelleen pulaa. Toimiala tulee te-
hostamaan kouluttautumismahdollisuuksista tiedottamista seuraavien 
erityisopettajaopintojen hakuvaiheessa. Erityisopettajien kelpoisuus- ja 
saatavuustilanne on parempi kuin erityisluokanopettajien.  

Erityisopetuksen tehtäviä on markkinoitu oppilaitoksissa ja kaupungin 
peruskouluihin on palkattu erityisopettajaopiskelijoita suorittamaan kor-
keakouluharjoittelua. 

Kelpoisten opettajien saatavuuden edistämiseksi erityisluokanopettaji-
en ja erityisopettajien tehtäväkohtaisia palkkoja on korotettu paikalli-
sella järjestelyerällä. 

Ruotsinkielisen perusopetuksen erityisenä haasteena on pula pätevistä 
luokanopettajista. Laaja opettajien jatko- ja täydennyskoulutus voisi ai-
heuttaa rekrytointipulaa luokanopettajissa. Ensisijaisena ratkaisuna ru-
otsinkielisten opettajien ja erityisopettajien saatavuuteen on Helsingis-
sä tapahtuvan ruotsinkielisen opettajankoulutuksen kehittäminen ja laa-
jentaminen. Toimiala tekee tiiviistä yhteistyötä Helsingin yliopiston 
kanssa ja vie aktiivisesti ajantasaista tietoa ruotsinkielisen opetushenki-
löstön saatavuudesta opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Koko henkilöstön eritysopetuksen osaamista on lisätty monipuolisella 
täydennyskoulutuksella, jota tullaan myös jatkossa järjestämään. Li-
säksi erilaisten kehittämishankkeiden kautta on lisätty henkilöstön 
osaamista. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee selvittää, miten positiivisen diskriminaa-
tion määrärahojen jaossa voidaan ottaa huomioon oppilaiden tarvitsema tehostettu 
ja erityinen tuki.

Perusopetuksen rahoitusjärjestelmän mukaan yleisopetuksen oppilaat 
tuovat oppilaskohtaisen hinnan koululle. Erityisoppilaat (integraatiossa 
olevat ja luokkamuotoiset oppilaat) tuovat oppialaskohtaisen hinnan li-
säksi kouluihin lisää (n. 3000 euroa/oppilas) määrärahaa. Tämä koskee 
kaikkia kouluja.

Positiivisen diskriminaation/ myönteisen erityiskohtelun määrärahaa 
jaetaan neljän indikaattorin mukaan, jotka ovat:

- ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien aikuisten prosenttiosuus,

- keskimääräinen vuositulo asukasta kohden, 

- vieraskielisten oppilaiden prosenttiosuus ja 

- koulun oppilastase oppilaaksiottoalueella.
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Koska erityisoppilaat huomioidaan jo koulujen perusrahoituksessa, ei 
heitä ole huomioitu positiivisen diskriminaation/ myönteisen erityiskoh-
telun määrärahassa.

Opetuslautakunta päätti 16.5.2017 peruskoulujen rahoitusperiaatteiden 
uudistamisesta. Samalla päätettiin, että rahoitusperiaatteiden toimivuus 
arvioidaan ja mahdolliset tarkistustarpeet tuodaan lautakunnan päätet-
täviksi vuoden 2019 lopulla. Tämän yhteydessä päivitetään positiivisen 
diskriminaation / myönteisen erityiskohtelun määrärahojen jakamisen 
kriteerit sekä selvitetään miten tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden 
määrä voitaisiin ottaa huomioon kriteereissä.

7.2 Tasavertaiset opiskelumahdollisuudet kaupungin lukioissa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee lisätä positiivisen diskriminaation 
määrärahoja niille lukioille, joissa on tavallista enemmän tarvetta tukitoimille ja opis-
kelun ohjaukselle.

Opetuslautakunta päätti 1.3.2016 lukioiden positiivisen diskriminaatioin 
määrärahasta. Jakoperusteena on lukioiden maahanmuuttajataustais-
ten opiskelijoiden suhteellinen määrä sekä peruskoulun päättötodistuk-
sen keskiarvo. Positiivisen diskriminaation / myönteisen erityiskohtelun 
määrärahaa on myönnetty kolmelle lukiolle. 

Lisäksi suomenkieliseen lukiokoulutukseen on lisätty viisi uutta opinto-
ohjaajaa syksystä 2019 alkaen. Virat on kohdennettu eniten tukitoimia 
ja opiskelun ohjausta tarvitseviin lukioihin.

Opiskelun tukea vahvistaa myös erityisopettajaresurssin lisäys. Jokai-
sessa lukiossa tulee olemaan oma erityisopettaja syksystä 2019 al-
kaen. Aikaisemmin yksi erityisopettaja saattoi vastata useamman lu-
kion erityisopetuksesta.

8.1. Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee lisätä oppilas- ja opiskeluhuollon psyko-
logipalvelujen saatavuutta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan vuonna 2014. Tämän yh-
teydessä koulun psykologipalvelut vähenivät jonkin verran perusope-
tuksessa, mutta niitä lisättiin huomattavasti toisella asteella. 

Vuoden 2018 alussa perusopetukseen palkattiin viisi uutta koulupsyko-
logia positiivisen diskriminaation/ myönteisen erityiskohtelun määrära-
hoilla. Lisäksi vuoden 2019 alussa palkattiin neljä esiopetuksen kou-
lupsykologia. Nykyisen psykologimitoituksen avulla pystytään hoita-
maan psykologipalvelut tyydyttävän hyvin siinä laajuudessa, mitä oppi-
las- ja opiskelijahuoltolaissa määritellään.  Alueelliset erot psykologi-
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palvelujen tarpeessa ovat kuitenkin suuria perusopetuksessa ja toisella 
asteella.

Psykologipalvelut kouluissa ja oppilaitoksissa ovat oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain mukaisesti ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluja 
oppimisen ja opiskelun tukemiseksi. Psykologien tulisi lain mukaan olla 
keskeisesti mukana ennalta ehkäisevässä työssä koko koulun hyödyk-
si. Psykologipalveluihin kohdistuu paineita aiempaa hoidollisempaan 
lähestymistapaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon taholta. Tämä mu-
uttaisi toimenkuvaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain hengen vastaiseksi.

Mielenterveyspalvelujen toimivuus on pirstaleinen kokonaisuus, jonka 
saaminen paremmin toimivaksi edellyttää uudenlaisia yhteistyörakente-
ita. Tähän vastaa myös osaltaan Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden 
johtamisrakenne, jonka Hyvinvointisuunnitelman yhtenä keskeisenä te-
emana on mielenterveyspalvelujen kehittäminen. 

8.4 Ostopalvelujen laatu ja sopimusten hallinta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee kuntalaisille suunnattujen asiakaspal-
velujen kilpailutuksissa järjestää potentiaalisille tuottajille tarvittaessa mahdollisuus 
tutustua palveluun etukäteen siten, että tuottajat kykenevät tekemään realistisen 
tarjouksen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ruoka-, siivous- ja käyttäjäpal-
veluita kilpailuttaessa velvoittanut tarjouskilpailusta kiinnostuneita pal-
veluntuottajia tutustumaan kohteisiin ennen tarjouksensa jättämistä. 
Tutustumisella on haluttu varmistaa, että palveluntuottajat tietävät, mi-
stä kohteesta ovat tekemässä tarjousta ja miten kohteen erityispiirteet 
vaikuttavat tarjottavan palvelun sisältöön. 

Vuoden 2018 tarjouspyynnössä asia ohjeistettiin seuraavasti: 

”Kilpailutettavat kohteet esitellään palveluntarjoajille ajalla 4.6. - 15.6. 
2018 oheisen aikataulun mukaisesti. Tarjouksen jättäminen edellyttää 
kohteisiin tutustumista.” 

Lisäksi tiedotettiin, että:

- tarjoajan edustajan tulee olla paikalla tutustumiskierroksen aloitusa-
jankohtana ja osallistua kohde-esittelyyn sen keston ajan

- tarjouksen jättäminen edellyttää kohteeseen tutustumista

- kohteen esittelyyn osallistuvien tulee kirjata tietonsa osallistujaluette-
loon
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- kiinteistöjen pohjakuvat jaetaan esittelyssä ja palveluntuottajia pyydet-
tiin huolehtimaan pohjakuviin tehtävistä tarkennuksista.

Käsittely

07.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys ensimmäiseksi kolmeksi virkkeeksi:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että yleisen, tehostetun ja erity-
isen tuen resurssit tulee varmistaa budjetin laatimisen yhteydessä 
nykyistä paremmin. Tehostetun tuen oppilaiden määrän tulisi vaikuttaa 
koulun saamiin määrärahoihin ja opettajille tulee tarjota mahdollisu-
uksia saada uusia työkaluja ja osaamista erityisen tuen tarpeessa ole-
vien oppilaiden kohtaamiseen. Lisäksi tulee varmistaa riittävät resurssit 
siihen, että koulupsykologille pääsee aina lakisääteisessä määräajas-
sa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

anna.lyra-katz(a)hel.fi


