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1
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar konstatera att 
sammanträdet är lagligt och beslutfört och välja ledamöterna Sanna 
Savonius och Peter Stormbom att justera protokollet från detta 
sammanträde.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer



Helsingfors stad Föredragningslista 3/2012 2 (66)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/2
24.05.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

2
Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar att de beslut som 
fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, 
om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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3
Extra medel år 2012

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Enligt instruktionen för Helsingfors arbis är det rektor som söker extra 
medel för institutets verksamhet. Rektor har under början av år 2012 
sökt följande extra medel.

För projektet Delaktig i Finland har 15.3.2012 meddelats från handels- 
och näringsministeriet att Helsingfors arbis har fått 140 000 €.

För Helsingfors arbis 100-årshistorik har sammanlagt beviljats 30 000 
€:

Stiftelsen Tre smeder har 27.3.2012 meddelat att institutet beviljats 20 
000 €.

Svenska kulturfonden har 29.3.2012 meddelat att institutet har beviljats 
5 000 €.

Svenska folkskolans vänner har 9.5.2012 meddelat att institutet har 
beviljats 5 000 €.

Utbildningsstyrelsen har meddelat att Helsingfors arbis har beviljats 14 
000,- i kvalitets- och utvecklingspengar för att fortsätta 
samarbetsprojekten med högstadierna i Helsingfors och för att 
ytterligare utveckla samarbetet med svenska seniorboenden och 
servicecentraler.

Ytterligare har rektor sökt 3 000 €  för projektet Kultur på bibban från 
Svenska kulturfonden, men ansökan har avslagits. 

Ansökan på 18 100 € från Utbildningsstyrelsen för studiesedlar har 
lämnats in 31.1.2012, men har av tekniska orsaker inte ännu beviljas.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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4
Utdelning av elevstipendier

HEL 2012-007320 T 12 01 05

Beslutsförslag

Direktionen utser fyra stipendiater bland de sökande.

Föredraganden

Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 14.2.2012, § 16, ledig-
förklara de elevstipendier som upptagits i budgeten med en 
ansökningstid som utgick 14.4.2012 (2 elevstipendier à 300 €, 2 
elevstipendier à 200 €). 

Följande personer har inom utsatt tid inkommit med en stipendie-
ansökan: 

Tom Alenius (1986) Språkresa till Danmark

Saija Kivimäki (1979) Språkresa till Danmark

Lotta Kyrklund (1993) Språkresa till Italien  

Jonna Mäenpää (1985) Studiekostnaderna för pedagogiken

Viktor Paile (1974) Vesa Kytöojas sångkurs 2012

Fanny Sevón Fortsatta studier i pedagogik 

Linda Schauman  Fortsatta studier i pedagogik m.m.    

Petra Sundqvist Ville Laaksonens sångkurs

Carita Wirzenius Målningskurs vid Hangö sommaruni

Utgående från ansökningarna föreslår föredraganden att stipendierna 
ges till Tom Alenius, Saija Kivimäki, Lotta Kyrklund och Carita 
Wirzenius.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi
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5
Anskaffning av ett nytt kurshanteringsprogram för Helsingfors arbis

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Besvärstiden efter upphandlingen av det nya 
kurshanteringsprogrammet för huvudstadsregionens kommunala 
institut gick ut 24.4.2012. Rektor har 10.5.2012 undertecknat ett 
kontrakt med företaget Grynos Oy om det nya programmet utgående 
från direktionens beslut om upphandlingen på mötet den 27 mars 2012. 
Arbetet med programmet har påbörjats redan i april och beräknas vara 
helt färdigt i slutet av år 2012. 

Det nya programmet kommer att finnas tillgängligt för att testas på 
instituten under hela hösten 2012. På så sätt kan personalen 
successivt skola in sig på att använda programmet. Under våren 2013 
ska programmet vara i bruk för planeringen inför det följande läsåret, 
d.v.s. 2013–2014 parallellt med det gamla programmet Kuha. 1.8.2013 
arkiveras det gamla programmets databas för att vid behov kunna 
användas för att ta fram gammal information. 

Enligt avtalet betalas 50 % av köpesumman som förskott efter det att 
styrgruppen har konstaterat att vissa överenskomna delar är färdiga. 
30 % betalas efter det godkända mottagandet av programmet. 
Resterande 20 % betalas efter att garantitiden har gått ut. Helsingfors 
arbis står för 10,1 % av köpesumman. Slutpriset för programmet är 267 
000 euro. Av detta betalas 75 000 euro som en startsumma och 
resterande 192 000 euro för hyra och underhåll under de fyra 
påföljande åren. Utöver detta betalar Helsingfors arbis också sin andel 
av lönen till projektledaren

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi
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6
Direktiven för budgeten år 2013 och för förslaget till ekonomiplan 
åren 2013–2015

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Stadsstyrelsen godkände på sitt möte 26.3.2012 direktiv för budgeten 
för år 2013 och samtidigt en ekonomiplan för åren 2013–2015. 

Enligt direktiven är den ekonomiska utvecklingen synnerligen osäker 
på grund av den internationella skuldkrisen. Finlands ekonomiska 
tillväxt under år 2012 kommer att sjunka från läget år 2011 då den var 
ca 2,9 %. BNP förefaller att stiga 0,4 % år 2012 och 1,7 % 2013. 
Tillväxten minskar kraftigt jämfört med år 2012, och i värsta fall kan 
produktiviteten t.o.m. sjunka år 2012. Osäkerheten kan komma att 
snabbt inverka på ekonomin.

Arbetslösheten sjönk år 2011 till 7,8 %. Andelen personer i arbete 
ökade 1,1 % och den förutspås minska under år 2012 med 0,3 %. 
Konsumentprisen förutspås stiga 2,7 % år 2012 och inflationen blir 
sannolikt mellan 3 och 2,5 %.

År 2008 sjönk BNP 8,2 %. Ekonomin förbättrades under åren 
2010–2011, men har inte ännu nått upp till 2008 års nivå. Statens 
skuldsättning påverkar också kommunernas ekonomi. 

Helsingfors skatteintäkter steg 9,3 % under år 2011. Stadens 
verksamhetsutgifter steg under samma tid 2,5 %. Både 2009 och 2010 
steg de betydligt mera. Fortfarande måste staden ta upp 115 miljoner 
euro år 2011. Stadens inkomster räcker alltså inte till för att finansiera 
investeringarna. I fortsättningen kan staden dock inte längre stödja sig 
på finansiering från Helsingfors Energi. Stora investeringar behövs 
fortfarande för utbyggandet av den kommunala trafiken, för 
reparationer av fastigheterna och för utbyggandet av nya 
bostadsområden. En höjning av servicenivån är inte mera möjlig. 

Ramen för budgeten år 2013 utgår från att utgiftsnivån stiger med 2,2 
%. Befolkningstillväxten är 0,8 %. Stadens nettoutgifter ökar från år 
2012 med 0,7 %. 

Förvaltningarna skall beakta den budgetdiskussion som fullmäktige 
begick 15.2.2012.
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Planeringen av budgeten för år 2013 tas upp i fullmäktige i augusti.  

Stadsstyrelsen vill, att förvaltningarna särskilt beaktar 16 olika punkter, 
av vilka närmast följande rör Arbis verksamhet:

• För att hålla fast vid programmet om produktivitet och 
arbetshälsa från år 2011, ska förvaltningarna produceras sina tjänster 
billigare per invånare än förut.

o För arbis del gäller det närmast att se till att antalet 
deltagare/kurs är större än föregående år.

• Alla beslut som gäller anslag och servicenivå ska 
motiveras med hur produktiviteten påverkas.

• Processer som går över förvaltningsgränserna ska 
ytterligare utvecklas.

o För Arbis del fortsätter samarbetet med 
huvudstadsregionens medborgarinstitut i synnerhet med det nya 
kurshanteringsprogrammet som ska bli färdigt under våren 2013 och 
tas i bruk inför hösten 2013

• Förvaltningarna ska se till att effektivera användningen av 
lokaliteter

o För Arbis del gäller det framför allt att öka uthyrningen av 
de egna lokaliteterna.

• Alla verk ska främja öppen information

o Arbis medverkar i Faktacentralens HRI-projekt (Helsinki 
Region Infoshare)

• Alla verk ska aktivt undvika s.k. grå ekonomi.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi
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1
Helsingfors arbis budgetförslag för år 2013 och förslag till en 
ekonomiplan för åren 2013–2015

HEL 2012-005125 T 02 02 00

Beslutsförslag

Direktionen diskuterar förslagen, godkänner dem och sänder dem till 
stadsstyrelsen senast den 24 maj 2012.

Föredraganden

Stadsstyrelsen har 26.3.2012 godkänt direktiven för hur budgeten för år 
2013 och ekonomiplanen för åren 2013-2015  bör göras upp. 
Utgångspunkten är bokslutet för år 2011 samt innevarande års budget. 
Ramen för år 2013 har beräknats utgående från en kostnadsökning på 
2,2 %. 

Ramen för Helsingfors arbetarinstitut gavs enligt följande (1 000 euro):

                              BS 2011         BU 2012             Ram  2013   

Inkomster                       550               480                     480

Utgifter                       2 918             2 962                  3 021

Verksamhetsbidrag  - 2 367          - 2 482                - 2 541

Inkomster

I ramen för inkomster hade inte någon förhöjning beräknats. Eftersom 
direktionen 27.3.2012 godkände en förhöjning av kursavgifter och hyror 
har det här beaktats i budgetförslaget. Inkomsterna för år 2013 
beräknas stiga 18,8 % jämfört med år 2012.

Utgifter

Utgifterna har beräknats utgående från att 22 000 undervisningstimmar 
ordnas. Personalen består av 27 månadslöntagare och ca 250 
timlärare och extra personal. Projektet Delaktig i Finland pågår till 
30.6.2012. Understöd för projektet fås till 30.6.2012. I lönekostnaderna 
har beräknats att en heltidsanställd person anställs vid Arbis fr.o.m. 
1.7.2012 för att fortsätta med de uppgifter som den projektansvariga 
har skött. 

Lönekostnaderna har beräknats utgående från gällande avtal. Lönerna 
beräknas stiga år 2012 med 1,67 % och år 2013 med 1,46 %. 
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Investeringar

Ramen för investeringar är 50 000 euro. Det nya 
kurshanteringsprogrammet kostar ca 12 000 euro per år fram till år 
2015. För anskaffning av lösöre har årligen reserverats 38 000 euro.

Nyckeltal

Bindande prestationsmål är 22 000 undervisningstimmar.

Produktiviteten

För att förbättra produktiviteten strävar man efter att höja 
deltagarantalet på kurserna.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Lena Elander, ekonomichef: 310 49488

lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Budgeten för 2013 och ekonomiplan för 2013-2015.pdf
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7
Anhållan om huvudmannatillstånd för Helsingfors stads svenska 
arbetarinstitut

HEL 2012-006847 T 12 00 00

Beslutsförslag

Direktionen för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut beslutar 
inlämna ansökan om huvudmannaskap för institutet till stadsstyrelsen 
för åtgärder.

Föredraganden

Bakgrund

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar i sitt brev per 
20.3.2012/Dnr 5/532/2012 att det inleder en förnyelse av tillstånden att 
driva medborgarinstitut. Det sker utgående från de ändringar i lagen 
om fritt bildningsarbete (632/1998) som trädde i kraft vid ingången av 
år 2010. Ändringen av tillstånden grundar sig på ändringarna av 1, 2 
och 4 § i lagen om fritt bildningsarbete (1765/2009) och på 
bestämmelsen om när lagen träder i kraft. Brevet har anlänt till stadens 
registratur 30.4.2012 och anlänt per e-post till Helsingfors arbis 
3.5.2012. 

Enligt (1104/2010) gäller de tidigare tillstånden fram till utgången av år 
2012. Tillstånden att driva medborgarinstitut förnyas för samtliga institut 
från början av år 2013. Ansökan om tillstånd att driva ett 
medborgarinstitut gäller bara den utbildning som avses i lagen om fritt 
bildningsarbete, inte t.ex. öppen universitetsutbildning eller 
grundläggande undervisning i konst. 

Ansökan om huvudmannatillståndet ska fyllas i på en blankett som 
följer med Undervisnings- och kulturministeriets brev Dnr 5/532/2012. 
Blanketten ska innehålla följande uppgifter:

1. Uppgifter om huvudmannen

2. Ett förslag till ny utbildningsuppgift

3. Motiveringen till att ansökan utgår från ett lokalt behov

4. Det huvudsakliga innehållet i utbudet på utbildning 1.1.2013

5. De yrkesmässiga förutsättningarna att driva en läroanstalt

6. Byggnader och undervisningsställen där undervisningen bedrivs
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7. De ekonomiska förutsättningarna för att driva en läroanstalt

Dessutom ska de handlingar som är i kraft bifogas, vilket för 
Helsingfors arbis del inte är möjligt, då handlingarna inte har hittats i 
stadens arkiv vare sig för det svenska eller för det finska institutets del. 
Helsingfors stads arbetarinstitut inledde sin verksamhet i september 
1914 som ett tvåspråkigt institut. Uppenbarligen har stadens svenska 
arbetarinstitut då, liksom det finska, fått ett huvudmannatillstånd. 

Enligt 2 § 7 mom. i Lagen om fritt bildningsarbete kan huvudmannen i 
sin utbildning betona någon viss värdegrund, ideell grund eller 
pedagogiska mål, vilket kan definieras i utbildningsuppgiften. I ansökan 
ska då sökanden uppge hur den här särskilda värdegrunden framgår. 
Detsamma gäller eventuella särskilda pedagogiska mål. Numera 
fastställs inte längre syftet med läroanstalten i huvudmannatillståndet. 

Ansökan ska vara undervisnings- och kulturministeriet tillhanda senast 
21.6.2012. Enligt instruktionen för Helsingfors arbis, § 11, är det via 
stadsstyrelsen som framställningar och utlåtanden till sådana som inte 
hör till staden ska gå. Stadsstyrelsen har ett möte 18.6.2012 där frågan 
kan behandlas.

Lagstiftning

I 4 § i ändringen av lagen om fritt bildningsarbete förskrivs att 
Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja en kommun, 
samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse tillstånd att 
driva sådana läroanstalter som avses i denna lag.

En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att ett bildningsbehov 
föreligger och att sökanden har yrkeskompetens och ekonomiska 
förutsättningar att driva läroanstalten och att ordna utbildning. 
Läroanstalter får inte inrättas i syfte att uppnå ekonomisk vinst. 

Ett tillstånd ska innehålla uppgifter om huvudmannen och läroanstalten. 
I tillståndet ska dessutom fastställas läroanstaltens utbildningsuppgift, 
undervisningsspråk och vid behov dess särskilda utbildningsuppgift och 
andra villkor som gäller ordnandet av utbildning. Beslut om ändringar i 
tillståndet fattas av undervisnings- och kulturministeriet.

En kommun eller samkommun kan slå samman sina läroanstalter för 
fritt bildningsarbete med andra läroanstalter som kommunen eller 
samkommunen driver.

Undervisnings- och kulturministeriet kan efter att ha hört huvudmannen 
återkalla tillståndet, om bestående förändringar i bildningsbehovet eller 
andra vägande skäl som hänger samman med ordnandet av 
utbildningen kräver det. Samma gäller om utbildningen ordnas i strid 
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med denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdas med 
stöd av den. 

Den utbildningsuppgift som definieras i tillståndet ska vara konkret. 
Lagen om fritt bildningsarbete ska självfallet iakttas, liksom särskilda 
bestämmelser om medborgarinstitut. Syftet och målen med fritt 
bildningsarbete är enligt lagens 1 § att främja individens mångsidiga 
utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, 
hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria 
bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet 
och delaktighet.

I lagen 2 § föreskrivs ytterligare att medborgarinstitut är läroanstalter 
som grundar sig på lokala och regionala bildningsbehov. De erbjuder 
möjligheter till studier efter eget val och till att utveckla 
medborgarfärdigheter.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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1
Uppföljning av riktlinjerna för arbetsåret 2011-2012

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Direktionen drog på sitt möte 15.2.2011 upp riktlinjerna för 
undervisningsplanen för arbetsåret 2011–2012 enligt följande:

Arbis värderingar som har sin utgångspunkt i stadens strategier skall 
synas i kursutbudet. 

Det bindande målet på 22 000 timmar år 2011 hålls oförändrat.

Arbis förverkligar ett mångsidigt kursutbud trots de ekonomiskt sämre 
tiderna. 

Arbis medverkan i projektet Delaktig i Finland syns i verksamheten.

Det bindande målet uppnåddes med god marginal: År 2011 hölls 22 
608 timmar. Innehållet i kurskatalogen visar på det mångsidiga 
kursutbud som lärarna hade skapat för arbetsåret 2011–2012. En viss 
överplanering sker alltid för att säkerställa att det bindande målet 
uppnås. Erfarenheten har  visat att ca 1 500 planerade timmar per år 
av olika orsaker inte blir av.  Ur bilagan framgår skillnaden mellan 
planerade och hållna timmar.

Projektet Delaktig i Finland har bl.a. resulterat i en arbetsgrupp som 
konkret har planerat en integrationsutbildning på svenska. Arbetet i 
gruppen har lett till att Arbis hösten 2012 kommer att starta en frivillig 
integrationsutbildning, som bygger på Utbildningsstyrelsens läroplan för 
integrationsutbildning av vuxna invandrare men som är mindre 
omfattande. Nästa projekt är att göra upp en läroplan för en fullständig 
integrationsutbildning för att i slutet av året kunna anhålla om att nästa 
år kunna ordna en dylik utbildning.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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2
Undervisningsplan för arbetsåret 2012–2013

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna 
undervisningsplanen för arbetsåret 2012-2013 för kännedom.

Föredraganden

Enligt § 4, mom. 16 i institutets instruktion godkänner direktionen 
riktlinjerna för undervisningsplanen för institutet, vilket direktionen 
gjorde på sitt möte den 14 februari 2012. 

För arbetsåret 2012–2013 har institutets planeringsansvariga lärare 
planerat ca 23 500 timmar. Det är ca 1500 timmar mera än det 
bindande målet på 22 000 timmar men mot bakgrunden av antalet 
indragna kurser under tidigare år är det en realistisk överplanering, 
som möjliggör att institutet kommer upp till det bindande målet. 

En detaljerad undervisningsplan för arbetsåret 2012–2013 föreligger på 
mötet.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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8
Godkännande av ett miljöprogram för Helsingfors arbis för åren 
2012–2015

HEL 2012-007323 T 11 00 01

Beslutsförslag

Direktionen godkänner förslaget till miljöprogram för Helsingfors arbis 
för åren 2012–2015.

Föredraganden

Miljögruppen på Helsingfors arbis har utarbetat ett förslag till nytt 
miljöprogram för Helsingfors arbis. Upplägget följer stadens 
instruktioner för vilka aspekter som ska ingå i ett verks miljöprogram. 
Gruppen har också till förslaget bifogat en tidtabell för att gemomföra 
en del av innehållet i programmet.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Arbis miljöprogram 2012-2015.pdf
2 Tidtabell Arbis miljöprogram 2012-2015.pdf
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3
Datum för direktionens möten hösten 2012

HEL 2012-007325 T 00 00 02

Beslutsförslag

Direktionen bestämmer datum för tre möten under hösten 2012. 

Föredraganden

Förslag till datum för tre möten på hösten:

1)      tisdag 18.9

2)      tisdag 30.10

3)      tisdag 4.12

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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9
Helsingfors arbis utlåtande om fullmäktigeledamoten Sture Gadds 
motion om en befattning för en invandrarkoordinator vid 
Helsingfors arbis

HEL 2012-001789 T 00 00 03

Beslutsförslag

Direktionen för Helsingfors arbis ger följande utlåtande:

Sammandrag

Stadsstyrelsen begär senast 25.5.2012 ett utlåtande av direktionen för 
Helsingfors arbis om fullmäktigeledamoten Sture Gadds motion om en 
invandrarkoordinator vid Helsingfors arbis. 

Föredraganden

Helsingfors arbis har sedan maj 2011 fungerat som huvudman för den 
svenska delen av huvudstadsregionens invandrarprojekt Delaktig i 
Finland. Projektet är mycket ambitiöst och har finansierats av 
Inrikesministeriet (sedermera av Arbets- och näringslivsministeriet) och 
Finska och Svenska kulturfonderna. Helsingfors arbis har på årsbasis 
fått ca 100 000 euro för projektet och har haft en projektledare anställd 
för ändamålet.

Den huvudsakliga idén med det svenska projektet har varit att skapa 
både formella och informella strukturer för integrering på svenska i 
huvudstadsregionen. För närvarande finns det inga officiella vägar att 
integreras på svenska här. Tredje sektorns roll har varit framträdande i 
synnerhet genom Föreningen Luckan som aktiv samarbetspart. 

Antalet personer som vill integreras på svenska är inte så stort i 
huvudstadsregionen att det automatiskt bildas undervisningsgrupper 
stora nog i varje kommun för intensiva språkkurser och 
integrationskurser i svenska. Däremot blir de större när kommunerna 
samarbetar. Projektets grundtanke har därför varit att Helsingfors, 
Esbo, Vanda och Grankulla samarbetar kring detta, inte bara för 
medborgarinstitutens del, utan också över förvaltningsgränserna 
(utbildningsväsendet, vuxenutbildningen, socialväsendet + tredje 
sektorn) i de enskilda kommunerna. Projektets huvudmål har varit

- att ringa in målgruppen (vilket har gjorts i en undersökning utförd i 
samarbete med Tankesmedjan Magma)
- att föra samman de olika förvaltningsgrenarna i kommunerna
- att koppla samman den kommunala förvaltningen med tredje sektorn 
och samordna deras verksamhet
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- att i varje kommun utse ansvarspersoner för svenska invandrarfrågor 
inom olika förvaltningar
- att informera finska tjänstemän om hur en svensk integrering kan 
ordnas
- att skapa en läroplan för en svensk integrationsutbildning
- att få till stånd en svensk integrationsutbildning med pengar från 
NTM-centralen
- att få kommunala och/eller statliga medel för genomförande av 
integrations- och språkundervisning vid medborgarinstituten

Förutsättningen för att i framtiden kunna arbeta med ovanstående 
frågor och få helheten att löpa friktionsfritt, är att det finns en person till 
vars uppgifter det hör att ansvara för samarbetet över kommun- och 
förvaltningsgränserna, en invandrarkoordinator. Koordinatorn placeras 
vid det största svenska medborgarinstitutet i Helsingforsregionen, 
Helsingfors arbis. 

Till koordinatorns uppgifter hör att i tätt samarbete med 
huvudstadsregionernas invandrarenheter stödja och leda 
förvaltningsgrenarnas utveckling av integrationsstödjande verksamhet 
och medverka i städernas projekt om jämlikhet och gemenskap för att 
se till att invandrare som talar svenska eller vill integreras på svenska 
också beaktas. Personen skall ansvara för att städernas 
mångfaldsprogram implementeras också i de svenska 
servicestrukturerna.

Direktionen för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut stödjer 
helhjärtat inrättandet av en befattning för en invandrarkoordinator vid 
institutet.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Sture Gadds budgetmotion



Helsingfors stad Föredragningslista 3/2012 19 (66)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Br/4
24.05.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

4
Helsingfors arbis utlåtande om fullmäktigeledamoten Astrid Thors 
budgetmotion 15.2.2012 om understöd för att trygga verksamhet 
riktad till kvinnor och barn med invandrarbakgrund

HEL 2012-002562 T 00 00 03

Beslutsförslag

Helsingfors arbis direktion ger följande utlåtande.

Sammandrag

Fullmäktigeledamoten Astrid Thors har 15.2.2012 gjort en 
budgetmotion om understöd för Monika-Naiset Liitto ry:s verksamhet. 
Förbundet är en paraplyorganisation för organisationer för kvinnor av 
olika etniska bakgrund och arbetar för en fullvärdig och trygg vardag 
genom att stödja invandrarkvinnornas medborgarverksamhet och 
välfärd. Monika-Naiset Liitto ry producerar stödformer för 
invandrarkvinnor och barn som upplevt våld samt erbjuder utbildning 
för personal inom social- och hälsovårdssektorerna. 

Föredraganden

Direktionen för Helsingfors arbis anser att det arbete som förbundet 
utför är viktigt. I synnerhet invandrarkvinnor som sköter sina barn 
hemma faller lätt utanför det egentliga integrationsprogrammet. All 
verksamhet som stödjer den här invandrargruppen måste därför ses 
som ett essentiellt led i integreringen av den. 

Helsingfors arbis startade hösten 2010 en studiegrupp för 
invandrarhemmamammor. Kvinnorna har fått undervisning i 
medborgarfärdigheter och i svenska, som de redan från början hade 
grundkunskaper i, medan en barnskötare har tagit hand om deras barn. 
Det här konceptet fortsätter på Arbis, men den stödform som Monika-
Naiset Liitto ry erbjuder är något som inte primärt hör till Arbis 
verksamhetsområde och som inte heller kan förverkligas inom den 
givna budgetramen. Helsingfors arbis direktion understöder därför 
fullmäktigeledamoten Astrid Thors förslag om att staden ekonomiskt 
bidrar till förbundets fortsatta verksamhet.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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Bilagor

1 Astrid Thors budgetmotion om stöd för invandrarkvinnor

Beslutshistoria

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 168

Pöydälle 15.05.2012

HEL 2012-002562 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Merja Svensk, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 74127

merja.svensk(a)hel.fi
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5
Helsingfors arbis utlåtande om Yrjö Hakanens budgetmotion om 
gemensamma lokaliteter i Månsas för biblioteket, ungdomsgården 
och finska arbetarinstitutet

HEL 2012-004345 T 00 00 03

Beslutsförslag

Direktionen för Helsingfors arbis ger följande utlåtande:

Föredraganden

Direktionen för Helsingfors arbis understöder fullmäktigeledamoten Yrjö 
Hakanens förslag om att staden avsätter medel i budgeten för 2013 
och i ekonomiplanen för 2013–2015 för att bygga en fastighet i 
Månsas, där det skulle finnas lokaliteter för biblioteket, ungdomsgården 
och finska arbetarinstitutet. En förutsättning är dock att finska 
arbetarinstitutet får tilläggsanslag för att kunna bedriva verksamhet 
också där. På årsbasis handlar det om ca 373 000 €. Dessutom måste 
medel avsättas för införskaffning av inventarier det år fastigheten tas i 
bruk.

Den regionala spridningen av verksamheten är en viktig del av finska 
arbetarinstitutets verksamhetsidé, medan Helsingfors arbis har valt att 
koncentrera sin verksamhet till huvudinstitutet i Tölö och till filialen 
Arbis östra i Stoa, i Östra centrum. I framtiden är det dock inte omöjligt 
att det uppstår ett behov av att kunna erbjuda kursverksamhet på 
svenska också i Månsas och i det fallet är det till fördel om det finns 
lämpliga lokaliteter att hyra in sig i.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutshistoria

Nuorisolautakunta 10.05.2012 § 53

HEL 2012-004345 T 00 00 03

Päätös
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Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Maunulaan on ollut jo pitkään suunnitteilla kirjaston, työväenopiston ja 
nuorisoasiainkeskuksen yhteinen tila. Maunulassa näiden kaikkien 
hallintokuntien palvelutilat ovat olleet epätyydyttäviä ja tiloille on suuri 
tarve. Muun muassa Maunulan nuorisotalo jouduttiin sulkemaan 
kosteusongelmien vuoksi vuonna 2010 ja sen jälkeen toimintaa on 
organisoitu väliaikaisissa ja kysyntään nähden hyvin pienissä ja 
epätarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Em. kolmen hallintokunnan yhteinen tilahanke eteni talveen 2012 
saakka hyvässä yhteissuunnittelun hengessä. Alkuvuodesta 2012 tuli 
esille, että uuteen tilaan siirtymisen kustannukset saattaisivat olla liian 
korkeat työväenopistolle ja sen koko palveluverkoston toimivuudelle. 
Keskusteluissa nousi esille vaihtoehto, että työväenopisto saattaisi 
jäädä yhteisen hankkeen ulkopuolelle, mikä voisi merkitä koko 
hankkeen peruuntumista.

Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen mukaan yhteinen 
toimintakokonaisuus Maunulaan on tärkeä kaikille hankkeen 
osapuolille. Se tuo monipuolisen palvelujen yhdistelmän keskelle 
Maunulaa lähelle asukkaiden ja kaupallisten palvelujen keskittymää 
sekä samalla erinomaisten liikenneyhteyksien kuten Jokerilinjan 
varrelle. Hallintokuntien yhteistila on myös kaupungin kannalta 
kustannustehokas ratkaisu, kun merkittävä osa palvelutiloista, kuten 
auditorio ja aulatilat, on yhteisessä käytössä. 

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että kirjaston, 
nuorisoasiainkeskuksen ja työväenopiston yhteisen tilakokonaisuuden 
rakentamiselle varataan riittävät suunnittelu- ja rakentamismäärärahat 
vuoden 2013 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2013 – 2015 sekä 
käyttömenojen tarkistus uutta kokonaisuutta vastaavaksi.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kari Naalisvaara

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi
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10
Helsingfors arbis utlåtande om revisionsnämndens 
revisionsberättelse 2011

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Beslutsförslag

Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ger följande utlåtande om 
revisionsnämndens revisionsberättelse, punkt 1.6, för år 2011:

Sammandrag

Revisionsnämnden begär av samtliga verk och affärsverk i Helsingfors 
stad ett utlåtande om berättelsens punkt 1.6, där revisionsnämnden 
uppmanar verken att omedelbart skrida till åtgärder för att rätta de 
olägenheter i kontrollmiljön av IT-program som påtalas i berättelsen.

Föredraganden

Direktionen för Helsingfors arbis har på sitt möte 16.9.2010 godkänt 
institutets riskhanteringsplan för IT. I anslutning till institutets IT-plan 
finns också en ansvarsfördelningstabell för IT-funktionerna i huset. 
Riskhanteringsplanen följer strikt de instruktioner som staden har för 
IT-säkerheten. Institutets IT-grupp går årligen igenom planen och 
uppdaterar den utgående från det aktuella läget. Planen är uppgjord 
så, att det oberoende av händelser alltid finns någon på institutet som 
kan ta över och sköta om en viss funktion.

Den största enskilda riskfaktorn på institutet är det 
kurshanteringsprogram som varit i användning i närmare 15 år. Den 
senaste ägaren, Timmi OY, har inte gjort några uppdateringar under de 
tre senaste åren. Helsingfors arbis har under det gångna året i 
samarbete med Helsingfors stads finska arbetarinstitut, Esbo stads 
arbetarinstitut, Vanda vuxenutbildningsinstitut och Grankulla 
medborgarinstitut, fattat beslut om att anskaffa ett nytt 
kurshanteringsprogram. Programmet ska tas i bruk under vårterminen 
2013 och fullt ut under höstterminen 2013. I och med detta har institutet 
eliminerat den största riskfaktorn inom IT-funktionen på institutet.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Bilagor
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1 Tarkastuslautakunnnan lausuntopyyntö, Ruotsinkielisen työväenopiston 
johtokunta.pdf

Beslutshistoria

Yleisten töiden lautakunta 15.05.2012 § 255

Pöydälle 15.05.2012

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Antti Hietala, osastopäällikkö, puhelin: 310 38236

antti.hietala(a)hel.fi
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi
Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 10.05.2012 § 51

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon kertomuksen kohdista 1.6, 4.3.1, 4.7.1 ja 4.7.2.

1.6 Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät toimenpiteet

Nuorisoasiainkeskus on ryhtynyt tarkastuslautakunnan esittämiin 
korjaaviin toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien 
poistamiseksi. Vuonna 2011nuorisoasiainkeskus sai kaksi 
tilintarkastuksen väliraporttia.

Väliraportti tilivuoden 2011 tilintarkastuksesta 16.11.2011 (Ernst & Young)

Nuorisoasiainkeskuksessa hankinnan oli hyväksynyt henkilö jolla ei 
ollut siinä yksikössä hankintavaltuutusta. Henkilö oli siirtynyt toiseen 
työyksikköön ja edellisessä työyksikössä henkilöllä oli 
hankintavaltuudet. 

Asia on korjattu Kosti ja Bip -järjestelmään.
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Nuorisoasiainkeskuksessa yhdeltä laskujen hyväksyneeltä henkilöltä 
puuttui hyväksymisoikeudet. 

Laskujen hyväksymisoikeuksien antamista on tarkennettu erityisesti 
sijaisten osalta.

Nuorisoasiainkeskuksessa oli tarkastuksen perusteella 1 112 Kosti – 
järjestelmässä tehtyä tilausta, joita ei ollut vastaanotettu. 

Taloussihteeri on ohjeistanut tilausten vastaanottamista ja lähettää 
säännöllisin väliajoin muistutuksia henkilökunnalle asiasta.

Väliraportti tilivuoden 2011 tilintarkastuksesta 9.2.2012 (Ernst & Young)

Vuoden 2011 aikana nuorisolautakunta on päättänyt kahdesta 
kumppanuussopimuksesta nuorisojärjestön kanssa. Kumpaakaan 
sopimusta ei ole kilpailutettu, eikä perustetta suorahankintaan ole 
dokumentoitu. 

Nuorisoasiainkeskuksessa valmistellaan kesän 2012 aikana 
kumppanuustalojen kilpailutuksen tarjouspyynnön sisältö. 

Tarkastuksessa havaittiin nuorisoasiainkeskuksen matkalaskuissa mm. 
seuraavia puutteita: matkasuunnitelmaa ei ollut laadittu, matkalaskuista 
puuttui matkaohjelma, matkalasku oli tehty ohjeitten vastaisesti yli 
kahden kuukauden kuluttua matkasta, matkakuluja oli korvattu ilman 
tositteita, päivärahaoja oli maksettu liikaa. 

Nuorisoasiainkeskukselle on valmistumassa oma tarkka ohjeistus 
matkalle lähtijälle ja matkan hyväksyjälle.  Ohje on luettavissa 
Helmessä. Talpan kanssa on sovittu, että yli kahden kuukauden 
vanhoja matkalaskuja ei voi käsitellä enää M2. Kuukausittain lähetetään 
tieto henkilöille joilla on käsittelemättömiä luottokorttilaskuja tai 
matkalaskukuja M2:ssa.

Tarkastuksessa havaittiin, että kontrolli poistuneiden henkilöiden 
verkkotunnusten lukitsemiseen tai poistamiseen ei ole toimiva. 

Nuorisoasiainkeskus on suunnittelemassa Helmeen it-pohjaista 
lomaketta, johon merkitään mm. uudelle henkilölle annetut 
käyttäjätunnukset, luottokortti, avaimet. Henkilön poistuessa lomake 
ohjautuu esimiehen toimesta henkilöille, jotka ovat oikeuksia 
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myöntäneet. Näin varmistetaan muun muassa se, että 
käyttäjätunnukset, luottokortti tai avaimet eivät ole enää henkilön 
käytössä eroamisen jälkeen. Ennen lomakkeen valmistumista otetaan 
palkanlaskenta järjestelmästä (Hijat) kuukausittain raportti eronneista 
henkilöistä.

       4.3.1 Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteella III, osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, on kolme kärkihanketta, joista 
kahdessa on myös nuorisoasiankeskus mukana: loma- ja vapaa-ajan 
toimintojen kehittäminen sekä lasten ja nuorten osallisuusjärjestelmän 
kehittäminen.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä tarkastuslautakunnan 
arviointiraportissaan esittämää kannanottoa, että lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman mukaisten hankkeiden toiminnan jatkuminen ja 
hallintokuntien välinen yhteistyö tulee varmistaa erityisrahoituksen 
jälkeenkin. 

Nuorisoasiainkeskuksen pienryhmätoiminta on lisääntynyt Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmaan saadulla erillismäärärahalla. 
Pienryhmissä on pystytty tarjoamaan aikaisempaa enemmän ei-
suorituskeskeisiä matalan kynnyksen harrastuksia useammille nuorille. 
Loma- ja vapaa-ajan toimintoja kehitettäessä tulevaisuudessa voisi 
vielä enemmän painottaa hallintokuntien ja järjestöjen yhteistyötä; 
kumppanuutta. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on ollut 
luoda malleja tasapuoliseen harrastetoiminnan tarjoamiseen kaikille 
lapsille ja nuorille. Harrasteiden löytyminen yhden palvelun kautta 
tukee myös tämän tavoitteen toteutumista. Nuorisoasiainkeskuksen 
harrastushakupalvelu uudistettiin täydellisesti viime vuoden aikana. 
Harrastushakuun on luotu uusi hakumoottori joka mahdollistaa palvelun 
merkittävän laajentumisen tulevaisuudessa. Helsingin opetusviraston 
sähköisen harrastusharavan tarjonta liitettiin myös osaksi palvelua. 
Nuorisoasiainkeskuksen tuottama perinteinen kesäpassi julkaistaan 
jatkossa vain sähköisenä versiona osana harrastushakua. 
Nuorisoasiainkeskus tarjoaa järjestelmää maksuttomana palveluna 
jatkossa kaikille nuorisojärjestöille ja nuorille suunnattuja palveluja 
tarjoaville kaupungin eri hallintokunnille.

Lasten ja nuorten toimijuuden tukemisella ja osallistumisella on suuri 
merkitys kuntien kehittämisen kannalta. Osallisuuden ja hyvinvoinnin 
kannalta on tärkeää, että lasten ja nuorten osallisuutta tukemassa on 
Ruudin ja vuorovaikutussuunnitelman kaltaisia rakenteita. Hyvätkään 
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rakenteet eivät kuitenkaan yksistään takaa osallisuuden toteutumista. 
Nuorisolautakunta katsoo, että nuorten laaja-alaisen osallisuuden ja 
kuulluksi tulemisen toteutuminen jo asioiden valmisteluvaiheessa 
edellyttää ylimmän johdon ja keskijohdon sitoutumista ja tukea, 
sektorirajat ylittävien hankkeiden johtamista sekä kaupungin 
henkilöstön osaamisen vahvistamista. Koko lasten ja nuorten 
vaikuttamisjärjestelmä Ruudille, mukaan lukien 
vuorovaikutussuunnitelma -hankkeen toimintamallit tuleekin kehittää ja 
ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana yhteinen kaupunkitasoinen 
arviointi- ja ohjausjärjestelmä. Syksyllä 2012 tavoitteena on koota eri 
virastojen edustajista koostuva yhteyshenkilöverkosto Ruuti-toiminnan 
edistämiseksi. Lisäksi tarkoituksena on, että keskeisistä 
virastopäälliköistä muodostuva ohjausryhmä arvioi vuosittain lasten ja 
nuorten osallisuuden edistymistä.

4.7.1 Koulupudokkaat ja toisen asteen koulutuspaikkojen riittävyys 

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä periaatteena tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessa esiin nostamaa näkemystä siitä, että 
koulupudokkuutta ehkäisevien toimintojen riittävä rahoitus tulee 
varmistaa. Osana tätä työtä, on Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvien toimintojen ja hankkeiden arviointi 
ja hyväksi havaittujen toimintamallien jatkorahoitus. Mainittujen laajojen 
monihallintokuntaisen yhteistyön muotojen vaikuttavuudesta on 
olemassa näyttöä. Esimerkiksi Luotsi-toiminnan jatkuva sisäinen 
arviointi sekä useat ulkopuoliset arvioinnit ovat osoittaneet, että 
toiminnalla on selkeitä positiivisia vaikutuksia asiakasnuorten elämään. 
Tällaisten työmuotojen resursoinnin turvaaminen tulevaisuudessa olisi 
merkittävä panostus koulupudokkuutta ja syrjäytymistä ehkäisevään 
työhön, ja tämä tulee ottaa huomioon seuraavaa lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa.

Nuorten työllisyydenhoidon palvelujen kehittämisessä eri toimijoiden 
yhteistyö on erittäin arvokasta, kuten tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessa todetaan. Nuorten yhteiskuntatakuun 
toteuttaminen Helsingissä, on yksi keskeinen hallintokuntien aktiivista 
yhteistyötä edellyttävä teema. Nuorisolautakunnan näkemyksen 
mukaan nuorisoasiainkeskuksella on valmiutta ja halua olla aktiivisesti 
mukana tämän yhteistyön parantamisessa ja vahvistamisessa, sekä 
lähitulevaisuuden ratkaisuja pohdittaessa myös mukana kantamassa 
vastuuta toimenpiteiden käytännön toteuttamisessa. 
Nuorisoasiainkeskuksella on keskeinen rooli tulevassa nuorisolain 
mukaisessa Nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa.

4.7.2 Asiantuntijapalveluiden osto
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Nuorisoasiainkeskuksen asiantuntijapalvelujen hankinnoista vuonna 
2011 – kaikkiaan 561 596 euroa – noin kaksi kolmasosaa tehtiin 
kaupungin sisäisiltä toimittajilta. Vain yksi kolmasosa hankittiin 
kaupungin ulkopuolelta.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä tarkastuslautakunnan tavoin sivistys- 
ja henkilöstötoimen hankintayhteistyön lisäämistä samansisältöisten 
asiantuntijapalveluiden osalta. Tämä on keskeistä nimenomaan 
hankinnoissa, jotka tehdään kaupungin sisältä. Kaupungin ulkopuolelta 
hankittavat asiantuntijapalvelut puolestaan varioivat sisällöltään niin 
paljon (eläinlääkärikuluista pääkaupunkiseudun Mopo -hankkeen 
ostoihin), että hankintojen synkronointi tuskin sinällään tuo 
merkittävästi lisäarvoa organisaatiolle.

Laatutekijöiden ja -kriteerien määrittelyssä yhteistyön tekeminen 
kaupunkitasolla ja virastojen välillä on lautakunnan näkökulmasta 
suotavaa.

Nuorisoasiainkeskus on osallistunut kaupungin 
sopimushallintajärjestelmän kehittämisen liikkeellelähtöön kuluvan 
vuoden alussa. Kehittämisprosessissa on luotu portfolio 
nuorisoasiainkeskuksen voimassa olevista sopimuksista.  Samalla on 
määritelty sopimusten vastuuhenkilöt, mahdolliset salassa pidettävät 
osiot ja sopimusten luonne. Nuorisolautakunta pitää tärkeänä 
kaupunkitasoisen sopimustenhallinta-järjestelmän edelleen 
kehittämistä. Samalla tavoitteena tulisi olla se, että järjestelmä on 
mahdollisimman käyttäjäystävällinen eikä kuormita tarpeettomasti 
hallintokuntia.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Lauri Siurala

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 10.05.2012 § 94

Pöydälle 10.05.2012

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
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Lisätiedot
Kirsi Remes, yksikön johtaja, puhelin: 310 39270

kirsi.remes(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 111

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksen kohdista 1.6; 4.1.7: 4.3.1; 4.6.1 ja 4.6.4 
seuraavat, esittelijän ehdotuksen mukaiset lausunnot:

Arviointikertomuksen kohta 1.6: Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät 
toimenpiteet; Tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että 

 virastojen ja liikelaitosten tulee ryhtyä viivyttelemättä korjaaviin 
toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien 
poistamiseksi

 talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolia 
kaupungin tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja 
koordinoimisessa tulee vahvistaa.

Lausunto arviointikertomuksen kohtaan 1.6: Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten 
edellyttämät toimenpiteet

"Yleisten suositusten osalta terveyslautakunta toteaa, että 
tilintarkastuksessa havaittujen puutteiden osalta terveyskeskuksessa 
on jo pitkään ollut normaali rutiini, että tarkastushavainnot käsitellään 
säännöllisesti ja korjaaville toimenpiteille nimetään selkeät vastuutahot. 
Tämä koskee luonnollisesti myös tietojärjestelmien 
kontrolliympäristössä havaittuja puutteita.

Terveyskeskuksen tietotekniikkahankkeiden suunnittelussa 
noudatetaan kaupungin tietotekniikkaohjelmaa, jonka toteutusta ohjaa 
kaupunginjohtajan vetämä tietotekniikkaohjelman koordinointiryhmä 
(TIPOK), jossa terveyskeskuksen edustajana on toimitusjohtaja. 
Kaupungin hankeohjelman valmistelua ohjaa ja seuraa rahoitusjohtajan 
johdolla tietohallinnon hankeohjausryhmä, jossa terveyskeskuksen 
edustajana on kehittämisjohtaja. Kaupungin tietohallintopalvelujen 
kehitystä ohjaa ja seuraa talous- ja suunnittelukeskuksen 
tietotekniikkapäällikön johdolla tietohallintopalvelujen johtoryhmä, jossa 
terveyskeskuksen edustajana toimii tietohallintopäällikkö.  

Terveyskeskuksen tulevien vuosien tietohallinnon ja tietotekniikan 
hankeohjelma on laadittu talous- ja suunnittelukeskuksen antamien 
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ohjeiden mukaan siten, että talousarvioesityksen osana tulee olemaan 
erittely tietohallinnon ja tietotekniikan kustannuksista ja esitykset niistä 
hankkeista, joita esitetään otettavaksi mukaan kaupungin tietotekniikan 
hankeohjelmaan. Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että viraston 
tietotekniikkahankkeiden suunnittelulla on aiempaa kiinteämpi yhteys 
kaupunkitasoiseen tietotekniikan hankesuunnitteluun, jolloin 
hankkeiden yhteys kaupunkitasoiseen tietotekniikan kehittämiseen 
tulee varmistettua.  Aiempina vuosina yhteys ei ole ollut riittävän 
kiinteä, mikä ei ole edesauttanut hankkeiden priorisointia. 

Terveyslautakunta pitää tärkeänä kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolin vahvistamista 
tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja koordinoimisessa.

Terveyskeskus tekee jatkuvasti yhteistyötä tietotekniikkaosaston 
kanssa mm. suurten, hallintokuntarajat ja organisaatiorajat ylittävien 
tietojärjestelmähankkeiden suunnittelussa. Tietotekniikkaosaston 
koordinointitehtävä on erityisen tärkeä terveyskeskuksen, HUS -
kuntayhtymän ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen uuden 
potilastietojärjestelmän suunnittelu- ja hankintaprosessin 
ohjaamisessa."

Arviointikertomuksen kohta 4.1.7: Terveysvaikutusten arviointi päätöksenteossa; 
Tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 terveyskeskuksen on uuden terveydenhuoltolain johdosta 
järjestettävä uusi tiedottamiskierros ja koulutusta päätöksenteon 
terveysvaikutusten nopeasta ennakkoarvioinnista,

 ohjeen käytön markkinointi ja koulutus tulee kohdentaa sellaisille 
virastoille, jotka tekevät kuntalaisten terveyteen liittyviä 
päätösesityksiä, mutta jotka eivät vielä käytä nykyistä ohjetta,

 ohjeen käytössä voidaan joustaa niissä tapauksissa, joissa 
terveyteen liittyviä päätöksiä ei tehdä tai jos käytössä on jokin 
yksityiskohtaisempi tai laajempi päätöksenteon 
terveysvaikutusten ennakkoarviointimenetelmä. 

Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kohtaan 4.1.7:Terveysvaikutusten arviointi 
päätöksenteossa

Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että tarkastuslautakunta on arvioinut 
nopean terveysvaikutusten arvioinnin ohjeen tunnettavuutta ja 
noudattamista kaupungin virastoissa ja liikelaitoksissa. Tulokset 
vahvistavat terveyskeskuksen käsitystä siitä, että päätösten 
terveysvaikutusten arvioinnissa on puutteita. 
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Arvioinnin tulosten tultua nyt julkisiksi voidaan toimet tilanteen 
parantamiseksi aloittaa. Terveyslautakunta kannattaa sitä, että 
terveyskeskus järjestää aiheesta tiedottamiskierroksen ja koulutusta 
kohdentaen ne erityisesti tahoille, jotka eivät tunne tai muusta syystä 
käytä ohjetta. Samoin terveyslautakunta yhtyy käsitykseen siitä, että 
ohjeen käytöstä voidaan perustellusti joustaa. 

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että terveyskeskus on vuodesta 2008 
alkaen tiedottanut terveysvaikutusten arvioinnista ja siihen liittyvästä 
ohjeesta sähköisesti ja nimennyt yhden erityissuunnittelijoistaan 
yhdyshenkilöksi, johon tarvittaessa voidaan olla yhteydessä. Hän on 
vieraillut eri tahoilla tiedottamassa ja kouluttamassa sekä antanut 
puhelinneuvontaa. Tätä toimintaa jatketaan edelleen.  

Arviointikertomuksen kohta 4.3.1: Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy; 
Tarkastuslautakunnan edlleyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisten hankkeiden 
toiminnan jatkuminen ja hallintokuntien välinen yhteistyö tulee 
varmistaa erillisrahoituksen jälkeenkin. Sosiaali- ja terveystointa 
ja sivistys- ja henkilöstötointa johtavien 
apulaiskaupunginjohtajien sekä virastopäälliköiden on 
varmistettava työn kaupunkitasoinen koordinointi ja yhteistyö 
virastojen välillä hyvinvointitavoitteiden toteuttamiseksi,

 hankkeita, joista on saatu hyviä kokemuksia – kuten EasySport -
toiminta – on laajennettava yläasteikäisiin ja soveltuvin osin 
toisella asteella opiskeleviin,

  terveyskeskuksen ja opetusviraston tulee parantaa 
kouluterveydenhuoltoa ja muuta oppilashuoltoa siten, että 
oppilaiden pääsy koululääkärin, -psykologin, ja -kuraattorin 
vastaanotolle helpottuu,

 vaikka ehdotetut toimenpiteet kasvattavat menoja lyhyellä 
tähtäimellä, toimenpiteet lisäävät hyvinvointia ja vähentävät 
kustannuksia pitkällä tähtäimellä.

Lausunto kohtaan 4.3.1: Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy

"Lasten ja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
neuvolayksikön toiminnassa on suunnitelmallinen lastenneuvolan 
tarkastusohjelma, jota Helsingissä toteutetaan kattavasti. Neuvolan 
terveystarkastuksessa tarkastellaan koko perheen hyvinvointia ja 
terveyttä. Terveydenhoitajan ja lääkärin palvelujen lisäksi on 
mahdollisuus tarvittaessa saada tukea myös mm. puheterapeutilta, 
fysioterapeutilta, neuvolapsykologilta, psykiatriselta sairaanhoitajalta, 
päihdehoitajalta ja sosiaalineuvojalta. Systemaattista hallintokuntien 
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välistä yhteistyötä toteutetaan päivähoidossa olevien neljävuotiaiden 
lasten laajaan terveystarkastukseen kuuluvassa yhteistyössä perheen, 
päivähoidon ja neuvolan kesken.  Lisäksi neuvolassa on tehty mm. 
yhteinen prosessi maahanmuuttajataustaisen lapsen kielen kehityksen 
tukemiseksi yhteistyössä neuvolan, päivähoidon ja alkuopetuksen 
kanssa 4–8-vuotiaille lapsille. Neuvolapalveluiden piiriin jo kuuluvia, 
mutta esim. määräaikaistarkastuksista poisjääneitä lapsia ja perheitä 
on aloitettu kartoittaa ja kutsua neuvolapalveluihin kerran vuodessa. 
Helsingissä neuvolatarkastusten lisäksi lasten rokotuskattavuus on 
erittäin hyvä, joka kertoo osittain neuvolapalvelujen runsaasta käytöstä 
ja perheiden hyvästä tavoittamisesta. 

Terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikkö on ollut 
aloitteellinen ryhmätoiminnan järjestämisessä jo vuodesta 2008 alkaen.  
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikön lisäksi liikuntavirasto, 
opetusvirasto ja työnväenopisto järjestävät yhteistyönä ylipainoisille 
alakoululaisille ja heidän perheilleen maksuttomia vertaistukiryhmiä 
koko Helsingin alueella (EasySport-startti). Suunnittelu ja toteutus 
tapahtuvat monen ammattiryhmän yhteistyönä. Lapsille järjestetään 
liikuntaa ja vanhemmille tukea, tietoa ja tavoitteellisuutta lasten 
hyvinvoinnin ja painonhallinnan edistämisessä. Terveyskeskuksesta 
ryhmätoiminnan järjestämiseen osallistuvat muun muassa koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ja terveyskeskuksen 
fysioterapeutit.  Kouluterveydenhuolto etsii ryhmään lapset ja perheet, 
tapaa henkilökohtaisesti kaikki perheet ja osallistuu ryhmien 
vetämiseen ja lapsen seurantaan ryhmätoiminnan jälkeen. 

Lasu-rahoituskauden aikana 2009–2012 liikuntaviraston panostus ja 
liikunnan osuus on vahvistunut.  Tavoitteiden mukaisesti lasten 
liikunnan aktivoiminen on laajentunut koko perheen liikunnaksi.  
Toiminta on asettunut vakiintuneeksi virastojen väliseksi yhteistyöksi. 
Lasu-rahoitus on mahdollistanut ryhmätoiminnan laajentamisen 
kaikkien alakoulujen oppilaisiin koko Helsingin alueella.  Yksilöön 
kohdistuvan toiminnan lisäksi esimerkiksi terveydenhoitajat toimivat 
ryhmissä ohjaajina. Toisaalta asetus edellyttää määräaikaisten 
terveystarkastusten suorittamista kaikille ikäluokille peruskoulun 
ensimmäisestä luokasta aina ammattikorkeakouluun asti.  Täysin ilman 
kustannuksia ryhmätoimintaa ei voida järjestää.  Toiminnan 
vakiinnuttaminen ja laajentaminen yläasteikäisiin ja toisella asteella 
opiskeleviin edellyttävät rahoituksen ja resurssien riittävyyden 
varmistamista. Lisäksi tarvitaan lisäkoulutusta eri ammattiryhmille sekä 
toimintatilojen vakinaistamista.  Lisäksi vastuullinen toimija ja 
yhteistyötahot tulee nimetä. Terveyden edistäminen ja terveyserojen 
kaventaminen edellyttävät toiminnan ja sen vaikuttavuuden 
mittaamista, tilastoinnin kehittämistä sekä perheiden ja lasten 
terveystottumusten muutoksen suunnitelmallista seurantaa.
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Helsingin terveyskeskuksen kouluterveydenhuollon perustehtävänä on 
tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä 
sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä. 
Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, 
tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii 
puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Lisäksi koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on koulujen ja oppilaitosten 
terveydellisten olojen valvonta, oppilaiden ja opiskelijoiden 
terveydenhoito, terveysneuvonta sekä lakisääteisiin ja tarpeellisiin 
erikoistutkimuksiin ohjaaminen. 

Kouluterveydenhuolto ohjaa koululaisia tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja 
hoitoon, toimii yhteistyössä lapsen perheen kanssa ja kehittää 
terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä moniammatillisessa 
yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. (Valtioneuvoston asetus 
neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten 
ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 6.4.2011/338; 
Kansanterveyslaki 77/1972; Kansanterveysasetus 802/1992; Sosiaali- 
ja terveysministeriön kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004:8; 
Helsingin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimintasuunnitelma 
2010–2012).

Kouluterveydenhuollossa tehdään asetuksen (6.4.2011/338) mukaisia 
terveystarkastuksia. Näitä ovat määräaikaiset terveystarkastukset, joka 
tarkoittaa terveydenhoitajan suorittamaa terveystarkastusta jokaiseen 
vuosiluokkaan kuuluvalle oppilaalle ja opiskelijalle. 
Terveystarkastuksessa käytetään hyödyksi oppilaan aikaisempia 
terveystietoja sekä mahdollisesti vanhemmilta, opettajalta tai 
oppilashuoltoryhmältä saatua tietoa. Lisäksi tehdään ns. laajoja 
terveystarkastuksia luokilla 1, 5 ja 8, johon sisältyy terveydenhoitajan 
tekemän tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastus sekä vanhempien 
tapaaminen ja haastattelu. Huoltajien kirjallisella suostumuksella 
laajaan terveystarkastukseen voidaan lisäksi pyytää opettajan arvio 
oppilaan selviytymisestä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä 
hoidon ja tuen järjestämisen kannalta. Laajojen terveystarkastusten 
tarkoituksena on selvittää oppilaan ja hänen perheensä hyvinvointia. 
Vanhemmilla on mahdollisuus myös tutustua terveystarkastuksen 
yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja lääkäriin. Laajassa 
terveystarkastuksessa selvitetään perheen terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvät asiat, kuten perheen terveystottumukset ja huolenpito lapsesta. 
Lapsen tai nuoren ikävaihe huomioon ottaen pyritään vahvistamaan ja 
tukemaan vanhempien ja koko perheen omia voimavaroja. 
Vanhemmilla ja lapsilla on terveystarkastuksen aikana mahdollisuus 
kertoa tunteistaan sekä ajatuksistaan ja samalla he saavat tietoa 
lapsen selviytymisestä kouluyhteisössä. 
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Terveystarkastuksia voidaan järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan 
myös muina ajankohtina tai muille kuin edellä mainituille ryhmille 
erityisen tuen tai hoidon suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi. Muut 
terveystarkastukset sisältävät tarvittavat seurantakäynnit. 

Terveystarkastusten lisäksi järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaisia 
tapaamisia. Työntekijällä on mahdollisuus tavata lasta, nuorta ja hänen 
perhettään joustavasti oman huolensa perusteella. Lisäksi lapsilla, 
nuorilla ja heidän perheillään on mahdollisuus hakeutua 
terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle yksilöllisten tarpeidensa ja 
elämäntilanteensa mukaan. Systemaattisesti järjestetyissä 
terveystarkastuksissa pyritään löytämään ne lapset ja nuoret, jotka 
saattavat tarvita tehostetumpaa seurantaa. Kouluterveydenhuollon 
lisäksi perheillä on aina mahdollisuus hankkiutua oman valinnan 
mukaiselle terveysasemalle lääkärin vastaanotolle. "

Arviointikertomuksen kohta 4.6.1: Huostaanotot; Tarkastuslautakunnan edellyttämät 
toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että 

 sosiaaliviraston tulee taata kotipalvelujen saatavuus 
lapsiperheiden arjen tukemisessa huostaanottojen 
ennaltaehkäisemiseksi. Lapsiperheiden kotipalveluista ja 
varhaisesta tuesta tulee tiedottaa aktiivisesti perheille,

 sosiaali- ja terveystoimessa tulee panostaa lapsiperheiden 
vanhempien mielenterveys- ja päihde-palvelujen saatavuuteen, 
vaikuttavuuteen sekä kuntoutumisen tukemiseen, koska se 
edistää ongelmaperheiden lasten ja nuorten kasvuolojen 
paranemista,

 sosiaaliviraston tulee kehittää keinoja sijaisperheiden hankintaan 
ja lisätä ammatillisten perhekotien määrää lastensuojelun 
kustannusten vähentämiseksi, sillä perhehoito on laitoshoitoa 
taloudellisempaa,

 läheisneuvonpitoa tulee kehittää ja vakiinnuttaa saatujen 
kokemusten pohjalta lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelman 
mukaisesti,

 on kehitettävä keinoja ja tukimuotoja, joilla edesautetaan 
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä pysymistä ja 
työhyvinvointia. 

Lausunto kohtaan 4.6.1: Huostaanotot

"Jokaisen odottavan perheen kanssa keskustellaan päihteettömyyden 
merkityksestä raskaana olevalle ja sikiölle. Neuvolavastaanotoilla 
käytetään systemaattisesti myös AUDIT-lomakketta. Perheen jäsenten 
tupakoinnissa on Helsingissä havaittavissa alueellisia eroja ja 
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terveydenhoitajien koulutuksia kohdennetaankin runsaasti tupakoivien 
alueiden terveydenhoitajien osaamiseen. Neuvolalla on yhteistyöpolku 
synnytyssairaalan HAL-poliklinikan (=erityispoliklinikka huume-, päihde- 
ja lääkeongelmaisille raskaana oleville) kanssa. Päihteitä käyttävän 
perheen jatkohoito ja tuki vauvan syntymän jälkeen toteutetaan HAL-
poliklinikalla yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan ja lapsen seuranta 
syntymän jälkeen tapahtuu sosiaalipediatrisessa yksikössä, 
terveysasemalla neuvolan ja päihdetyöntekijän yhteistyönä, 
sosiaalitoimessa lastensuojelun ja muun sosiaalityön sekä A-klinikan 
tukemana. 

Neuvolassa kuten muissakin terveydenhuollon toimipisteissä lääkäri tai 
hoitaja voi tarvittaessa tehdä myös lastensuojeluilmoituksen, jonka 
jälkeen sosiaalivirastossa tehdään hoitosuunnitelma perheen tarpeiden 
mukaan. 

Terveysasematosaston ”Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymä” -
hankkeessa terveysasemille on jalkautettu sosiaalineuvojia ja 
päihdetyöntekijöitä. Sosiaalineuvontaa ja apua päihde- ja 
mielenterveysongelmiin tarjotaan matalalla kynnyksellä yhden oven 
takaa. Sosiaalineuvojat tuovat terveysasemille sosiaalialan osaamista. 
He tekevät yksilöllisiä tilannearvioita (sosiaalinen ja taloudellinen 
tilanne) ja tarjoavat yleisneuvontaa sosiaalipalveluista ja -etuuksista 
sekä asiakkaille, että terveysaseman henkilökunnalle. Päihdetyöntekijät 
vahvistavat terveysasemien päihde- ja mielenterveysosaamista. He 
tekevät asiakkaalle tilannearvioita ja hoitosuunnitelmia yhteistyössä 
lääkärin ja hoitajan kanssa. Päihdetyöntekijöiden asiakkaista noin 20 % 
on ollut alaikäisten lasten vanhempia. Vanhemmat saavat siis 
toiminnan myötä aiempaa helpommin apua ongelmiinsa."

Arviointikertomuksen kohta 4.6.4: Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus; 
Tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 kouluterveydenhuollossa tulee olla tavoitettavuuden 
parantamiseksi lääkäreitä STM:n laatusuositusten mukaisesti.

 koulujen fyysisiä työoloja, kuten huoneilman laatua ja 
ergonomiaa, tulee parantaa ja seurata ohjeistuksen mukaisesti 
eli kolmen vuoden välein.

Lausunto arviointikertomuksen kohtaan 4.6.4: Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus; 
lääkärimitoitus 

"Helsingin terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
yksikkö toteuttaa neuvolatyöstä, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 
sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun 
asetuksen (338/2011) mukaisia terveystarkastuksia. 
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Helsingissä kouluterveydenhuollossa työskentelevien 
terveydenhoitajien mitoitus on 560 peruskoululaista/terveydenhoitaja eli 
terveydenhoitajien mitoitus on suosituksen mukainen (600 oppilasta 
/terveydenhoitaja). Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on 
tällä hetkellä yhteensä 127 terveydenhoitajan vakituista vakanssia ja 8 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamishankkeisiin 
(LASU-hankkeet) kuuluvaa määräaikaista terveydenhoitajan vakanssia. 
Näiden lisäksi yksikössä on 7 psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssia ja 
4 LASU-hankkeeseen kuuluvaa määräaikaista psykiatrisen 
sairaanhoitajan vakanssia.

 STM:n suosituksen mukaisesti lääkäreiden mitoitus 
kouluterveydenhuollossa tulisi olla 2100 koululaista/lääkäri ja 2500- 
3000 opiskelijaa/lääkäri. Helsingin koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa lääkäreillä on ollut oppilaita tai opiskelijoita 
keskimäärin 3400/lääkäri. Opiskelijoiden sairaanhoitopalvelut on 
järjestetty terveysasemille. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on 
yhteensä 22 lääkärin vakanssia ja lisäksi 4 LASU-hankkeiden 
määräaikaista lääkärivakanssia vuoden 2012 loppuun asti. Kaikki 
lääkärin vakinaiset vakanssit ovat täynnä, mutta sijaisten saaminen on 
osoittautunut erittäin vaikeaksi.

Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimii sisällöllisesti 
asetuksen mukaisesti.  Terveystarkastuksessa selvitetään 
tarkastettavan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan 
kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla ja kliinisillä tutkimuksilla 
sekä tarvittaessa muilla menetelmillä. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat 
vuosittain. Määräaikainen terveystarkastus järjestetään kaikille ennalta 
määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan tai muuhun erityisryhmään 
kuuluville. Lisäksi tehdään ns. laaja-alaisia terveystarkastuksia, johon 
sisältyy terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi 
lääkärintarkastus sekä vanhempien tapaaminen ja haastattelu. Koulu- 
ja opiskeluterveydenhuolto toimii oppilashuollossa moniammatillisesti ja 
perhekeskeisesti varhaisen puuttumisen periaatteella ja on luonut 
toimivia hoitokäytäntöjä lasten ja nuorten hoidossa yhteistyössä 
erikoissairaanhoidon kanssa.

Helsingin terveyskeskuksessa on usean vuoden ajan tavoitteellisesti 
lisätty koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vakansseja. 
Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien mitoituksissa ollaan nyt 
valtakunnallisten suositusten tasolla. Sen sijaan lääkäreiden 
vakanssien lukumäärää ei ole vielä kouluterveydenhuollossa kyetty 
nostamaan laatusuositusten tasolle. Terveyskeskuksen vuoden 2013 
talousarvioesitys ei näyttäisi mahdollistavan tarkastuslausunnossa 
esille tuotujen lisäresurssitarpeiden toteuttamista ensi vuonna. 
Pyrkimyksiä mitoituksien korjaamiseksi suositusten tasolle jatketaan 
seuraavina vuosina." 
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Lausunto arviointikertomuksen kohtaan 4.6.4: Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus; 
Fyysiset työolot 

"Helsingissä peruskoulujen kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyys 
ja turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi tai jopa useammin. 
Samoin Helsingin lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, muiden toisen 
asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskeluyhteisöjen ja 
ympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi 
tai useammin. Tarkastusten järjestäminen on koulun tai oppilaitoksen 
rehtorin vastuulla. Tarkastus tehdään yhteistyössä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon, koulun tai oppilaitosten ja niiden oppilaiden, 
terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, 
työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Kouluyhteisöiden ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamista 
seurataan vuosittain. Lisäksi terveydellisten olojen valvonta edellyttää 
jatkuvaa havainnointia kouluympäristössä."
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Taidemuseon johtokunta 08.05.2012 § 35
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Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Taidemuseo pitää tilintarkastajien suorittamia tarkastuksia ja niistä 
laadittuja raportteja tärkeinä ja hyödyllisinä työkaluina. Taidemuseo 
hyödyntää annettuja suosituksia, vaikka ei olisi juuri kyseistä 
tarkastusta suoritettaessa itse ollut tarkastuksen kohteena. 
Tietojärjestelmien kontrolliympäristöä tulee vahvistaa. Taidemuseo on 
omalta osaltaan ryhtynyt tätä tavoitetta tukeviin toimenpiteisiin. 
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Taidemuseo pitää hyvänä asiana myös sitä,  että tietotekniikkaosaston 
roolia vahvistettaisiin kaupungin tietotekniikan kehittämisessä, 
ohjauksessa ja koordinoimisessa. 

Vuonna 2011 suoritettujen tarkastusten osalta taidemuseo on 
välittömästi puuttunut esitettyyn epäkohtaan ja ryhtynyt viivyttelemättä 
suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteisiin ryhtyminen on 
johtunut esitetystä epäkohdasta liittyen päätösten nähtävilläpitoon. 
Suositukset ovat lisäksi tukeneet toiminnan kehittämisen 
tarpeellisuutta. Toimenpiteiden vaikutukset ovat olleet arvioitavissa: 
arvioinnin kohteena olleen asian tila on muuttunut suoritettujen 
toimenpiteiden myötä paremmaksi.

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén

Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042

pia.uljas(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.05.2012 § 79

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa asiassa 
tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:

Kaupungin tilintarkastaja raportoi suoritetusta tilintarkastuksesta kolme 
kertaa vuodessa. Raporteissa selostetaan tarkastuksessa esille tulleita 
havaintoja ja annetaan niiden johdosta hallintokunnille suosituksia.

HKL toteaa lausuntonaan arviointikertomuksen edellä mainitusta 
kohdasta, että HKL käsittelee tilintarkastusraporteissa olevat 
liikennelaitosta koskevat havainnot ja toimenpidesuositukset HKL:n 
johtoryhmässä. Samalla johtoryhmässä päätetään, miten 
tilintarkastusraportin toimenpidesuositukset toteutetaan HKL:llä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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Tarkastuslautakunta 18.04.2012 § 38

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2011 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin 
toimielimiltä tarvittavat lausunnot 23.5.2012 mennessä toimitettaviksi 
kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

11.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
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11
Helsingfors arbis utlåtande om Lokalcentralens förslag till 
byggnadsprogram för åren 2013–2017

HEL 2012-002910 T 10 06 00

Beslutsförslag

Direktionen sänder följande utlåtande till 
Lokalcentralen/fastighetsnämnden:

Föredraganden

Lokalcentralen begär i ett brev daterat 15.2.2012 om ett utlåtande om 
sitt byggnadsprogram för åren 2013–2017. Enligt programmet har 
lokalcentralen avsatt 2,8 miljoner euro på år 2016 och 6,12 miljoner 
euro på år 2017 för detta ändamål.

Direktionen för Helsingfors arbis tog på sitt möte 27.3.2012 i ett 
utlåtande till lokalcentralen ställning till frågan. Direktionen upprepar de 
synpunkter som framfördes i utlåtandet och kräver att den 
grundläggande reparationen ska tidigareläggas och genomföras under 
tre på varandra följande somrar under tiden maj–augusti under åren 
2013–2015 eller 2014–2016.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Beslutshistoria

Osastopäällikkö 30.3.2012

HEL 2012-002910 T 10 06 00

15.2.2012 päivätyn lausuntopyynnön mukaan rakennusviraston 
virastotalon rakentamisohjelmassa on merkitty vuodelle 2013 
seuraavat kohdat:

1. Uuden puolen pääilmanvaihtokoneen uusiminen (TK 202/PO2)
2. Hissien peruskorjaus
3. Henkilöstöruokalan ikkunoiden uusiminen ja parvekkeen korjaus
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Alla olevat tarvekartoitusselvitykset eivät löydy hankepalveluiden 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta. Olisi 
tarkoituksenmukaista että nämäkin hankkeet HKR-virastotalon kohdalta 
myös huomioitaisiin ja kirjattaisiin ohjelmaluonnokseen.

 Portaikon lasitiiliseinän uusinta/muutostyö 
 Vanhan puolen Ikkunoiden korjaustyöt                 
 Atk luokan raitisilmalaitteen muutostyö
 Vesikaton korjaustyöt huopakatteiden osalta     
 Pohjoisen makasiinikadun puoleisen ulkoseinän kosteusvaurio 

korjaustyöt ja salaojitukset

Ottaen huomioon rakennuksessa jo havaitut ongelmat pyydämme 
Tilakeskusta huomioimaan hankeohjelmaa suunniteltaessa että HKR-
Virastotalon (Kasarmikatu 21) rakennuksen kohdalla tulee jatkossa 
esiintymään ennalta arvaamattomia akuutteja korjaustarpeita jotka 
eivät ole mukana hankeohjemassa.. Näiden tiimoilta lähestymme 
virastomme yhteyshenkilöä erillisellä selvityksellä.

Lisätiedot
Jonsson Bo, isännöitsijä, puhelin: 310 38310

bosse.jonsson(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 29.03.2012 § 26

HEL 2012-002910 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää vuosien 2013 – 2017 talonrakennus-
hankkeen rakentamisohjelmaluonnoksesta kiinteistölautakunnalle 
nuorisoasiainkeskuksen esityksen mukaisen lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus esittää lausuntonaan seuraavaa:

Viikin nuorisotalon rakentaminen on suunniteltu siten, että talo 
valmistuu vuonna 2017. Kohteelle on tonttivaraus. Latokartanon 
koulussa sijainneet väliaikaiset nuorten tilat siirtyivät koulun käyttöön 
syksyllä 2011 ja toimintaa on sen jälkeen organisoitu väliaikaisesti 
neljässä erillisessä pienessä tilassa. Väliaikaiset tilat ovat nuorten 
toimintaan huonosti soveltuvia ja kustannustehokkuudeltaan 
vaatimattomia. Viikin asukkaat ja nuoret ovat olleet toistuvasti 
yhteydessä päätöksentekijöihin, kaupungin vastaaviin viranomaisiin ja 
nuorisoasiainkeskukseen nuorisotalon rakentamisasiassa.

Maunulan nuorisotalon uudisrakennus on suunnitteilla työväenopiston 
ja kirjaston kanssa Maunulan uuden kauppakeskuksen yhteyteen. 
Nuorisoasiainkeskukselle on varattu 227 neliön tilat. Merkittävä osa 
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uudis-rakennuksen tiloista suunnitellaan monipuoliseen ja 
saumattomaan yhteiskäyttöön. Rakentaminen toteutetaan vuosina 
2013 – 2014. Maunulan vanhan ostoskeskuksen korvaava 
kauppakeskus rakennetaan samanaikaisesti kolmen hallintokunnan 
uudisrakennuksen kanssa. Näin muotoutuu julkisten ja yksityisten 
toimintojen monipuolinen kokonaisuus hyvien liikenneyhteyksien 
varteen palvelemaan kaikkia Maunulan alueen asukasryhmiä. 
Nuorisotoimen uudet tilat korvaavat vuonna 2010 sisäilmaongelmien 
vuoksi suljetun nuorisotalon tilat.

Herttoniemen metrokeskuksen yhteyteen nuorisoasiainkeskus esittää 
rakennettavaksi noin 600 m2 nuorisotilat. Samalla voitaisiin luopua 
hiukan syrjäiseksi ja vaikeammin tavoitettavaksi jäävästä Kettutien 
nuorisotalosta.

Toisena vaihtoehtona Metrokeskuksen suunnittelussa tutkitaan myös 
mahdollisuutta toteuttaa laajempi nuorten toimintakeskus 
metrokeskuksen yhteyteen. Tällöin tilantarve kulttuuriareenoineen ja 
järjestötiloineen olisi noin 900 – 1100 m².

Herttoniemen metroaseman uusissa tiloissa otetaan huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa tilojen monikäyttöisyys ja selvitetään mahdollisen 
kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon tilojen osittaista yhteiskäyttöä 
tilojen ja muidenkin resurssien tehokkaamman käytön edistämiseksi. 
Uudessa metrokeskuksessa voitaisiin myös toteuttaa uudenlaista 
asukastilojen yhteiskäyttöä yli hallintokuntarajojen. Keskeisen 
sijaintinsa ja hyvän saavutettavuutensa ansiosta alueellisen palvelun 
lisäksi Herttoniemen metrokeskus palvelee laajemmin kaikkia 
itähelsinkiläisiä nuoria.

Herttoniemenrannan nuorisotalon perusparannus toteutetaan vuosina 
2014 – 2015.

Lisäksi ohjelmaluonnoksessa on Jätkäsaaren Bunkkerin muutos 
liikunta- ja nuorisotiloiksi vuosina 2014–2015. Nuorisoasiainkeskuksen 
budjettiraami ei mahdollista Bunkkerin uusien tilojen käyttöönottoa. 
Nuorisoasiainkeskus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää 
nuorisoasiainkeskuksen raamiin lisäyksen tilan vuokra- ja 
henkilöstökuluja sekä toimintamenoja varten. 

Nuorisolautakunta päätti 15.12.2011, että nuorisoasiainkeskus ei 
osallistu toiminnan keskittämiseen Monitoimitalo Bunkkeriin, vaan 
korostaa toiminnassaan alueellista ulottuvuutta ja matalan kynnyksen 
osallistumista. Lisäksi nuorisoasiainkeskus totesi, että sillä on jo 
alueella avoimen toiminnan nuorisotalo.

Östersundomissa sijaitsevan nuorisotila Östiksen perusparannus 
toteutetaan vuonna 2015.
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Jakomäen nuorisotalo suljettiin sisäilma- ja kosteusongelmien vuoksi 
syksyllä 2011. Peruskorjauksen sijaan Jakomäen nuorisotilat olisi 
tarkoituksenmukaisinta toteuttaa tulevan Jakomäkitalon yhteydessä. 

Kiinteiden toimintatilojen lisäksi voidaan selvittää väliaikaisten 
toimintatilojen käytön mahdollisuutta. Näillä voitaisiin vastata paikallisiin 
nuorten toiveisiin joustavalla ja kevyellä tavalla. Väliaikaiset tilat 
voisivat perustua alueellisiin kumppanuuksiin. Näistä tiloista voitaisiin 
luopua nopeasti sen jälkeen, kun tila ei enää vastaa nuorten toiveita. 

Perusparannuksiin ja niiden suunnitteluun varatulla määrärahalla 
toteutetaan pienimuotoisia muutos- ja parannustoimenpiteitä. Osa 
toteutetaan osallisuushankkeina yhdessä nuorten kanssa.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Lauri Siurala

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 29.03.2012 § 27

HEL 2012-002910 T 10 06 00

Päätös

Johtokunta päätti antaa kiinteistölautakunnalle 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta vuosiksi 2013 - 2017 
seuraavan lausunnon:

Johtokunta esittää, että rakentamisohjelmaan varattaisiin määrärahat 
tilakeskuksen esityksen mukaisesti vuosille 2013 - 2017 Maunulan 
uudistalohankkeelle (Metsäpurontie 4). 

Hankesuunnitelmassa (12.3.2010,  Stojk 20.4.2010) on mukana kolme 
virastoa, kirjasto, työväenopisto ja nuorisoasiainkeskus. 
Työväenopistolle varattujen tilojen neliöt ovat 1 367 hum2, mikä luku 
sisältää %-osuuden yhteisistä kulkuteistä. 

Helsingin asukasmäärän ennakoitu lisäys mahdollistaa työväenopiston 
täysiaikaisesti vuokrattavien tilojen neliömäärän kasvun vuoteen 2016 
mennessä 815 neliöllä ja vuoteen 2021 mennessä 1601 neliöllä 
(Helsingin Tietokeskuksen tilastot). Lisäksi joustoa tuo se, että 
työväenopiston kokoaikaisesti vuokraamat tilat vähenevät tänä vuonna 
829 neliöllä.
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Johtokunta on kokouksessaan 20.4.2010 puoltanut työväenopiston, 
kirjaston ja nuorisotalon Maunulan uudisrakennushankkeen 
hankesuunnitelman hyväksymistä ja todennut että on tärkeää, että 
hanke toteutuu Maunulan uuden keskustan liikerakennuksen ja 
ympäristön muutosten rakentamisen mahdollistamassa aikataulussa. 
Työväenopiston johtokunta on samalla tuonut esiin, että 
työväenopiston talousarvioon tulee lisätä uuden rakennuksen 
aiheuttamia kuluja vastaavat määrärahat, jotta työväenopisto voi ottaa 
uudet tilat vastaan. Työväenopiston johtokunta edelleen
korostaa, että Maunulan uudisrakennuksen aiheuttamia 
lisäkustannuksia ei ole mahdollista kattaa työväenopiston nykyisen 
budjettiraamin sisältä. Virastoille asetetun tilaraamin vuoksi ja 
työväenopistolle kohdistuvien vuokrakustannusten alentamiseksi 
johtokunta pitää tarpeellisena, että hankesuunnitelmaa käytäisiin vielä 
läpi virastojen kesken ja katsottaisiin, olisiko työväenopistolle 
kaavailtua tilamäärää mahdollista supistaa.

Johtokunta pitää tärkeänä uusien asuntoalueiden rakentamisessa sitä, 
että uusia koulu-, kirjasto-, nuoriso- ja palvelutiloja suunniteltaessa ja 
rakennettaessa uusille asuinalueille (mm. Kalasatama, Jätkäsaari) 
aikuisopetuksen tarpeet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. 
Tavoitteena on mahdollistaa tilojen monipuolinen ja saumaton 
yhteiskäyttö. Työväenopiston tavoitteena on vastata mahdollisimman 
hyvin opetuskysyntään ja silloin resursseja on suunnattava toimintaan.

Hankkeella on positiivisia terveysvaikutuksia, koska se lisää 
osallistumisen ja oppimisen mahdollisuuksia niin lapsille, nuorille kuin 
aikuisille ja rakentaa sekä hyvää sosiaalista yhteisyyttä eri ikäpolvien 
välille, että turvallista elinympäristöä.

Käsittely

29.03.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Hautakorpi: Poistetaan kappale 3: "Johtokunta päättänee 
luopua Maunulan
uudistalo-hankkeesta työväenopiston osalta täysaikaisesti 
vuokrattavina tiloina. Sen sijaan tuntipohjaisesti vuokraten 
työväenopisto olisi edelleen Maunulan uudistalon tilojen käyttäjänä."

Lisätään kappaleen 5 loppuun: "Lisäksi joustoa tuo se, että 
työväenopiston kokoaikaisesti vuokraamat tilat vähenevät tänä vuonna 
829 neliöllä."

Muutetaan kappale 6 seuraavaan muotoon: "Johtokunta on 
kokouksessaan 20.4.2010 puoltanut työväenopiston, kirjaston ja 
nuorisotalon Maunulan uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman 
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hyväksymistä ja todennut että on tärkeää, että hanke toteutuu 
Maunulan uuden keskustan liikerakennuksen ja ympäristön muutosten 
rakentamisen mahdollistamassa aikataulussa. Työväenopiston 
johtokunta on samalla tuonut esiin, että työväenopiston talousarvioon 
tulee lisätä uuden rakennuksen aiheuttamia kuluja vastaavat 
määrärahat, jotta työväenopisto voi ottaa uudet tilat vastaan. 
Työväenopiston johtokunta edelleen korostaa, että Maunulan 
uudisrakennuksen aiheuttamia lisäkustannuksia ei ole mahdollista 
kattaa työväenopiston nykyisen budjettiraamin sisältä. Virastoille 
asetetun tilaraamin vuoksi ja työväenopistolle kohdistuvien 
vuokrakustannusten alentamiseksi johtokunta pitää tarpeellisena, että 
hankesuunnitelmaa käytäisiin vielä läpi virastojen kesken ja 
katsottaisiin, olisiko työväenopistolle kaavailtua tilamäärää mahdollista 
supistaa."

Kannattajat: Heikki Takkinen

Vastaehdotus:
Harri Liikkanen: Lisäys lausunnon loppuun:
"Hankkeella on positiivisia terveysvaikutuksia, koska se lisää 
osallistumisen ja oppimisen mahdollisuuksia niin lapsille, nuorille kuin 
aikuisille ja rakentaa sekä hyvää sosiaalista yhteisyyttä eri ikäpolvien 
välille, että turvallista elinympäristöä".

Kannattajat: Johanna Hautakorpi

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappale 3: "Johtokunta päättänee luopua 
Maunulan
uudistalo-hankkeesta työväenopiston osalta
täysaikaisesti vuokrattavina tiloina. Sen sijaan tuntipohjaisesti
vuokraten työväenopisto olisi
edelleen Maunulan uudistalon tilojen käyttäjänä." Lisätään kappaleen 5 
loppuun: "Lisäksi joustoa tuo se, että työväenopiston kokoaikaisesti 
vuokraamat tilat vähenevät tänä vuonna 829 neliöllä." Muutetaan 
kappale 6 seuraavaan muotoon: "Johtokunta on kokouksessaan 
20.4.2010 puoltanut työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon Maunulan 
uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman hyväksymistä ja todennut 
että on tärkeää, että hanke toteutuu Maunulan uuden keskustan 
liikerakennuksen ja ympäristön muutosten rakentamisen 
mahdollistamassa aikataulussa. Työväenopiston johtokunta on samalla 
tuonut esiin, että työväenopiston talousarvioon tulee lisätä uuden 
rakennuksen aiheuttamia kuluja vastaavat määrärahat, jotta 
työväenopisto voi ottaa uudet tilat vastaan. Työväenopiston johtokunta 
edelleen korostaa, että Maunulan uudisrakennuksen aiheuttamia 
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lisäkustannuksia ei ole mahdollista kattaa työväenopiston nykyisen 
budjettiraamin sisältä. Virastoille asetetun tilaraamin vuoksi ja 
työväenopistolle kohdistuvien vuokrakustannusten alentamiseksi 
johtokunta pitää tarpeellisena, että hankesuunnitelmaa käytäisiin vielä 
läpi virastojen kesken ja katsottaisiin, olisiko työväenopistolle 
kaavailtua tilamäärää mahdollista supistaa."

Jaa-äänet: 3
Pekka Iivonen, Annukka Mickelsson, Suvi-Elisabet Rinkinen

Ei-äänet: 6
Pekka Airaksinen, Johanna Hautakorpi, Harri Liikkanen, J.Pekka 
Mäkelä, Reet Nurmi, Heikki Takkinen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys lausunnon loppuun:
"Hankkeella on positiivisia terveysvaikutuksia, koska se lisää 
osallistumisen ja oppimisen mahdollisuuksia niin lapsille, nuorille kuin 
aikuisille ja rakentaa sekä hyvää sosiaalista yhteisyyttä eri ikäpolvien 
välille, että turvallista elinympäristöä".

Jaa-äänet: 2
Pekka Iivonen, Suvi-Elisabet Rinkinen

Ei-äänet: 7
Pekka Airaksinen, Johanna Hautakorpi, Harri Liikkanen, J.Pekka 
Mäkelä, Annukka Mickelsson, Reet Nurmi, Heikki Takkinen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Eriävät mielipiteet:

Annukka Mickelsson: Työväenopiston on lausunnossaan tehtävä 
ehdotus siitä, mistä tilakustannuksista voidaan luopua, jotta opiston 
talous pysyy annetussa raamissa.

Kannattajat: Pekka Iivonen, Suvi-Elisabet Rinkinen
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Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi
Juha Varila, aluerehtori ovo (pohjoinen alueopisto), puhelin: 310 88541

juha.varila(a)hel.fi
Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503

tarja.humalainen(a)hel.fi

Toimitusjohtaja 28.3.2012

HEL 2012-002910 T 10 06 00

Lausuntopyyntönne 15.12.2012 rakentamisohjelmaluonnokseen

Kiinteistöviraston tilakeskus on pyytänyt lausuntoa Staralta koskien 
hallintokuntamme talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaluonnosta 2013–2017.

Staran toimitiloille asetetaan toimitilastrategian mukaisesti erityisen 
suuria kustannus- ja toimintatehokkuutta painottavia vaatimuksia. 
Kaikkien uusien kohteiden ja muutoshakkeiden tarpeellisuus, 
hankintatapa sekä hinta- ja laatutaso tullaan tarkistamaan 
toimitilasuunnitelman mukaiseksi.

Talonrakennushankkeiden korjaus- ja uudisrakennuskohteiden 
määrittely ja määrärahojen allokointi on tapahtunut vuoden 2012 alun 
tapaamisessa tilakeskuksen ja Staran kesken hyvässä yhteistyössä. 
Edellisiin vuosiin verrattuna on tullut esille korostetusti 
talonrakennuksen investointimäärärahojen dramaattinen vähenemien 
tulevina vuosina. Tästä johtuen Staran hallinnassa olevien kiinteistöjen 
peruskorjaus - ja muutostyövaje kasvaa lähivuosina erittäin paljon. 
Virasto joutuu tekemään merkittäviä strategisia linjauksia 
priorisoidessaan jo kertaalleen karsitun rakentamisohjelmaluonnoksen 
hankkeita.

Stara esittää, että jäljempänä esitetyt lisäykset ja tarkennukset voidaan 
huomioida lopullisessa rakentamisohjelmassa.

Uudis- ja lisärakennushankkeet

Jätkäsaaren tukikohta, hankenumero 8086249

Staran läntisen kaupunkitekniikan eteläisen osan rakentamisen, hoidon 
ja kunnossapidon nykyinen tukikohta ns. Bunkkeri, muutetaan  
lähitulevaisuudessa liikuntatiloiksi ja Staran tuotantoa palveleva 
toimisto-osa puretaan. 
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Stara on ollut mukana yhteishankkeen hankesuunnittelussa, jossa 
korvaavat tilat toteutetaan maanalaisella tukikohdalla. Samaan 
luolastoon Staran kanssa tulevat alueellisen pysäköinnin ja väestön-
suojien tilat. Staran tarvitsemat tilat koostuvat 6000 m2 tukikohtatilasta, 
noin 1000 m2 osuudesta yhteisestä ajotunnelista ja noin 300 m2 
maanpäällisestä toimistotilasta, joka toteutetaan vuokrauksella tai 
osakkuudella yläpuolisissa toimitilakiinteistöissä. Staran tarveselvitys 
hankkeesta hyväksyttiin 31.3.2011 teknisen palvelun lautakunnassa. 

Hankkeen kustannusarvio on 17,4 miljoonaa euroa ilman maanpäällisiä 
toimistotiloja ja sen toteutusaikataulu riippuu pitkälti yhteishankkeen 
muiden osien rahoituksen järjestymisestä. Rakennussuunnittelu on 
alkanut vuoden 2012 alussa.

Merellisten palveluiden tukikohta, Haakonlahti eteläinen, hankenumero 8084510

Nykyinen Staran merellisten palveluiden tukikohta on toiminut keväästä 
2010 alkaen Sompasaaressa S1 – rakennuksessa väliaikaisissa, 
Helsingin Satamalta vapautuneissa tiloissa. Näistä tiloista joudutaan 
kuitenkin luopumaan viimeistään 2016, kun alueen esirakentaminen 
edistyy. 

Kyseessä on ympäristönhoito-osaston meri- ja saaristoalueet 
työyksikön tukikohta, josta käsin voidaan hoitaa yleisten ranta-alueiden 
puhtaanapito sekä muut yksiköltä tilatut työt kuten mm. Helsingin 
lähisaarten jätekuljetuksia ja huoltoliikennettä. Kohteen kaavailtu sijainti 
on toiminnalle ihanteellinen. 

Uusia korvaavia tiloja on suunniteltu yhteistyössä LIV:n kanssa Laaja-
salon Kruunuvuoreen, Haakonlahteen. Valmisteilla olevan 
hankesuunnitelman alustava kustannusarvio, tällä hetkellä Staran yli 
1,3 miljoonan euron osuudella, on osavuotisesti toimivalle työyksikölle 
kuitenkin vuokravaikutukseltaan edelleenkin aivan liian korkea. 
Hankesuunnitelmaluonnoksessa esitettyjen tilojen laajuutta ja 
laatutasoa joudutaan edelleenkin miettimään Staran osalta. Jos 
Staralle aiheutuvan vuokran suuruutta ei saada yhdessä LIV:n kassa 
käyttöä tehostamalla selvästi alemmalle tasolle, on Stara pakotettu 
järjestämään meri- ja saaristoalueiden hoidon toimitilat muulla tavoin 
Sompasaaresta luovuttaessa. Tässäkään tapauksessa määrärahatarve 
ei poistu.

Atomitien tukikohta, uusi hanke

Jo pitkään on Staran ja tilakeskuksen keskusteluissa ollut esillä ajatus, 
jossa Stara joutuu luopumaan Pitäjänmäellä Atomitiellä sijaitsevasta 
tukikohdastaan suunnittelujakson lopulla. Ajoitus on ollut sidoksissa 
alueen kaavoitukseen ja ko. tukikohtatontin ottamisesta muuhun 
käyttöön. Korvaavien tilojen on kaavailtu sijoittuvan luolastoon 
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läheiseen Pajamäkeen. 

Tämän hetkinen tieto on kuitenkin se, että Atomitien tukikohta voi olla 
nykyisissä tiloissaan ainakin 10 vuotta. Tämän johdosta sekä tilakeskus 
että Stara katsovat, että kiinteistön kuntoon ja toimivuuteen tulee 
osoittaa pikaisesti määrärahoja. Atomitien kiinteistöstä on laadittu 
kuntokartoitus vuonna 2010. Sen perusteella kiinteistön pikaisiin 
korjaustöihin tulee käyttää noin 200.000 € seuraavan kahden vuoden 
aikana. Stara esittää, että tämä määräraha otetaan mukaan 
viimeistään vuosille 2013–2014. 

Tilakeskuksen korjaushankkeet

Liukumäentie 4, hankenumero 8020204

Oulunkylän kiinteistön korjauksen perusteet ovat pääosin pysyneet 
muuttumattomina jo liki kymmenen vuotta. Kiinteistön kunnossa on 
tapahtunut edelleen merkittävää huononemista. Puolilämpimän 
varasto-hallin liikuntasauman repeämä on kasvanut ja tästä johtuvat 
rakennuksen muodonmuutokset saattavat aiheuttaa vaaraa.

Liukumäentien lisärakentamisen hankesuunnitelman päivitys 
käynnistettiin heti sen jälkeen, kun rakennusviraston palveluosasto 
ilmoitti luopuvansa käytössään olevista tiloista kesään 2012 mennessä. 
Stara haluaa keskittää Liukumäentie 4:ään logistiikan johdon lisäksi 
sekä pohjoisen kaupunkitekniikan Koivikkotien yksikön että 
talonrakennuksen rakennusprojektit – yksikön toiminnat Vihdintieltä. 
Molempien yksiköiden nykyisistä toimitiloista, yhteensä 1100 m2, 
joudutaan luopumaan viimeistään vuoteen 2014 mennessä, 
Koivikkotieltä jopa aiemmin. 

Liukumäentien hankesuunnitelman päivitys valmistuu kevään 2012 
aikana ja Stara esittää siinä aiemmin vuosille 2016 – 2017 
aikataulutetun hankkeen aikaistamista alkamaan viimeistään vuonna 
2014. Samalla Stara toivoo, että sen vastaus tilakeskuksen 23.8.2011 
tekemään tietopyyntöön toiminnallisista pienistä hankkeista vuodelle 
2012 huomioitaisiin siten, että rakennusvirastolta vapautuvien tilojen 
muutostyöt voitaisiin toteuttaa Liukumäentiellä omana hankkeenaan jo 
vuoden 2012 aikana.

Lisätiedot
Määttänen Jyrki, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 38569

jyrki.maattanen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 27.03.2012 § 67
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Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
laatimasta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta 
2013–2017 seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2013– 2017 
on esitetty rahoitusta terveystoimen hankkeille jaoteltuina tilakeskuksen 
uudis- ja lisärakennushankkeisiin sekä tilakeskuksen 
korjaushankkeisiin seuraavasti:

 2013 
milj. e

2014 
milj. e

2015 
milj. e

2016 
 milj. e

2017 
 milj. e

Uudisrakennushankkeet 23,00 7,67    
Korjaushankkeet 3,64 4,51 5,78 9,42 35,23
Yhteensä 26,64 12,18 5,78 9,42 35,23

Lisäksi vuosina 2013 – 2017 toteutettavia vuokra- ja osakekohteita ovat 
päätearkiston uudisrakennus, Vuosaaren terveysaseman laajennus 
sekä Kalasataman sosiaali- ja terveysaseman uudisrakennus. 
Vuosaaren laajennustarpeet tulee päivittää sosiaali- ja terveystoimen 
yhdistymisen jälkeen.

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

Uudis- ja lisärakennushankkeita ovat vuosina 2013 - 2014 Malmin 
sairaala-alueen päivystyssairaalan ja piha-alueen rakentaminen. 
Malmin sairaala otetaan käyttöön vuonna 2014. 

Uudisrakennushankkeiden osalta terveyslautakunta kannattaa esitystä 
sellaisenaan.

Tilakeskuksen korjaushankkeet

Terveyslautakunta esittää seuraavia muutoksia ja täsmennyksiä 
tilakeskuksen korjaushankkeisiin. 

Auroran rakennuksen 9 ja piha-alueen peruskorjaus liittyvät Auroran 
alueen yleissuunnitteluun. Näiden hankkeiden toteutusta voidaan 
siirtää vuodella eteenpäin. Myös rakennusten 2 ja 3 sekä HUS:lta 
vuonna 2014– 2015 vapautuvien rakennusten 4 ja 5 korjaaminen 
terveyskeskuksen käyttöön tulevat ajankohtaisiksi vuoden 2015 
jälkeen. Tarveselvitysten laadinta aloitetaan vuonna 2013.

Herttoniemen sairaalan A- ja C-rakennusten peruskorjaus on esitetty 
toteutettavaksi vuosina 2017 – 2020. Käynnissä on tilojen ja toiminnan 
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laajempi selvitys. Selvityksen jälkeen terveyskeskus ottaa kantaa 
peruskorjauksen sisältöön. 

Koskelan sairaala-alueen vanhustenkeskuksen H-rakennukseen 
kunnostetaan kotihoidon tilat. Kotihoito on nyt väistötiloissa 
naapurirakennuksessa. Hanke tulee toteuttaa ohjelman mukaisesti. 

Oulunkylän terveysaseman tiloja korjataan terveyslautakunnan 
päätöksen mukaisesti. 

Laakson sairaala-alueen yleissuunnitelma valmisteltiin vuonna 2011. 
Sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen vuoksi rakennusten 1, 4 ja 12 
tarveselvitykset ja samalla korjaustoimenpiteet päätettiin siirtää 
vuodella eteenpäin. Sairaala-alueen pihan muutostyöt käynnistetään 
rakennusten korjaustöiden jälkeen. Samalla siirtyy rakennuksen 1 
väistötiloiksi korjaamisen ajankohta vuodella eteenpäin. 

Marian terveysaseman tarveselvitys valmistuu vuonna 2012. 
Rakentamisohjelmassa rakentaminen on ajoitettu vuosille 2017 – 2019. 
Rakennukset jäävät tyhjiksi keväällä 2014, jolloin Mariassa toimiva 
päivystys siirtyy Malmin sairaalan uusiin tiloihin. 

Maunulan terveysaseman muutostyöt voidaan siirtää eteenpäin. Sen 
sijaan Suursuon sairaalan yhdysosan peruskorjaus voidaan toteuttaa 
ohjelman mukaisella aikataululla.

Terveyskeskuksen muut korjausrakennushankkeet

Ohjelmassa esitetty Kivelän vanhustenkeskuksen rakennuksen 9 
korjaus ei kuulu terveyskeskukselle. Suurin osa ohjelmassa esitetyistä 
muista korjausrakennushankekohteista on valmistunut tai 
valmistumassa vuoden 2012 aikana.

Oulunkylän terveysaseman rakennushankkeen rahoituksen vuoksi 
terveyskeskuksen muut korjausrakennushankkeet eivät saaneet 
rahoitusta vuodelle 2012. Niiden rahoitusvaraukset siirrettiin 
Oulunkylälle. Paloheinän terveysaseman esteettömän sisäänpääsyn 
rakentamiseen tarvitaan rahoitusta vuodelle 2013. 

Laakson sairaalan rakennuksen 1 korjaaminen väistötiloiksi siirtyy 
vuodella eteenpäin.  

Edellisten hankkeiden lisäksi terveyskeskuksen tilojen peruskorjaus- ja 
muutostöitä tehdään muiden virastojen korjaushankkeiden yhteydessä. 
Esimerkiksi koulujen yhteydessä olevien hammashoitoloiden 
rakentamiskustannukset sisältyvät opetusviraston 
rakentamisohjelmaan (Meilahden ala-asteen hammashoitola 2013 
alkaen ja Roihuvuoren kirjasto & Porolahden hammashoitola 2013 
alkaen). 
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Sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen jälkeen rahoitusta tarvitaan 
esimerkiksi toiminnallisiin tilamuutoksiin sekä ulko-opasteiden 
uusimiseen. Ohjelmassa olevien hankkeiden sisällöt ja laajuudet voivat 
muuttua.

Hankkeiden priorisointi

Terveyslautakunnan näkökulmasta rakennushankkeiden 
tärkeysjärjestys on määritelty toiminnan kannalta seuraavasti:

1. Tärkein

 Malmin sairaala
 Oulunkylän terveysasema
 Koskelan rakennus H
 Marian terveysaseman muutostyöt
 Suursuon sairaalan muutostyöt 

2. Seuraavaksi tärkein (voi hieman siirtyä aikataulusta)

 Laakson rakennuksen 1 korjaus väistötilaksi
 Laakson sairaala-alueen rakennukset 12 ja 4
 Auroran sairaala-alueen rakennuksen 9 peruskorjaus
 Laakson sairaala-alueen rakennuksen 1 peruskorjaus
 Laakson sairaala-alueen piha
 Auroran sairaala-alueen piha

Muilta osin terveyslautakunta asettaa etusijalle sellaiset rakennusten 
korjaukset, joilla poistetaan terveyteen vaikuttavat sisäilmaongelmat.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Sirpa Hintzell, hankesuunnittelija, puhelin: 310 47954

sirpa.hintzell(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 27.03.2012 § 33

HEL 2012-002910 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa kiinteistöviraston 
tilakeskukselle seuraavan lausunnon:
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Luonnos talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi 2013-2017 
sisältää museon osalta vain yhden hankkeen, K4 Elefanttikorttelin 
pohjoisosan peruskorjauksen. Se on kaupunginmuseon tämän hetken 
tärkein tilahanke, joka on jo vuoden 2012 hyväksytyn talousarvion 
investointiohjelmassa. Johtokunta korostaa, että on toiminnallisesti ja 
taloudellisesti tärkeää sekä myös muiden hankkeiden etenemis-
aikataulujen vuoksi, että hanke pysyy talousarvion 
investointiohjelmassa ja toteutuu niin, että museo voi noin 
vuodenvaihteessa 2015-16 muuttaa Sofiankadun tiloista korjattuihin 
Elefanttikorttelin tiloihin. 

Museon aiemmin esittämistä hankkeista on edellisinä vuosina karsittu 
säästösyistä Hakasalmen julkisivu-/peruskorjaushanke ja ratkaisematta 
on edelleen Elefanttikorttelista ulosjäävien Sofiankadun museon 
toimintojen sijoitus sekä museon kokoelmakeskusten 
keskittämishanke, jonka ratkaisemiseksi on jatkettu ja haetaan tänä 
vuonna jatkettavaksi tilapäisten kolmen kokoelmakeskuksen 
vuokrasopimuksia vuoteen 2016. Johtokunta painottaa, että seuraavat 
kolme hanketta tulee ehdottomasti saada mukaan vuosien 2013-17 
rakentamisohjelmaan. Kokoelma- ja konservointikeskushankkeen 
toteuttamisvaihtoehtona voi olla myös vuokratilahanke.

Kaupunginmuseo esittää siten uudelleen seuraavaa kolmea kiireellistä 
hanketta rakentamisohjelmaan 2013-17:

1. Arkistomakasiini sekä konservointi- ja valokuvaustilat

Kaupunginmuseon Sofiankadun toimipisteessä nyt sijaitseville 
konservointilaitokselle (205 m2), arkistokokoelmalle (129,5 m2) ja 
valokuvastudiolle (kuvalaitos 89 m2) ei ole tilaa Elefanttikorttelissa, 
johon muut Sofiankadun toiminnot muuttavat 2015-16. Toimintojen 
luonteesta johtuen ko. tiloja ei ole perusteltuakaan sijoittaa 
torikortteleihin, vaan muiden kokoelmasäilytystilojen yhteyteen. 
Siirrettävät toiminnot eivät kuitenkaan mahdu nykyisiin 
kokoelmakeskuksiin, vaan edellyttävät lisätilaa. 

Tiloilla on kriittinen merkitys kaupunginmuseon yleisölle suunnatun 
näyttelytoiminnan toteuttamisessa, koska näyttelyiden edellyttämää 
konservointia ja valokuvausta ei voida tuottaa sisäisenä palveluna 
ilman asianmukaisia tiloja. Palvelujen ostaminen taas lisäisi 
toimintamenoja kohtuuttomasti. Tilaratkaisulla on suuri merkitys myös 
työhyvinvointinäkökulmasta.

Johtokunta katsoo, että korvaava arkistokokoelman säilytys- sekä 
konservointi- ja valokuvaustila 500 m2 tulee ehdottomasti ottaa 
rakennusohjelmaan kaudelle 2013-17 siten, että sille varataan 
suunnittelurahaa vuosille 2013-2014 ja toteutusrahaa vuodelle 2015.
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2. Hakasalmen huvilan rakennusten peruskorjaus (mm. julkisivut, 
ikkunat, vesikatto ja LVIS-järjestelmät)

Hakasalmen huvilan rakennukset (päärakennus, eteläinen 
sivurakennus ja vaunuvaja museon käytössä) ovat huonossa 
kunnossa, niissä on mm. vesikatto- ja julkisivuvaurioita ja niiden lvis-
järjestelmät ovat käyttötarkoitukseen nähden erittäin puutteelliset ja 
vaarantavat nykyisen toiminnan jatkumisen. Korjausvelka on syntynyt 
usean vuoden korjausten lykkäämisestä. Päärakennus tulee varustaa 
museo-olosuhteet paremmin hallitsevalla koneellisella ilmanvaihdolla ja 
liittää kaukokylmään. Erillisissä kuntotutkimuksissa ja -arvioissa todetut 
huonossa kunnossa olevat rakennusosat, mm. vesikatto, puuikkunat ja 
-ovet korjataan, julkisivurappauksia ja -pellityksiä uusitaan ja 
maalataan; huonetilat maalataan ja varustetaan näyttelyseinin. 
Näyttelytekniikkaa päivitetään ja tiloja varustellaan nykyaikaista 
museotoimintaa silmälläpitäen. Julkisivuvalaistuksesta huolehditaan.

Sivurakennusten julkisivurappaukset uusitaan, sisäpinnat 
kunnostetaan. Vaunuvaja kunnostetaan ja maalataan.

Katon ja julkisivujen korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 
2011 alussa. Vuonna 2009 tilakeskuksen johdolla laadittu 
hankesuunnitelma (silloin Lastenmuseo-hankkeena) tulee tarkistaa ja 
päivittää, koska kohde kunnostetaan museon vaihtuvaa 
näyttelytoimintaa varten. Päärakennuksen ulkovaipan huono kunto ja 
sisäolosuhteiden vakavat puutteet voivat pahimmassa tapauksessa 
estää rakennuksen nykyisen käytön näyttelytilana. Hankkeen 
tarkempaa kustannuslaskentaa ei ole vielä tehty.

Peruskorjaus tulee toteuttaa vuoden 2014 (toukokuu-joulukuu) aikana, 
vuoden loppuun mennessä. Sisätyöt voivat alkaa toukokuun alussa, 
jolloin ohjelmassa oleva näyttely päättyy ja museo voi näin ennakoida 
työmaan näyttelyohjelmaansa. Museo pidetään suljettuna työn ajan.

Johtokunta esittää, että Hakasalmen huvilan rakennusten 
peruskorjaushanke sisällytetään talonrakennushankkeiden 
investointiohjelmaan siten, että sille varataan suunnittelurahaa vuodelle 
2013 ja toteutusrahaa vuodelle 2014.

3. Kokoelma- ja konservointikeskus (KoKe) -hanke

Kaupunginmuseon kokoelmia säilytetään kolmessa eri 
kokoelmakeskuksessa, joihin kokoelmat muutettiin tilapäisratkaisuna 
vanhoista, epäasianmukaisista varastoista v. 2005-2006. Kaikki kolme 
nykyistä kokoelmakeskusta sekä lisäksi näyttelymuseomestarien 
verstas ovat määräaikaisilla sopimuksilla vuokrattuja ulkopuolisia tiloja. 
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Kaupunginmuseon yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa valmistelema 
kokoelma- ja konservointikeskuksen keskitetty tilaratkaisu 
Honkanummelle ei saanut talous- ja suunnittelukeskukselta puoltoa 
vuonna 2010. Esitykseen sisältyi tuolloin nykyisen Honkanummen 
kokoelmakeskuksen vuokrasopimuksen jatko, lisätilan vuokraaminen 
ko. kiinteistöstä ja uudisrakennus kokoelmakeskuksen yhteyteen 
yksityisen kiinteistövarainhoitoyhtiön toimesta.

Aikalisän saamiseksi museo valmisteli syksyllä 2011 Malmin ja Hyrylän 
kokoelmakeskusten, ja valmistelee vuoden 2012 aikana 
Honkanummen kokoelmakeskuksen ja verstaan vuoteen 2016 ulottuvat 
jatkovuokrausesitykset tilakeskukselle, joka vie ne edelleen 
johtajistokäsittelyyn.

Hanke on osa kaupunginmuseon palveluverkon kehittämistä, jolla 
toimintoja pyritään tehostamaan ja keskittämään. Kyse on kymmenen 
vuotta väliaikaisratkaisuna hoidetusta tilanteesta, joka on 
toiminnallisesti ja myös henkilöstön työhyvinvointinäkökulmasta 
kestämätön.

Johtokunta katsoo, että koska museon toiminnan kannalta keskeiset 
kokoelmakeskukset toimivat alkujaan väliaikaisiksi tarkoitetuissa 
tiloissa ja määräaikaisin vuokrasopimuksin, tulee
talonrakennusohjelmassa 2013-17 varautua pysyvän, toiminnallisesti ja 
taloudellisesti kestävän kokoelmakeskusratkaisun löytämiseen. 

Johtokunta esittää, että kokoelmakeskushanke otetaan 
rakennusohjelmaan kaudelle 2013-17, joko kaupungin omana 
rakennushankkeena tai vuokrahankkeena.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

Opetuslautakunta 20.03.2012 § 39

HEL 2012-002910 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kiinteistölautakunnalle seuraavan 
lausunnon opetustoimen talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaluonnoksesta 2013–2017:
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Opetusvirasto on joulukuussa 2011 vastannut tilakeskuksen 
hallintokunnille esitettyyn tiedusteluun koskien investointiehdotusta 
vuosille 2013–2017. Opetusvirasto esitti tällöin tarvittavat muutokset ja 
lisäykset uuteen investointiohjelmaan. 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen luonnos opetustoimen 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi vastaa vain osin 
opetustoimen näkemystä talonrakennushankkeiksi vuosille 2013–2017. 
Rakentamisohjelmaan tarvittavat muutokset ja lisäykset esitetään 
seuraavassa erikseen lisätilahankkeista ja perusparannushankkeista. 

Sekä lisätila- että perusparannushankkeista lukuun ottamatta teknisiä 
hankkeita laaditaan opetusviraston toimesta tarveselvitykset. 
Hankesuunnitelmavastuu on tilakeskuksella; opetustoimi puolestaan 
pitää huolta siitä, miten valtakunnalliset opetustiloihin liittyvät 
laatutavoitteet saadaan ohjelmoitua hankkeisiin. Opetustoimi antaa 
lausunnot hankesuunnitelmista. Rakentamisen järjestäminen on 
tilakeskuksen vastuulla. Tilakeskuksen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota rakentamisen aikaiseen valvontaan, jotta turvataan turvalliset 
ja terveelliset tilat.  

Koulu- ja oppilaitosrakentamisen ja päiväkotirakentamisen tavoitteet

Opetuslautakunta hyväksyi 31.1.2012 (§ 7) palveluverkon 
koulutuspoliittiset tavoitteet perusopetuksessa ja toisen asteen 
koulutuksessa.

Koulu- ja oppilaitosrakentaminen toteuttaa Helsingin kaupungin 
strategiaohjelmaa omalta osaltaan. Tavoitteena on, että huolehditaan 
määrällisesti koulutustarpeen edellyttämällä tavalla ja valtakunnallisten 
laatutavoitteiden pohjalta tarkoituksenmukaisesta 
koulutilarakentamisesta eri alueilla. Koulutuspalvelut järjestetään 
asiakaslähtöisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta noudattaen. 
Edistetään terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja 
vuorovaikutusmahdollisuuksia. Pääkaupunkiseudun työelämätarpeet 
otetaan huomioon. Tavoitteena on myös syrjäytymisen ehkäisy 
alueellisen eriarvoisuuden poistajana. Myös kustannustehokkuus 
joudutaan ottamaan huomioon. 

Päiväkotisuunnittelussa noudatetaan sosiaaliviraston ja 
ympäristökeskuksen ohjeita.

Käytännön toiminnallisena tavoitteena on, että tilat ovat tehokkaassa 
käytössä. Tavoitteen toteuttamiseksi seurataan koulujen käytettävissä 
olevien tilojen määrää ja laskentapäivän oppilasmääriä sekä 
oppilasvirtoja. Ruotsinkielistä päivähoito- ja koulutuspalveluverkkoa 
tarkastellaan kokonaisuutena.
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Palveluverkkoja sopeutetaan ennusteiden mukaiselle lapsi-, oppilas- ja 
opiskelijamäärälle. Palveluverkon koulutuspoliittiset tavoitteet on otettu 
huomioon tässä lausunnossa.

Kouluverkkopäätösten toteuttaminen

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 2013–2017 on otettu 
huomioon kouluverkkopäätösten toteuttamisen kustannusvaikutuksia.

Uudisrakentaminen ja muut lisätilat

Rakentamisohjelmaluonnoksessa tulee ottaa huomioon toteutettavien 
asuntotuotantoalueiden todennäköinen toteutumisajankohta ja 
opetusviraston ilmoittama tilantarve. 

Opetuslautakunta päätti esittää seuraavat muutokset ja lisäykset 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman luonnokseen:

Muutokset esitettyyn rakentamisohjelmaluonnokseen

Jätkäsaaren suomenkielinen ja ruotsinkielinen peruskoulu
-  kooltaan 8 500 brm2, korvaa aiemman suomenkielisen peruskoulun

Kruunuvuorenrannan keskuskoulun 1. vaihe 
-  ajoitus siirtyy suunnitteluajankohdan ulkopuolelle alueen 
rakentamisaikataulusta johtuen

Ressun lukion laajennus
-  laajuus tarkistettava opetuslautakunnan alustavan tarveselvityksen 
mukaiseksi

Viikinmäen korttelitalo
-  laajuus tarkistettava hankesuunnitelman mukaiseksi

Lisäykset esitettyyn rakentamisohjelmaan

Varautuminen rakentamaan Marjaniemen ja Myllypuron puuttuvat 
koulutilat, yhteensä n. 500–600 oppilaalle ratkaisusta riippuen. Tekeillä 
on selvitys mahdollisista rakennuspaikoista Myllypuroon.

Peruskoulun laajennus Metsolan ala-asteen koulun yhteyteen
-  Läntisessä suurpiirissä on jo pitkään ollut tasaisesti nähtävissä noin 
400 oppilaan lähikoulupaikkavaje. Hankkeen laajuus n. 3 000 brm2. 
Alustava tontinkäyttöselvitys on tehty.

Lauttasaaren ala-asteen koulun laajennus
-  Ennusteiden mukaan vuodesta 2010 vuoteen 2019 suomenkielisten 
ala-asteikäisten lasten määrä lisääntyy 269 lapsella. Lauttasaaren 
ruotsinkielisen ala-asteen Drumsö lågstadieskolan oppilasmäärä on 
kasvussa ja lisäksi olisi perusteltua mahdollisimman pian luopua 
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Drumsö lågstadieskolan ja Lauttasaaren ala-asteen pihan 
paviljongeista. Nämä seikat on otettava huomioon Lauttasaaren 
suomenkielistä kouluverkkoa kehitettäessä. Lauttasaaren ala-astetta 
tulisi laajentaa 200 oppilaan tiloilla. Hankkeen laajuus n. 3 000 brm2. 
Laajennus on tarpeen, vaikkakin Koivusaareen on varattu tontti 
alkuopetusta ja päiväkotia varten. Tekeillä on selvitys mahdollisista 
laajentamisvaihtoehdoista.

Kalasataman koulu
-  Kalasataman koulu on 2. vaihe uuden asuntoalueen yhteishanketta 
sosiaaliviraston kanssa vuonna 2018. Laajuus n. 6 500 brm2, riippuen 
1. vaiheen koosta.

Sairaalakoulu 
-  Sophie Mannerheimin koululle (1.8.2011 yhdistyneelle 
sairaalakoululle) tarvitaan olemassa olevia eri toimipisteissä toimivia 
tiloja korvaavat tilat pääkoulua varten noin 70 oppilaalle lähelle 
Meilahden sairaala-aluetta, n. 1 800 brm2
-  Lastenlinnan sairaalassa otetaan käyttöön vanhoja tiloja korvaavat 
tilat noin 22 oppilaalle (150 m2)

Ruotsinkieliset päiväkodit 

-  Kalasataman 63-paikkainen päiväkoti, 690 brm2, vuonna 2016
-  Ruotsinkielisen päivähoidon pysyvien omien toimipisteiden tarve on 
korostunut erityisesti eteläisellä alueella. Tavoitteena on 
tulevaisuudessa tarkistaa ostopalvelupäivähoitopaikkojen suhteellista 
määrää sekä korvata pieniä ulkopuolisilta vuokrattuja yksiköitä 
vähemmän haavoittuvilla kolmen ryhmän yksiköillä seuraavasti:
    -  Daghemmet Axel tarvitsee vuoden 2013 alussa tilat, noin 610 
htm2, osoitteesta Merimiehenkatu 12.
    -  Lauttasaaren Vattuniemeen 63-paikkainen päiväkoti 690 brm2 
viimeistään vuonna 2015

Ammattioppilaitokset 
-  Koulutustakuun toteuttamiseksi ammatillisen koulutuksen 
koulutuspaikkoja on lisättävä 1 000 paikkaa vuoden 2011 
opiskelijamäärään verrattuna. Tälle lisäopiskelijamäärälle tarvitaan 
edelleen lisätilaa vaikkakin Meritalon, Teollisuuskadun ja Ala-Malmin 
hankkeet ovat jo menossa.
-  Ammatillisen koulutuksen lisätilojen suunnittelun ja sijoittamisen tulee 
tukea koulutuksen keskittämistä järkevään määrään toimipisteitä ja 
siten edesauttaa toiminnan ja opetuksen järjestämistä. 

Helsingin tekniikan alan oppilaitos
-  Koulutustakuun edellyttämät lisäpaikat huomioon ottaen 
oppilaitokselta puuttuu 388 opiskelijapaikkaa. Tilapäisiä 
opiskelupaikkoja on tällöin käytössä Abraham Wetterintiellä (640 
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paikkaa), Holkkitiellä (n.125 paikkaa) ja Onnentiellä (n.100 paikkaa), 
yhteensä 865 opiskelijapaikkaa. Kokonaisselvitys tekniikan alan 
oppilaitoksen tilojen sijoittumiseksi on tekeillä.

Perusparantaminen

Rakennusohjelman perustana on koulurakennusten korjaaminen siten, 
että ne takaavat terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. Runkona 
ovat koulurakennusten laajat perusparannukset, jotka tähtäävät 
rakenteiden ja teknisten järjestelmien parantamiseen siten, että 
tuloksena on sisäilman laadun paraneminen. 

Opetusviraston sisäilmaryhmä on käsitellyt investointihankkeita 
kokouksessaan 12.1.2012.  Esitys sisältää pääsääntöisesti 
opetustoimen tärkeimmät korjaushankkeet ja hankkeiden 
toteutusjärjestys on pääosin sisäilmaryhmän näkemyksen mukainen. 
Toteutusjärjestys voi muuttua, mikäli ilmenee kiireellisiä 
terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia korjaustarpeita. 

Opetuslautakunta päätti esittää seuraavat muutokset 
rakennusohjelmaan:

Itäkeskuksen lukio
-  hanke esitetään aikaistettavaksi suunnittelukauden loppupuolelle 
vuosille 2017–2018

Itäkeskuksen peruskoulu, teknisen työn tilojen perusparannus
-  hankkeessa on suunniteltu parannettavaksi Itäkeskuksen 
peruskoulun tilojen yhteydessä sijaitsevat Myllypuron yläasteen 
käyttämät teknisen työn tila
-  hankkeen aikataulua ja sisältöä tulee tarkastella yhdessä Myllypuron 
alueen koulutilojen tarpeen selvityksen kanssa

Kallion ala-aste
-  Kallion ala-asteen perusparannus esitetään aikaistettavaksi 
suunnittelukauden loppupuolelle vuosille 2017–2018

Kallion lukio, fysiikan ja kemian opetustilojen perusparannus
-  hanke siirretään toteutettavaksi Kallion lukion 
perusparannushankkeen yhteydessä vuosina 2016–2017.

Osake- ja vuokrahankkeisiin tulee lisätä:

Helsingin palvelualojen oppilaitoksen kauneudenhoitoalan 
koulutusyksikkö, Savonkatu
-  putkiremontti ja hiusalan toimintaan liittyvät muutostyöt vuosille 
2014–2015
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Lisäksi Helsingin palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren 
koulutusyksikön opiskelijahuollon tiloiksi hankitaan välittömästi 
väistötilat tontille ennen perusparantamisen aloittamista. 

Kohteet, joissa terveysviranomaiset ovat antaneet korjauskehotuksen, 
tulisi viipymättä korjata. Ympäristökeskus on antanut korjauskehotuksia 
tilakeskukselle sekä mikrobiongelmien johdosta että korkeista 
hiilidioksidipitoisuuksista. Jotta mikrobikohteet voidaan priorisoida 
etusijalle, ympäristökeskus voi edellyttää opetusvirastolta 
ryhmäkokojen pienentämistä pelkästään hiilidioksidikohteissa ennen 
kuin ne saadaan korjatuksi.

Opetuslautakunta päätti esittää lisäksi, että perusparannushankkeissa 
otetaan huomioon opetustoimen toiminnalliset tavoitteet seuraavasti:

-  ammatillisten oppilaitosten tilojen perusparannukset
-  välitunti- ja lähiliikunnan mahdollisuuksien lisääminen koulupihoilla
-  opetussuunnitelmien toteutumista tukevat muutos- ja parannustyöt.

Terveysvaikutusten arviointi

Investointiohjelman toteutumisella on vaikutuksia terveyteen. Lisätiloilla 
mahdollistetaan riittävät ja ajanmukaiset opiskelutilat lähikouluissa sekä 
erikoistuneissa oppilaitoksissa. Perusparannushankkeissa 
painopistealueena on koulurakennusten korjaaminen siten, että 
oppilaille ja henkilökunnalle taataan turvallinen ja terveellinen oppimis- 
ja työympäristö. Koulurakennusten asianmukaiset tilat lisäävät 
oppilaiden ja henkilökunnan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Investointirahoitus

Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön takaamiseksi on koulu- ja 
oppilaitosrakennusten korjaus- ja rakennushankkeisiin varattava riittävä 
rahoitus. Opetustoimen hankkeiden osuutta investointiraamissa tulee 
kasvattaa lukuisten sisäilman parantamiseen liittyvien 
rakennushankkeiden johdosta ja uusien alueiden palvelujen oikea-
aikaisuuden varmistamiseksi.

Ammattioppilaitosten lisätilojen hankkimiseksi on välttämätöntä varata 
riittävä rahoitus. Lisätilojen rahoitustarve on jo lähivuosina kymmeniä 
miljoonia euroja.

Investointiohjelmassa tulee varautua äkillisiin turvallisuuteen ja 
terveellisyyteen vaikuttaviin korjaustarpeisiin. Lisäksi rahoituksessa 
tulee varautua siihen, että väistötiloihin voidaan joutua siirtymään 
ennen varsinaisen perusparannuksen alkamista. Esimerkiksi 
Kulosaaren ala-asteen 320 oppilaan koulun koko toiminnan siirtäminen 
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viipalekoulurakennuksiin aiheuttaa 320 000 euron vuokrakustannukset 
vuodessa.

Suunnittelukaudella tulee varautua ruotsinkielisten päiväkotien 
olosuhteiden kartoitukseen sekä teknisiin ja toiminnallisiin korjauksiin.

Kevään kouluverkkopäätöksistä saattaa olla kustannusvaikutuksia 
investointiohjelmaan. 

Opetustoiminnan järjestämisen edellyttämille pienille muutostöille on 
myös varattava riittävä rahoitus tarpeen edellyttämässä aikataulussa.

Ohjelmassa tulee ottaa huomioon matalaenergiaratkaisupäätösten 
aiheuttamat lisätilantarpeet ja lisäkustannukset kaikissa hankkeissa, 
mutta aiheutuvia kustannuksia ei tule sisällyttää käyttäjähallintokuntien 
vuokriin.

Opetuslautakunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että uusien ja 
perusparannettavien koulujen irtokalustamisesta ja varustamisesta 
aiheutuu irtaimen investointikustannuksia.

Käsittely

20.03.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittely.

Keskustelu.

Esittelijä poisti 23. kappaleen ("Sairaalakoulu") keskimmäisen 
luetelmaviivan kohdalla olevan tekstin ("- Kätilöopistoon 
muuttavien…").

Jäsen Nordman ehdotti jäsen Virkkusen kannattamana, että 40. 
kappaleen ("Opetuslautakunta päättänee lisäksi…") ennen otsikkoa 
"Terveysvaikutusten arviointi" lisätään seuraava uusi kappale:

"Opetuslautakunta toivoo, että tilakeskus selvittää mahdollisuudet 
siirtää Minervaskolanin kiinteistö kokonaisuudessaan tilakeskuksen 
hallintaan."

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Nordmanin 
vastaehdotuksen äänin 7 (Björnberg-Enckell, Kouvo, Mäkisalo, Laiho, 
Rydman, Kinkku, Aaltio) - 3 (Gorschkow-Salonranta, Nordman, 
Virkkunen). Tyhjää äänesti yksi jäsen (Leoni). 

Jäsen Nordman ehdotti jäsenten Björnberg-Enckell ja Virkkunen 
kannattamana, että lisätään seuraava virkkeet 21. kappaleen 
("Lauttasaaren ala-asteen koulun…") ensimmäisen virkkeen jälkeen:



Helsingfors stad Föredragningslista 3/2012 62 (66)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/11
24.05.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

"Lauttasaaren ruotsinkielisen ala-asteen Drumsö lågstadieskolan 
oppilasmäärä on kasvussa ja lisäksi olisi perusteltua mahdollisimman 
pian luopua Drumsö lågstadieskolan ja Lauttasaaren ala-asteen pihan 
paviljongeista. Nämä seikat on otettava huomioon Lauttasaaren 
suomenkielistä kouluverkkoa kehitettäessä."

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Nordmanin vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 8 (Björnberg-Enckell, Gorschkow-
Salonranta, Kouvo, Laiho, Leoni, Nordman, Virkkunen, Aaltio) - 2 
(Mäkisalo, Kinkku). Tyhjää äänesti yksi jäsen (Rydman).

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus edellä selostetuin muutoksin.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Marketta Savelainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363

marketta.savelainen(a)hel.fi
Susanna Sarvanto, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

susanna.sarvanto(a)hel.fi
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.03.2012 § 37

HEL 2012-002910 T 10 06 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa kiinteistölautakunnalle 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta vuosiksi 2013 – 2017 
seuraavan lausunnon:

Talonrakennusohjelmaluonnoksessa on erikseen mainittu pienehköt, 
kustannusarvioltaan yli 200 000 euron arvoiset korjaushankkeet. 
Kaupunginkirjastossa jatkuu edelleen palvelukulttuurin muutoshanke, 
jossa parannetaan palvelua asiakkaiden omatoimisuuden 
mahdollisuuksia lisäämällä ja toisaalta helpottamalla henkilökunnan 
entistä aktiivisempaa asiakaspalveluotetta. Tätä tukemaan on kehitetty 
kirjaston tilakonsepti, jonka mukaan toteutetaan asiakkaiden toimintaa 
helpottavia muutoksia kirjastojen palvelualueilla ja muutenkin 
yleisöntiloissa. Näissä toiminnallisissa muutoksissa puretaan vanhat 
pitkät palvelutiskit ja toteutetaan itsepalvelua ja aktiivista 
asiakaspalveluotetta tukevat muutokset ja samassa yhteydessä 
torjutaan yleensä erittäin suuressa käytössä ja kovassa kulutuksessa 
olevien yleisöntilojen ränsistymistä. Tarkoitus on vähitellen toteuttaa 
tämä uudistus kaikissa kirjastoissa. 
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Tilakeskuksen laatima talonrakennusohjelmaluonnos sisältää 
kaupunginkirjaston keskeiset lähivuosien kaupungin 
investointihankkeina toteutettavat hankkeet. Suurimmat puutteet 
kaupunginkirjaston palveluverkostossa ovat edelleen Itä-Helsingissä. 
Mellunmäestä puuttuu kirjasto kokonaan ja mm. Länsi-Herttoniemessä 
sijaitseva Herttoniemen kirjasto on kaupunkikehityksen muutoksissa 
jäänyt sijainniltaan syrjäiseksi. Kirjastotoimen hankkeiden 
tärkeysjärjestys ja muutokset talonrakennusohjelmaluonnokseen on 
esitetty seuraavassa:

Uudisrakennukset ja perusparannukset

Kirjastotoimen kannalta tärkein uudisrakennushanke on 
keskustakirjasto. 

Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon hankkeessa 
pyritään aivan uudenlaiseen yhteistyöhön ja tilankäytön synergiaan. 
Kirjaston osuus hankkeessa on 567 hum². Hankkeen toteuttamista on 
toivottu Maunulan uuden keskustan liikerakennuksen ja ympäristön 
muutosten rakentamisen mahdollistamassa tahdissa. 
Talonrakentamisohjelmassa toteutus on merkitty vuosiin 2014 – 2015. 
Molemmat uudisrakennushankkeet ovat mukana valtion 
kirjastorakennusten rahoitusohjelmassa.

Rakennusten kokonaisuutta koskevista perusparannushankkeista 
Töölön kirjaston korjaushanketta pidetään kiireellisimpänä ja 
tärkeimpänä. Talonrakennusohjelmassa korjauksen toteuttamista on 
siirretty alkamaan toukokuussa 2014, jolloin rakentaminen päättyisi 
elokuussa 2015. Rakennuksen huonon kunnon ja kirjaston merkityksen 
vuoksi toiveena on, että korjaukseen päästäisiin mahdollisimman 
nopeasti parhaillaan meneillään olevan suunnittelun päätyttyä, jo 
vuoden 2013 alusta. 

Toisena teknisenä perusparannushankkeena ohjelmaluonnoksessa on 
Porolahden peruskoulun sivurakennuksen hanke. Rakennuksessa 
toimivat Roihuvuoren kirjasto ja Porolahden hammashoitola. Kysymys 
on ennen muuta vanhan rakennuksen teknisestä 
perusparannustarpeesta. 

Toiveesta saada Laajasaloa ja Kruunuvuorenrantaa palveleva uusi 
kirjasto Laajasaloon kehitettävään uuteen liikekeskukseen on luovuttu. 
Vuonna 1976 valmistunut kirjastorakennus vaatii jo perusteellisemman 
teknisen peruskorjauksen, jolloin samassa yhteydessä toteutetaan 
myös kaupunginkirjaston uuden palvelukulttuurin vaatimat 
toiminnalliset muutokset.

Pienehköt korjaushankkeet
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Talonrakennusohjelmaluonnoksessa on erikseen mainittu pienehköt, 
kustannusarvioltaan yli 200 000 euron arvoiset korjaushankkeet. 
Kaupunginkirjastossa jatkuu edelleen palvelukulttuurin muutoshanke, 
jossa parannetaan palvelua asiakkaiden omatoimisuuden 
mahdollisuuksia lisäämällä ja toisaalta helpottamalla henkilökunnan 
entistä aktiivisempaa asiakaspalveluotetta. Tätä tukemaan on kehitetty 
kirjaston tilakonsepti, jonka mukaan toteutetaan asiakkaiden toimintaa 
helpottavia muutoksia kirjastojen palvelualueilla ja muutenkin 
yleisöntiloissa. Näissä toiminnallisissa muutoksissa puretaan vanhat 
pitkät palvelutiskit ja toteutetaan itsepalvelua ja aktiivista 
asiakaspalveluotetta tukevat muutokset ja samassa yhteydessä 
torjutaan yleensä erittäin suuressa käytössä ja kovassa kulutuksessa 
olevien yleisöntilojen ränsistymistä. Tarkoitus on vähitellen toteuttaa 
tämä uudistus kaikissa kirjastoissa. 

Jo vuonna 2009 suunniteltu Puistolan kirjaston palvelualueuudistus ja 
muutostyö on siirtynyt toteutettavaksi tänä vuonna, 2012. On luovuttu 
esityksestä hankkia Kontulan kirjastolle uudet tilat Kontulan 
ostoskeskuksessa. Kontulan kirjaston 1975 valmistuneita 
huonokuntoisia tiloja kunnostetaan palvelualuemuutoksen yhteydessä 
tänä vuonna, 2012. 

Kaupunginkirjaston tilojen pienehköjen kunnostusten priorisointilistalla 
edellä mainittujen jälkeen tulevat Malminkartanon kirjasto korttelitalo 
Puustellissa, joka onkin merkitty ohjelmaan toteutettavaksi vuonna 
2013. Lisäksi ehdotetaan vuonna 1981 valmistuneen Jakomäen 
kirjaston korjausta.

Rakentamisohjelmassa on lisäksi Päijänteentie 3 – 5:ssä sijaitsevan 
päiväkodin ja Vallilan kirjaston julkisivujen maalaus ja vesikaton 
uusimistyö merkitty vuodelle 2013. Kirjaston julkisivujen välttämätöntä 
maalausta toivotaan kuitenkin aikaistettavan tehtäväksi niin pian kuin 
mahdollista, koska Vallilan kirjasto on eräs elokuussa Helsinkiin 
kokoontuvan suuren kansainvälisen kirjastoalan konferenssin, IFLA 
2012 -kokousohjelman vierailukohteista.

Rakentamisohjelman informaatiosisällöstä

Talonrakennusohjelman luonnoksessa ei ole eritelty yhteishankkeisiin 
sisältyvien kirjastojen pinta-aloja ja näihin kohdistuvia kustannuksia. 
Ohjelman luvut kuvaavat rakennusten kokonaisuutta sekä Maunulan 
että Roihuvuoren hankkeissa. Kirjastojen pinta-alatavoitteet ja niitä 
vastaavia alustavia kustannusarviotietoja sekä tietoa 
talonrakennusohjelman ulkopuolella toteutettavaksi tarkoitetuista 
kaupunginkirjaston vuokratilakohteista on erillisessä liitteessä 
”Kaupunginkirjaston ehdotukset talonrakennusohjelmaan 2013 - 2017 
ja vuokratilahankkeet”.
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Tilakeskus on velvoitettu tekemään valtionosuushakemukset 
omistamistaan tiloista. Se tarvitsee hakemuksia varten tietoa kirjastojen 
pinta-alasta ja kustannuksista. Olisi toivottavaa, että 
talonrakennusohjelman tiedoissa näkyisivät yhteishankkeista myös 
toimijakohtaiset tiedot, kuten kirjaston osuus pinta-alasta ja 
kustannuksista.

Talonrakennusohjelman liitteenä olevat vuokrahankkeet

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on esitetty 
kaupungin omat talonrakennusinvestoinnit. Vuokrahankkeet eivät ole 
siinä mukana. Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan hallintokuntien 
tulee käsitellä vuokrahankkeita kuten kaupungin omia 
investointihankkeita. Vuodesta 2010 alkaen ulkopuolisten tilojen 
vuokraamiseen onkin tarvittu kaupunginjohtajan päätös, jonka 
valmistelija on tilakeskus. Ulkopuolisen tilan vuokraajana kaupungin 
toimijoille on tilakeskus. 

 Mellunmäen kirjasto (1300 hum²;  2013- 2014; vuokrahanke)

Mellunkylässä Mellunmäen ja Vesalan alueen yli 10 000 asukkaan 
kirjastopalvelut ovat kirjastoauton varassa. Kirjasto on tarkoitus 
toteuttaa metroradan kaakkoispuolelle rakennettavan 
kauppakeskuksen yhteyteen.  Kysymyksessä on Helsingin ja Vantaan 
raja-alueen hanke, jossa kaupunkien raja-alueiden kaupunginosien 
Mellunmäen, Vesalan sekä Länsimäen asukkaille pyritään 
mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan palvelut yhdessä. Uusi kirjasto 
parantaa laajenevan kaupungin idässä muuten huonoa 
palvelutilannetta. Hankkeeseen haetaan uudenlaista toimintakonseptia 
ja kumppanuuksia alueen eri toimijoiden kanssa. Kirjasto ehdotetaan 
toteutettavaksi vuokrahankkeena YIT Rakennus Oy:n liikekeskuksen 
laajennushankkeen yhteydessä. 

Tapanilan kirjasto (279 hum²; 2012; vuokrahanke)

Tapanilan Urheilutalosäätiöltä vuokrattu tila on perusparannuksen 
tarpeessa. Tila on kunnostettu kirjastoksi 1978 eikä sitä sen jälkeen ole 
peruskorjattu. Vuokranantaja on käynnistänyt perusparannushankkeen, 
jossa kirjasto remontoidaan nykyisessä paikassaan Urheilutalosäätiön 
laajennushankkeen yhteydessä.

Tulevaisuuden hankkeita

Herttoniemen metrokirjasto (600 brm²; 2016 - 2017)

Herttoniemen kirjaston palvelut siirretään Herttoniemen metroaseman 
yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen, liikenteellisesti 
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erinomaiseen paikkaan, joka samalla voi palvella myös 
Herttoniemenrannan ja Kulosaaren asukkaita. 

Jätkäsaaren kirjasto (700 hum²; 2016 - ) 

Kaupunginkirjasto on mukana tilakeskuksen johdolla laaditussa 
tarveselvityksessä Jätkäsaaren Bunkkerin muuttamiseksi kulttuurin ja 
liikunnan tiloiksi. Tiloihin kaavaillaan myös koulua ja nuorisotiloja 
uimahallin ja liikuntatilojen lisäksi.

Lähikirjastojen tilojen määrän kehitys suhteessa asukasmäärään

Kaupunginvaltuusto on 2.6.2010 päättäessään palveluverkkojen 
kehittämisestä antanut mm. kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle 
kehotuksen valmistella kirjastoverkon kehittämissuunnitelmat niin, että 
lähikirjastojen neliömäärä asukasta kohti ei kasva.  

Opetusministeriön suositus kirjaston pinta-alaksi on 100 m² hyötypinta-
alaa / 1000 asukasta, mikä vastaa noin 125 m² huoneistoalaa / 1000 
asukasta. Helsingissä tästä tavoitteesta on saavutettu hiukan yli puolet. 
Kaupunginkirjaston tilat ovat yleensä ottaen ahtaat. Kirjastotilojen 
kokonaismäärä asukasta kohden on vuosien varrella pienentynyt. 
Vuonna 2006 kirjastoissa oli huoneistoalaa 66,32 m²/1000 asukasta. 
Vuoden 2012 asukaslukuun perustuen kirjastotila on vähentynyt ja 
koko kaupungissa sitä on keskimäärin 0,062 hum²/asukas. 
Kaupunginkirjaston tilahankkeiden toteutumisen vaikutuksesta 
kirjastopinta-alaa tulisi lähikirjastoissa suunnitelmakauden viimeisenä 
vuonna olemaan noin 6 neliösenttimetriä asukasta kohti ja 
keskustakirjaston toteutuessa kaikkiaan kirjastojen huoneistoalaa olisi 
noin 8 neliösenttimetriä / asukas.

Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson

Lisätiedot
Hanna Aaltonen, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85502

hanna.aaltonen(a)hel.fi


