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§ 30
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet konstaterade att 
sammanträdet var lagligt och beslutfört och valde ledamöterna Sanna 
Savonius och Yrsa von Hertzen att justera protokollet från detta 
sammanträde.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

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
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§ 31
Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade 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

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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§ 32
Extra medel år 2012

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

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.
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Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 33
Utdelning av elevstipendier

HEL 2012-007320 T 12 01 05

Beslut

Direktionen beslutade dela ut årets fyra stipendier till: Tom Alenius (200 
€), Saija Kivimäki (200 €), Lotta Kyrklund (300 €) och Carita Wirzenius 
(300 €)

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

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
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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



Helsingfors stad Protokoll 4/2012 7 (146)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/5
24.5.2012

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

§ 34
Anskaffning av ett nytt kurshanteringsprogram för Helsingfors arbis

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

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
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Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi
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§ 35
Direktiven för budgeten år 2013 och för förslaget till ekonomiplan 
åren 2013–2015

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

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 
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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.

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
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Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi
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§ 36
Helsingfors arbis budgetförslag för år 2013 och förslag till en 
ekonomiplan för åren 2013–2015

HEL 2012-005125 T 02 02 00

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Budgeten för 2013 och ekonomiplan för 2013-2015.pdf

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 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B856D35A5-D236-4D42-B00B-2C6DD4E5EEA4%7D&vsId=%7BAF9FDE79-8A88-40CC-99E2-A84F012CD539%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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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 %. 

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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§ 37
Anhållan om huvudmannatillstånd för Helsingfors stads svenska 
arbetarinstitut

HEL 2012-006847 T 12 00 00

Beslut

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

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

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. 
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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

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. 
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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 
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

Beslutshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 22.05.2012 § 50

HEL 2012-006847 T 12 00 00

Päätös
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Johtokunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle hakemuksen 
Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston ylläpitoluvan 
uusimiseksi.

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi
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§ 38
Uppföljning av riktlinjerna för arbetsåret 2011-2012

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

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 
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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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§ 39
Undervisningsplan för arbetsåret 2012–2013

Beslut

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

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

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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§ 40
Godkännande av ett miljöprogram för Helsingfors arbis för åren 
2012–2015

HEL 2012-007323 T 11 00 01

Beslut

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

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

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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§ 41
Datum för direktionens möten hösten 2012

HEL 2012-007325 T 00 00 02

Beslut

I enlighet med beslutsförslaget.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

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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§ 42
Helsingfors arbis utlåtande om fullmäktigeledamoten Sture Gadds 
motion om en befattning för en invandrarkoordinator vid 
Helsingfors arbis

HEL 2012-001789 T 00 00 03

Beslut

Direktionen för Helsingfors arbis beslutade att ge följande utlåtande:

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Sture Gadds budgetmotion

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. 
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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
- 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
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Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 49490

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Sture Gadds budgetmotion
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§ 43
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

Beslut

Helsingfors arbis direktion beslutade ge följande utlåtande.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Astrid Thors budgetmotion om stöd för invandrarkvinnor

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. 
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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

Bilagor

1 Astrid Thors budgetmotion om stöd för invandrarkvinnor

Beslutshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 22.05.2012 § 47

HEL 2012-002562 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Monika-Naiset Liitto ry:n 
resursseja koskevasta valtuutettu Astrid Thorsin ja kahden muun 
valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

Suomenkielinen työväenopisto tekee yhteistyötä Monika-Naiset Liitto 
ry:n kanssa järjestämällä kotona lapsiaan hoitavien vanhempien S2-
opetusta kaupungin suunnitelman mukaisesti. Opetus alkoi syksyllä 
2010 pilottikurssina ja vuoden 2011 alusta alkaen kaupunki on 
osoittanut tähän toimintaan erillisresurssit. Työväenopisto järjestää tällä 
erillisrahoituksella opetuksen ja yhteistyökumppani antaa tilat ja 
järjestää opetuksen tukitoiminnan ja lastenhoidon järjestön omalla 
rahoituksella. Toimintaa on Monika-Naisten lisäksi kolmessa kaupungin 
leikkipuistossa.

Työväenopisto arvostaa Monika-Naiset Liitto ry:n perustyötä 
maahanmuuttajanaisten ja -lasten parissa sekä myös 
yhteistyökumppanina sekä pitää aloitteen ajatusta Monika-Naisten 
Liiton vuokraresurssien turvaamisesta kannatettavana.
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Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Monika-Naiset Liitto ry:n 
resursseja koskevasta valtuutettu Astrid Thorsin ja kahden muun 
valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon: 

Suomenkielinen työväenopisto tekee yhteistyötä Monika-Naiset Liitto 
ry:n kanssa järjestämällä kotona lapsiaan hoitavien vanhempien S2-
opetusta kaupungin suunnitelman mukaisesti. Opetus alkoi syksyllä 
2010 pilottikurssina ja vuoden 2011 alusta alkaen kaupunki on 
osoittanut tähän toimintaan erillisresurssit. Työväenopisto järjestää tällä 
erillisrahoituksella opetuksen ja yhteistyökumppani antaa tilat ja 
järjestää opetuksen tukitoiminnan ja lastenhoidon. Toimintaa on 
Monika-Naisten lisäksi kolmessa kaupungin leikkipuistossa.

Työväenopisto arvostaa Monika-Naiset Liitto ry:n perustyötä 
maahanmuuttajanaisten ja -lasten parissa sekä myös 
yhteistyökumppanina sekä pitää aloitteen ajatusta Monika-Naisten 
Liiton vuokraresurssien turvaamisesta kannatettavana.

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi

Terveyslautakunta 22.05.2012 § 137

Pöydälle 22.05.2012

HEL 2012-002562 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 168

Pöydälle 15.05.2012

HEL 2012-002562 T 00 00 03

Päätös
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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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§ 44
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

Beslut

Direktionen för Helsingfors arbis beslutade ge följande utlåtande:

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

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
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moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 22.05.2012 § 48

HEL 2012-004345 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa valtuutettu Yrjö Hakasen ja 15 muun 
valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta (14.3.2012/dnro Khs 
2012-38) talousarvioon 2013 ja TASU 2013-2015 seuraavan 
lausunnon:

Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman 
uudisrakennushankkeissa on ehdotettu Maunulan kirjaston, 
työväenopiston ja nuorisotoimen yhteishankkeelle 8,38 miljoonaa euroa 
vuosille 2013-2017. Hankkeen kokonaiskustannus on 8,5 miljoonaa 
euroa (alv 0%).

Johtokunta päätti esittää lausunnossaan kiinteistölautakunnalle, että 
Maunulan uudistalohankkeeseen (Metsäpurontie 4) varattaisiin 
määrärahat tilakeskuksen esityksen mukaisesti vuosille 2013-2017 
(Stojk 29.3.2012). Suunnitelman mukaan rakentaminen ajoittuu vuosille 
2014-2015 (Stojk 29.3.2012).

Vaikka uudisrakennuksen myötä työväenopisto luopuu 
mahdollisuuksiensa mukaisesti alueella olevien koulutilojen käytöstä, 
niin nykyisen budjettiraamin sisällä ei ole mahdollista kattaa uusien 
tilojen aiheuttamaa vuokranlisäystä eikä henkilöstön ja siivouksen 
lisäkustannuksia.

Puoltaessaan Maunulan työväenopiston, kirjaston ja nuorisotoimen 
12.3.2010 päivätyn ja 16.3.2010 tarkennetun hankesuunnitelman 
hyväksymistä (Stojk 20.4.2010) johtokunta totesi: ”Jotta työväenopisto 
voisi ottaa uudet tilat vastaan, tulisi kaupunginhallituksen lisätä 
työväenopiston käyttötalousarvioon vuositasolla 373200 euroa, jota 
nykyisen budjettiraamin sisällä ei voida kattaa.” Johtokunta (Stojk 
29.3.2012) korosti myöhemmin uudestaan, että uudisrakennuksen 
aiheuttamia lisäkustannuksia ei ole mahdollista kattaa työväenopiston 
nykyisen budjettiraamin sisältä. Lisäksi tulisi varata määräraha irtaimen 
omaisuuden hankintaan rakennuksen valmistumisvuodelle.

Johtokunta pitää tärkeänä, että hanke toteutuu Maunulan keskustan ja 
ympäristön muutosten mahdollistamassa aikataulussa. Maunula toimii 
pilottina niin tilojen käytön, henkilökunnan osaamisen kuin palveluiden 
asukaslähtöisen järjestämisen suhteen. 
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Maunulan uudistalohanke toteuttaa kaupungin hyväksymän 
strategiaohjelman tavoitteita seuraavasti:

- Hanke tukee palvelukulttuurin muutosta ja aluekulttuurin 
ominaispiirteitä.

- Asiakkaiden vastaanotto järjestetään eri hallintokuntien 
yhteistyönä. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle aiempaa 
kokonaisvaltaisempaa palvelua mahdollisimman vaivattomasti kahden 
tai kolmen hallintokunnan yhteistyönä.

- Palveluidean ytimenä on, että tulevassa 
uudisrakennuksessa hallintokuntien toimet lomittuvat kaikilla tasoilla. 
Näin saadaan hallintokuntakohtaisen voimavarojen käytön 
synergeettisiä vaikutuksia aikaiseksi aiempaa tehokkaammin.

- Inhimillisen kasvun, kehityksen, oppimisen ja opiskelun 
muodot ja ympäristöt muuttuvat teknologisen kehityksen myötä, vaikka 
itse kasvutapahtuma säilyykin samana. Tavoitteena on niin sanotun 
oppimisen olohuoneen kautta laajentaa oppimis- ja 
opiskelumahdollisuuksia, kehittää ajassa elävää ja jopa sitä 
ennakoivaa oppimiskulttuuria. 

- Samalla tuotetaan tila, jossa kaupunkilaisten on helppo 
kartuttaa tietojaan ja taitojaan.

- Talo toimii eri-ikäisten ja eri kansallisuusryhmien yhteisenä 
kohtauspaikkana. Tilojen ja toimintojen tulee tukea ja mahdollistaa 
ihmisten välisiä kohtaamisia.

Johtokunta pitää tärkeänä myös todeta, että työväenopiston 
organisaatiorakenteen uudistus muuttaa työväenopiston tarjoaman 
koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Joustavuuden ja toiminnallisen 
ketteryyden varmistamiseksi on työväenopiston hallinnassa olevien 
tilojen helppo monikäyttöisyys tärkeää. Työväenopiston hallinnassa 
olevien tilojen laatu ja luonne arvioidaan tästä näkökulmasta uudestaan 
koko opiston tasolla (palveluverkkosuunnitelma).

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Juha Varila, aluerehtori, puhelin: 310 80880

juha.varila(a)hel.fi
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.05.2012 § 81
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HEL 2012-004345 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on 16.4.2008 hyväksynyt omalta 
osaltaan Maunulan työväenopiston ja kirjaston 12.3.2008 päivätyn 
tarveselvityksen, joka laadittiin yhteistyössä työväenopiston, 
kaupunginkirjaston ja rakennusviraston kanssa. 

Tilakeskuksen laatimassa kaupungin rakentamisohjelmassa hankkeen 
rakentamisvuosiksi oli merkitty vuodet 2014 – 2015. 
Rakentamisohjelmasta tilakeskukselle 11.3.2009 antamassaan 
lausunnossa kulttuuri- ja kirjastolautakunta kiinnitti huomiota siihen, 
että kaupungin tulisi varautua Maunulan kirjaston ja työväenopiston 
hankkeen rakentamiseen uuden keskuksen liikerakentamisen rytmissä, 
jolloin rahoitukseen tulisi varautua jo alkavalla suunnittelukaudella. 

Hankesuunnittelun loppuvaiheessa kävi ilmi, että nuorisotoimen 
Maunulassa käytössä olevista tiloista joudutaan luopumaan 
sisäilmaongelmien vuoksi. Tilaohjelmaa muokkaamalla saatiin myös 
nuorisotoimen tarpeisiin soveltuvia tiloja mahtumaan 
kokonaishyötyalaan supistamalla sekä kirjaston että työväenopiston 
tilaohjelmaa tarveselvitysvaiheen tavoitteista. 

Näin saadaan vielä entisestään tehostetuksi yhteisten tilojen käyttöä ja 
myös optimoiduksi eri hallintokuntien henkilökunnan työtä.

Hankesuunnitelma on päivätty 12.3.2010 ja tarkennettu 16.3.

Hankesuunnitelman mukainen kirjaston huoneistoalaa on 567 m2, 
työväenopiston 1367 m² ja nuorisotilojen 266 m². Uudisrakennuksen 
bruttoala on yhteensä 2755 m², ja kokonaisuuden huoneistoala 2200 
m². 

Maunulan kirjasto-työväenopisto-nuorisotalo- hanke sisältyy 
kaupunginkirjaston palveluverkkosuunnitelmaan (Kklk 16.3.2010) ja se 
on mukana lautakunnan hyväksymässä ehdotuksessa kirjastotoimen 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi 2013 – 2017 (Kklk 
13.3.2012). 

Tulevassa rakennuksessa kirjaston, työväenopiston ja nuorison tilat ja 
toiminnot lomittuvat kaikilla tasoilla. Tilaohjelmassa on otettu huomioon 
asukkaiden toive olohuonemaisista tiloista ja tarve asukkaiden 
vapaaseen kokoontumiseen sekä mahdollisuudet tilaisuuksien 
järjestämiseen.
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Hankkeen toteutuessa uuden tilan aiheuttamaa vuokranlisäyksestä ja 
henkilöstömenolisäyksestä syntyvää, kirjaston osalta yhteensä 190 000 
euron käyttötalousarvion vuotuista menolisäystä ei ole mahdollista 
kattaa kaupunginkirjaston nykyisen talousarvioraamin puitteissa. Jotta 
kaupunginkirjastolla olisi mahdollista vastaanottaa uudet tilat, tulisi 
valtuuston lisätä tarvittava osuus kaupunginkirjaston 
käyttötalousarviokehykseen.

Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson

Lisätiedot
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 10.05.2012 § 53

HEL 2012-004345 T 00 00 03

Päätös

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. 
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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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§ 45
Helsingfors arbis utlåtande om revisionsnämndens 
revisionsberättelse 2011

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Beslut

Direktionen för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut korrigerade 
ordet revisionsberättelse till utvärderingsberättelse och beslutade ge 
följande utlåtande:

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Tarkastuslautakunnnan lausuntopyyntö, Ruotsinkielisen työväenopiston 
johtokunta.pdf

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 
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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

1 Tarkastuslautakunnnan lausuntopyyntö, Ruotsinkielisen työväenopiston 
johtokunta.pdf

Beslutshistoria

Helsingin Energian johtokunta 22.05.2012 § 36

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Arviointikertomuksen kohdassa 1.6 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.

Johtokunta pitää ensimmäistä suositusta normaalin hyvän hallintotavan 
mukaisena menettelynä. Talous- ja suunnittelukeskuksen 
tietotekniikkaosaston roolin vahvistaminen on kaupunkikokonaisuuden 
kannalta myönteinen kehityssuunta. Tarkastuskertomuksessa käsitelty 
ohjeistus tietojärjestelmien kontrolliympäristön järjestämiseksi on 
tarkoituksenmukaista tuottaa keskitetysti. Energiatoimialan spesifiset 
ratkaisut tulee kuitenkin tehdä Helsingin Energian toimesta. Helsingin 
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Energialla on lukuisia liiketoimintakriittisiä sovelluksia, joiden ohjaus- ja 
kehittämisvastuuta ei voida luovuttaa yrityksen ulkopuolelle esim. 
kriittiseen järjestelmäteknologiaan, teknillistaloudellisen 
merkittävyytensä tai tietoturvaratkaisuihin liittyvin perustein. 
Järjestelmäratkaisut arvioidaan Helsingin Energian liiketoiminnoille ja 
tytäryhtiöille yhteisinä. Näistä syistä tuotanto- ja jakelutoimintaan 
liittyvien järjestelmien lisäksi myös useat hallinnolliset järjestelmät 
(kuten asiakaspalvelu ja laskutus) tulee pitää erillään kaupungin 
keskitetyistä ratkaisuista. 

Arviointikertomuksen kohdassa 4.1.6 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 kaupunginhallituksen tulee lisätä hallintokuntien ja 
konserniyhtiöiden energiansäästötavoitteiden määrää

  hallintokuntien tulee jatkaa energiansäästötoimenpiteitä sekä 
niitä koskevaa valistustoimintaa, jotta energiansäästön ja 
kasvihuonekaasujen vähentämisen velvoitteet saavutetaan.

Helsingin Energia on osapuolena työ- ja elinkeinoministeriön ja 
energia-alan välisissä vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa. 
Sopimuksien mukaisesti Helsingin Energiassa edistetään asiakkaiden 
energiansäästöä ja tehostetaan omaa energiankäyttöä. 

Asiakkaan energiansäästöä edistetään energiansäästöneuvonnalla ja -
viestinnällä, kulutuspalautteella ja muilla energiapalveluilla. Vuonna 
2011 energiankäytön neuvontaa annettiin puhelimitse yli 40 000 
asiakkaalle, internetin kautta yli 30 000 ja paikan päällä Sähkötalon 
Energianeuvonnassa yli 10 000 asiakkaalle. Helsingin Energia on 
osapuolena myös pääkaupunkiseudun Ilmastoinfo-
neuvontahankkeessa.

Sopimuksen mukaisesti Helsingin Energian tavoitteena on tehostaa 
energiankäyttöä 1 % vuodessa eli yhteensä 9 % vuosina 2008–2016 
vuoteen 2005 verrattuna. Omaa energiankäyttöä tehostetaan energian 
siirrossa sähkö- ja kaukolämpöverkossa sekä energiantuotannossa 
voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla. Lisäksi tehostetaan omien 
kiinteistöjen ja käytössä olevien tilojen energiankäyttöä. Helsingin 
Energian tuotannon ja siirron energiatehokkuus on kehittynyt 
energiatehokkuussopimuksien velvoitteita nopeammin. Esimerkiksi 
vuosina 2010–2011 Vuosaaren voimalaitoksella tehdyt modernisoinnit 
mahdollistavat yhteensä noin 150 000 MWh energiansäästön. 

Tuotantoon tai siirtoon tehtävien energiatehokkuusinvestointien 
säästövaikutus realisoituu vuosittain koko pääomakannan jäljellä 
olevan käyttöiän ajan.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
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Seppo Ruohonen

Lisätiedot
Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100

kauno.kaija(a)helen.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 22.05.2012 § 49

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Arviointikertomuksen 2011 kohdasta 1.6. suomenkielisen 
työväenopiston johtokunto päätti lausua tarkastuslautakunnalle 
seuraavaa: 

Arviointikertomuksessa 2011 ei ole mainittu tilintarkastuksessa 
epäkohtia työväenopiston osalla.

Työväenopisto noudattaa kaupungin tietotekniikkastrategian mukaisia 
linjauksia ja yhteisiä kaupunkitasoisia ratkaisuja. Opiston 
tietotekniikkastrategia päivitetään talous- ja suunnittelukeskuksen 
tietotekniikkaosaston ohjeet huomioon ottaen vuonna 2013. Sähköisten 
palvelujen kehittämisessä tehdään ratkaisut talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston kanssa yhteistyössä.

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Kaj Lyytinen, apulaisrehtori, puhelin: 310 88591

kaj.lyytinen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 16.05.2012 § 75

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
tarkastuslautakunnan Arviointikertomuksesta 2011:

1. TARKASTUSLAUTAKUNTA

1.6 Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät 
toimenpiteet
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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.

Asuntotuotantotoimikunta:

Asuntotuotantotoimikunta toteaa kaikille virastoille annettujen yleisten 
suositusten osalta, että tilintarkastuskertomukset ja niissä olevat 
havainnot ohjaavat asuntotuotantotoimiston toimintaa myös silloin, kun 
niissä ei ole asuntotuotantotoimistoa koskevia havaintoja. Muita 
hallintokuntia koskevia havaintoja voidaan hyödyntää toimintoja 
kehitettäessä ja omia käytäntöjä arvioitaessa. Mahdolliset omaa 
hallintokuntaa koskevat suositukset käsitellään välittömästi ja 
määritellään tarvittavat toimenpiteet ja vastuutahot.

Asuntotuotantotoimiston tietotekniikkahankkeiden suunnittelu ja 
toteutus perustuvat kaupungin tietotekniikkaohjelmaan. Talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolin vahvistamista 
voidaan pitää kannatettavana toimenpiteenä.  Samalla tulee kuitenkin 
varmistaa, että tietotekniikkaa koskevat linjaukset huomioivat 
mahdolliset hallintokuntien erityistarpeet ja niiltä tulevan palautteen.

2. SITOVIEN JA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN 
TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

2.5 Johtopäätöksiä sitovien tavoitteiden asettamisesta

Tarkastuslautakunta toteaa, että

Asuntotuotantotoimiston mahdollisuuksia toteuttaa MA-ohjelman 
vaativia tavoitteita tulee parantaa hallintokuntarajat ylittävillä 
prosesseilla tonttitarjonnan turvaamiseksi.

4. TOIMINNAN ARVIOINTI

4.8 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan liittyvät 
arvioinnit
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4.8.1 Vanhenevien asuinalueiden ja niiden rakennuskannan 
korjaustarve

Hintavalvottuun ara-tuotantoon ja asuntotuotantotoimistolle tulee 
varmistaa riittävä tonttitarjonta myös täydennysrakentamisalueilla.

Asuntotuotantotoimikunta:

Asuntotuotantotoimistolla ei ole ollut edelleenkään mahdollisuutta 
toteuttaa MA- ohjelman mukaista kaupungin oman tuotannon määrää 
rakennuskelpoisten tonttien puutteen takia. MA- ohjelmassa kaupungin 
oman tuotannon tavoitteeksi on asetettu 1500 asunnon vuotuinen 
aloittaminen. Määrästä 750 on valtion tukemia vuokra-asuntoja, 600 
Hitas-omistus- tai asumisoikeusasuntoja tai muita vuokra-asuntoja ja 
150 sääntelemättömiä omistusasuntoja.

MA- ohjelman täytäntöönpanopäätöksen mukaan 
asuntotuotantotoimisto, kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto 
luovat toimintaedellytykset kaupungin oman asuntotuotannon 
nostamiseksi 1500 asunnon vuosituotantoon vuoteen 2012 mennessä. 
Tämä määrällinen tavoite ei tule toteutumaan vuonna 2012.

Asuntotuotantotoimisto laatii vuosittaiset tuotanto-ohjelmansa 
rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa realistisesti mutta silti 
tavoitteellisesti. Tuotanto-ohjelmat hyväksyy asuntotuotantotoimikunta.

Vuoden 2011 uudistuotannon tuotanto-ohjelma sisälsi 1213 
uudisasunnon rakentamisen ja 406 asunnon peruskorjauksen. 
Talousarviossa sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi esitettiin 1276 
uudisasuntoa.

Hankkeen tuotanto-ohjelmavuosi määräytyy sen mukaan, minä vuonna 
hankkeen urakkahinta hyväksytään asuntotuotantotoimikunnassa ja 
sitä koskeva käynnistämispäätös tehdään. Tästä päätöksestä 
konkreettisten rakennustöiden alkamiseen tontilla kuluu tyypillisesti 
noin kolme kuukautta. Hankkeen rakennustyöt saattavat siis käynnistyä 
tuotanto-ohjelmavuotta seuraavana vuotena, mikäli urakkatarjoukset on 
saatu loppuvuodesta.

Vuonna 2011 asuntotuotantotoimikunta teki käynnistämispäätöksen 
1075 uudisasunnon rakentamisesta. 1213 asunnon tavoitteesta jäätiin 
siis 138 asuntoa. Vuoden 2011 tuotanto-ohjelmatavoitteista jäätiin mm. 
heikosti toimivan urakkakilpailun, ARA:n kielteisten rahoituspäätösten 
sekä kunnallisteknisten töiden viivästymisen takia.
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Asuntotuotantotoimisto tarvitsee edelleen enemmän tontteja kuin mitä 
se on saanut. Ainoastaan vuonna 2010 ATT sai hiukan yli vuotuisen 
MA-ohjelman tavoitteen ylittävän määrän tontteja. Vuonna 2011 
tontteja saatiin toisaalta vain yhdestä kohteesta, mikä mahdollistaa 
ainoastaan 95 asunnon rakentamisen. Keskimäärin viime vuosien 
aikana tontteja on varattu noin 2/3 MA- ohjelman tavoitteesta.

Hallintokuntien välisen yhteistyön tiivistämiseksi ATT tapaa 
säännöllisesti eri hallintokuntien johtoa. Johtoryhmien yhteistapaamisia 
on pidetty kaupunkisuunnittelu- ja rakennusvalvontaviraston kanssa. 
Yhteisiä tulospalkkiotavoitteita on asetettu rakennusvalvontaviraston 
kanssa.

Kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa on pidetty vuonna 2011 
yhteispalaveri neljä kertaa. Näihin tapaamisiin osallistuu myös 
kaupunkisuunnitteluviraston sekä talous- ja suunnittelukeskuksen 
edustajia.

Tämän vuoden puolella pidetyssä tapaamisessa on esitelty ATT:n 
hankkeiden viivästymisiä aiheuttaneita ”pullonkauloja”, jotta osapuolet 
saisivat käsityksen siitä, minkä tyyppiset asiat aiheuttavat viivästymisiä. 
Nämä viivästymistilanteet koskevat kuitenkin jo saatuja tontteja, eivätkä 
suoranaisesti edistä uusien tonttien saantia. Toisaalta niiden 
tunnistaminen voi edistää tulevaisuudessa entistä sopivampien tonttien 
osoittamista kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja nopeuttaa 
rakentamiskelpoisuuden valmistumista varatuilla tonteilla.

Sosiaaliviraston edustajien kanssa pidettiin myös säännöllisiä 
tapaamisia käynnissä olevien ja tulevien hankkeiden sujuvuuden 
varmistamiseksi.

ATT:n vuosittaisesta MA- ohjelman mukaisesta tuotantotavoitteesta 
puolet eli 750 asuntoa on valtion tukemia vuokra-asuntoja. Niille 
sopivien tonttien löytäminen on vielä erityisen haasteellista. Tontin 
rakentamisolosuhteiden ja kaavallisten ratkaisujen tulisi mahdollistaa 
kohtuuhintainen asuntorakentaminen ja lisäksi alueen 
sosioekonomisen tasapainon tulisi soveltua tavallisen vuokra-
asuntokannan lisäämiseen. Käytännössä soveltuvia tontteja ei ole 
kovin helppo löytää. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että

Kaupungin omia rakennusmääräyksiä on syytä tarkastella 
rakennusvalvontaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston toimesta, 
koska valtakunnallisia ohjeita tiukemmat kaupungin omat normit 
lisäävät rakennuskustannuksia.
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Kaupungin esteettömyysmääräyksiä tulee tarkistaa siten, että ne 
vastaavat valtakunnallisia linjauksia.

Asuntotuotantotoimikunta:

Helsingin rakennuslupakäsittelyssä on vaadittu joiltakin osin 
rakentamismääräykset ylittäviä tasoja ja ne nostavat 
rakennuskustannuksia verrattuna muuhun maahan. Tällaisia 
vaatimuksia on esitetty mm. esteettömyyteen liittyen. Asuntojen 
esteettömyyttä voidaan pitää tärkeänä asiana. Asuntotuotantotoimisto 
on kiinnittänyt hankkeiden suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota 
esteettömyyden toteutumiseen.  Asuntotuotantotoimisto ja 
rakennusvalvontavirasto ovat keskustelleet useaan otteeseen 
kaupungin omista tiukemmista esteettömyysvaatimuksista. Asiasta on 
järjestetty myös asuntotuotantotoimikunnan ja rakennuslautakunnan 
välinen keskustelutilaisuus.   Asuntotuotantotoimikunnan näkemys on, 
että myös esteettömyyden osalta valtakunnallisten rakentamista 
koskevien määräysten tulisi kuitenkin olla riittävä taso, eikä kaupungin 
tulisi esittää tätä tiukempia vaatimuksia.  Erityisen hankalia ja kalliita 
ovat sellaiset lisävaatimukset jotka tulevat hankkeelle verraten 
myöhäisessä vaiheessa, jopa vasta rakennuslupakäsittelyn 
yhteydessä. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että

Peruskorjaushankkeiden kustannusarviossa tulee ottaa tarkemmin 
huomioon mahdolliset puutteelliset piirustus- ja rakennetiedot, koska ne 
voivat aiheuttaa huomattavia lisä- ja muutostyökustannuksia.

Asuntotuotantotoimikunta:

Peruskorjauksen lähtötietojen tarkkuus on olennaista 
peruskorjauskohteen kustannusten hallitsemiseksi ja ennakoimiseksi. 
Peruskorjauskohteille on kuitenkin tyypillistä, että vanhoihin rakenteisiin 
saattaa sisältyä yllätyksiä ja että kaikista vanhoista rakenteista ei ole 
olemassa tarkkoja suunnitelmia. Peruskorjauskohteissa lähtötietojen 
antaminen on saattanut kuulua toimeksiantajana olleelle 
kiinteistöyhtiölle silloin, kun se on vastannut tarveselvitysten ja 
hankesuunnittelun tekemisestä. Asuntotuotantotoimisto tulee 
kiinnittämään kuluvana vuotena erityistä huomiota peruskorjauksen 
lähtötietojen selvittämistä koskevaan ohjeistukseen.  
Peruskorjauskohteissa tarpeelliset lisä- ja muutostyöt pystytään 
kattamaan tavallisesti samalla lainarahoituksella kuin muukin 
peruskorjaus, eikä rahoituksen hankkiminen ole muodostunut yleensä 
ongelmaksi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
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Kaupunginhallituksen tulee selvittää syyt siihen, miksi asuntojen 
vuosittainen korjausmäärä on ollut edelleenkin melko vähäinen.

Asuntotuotantotoimikunta:

Asuntotuotantotoimiston rakennutettavaksi on tullut vuosittain noin 
1000 ARA-vuokra-asunnon peruskorjaukset viimeisen viiden vuoden 
aikana. Vuokra-asuntojen peruskorjaukset perustuvat 
kiinteistöyhtiöissä (nykyään Helsingin kaupungin asunnot Oy) tehtyihin 
PTS-suunnitelmiin ja korjausohjelmiin. Asuntotuotantotoimisto toteuttaa 
kaikki sille toimeksiantona tulleet peruskorjaukset, mikäli kohteen 
rahoitus saadaan järjestettyä. Kiinteistöyhtiöt ovat käyttäneet 
peruskorjaustehtävissä jossakin määrin myös ulkopuolisia 
rakennuttajakonsultteja.

4.1 Kaupunkitasoiset arvioinnit

4.1.3 Helsinki-Vantaa -selvityksen tulosten hyödyntäminen 
hallintokunnissa

Tarkastuslautakunta toteaa, että

Virastojen ja liikelaitosten tulee käynnistää Helsinki-Vantaa -selvityksen 
perusteella annetuissa lausunnoissaan esittämänsä 
kehittämistoimenpiteet opetustoimen esimerkin mukaisesti. Myös 
yksittäistä sektoria koskeva kehittäminen on tärkeää. 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan ja vastuuvirastojen tulee käynnistää 
asuntotuotannon, kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi 
hallintokuntien välisiä yhteishankkeita Vantaan parhaiden käytäntöjen 
mukaisesti.

Asuntotuotantotoimikunta:

Asuntotuotantotoimisto ja samaan rooteliin kuuluvat asuntotuotannon 
toteuttamisesta vastaavat hallintokunnat ovat tiivistäneet yhteistyötään 
MA-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Asuntotuotantotoimisto on 
osallistunut aktiivisesti täydennysrakentamiskohteiden kartoittamiseen 
ja useita uusia täydennysrakentamisalueille sijoittuvia projekteja on 
tällä hetkellä suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa.  

Asuntotuotantotoimisto on pyrkinyt huolehtimaan siitä, että sen 
rakentamisprojektit ovat kiinnostavia myös rakennusliikkeiden 
näkökulmasta. Asuntotuotantotoimisto on järjestänyt asiaa koskevia 
seminaareja rakennusteollisuuden edustajien kanssa, joissa on 
käsitelty Helsingin kaupungin toimintaa rakennuttajana 
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rakennusteollisuuden näkökulmasta. Asuntotuotantotoimisto on 
käynnistänyt selvityksen urakkakilpailujen osallistumishalukkuuteen 
liittyvistä tekijöistä. Vuonna 2011 tarjoushalukkuus 
asuntotuotantotoimiston järjestämissä urakkakilpailuissa kasvoi hieman 
edellisvuodesta.

Asuntotuotantotoimisto on käynnistänyt kumppanuuskaavoitukseen 
osallistumisen.  Toimistolle on varattu 30.1.2012 tontteja 1340 asunnon 
verran ja näistä 65 % eli pääosa on kumppanuuskaavoitukseen tai 
vastaavaan menettelyyn varatuilla tonteilla. Kumppanuuskaavoituksen 
avulla pyritään saamaan aikaan kaavoja ja niihin perustuvia 
rakennussuunnitelmia, joiden toteutuskelpoisuus olisi nykyisillä 
menettelytavoilla toteutettuja suunnitelmia parempia.

Kumppanuuskaavoitukseen liittyvistä menettelytavoista ja periaatteista 
on neuvoteltu kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa. 

Menettelyn käytännön kokemuksia ja tuloksia joudutaan odottamaan 
vielä varsin pitkään sillä kumppanuuskaavoitustonttien kypsyminen 
rakentamisen aloituspäätökseen saakka vie perinteistä menettelyä 
pidemmän ajan kaavoituksen keskeneräisyyden takia. Samaten 
maaperätutkimusten, esirakentamistöiden, kunnallistekniikan, 
kadunrakentamisen yms. työt ovat vielä keskeneräisiä samaan aikaan. 
Kumppanuuskaavoitushankkeissa korostuu talous- ja 
suunnittelukeskuksen projektialueiden koordinointiyön tärkeys ja 
merkitys.

Parhaimmillaan kumppanuuskaavoituksen tuloksena pitäisi syntyä 
hyvää ympäristöä suunnitellussa aikataulussa ja kohtuukustannuksin. 
Se edellyttää kaikilta osapuolilta sitoutumista aitoon kumppanuuteen ja 
kykyä kuunnella jo varhaisessa vaiheessa eri osapuolten näkemyksiä 
ja huomioida ne riittävässä määrin omassa työssään. Lyhyellä 
aikavälillä kumppanuuskaavoitus lisää hankkeen kustannuksia koska 
siihen joudutaan kiinnittämään suunnittelija jo varhaisessa vaiheessa 
viitesuunnitelmaa laatimaan. Tavoitteena on, että tämä näkyisi 
kustannushyötyinä lopullisessa tuotteessa, kun hankkeen 
taloudellisuusnäkökohdat tulisivat huomioitua jo kaavoitusvaiheessa.

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
tarkastuslautakunnan Arviointikertomuksesta 2011:

1. TARKASTUSLAUTAKUNTA

1.6 Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät toimenpiteet
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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.

Asuntotuotantotoimikunta:

Asuntotuotantotoimikunta toteaa kaikille virastoille annettujen yleisten 
suositusten osalta, että tilintarkastuskertomukset ja niissä olevat 
havainnot ohjaavat asuntotuotantotoimiston toimintaa myös silloin, kun 
niissä ei ole asuntotuotantotoimistoa koskevia havaintoja. Muita 
hallintokuntia koskevia havaintoja voidaan hyödyntää toimintoja 
kehitettäessä ja omia käytäntöjä arvioitaessa. Mahdolliset omaa 
hallintokuntaa koskevat suositukset käsitellään välittömästi ja 
määritellään tarvittavat toimenpiteet ja vastuutahot.

Asuntotuotantotoimiston tietotekniikkahankkeiden suunnittelu ja 
toteutus perustuvat kaupungin tietotekniikkaohjelmaan. Talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolin vahvistamista 
voidaan pitää kannatettavana toimenpiteenä.  Samalla tulee kuitenkin 
varmistaa, että tietotekniikkaa koskevat linjaukset huomioivat 
mahdolliset hallintokuntien erityistarpeet ja niiltä tulevan palautteen.

2. SITOVIEN JA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN 
ARVIOINTI

2.5 Johtopäätöksiä sitovien tavoitteiden asettamisesta

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 asuntotuotantotoimiston mahdollisuuksia toteuttaa MA-ohjelman 
vaativia tavoitteita tulee parantaa hallintokuntarajat ylittävillä 
prosesseilla tonttitarjonnan turvaamiseksi. 

4. TOIMINNAN ARVIOINTI

4.8 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan liittyvät arvioinnit

4.8.1 Vanhenevien asuinalueiden ja niiden rakennuskannan korjaustarve

 hintavalvottuun ara-tuotantoon ja asuntotuotantotoimistolle tulee 
varmistaa riittävä tonttitarjonta myös 
täydennysrakentamisalueilla

Asuntotuotantotoimikunta:
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Asuntotuotantotoimistolla ei ole ollut edelleenkään mahdollisuutta 
toteuttaa MA- ohjelman mukaista kaupungin oman tuotannon määrää 
rakennuskelpoisten tonttien puutteen takia. MA- ohjelmassa kaupungin 
oman tuotannon tavoitteeksi on asetettu 1500 asunnon vuotuinen 
aloittaminen. Määrästä 750 on valtion tukemia vuokra-asuntoja, 600 
Hitas-omistus- tai asumisoikeusasuntoja tai muita vuokra-asuntoja ja 
150 sääntelemättömiä omistusasuntoja.

MA- ohjelman täytäntöönpanopäätöksen mukaan 
asuntotuotantotoimisto, kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto 
luovat toimintaedellytykset kaupungin oman asuntotuotannon 
nostamiseksi 1500 asunnon vuosituotantoon vuoteen 2012 mennessä. 
Tämä määrällinen tavoite ei tule toteutumaan vuonna 2012.

Asuntotuotantotoimisto laatii vuosittaiset tuotanto-ohjelmansa 
rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa realistisesti mutta silti 
tavoitteellisesti. Tuotanto-ohjelmat hyväksyy asuntotuotantotoimikunta.

Vuoden 2011 uudistuotannon tuotanto-ohjelma sisälsi 1213 
uudisasunnon rakentamisen ja 406 asunnon peruskorjauksen. 
Talousarviossa sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi esitettiin 1276 
uudisasuntoa.

Hankkeen tuotanto-ohjelmavuosi määräytyy sen mukaan, minä vuonna 
hankkeen urakkahinta hyväksytään asuntotuotantotoimikunnassa ja 
sitä koskeva käynnistämispäätös tehdään. Tästä päätöksestä 
konkreettisten rakennustöiden alkamiseen tontilla kuluu tyypillisesti 
noin kolme kuukautta. Hankkeen rakennustyöt saattavat siis käynnistyä 
tuotanto-ohjelmavuotta seuraavana vuotena, mikäli urakkatarjoukset on 
saatu loppuvuodesta.

Vuonna 2011 asuntotuotantotoimikunta teki käynnistämispäätöksen 
1075 uudisasunnon rakentamisesta. 1213 asunnon tavoitteesta jäätiin 
siis 138 asuntoa. Vuoden 2011 tuotanto-ohjelmatavoitteista jäätiin mm. 
heikosti toimivan urakkakilpailun, ARA:n kielteisten rahoituspäätösten 
sekä kunnallisteknisten töiden viivästymisen takia.

Asuntotuotantotoimisto tarvitsee edelleen enemmän tontteja kuin mitä 
se on saanut. Ainoastaan vuonna 2010 ATT sai hiukan yli vuotuisen 
MA-ohjelman tavoitteen ylittävän määrän tontteja. Vuonna 2011 
tontteja saatiin toisaalta vain yhdestä kohteesta, mikä mahdollistaa 
ainoastaan 95 asunnon rakentamisen. Keskimäärin viime vuosien 
aikana tontteja on varattu noin 2/3 MA- ohjelman tavoitteesta.

Hallintokuntien välisen yhteistyön tiivistämiseksi ATT tapaa 
säännöllisesti eri hallintokuntien johtoa. Johtoryhmien yhteistapaamisia 
on pidetty kaupunkisuunnittelu- ja rakennusvalvontaviraston kanssa. 
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Yhteisiä tulospalkkiotavoitteita on asetettu rakennusvalvontaviraston 
kanssa.

Kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa on pidetty vuonna 2011 
yhteispalaveri neljä kertaa. Näihin tapaamisiin osallistuu myös 
kaupunkisuunnitteluviraston sekä talous- ja suunnittelukeskuksen 
edustajia.

Tämän vuoden puolella pidetyssä tapaamisessa on esitelty ATT:n 
hankkeiden viivästymisiä aiheuttaneita ”pullonkauloja”, jotta osapuolet 
saisivat käsityksen siitä, minkä tyyppiset asiat aiheuttavat viivästymisiä. 
Nämä viivästymistilanteet koskevat kuitenkin jo saatuja tontteja, eivätkä 
suoranaisesti edistä uusien tonttien saantia. Toisaalta niiden 
tunnistaminen voi edistää tulevaisuudessa entistä sopivampien tonttien 
osoittamista kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja nopeuttaa 
rakentamiskelpoisuuden valmistumista varatuilla tonteilla.

Sosiaaliviraston edustajien kanssa pidettiin myös säännöllisiä 
tapaamisia käynnissä olevien ja tulevien hankkeiden sujuvuuden 
varmistamiseksi.

ATT:n vuosittaisesta MA- ohjelman mukaisesta tuotantotavoitteesta 
puolet eli 750 asuntoa on valtion tukemia vuokra-asuntoja. Niille 
sopivien tonttien löytäminen on vielä erityisen haasteellista. Tontin 
rakentamisolosuhteiden ja kaavallisten ratkaisujen tulisi mahdollistaa 
kohtuuhintainen asuntorakentaminen ja lisäksi alueen 
sosioekonomisen tasapainon tulisi soveltua tavallisen vuokra-
asuntokannan lisäämiseen. Käytännössä soveltuvia tontteja ei ole 
kovin helppo löytää. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 kaupungin omia rakennusmääräyksiä on syytä tarkastella 
rakennusvalvontaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston 
toimesta, koska valtakunnallisia ohjeita tiukemmat kaupungin 
omat normit lisäävät rakennuskustannuksia 

 kaupungin esteettömyysmääräyksiä tulee tarkistaa siten, että ne 
vastaavat valtakunnallisia linjauksia 

Asuntotuotantotoimikunta:

Helsingin rakennuslupakäsittelyssä on vaadittu joiltakin osin 
rakentamismääräykset ylittäviä tasoja ja ne nostavat 
rakennuskustannuksia verrattuna muuhun maahan. Tällaisia 
vaatimuksia on esitetty mm. esteettömyyteen liittyen.  
Asuntotuotantotoimisto ja rakennusvalvontavirasto ovat keskustelleet 
useaan otteeseen kaupungin omista tiukemmista 
esteettömyysvaatimuksista. Asiasta on järjestetty myös 
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asuntotuotantotoimikunnan ja rakennuslautakunnan välinen 
keskustelutilaisuus.   Asuntotuotantotoimikunnan näkemys on, että 
myös esteettömyyden osalta valtakunnallisten rakentamista koskevien 
määräysten tulisi olla riittävä taso, eikä kaupungin tulisi esittää tätä 
tiukempia vaatimuksia.  Erityisen hankalia ja kalliita ovat sellaiset 
lisävaatimukset jotka tulevat hankkeelle verraten myöhäisessä 
vaiheessa, jopa vasta rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 peruskorjaushankkeiden kustannusarviossa tulee ottaa 
tarkemmin huomioon mahdolliset puutteelliset piirustus- ja 
rakennetiedot, koske ne voivat aiheuttaa huomattavia lisä ja 
muutostyökustannuksia

Asuntotuotantotoimikunta:

Peruskorjauksen lähtötietojen tarkkuus on olennaista 
peruskorjauskohteen kustannusten hallitsemiseksi ja ennakoimiseksi. 
Peruskorjauskohteille on kuitenkin tyypillistä, että vanhoihin rakenteisiin 
saattaa sisältyä yllätyksiä ja että kaikista vanhoista rakenteista ei ole 
olemassa tarkkoja suunnitelmia. Peruskorjauskohteissa lähtötietojen 
antaminen on saattanut kuulua toimeksiantajana olleelle 
kiinteistöyhtiölle silloin, kun se on vastannut tarveselvitysten ja 
hankesuunnittelun tekemisestä. Asuntotuotantotoimisto tulee 
kiinnittämään kuluvana vuotena erityistä huomiota peruskorjauksen 
lähtötietojen selvittämistä koskevaan ohjeistukseen.  
Peruskorjauskohteissa tarpeelliset lisä- ja muutostyöt pystytään 
kattamaan tavallisesti samalla lainarahoituksella kuin muukin 
peruskorjaus, eikä rahoituksen hankkiminen ole muodostunut yleensä 
ongelmaksi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 kaupunginhallituksen tulee selvittää syyt siihen, miksi asuntojen 
vuosittainen korjausmäärä on ollut edelleenkin melko vähäinen 

Asuntotuotantotoimikunta:

Asuntotuotantotoimiston rakennutettavaksi on tullut vuosittain noin 
1000 ARA-vuokra-asunnon peruskorjaukset viimeisen viiden vuoden 
aikana. Vuokra-asuntojen peruskorjaukset perustuvat 
kiinteistöyhtiöissä (nykyään Helsingin kaupungin asunnot Oy) tehtyihin 
PTS-suunnitelmiin ja korjausohjelmiin. Asuntotuotantotoimisto toteuttaa 
kaikki sille toimeksiantona tulleet peruskorjaukset, mikäli kohteen 
rahoitus saadaan järjestettyä. Kiinteistöyhtiöt ovat käyttäneet 
peruskorjaustehtävissä jossakin määrin myös ulkopuolisia 
rakennuttajakonsultteja.



Helsingfors stad Protokoll 4/2012 50 (146)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/10
24.5.2012

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

4.1 Kaupunkitasoiset arvioinnit

4.1.3 Helsinki-Vantaa -selvityksen tulosten hyödyntäminen hallintokunnissa

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 virastojen ja liikelaitosten tulee käynnistää Helsinki-Vantaa -
selvityksen perusteella annetuissa lausunnoissaan esittämänsä 
kehittämistoimenpiteet opetustoimen esimerkin mukaisesti. 
Myös yksittäistä sektoria koskeva kehittäminen on tärkeää.

 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan ja vastuuvirastojen tulee käynnistää 
asuntotuotannon, kaavoituksen ja rakentamisen 
sujuvoittamiseksi hallintokuntien välisiä yhteishankkeita Vantaan 
parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Asuntotuotantotoimikunta:

Asuntotuotantotoimisto ja samaan rooteliin kuuluvat asuntotuotannon 
toteuttamisesta vastaavat hallintokunnat ovat tiivistäneet yhteistyötään 
MA-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Asuntotuotantotoimisto on 
osallistunut aktiivisesti täydennysrakentamiskohteiden kartoittamiseen 
ja useita uusia täydennysrakentamisalueille sijoittuvia projekteja on 
tällä hetkellä suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa.  

Asuntotuotantotoimisto on pyrkinyt huolehtimaan siitä, että sen 
rakentamisprojektit ovat kiinnostavia myös rakennusliikkeiden 
näkökulmasta. Asuntotuotantotoimisto on järjestänyt asiaa koskevia 
seminaareja rakennusteollisuuden edustajien kanssa, joissa on 
käsitelty Helsingin kaupungin toimintaa rakennuttajana 
rakennusteollisuuden näkökulmasta. Asuntotuotantotoimisto on 
käynnistänyt selvityksen urakkakilpailujen osallistumishalukkuuteen 
liittyvistä tekijöistä. Vuonna 2011 tarjoushalukkuus 
asuntotuotantotoimiston järjestämissä urakkakilpailuissa kasvoi hieman 
edellisvuodesta.

Asuntotuotantotoimisto on käynnistänyt kumppanuuskaavoitukseen 
osallistumisen.  Toimistolle on varattu 30.1.2012 tontteja 1340 asunnon 
verran ja näistä 65 % eli pääosa on kumppanuuskaavoitukseen tai 
vastaavaan menettelyyn varatuilla tonteilla. Kumppanuuskaavoituksen 
avulla pyritään saamaan aikaan kaavoja ja niihin perustuvia 
rakennussuunnitelmia, joiden toteutuskelpoisuus olisi nykyisillä 
menettelytavoilla toteutettuja suunnitelmia parempia.

Kumppanuuskaavoitukseen liittyvistä menettelytavoista ja periaatteista 
on neuvoteltu kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa. 
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Menettelyn käytännön kokemuksia ja tuloksia joudutaan odottamaan 
vielä varsin pitkään sillä kumppanuuskaavoitustonttien kypsyminen 
rakentamisen aloituspäätökseen saakka vie perinteistä menettelyä 
pidemmän ajan kaavoituksen keskeneräisyyden takia. Samaten 
maaperätutkimusten, esirakentamistöiden, kunnallistekniikan, 
kadunrakentamisen yms. työt ovat vielä keskeneräisiä samaan aikaan. 
Kumppanuuskaavoitushankkeissa korostuu talous- ja 
suunnittelukeskuksen projektialueiden koordinointiyön tärkeys ja 
merkitys.

Parhaimmillaan kumppanuuskaavoituksen tuloksena pitäisi syntyä 
hyvää ympäristöä suunnitellussa aikataulussa ja kohtuukustannuksin. 
Se edellyttää kaikilta osapuolilta sitoutumista aitoon kumppanuuteen ja 
kykyä kuunnella jo varhaisessa vaiheessa eri osapuolten näkemyksiä 
ja huomioida ne riittävässä määrin omassa työssään. Lyhyellä 
aikavälillä kumppanuuskaavoitus lisää hankkeen kustannuksia koska 
siihen joudutaan kiinnittämään suunnittelija jo varhaisessa vaiheessa 
viitesuunnitelmaa laatimaan. Tavoitteena on, että tämä näkyisi 
kustannushyötyinä lopullisessa tuotteessa, kun hankkeen 
taloudellisuusnäkökohdat tulisivat huomioitua jo kaavoitusvaiheessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Opetuslautakunta 15.05.2012 § 73

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

1.6 Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät 
toimenpiteet

Opetusvirasto on aina ryhtynyt pikaisiin korjaaviin toimenpiteisiin 
tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten pohjalta. 

Opetusvirasto käyttää pääsääntöisesti kaupunkiyhteisiä 
tietojärjestelmiä. Niiden rakentamiseen osallistutaan kaupungin 
hankemenettelytapojen mukaisesti. Hankkeiden ohjaus ja kontrollointi 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8DAF8472-F352-4921-AF18-085AC67F129E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8DAF8472-F352-4921-AF18-085AC67F129E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8DAF8472-F352-4921-AF18-085AC67F129E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8DAF8472-F352-4921-AF18-085AC67F129E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8DAF8472-F352-4921-AF18-085AC67F129E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8DAF8472-F352-4921-AF18-085AC67F129E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8DAF8472-F352-4921-AF18-085AC67F129E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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on talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston vastuulla. 
Opetusviraston omien isojen tietojärjestelmähankkeiden läpivientiin 
käytetään kaupungin yhteisiä hanketyökaluja ja noudatetaan 
talousarvion noudattamisohjeissa annettuja ohjeita. Hankkeisiin 
laaditaan vaadittavat hankedokumentit ja nimetään hankeorganisaatio. 
Ohjeiden mukaisesti talous- ja suunnittelukeskukselta pyydetään 
lausunto hanketta perustettaessa ja sen edetessä. 
Hankeorganisaatiossa hankkeen kontrollointi tapahtuu nimetyn 
hankkeen johtoryhmän toimesta. Opetustoimen johtajan päätöksellä 
opetusvirastoon on nimetty erillinen tietohallinnon ohjausryhmä. Tämän 
ryhmän vastuulla on seurata kaikkea viraston tietotekniikkaan liittyvää 
kehittämistä. Hankemenettelyä on pilotoitu onnistuneesti vuonna 2011 
alkaneessa keskitetyn opiskelija- ja oppilastietojärjestelmän 
rakentamishankkeessa. Tähän hankkeeseen nimetty organisaatio on 
koulutettu kaupungin hanketyömenetelmiin. 

4.3.1 Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen päätelmät ovat lähes 
poikkeuksetta oikeaan osuvia. Arviointikertomuksessa siteerataan 
Kouluterveys 2010 –tutkimusta, jonka mukaan suuri osa oppilaista 
ilmoittaa, että oppilashuollon palveluiden työntekijöiden vastaanotolle 
on vaikea päästä. Koululääkärille pääsyn koki vaikeana 40 prosenttia, 
koulupsykologille pääsyn koki vaikeana 36 prosenttia ja 
koulukuraattorille pääsyn koki vaikeana 22 prosenttia. Muistion 
johtopäätös siitä, että nuoret eivät koe saavansa apua ”ainakaan 
kouluterveydenhuollosta tai oppilashuollosta” tuntuu tässä yhteydessä 
liioitellulta. Oikeampi ilmaisu olisi sanoa, että oppilaat eivät aina koe 
saavansa apua edellä mainituilta tahoilta.

Tarkastuslautakunnan suosituksiin on helppo yhtyä. Ensinnäkin, lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (Lasu) mukaisten hankkeiden 
toiminnan jatkuminen ja hallintokuntien välinen yhteistyö tulee 
varmistaa myös erillisrahoituksen jälkeen. Lasu-kaudella on päästy 
selkeästi eteenpäin eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä. Jatkossa 
toimivat yhteistyöjärjestelmät tulee muodostaa myös aluetasolla. 
Uudenlaista poikkihallinnollista yhteistyötä lasten hyvinvoinnin 
parantamiseksi onkin jo pilotoitu Vuosaaren alueella.

Lasu-kaudella 2009 – 2012 on saavutettu hyviä tuloksia yksittäisissä 
hankkeissa, kuten muistiossa mainitussa Easy Sport –hankkeessa ja 
Harrasteharava –hankkeessa. Tarkastuslautakunnan toisessa 
suosituksessa kehotetaan jatkamaan tällaisia hankkeita. Hankkeiden 
jatkuminen tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida eri virastojen 
budjeteissa.
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Tarkastuslautakunnan kolmannessa suosituksessa kehotetaan 
parantamaan oppilashuoltoa siten, että koululääkärin, -psykologin ja 
–kuraattorin vastaanotolle pääsy helpottuu. Perusopetuslinjan 
siirtyminen 1.8.2012 aluepäällikkömalliin toivottavasti helpottaa tätä 
tilannetta. Koulukuraattori- ja psykologiresursseja tarkastellaan 
jatkossa joustavammin kunkin maantieteellisen alueen sisällä. Lisäksi 
oppilashuoltoon on tarkoitus luoda aiempaa yhteisöllisempiä malleja 
siten, että oppilashuollon henkilöstö olisi aiempaa enemmän opettajien 
ja oppilaitten tavattavissa myös silloin, kun kyseessä ei ole 
akuuttitilanteen hoitaminen.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä keskeisenä tekijänä on 
heidän psyykkinen ja fyysinen hyvinvointinsa. Palvelujen 
kohdentamisessa tulee jatkossakin huolehtia siitä, että lapset ja nuoret 
saavat tarkoituksenmukaista palvelua silloin, kun he sitä tarvitsevat. 
Kouluterveydenhuollon resurssien kohdentamisen ja parantamisen 
lisäksi tulisi huolehtia koulutuksen ulkopuolella olevien, esimerkiksi 
työpajanuorten, terveydenhuoltopalvelujen saatavuudesta. 

4.7.1 Koulupudokkaat ja toisen asteen koulutuspaikkojen riittävyys

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen 
järjestämisluvassa Helsingin kaupungille 7 270 koulutuspaikkaa 
vuosittain. Opetusviraston arvion mukaan Helsingissä tarvitaan 
koulutustakuuseen vastaamiseksi vähintään 1 000 koulutuspaikkaa 
lisää ammatilliseen peruskoulutukseen. Helsingin kaupungin 
opetusvirasto tulee hakemaan lisäpaikkoja opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä vielä tänä keväänä, kun ministeriö ilmoittaa 
hausta. Helsingin kaupunki on itse ja yhdessä pääkaupunkiseudun 
muiden kuntien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa 
tiedottanut ja toiminut aktiivisesti valtion suuntaan toisen asteen 
koulutuspaikkojen lisäämiseksi. Kaupunki osallistui myös Uudenmaan 
liiton johdolla opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdyn esityksen 
valmisteluun alueellisesta koulutustarjonnasta vuonna 2016. 

Helsingin kaupunki saa valtionosuuden yksikköhinnan painotetun 
keskiarvon mukaisesta opiskelijamäärästä järjestämisluvan mukaisesti. 
Opiskelijamäärän painotettu keskiarvo lasketaan tilastointipäivien 20.1. 
ja 20.9. opiskelijamääristä. Nykyisen rahoitusmallin mukaan 
oppilaitokset joutuvat seuraamaan opintojen keskeyttämisiä ja 
puuttumaan niihin, sillä keskeyttäneen opiskelijan tilalle oppilaitoksen 
on saatava uusi opiskelija, jotta se pysyy rahoituksen perusteena 
olevassa opiskelijamäärässä eikä kaupunki menetä valtionosuuksia. 
Opetusvirasto on lisäksi antanut palvelulupauksen, jonka mukaan 
ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat ovat 100-prosenttisesti 
täynnä. Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa painotetun 
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keskiarvon mukainen opiskelijamäärä on pysynyt vähintään 
järjestämisluvassa olevan opiskelijamäärän mukaisena.

Oppilaitosten kuraattorit ja ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoiden 
opintojen edistymistä ja opintotuen saamista. Pelkkien poissaolojen 
seuranta ei kerro yksiselitteisesti opintojen etenemisestä, vaan on 
seurattava myös kertyneitä opintoviikkomääriä. Ongelmana opintojen 
seurannassa ovat opintokokonaisuuksiin sisältyvät osasuoritukset, 
jotka eivät näy virallisessa opintorekisterissä. Jos opiskelija nostaa 
väärin perustein opintotukea, perii Kela ne myöhemmin takaisin 
oppilaitoksesta saamansa tiedon perusteella. Selkeillä henkilöstön 
vastuualueilla varmistetaan tiedonkulku oppilaitoksesta Kelaan, jos 
opiskelijalle ei kerry opintotukeen oikeuttavaa määrää opintoviikkoja.

Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamisessa määrällisen 
koulutuspaikkatarjonnan turvaaminen ei yksistään riitä. Helsingin 
kaupungin opetusvirastossa kehitetään erilaisia toimia, joilla tähdätään 
koulutukseen kiinnittymiseen, koulutuksen keskeyttämisen 
vähentämiseen, läpäisyn edistämiseen (tutkinto kolmessa vuodessa) 
sekä nuorten urasuunnitelmien selkeyttämiseen. Hyviä kokemuksia ja 
vaikuttavuutta on saatu Tsemppari-, Armi- ja POLKU-hankkeista, 
”avoimesta” maahanmuuttajien valmistavasta koulutuksesta 15–17-
vuotiaille myöhään Suomeen tulleille nuorille sekä etsivän nuorisotyön 
hankkeista. Esimerkiksi Armi-hankkeessa arkiohjaajat tavoittelevat 
aktiivisesti poissaolevia opiskelijoita ja pyrkivät saamaan heidät takaisin 
opintojen pariin tarjoamalla tukea ja elämänhallinnan ohjausta. 
Ongelmana on opiskelijoiden huono tavoitettavuus siitä huolimatta, että 
käytössä on ollut useita kommunikaatiokanavia, muun muassa 
sosiaalinen media. Toiminnan kehittämisen ja jatkuvuuden kannalta on 
tärkeää, että käytänteet ja tukimuodot vakinaistetaan osaksi kaupungin 
palvelurakennetta.

Helsingin kaupungin ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä 
organisaatiouudistus, jonka mukaan kaupungin kolme ammatillista 
oppilaitosta yhdistetään yhdeksi oppilaitokseksi ja lisäksi muodostetaan 
ammatillinen aikuisoppilaitos. Uudelleenorganisoinnin tarkoituksena on 
yhtenäistää nykyisten oppilaitosten toimintatapoja ja –prosesseja sekä 
vähentää päällekkäistä toimintaa. Uuteen oppilaitokseen luodaan 
laatujärjestelmä, joka varmistaa yhteisten toimintatapojen ja prosessien 
toteuttamisen. Yhteiset toimintatavat ja pelisäännöt koskevat myös 
poissaolojen seurantaa ja poissaoloihin puuttumista sekä henkilöstön 
keskinäistä työnjakoa opintojen keskeyttämiseen liittyvässä 
ennaltaehkäisevässä työssä. 

Uudelleenorganisoinnin yhteydessä on suunniteltu perustettavaksi 
erillinen hakutoimisto, joka vastaa ammatilliseen koulutukseen 
hakeutumisesta ja tiedottamisesta sekä yhteistyöstä perusopetuksen 
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kanssa. Lisäksi oppilaitokseen tulisi erillinen nivelvaiheen 
koulutusyksikkö, johon sijoitettaisiin ammattistartti- ja 
maahanmuuttajien valmistava koulutus, osa perusopetuksen 
lisäopetuksesta sekä nuorten työpajat. Nivelvaiheen koulutusyksikkö 
mahdollistaa opiskelijoille entistä paremmin yksilölliset, heidän omista 
lähtökohdistaan rakentuvat koulutuspolut sekä siirtymisen joustavasti 
tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Perusopetuksessa on erilaisia työkaluja tiedon jakamiseen koulutus- ja 
ammattivaihtoehdoista. Esimerkiksi kaikkien opettajien oppitunneilla 
antama tieto ammateista ja koulutuksesta, oppi-laanohjauksen 
oppitunnit, TET-jaksot, yritysyhteistyö, yrittäjyyskasvatus, oppilaiden ja 
huoltajien monipuolinen osallistuminen yhteishaku- ja 
koulutusmessuille, kouluissa järjestettävät markkinat ja tapahtumat 
teeman alla, oppilaanohjaajien yhteishakuinfot ja vanhempainillat sekä 
oppilaille annettava yksilö- ja ryhmäohjaus. Toukokuussa 2012 
järjestetään yhteistyössä lähikuntien ja Samalle viivalle– 
monikulttuuriset nuoret paremmin eväin työelämään–hankkeen (TAT) 
kanssa koulutus peruskoulujen oppilaanohjaajille nuorten 
työelämätaitojen tukemiseksi. Hankkeessa kehitetään malleja 
vanhempainiltoihin sekä selkokieliseen materiaaliin nuorille ja huoltajille 
siitä, mitä asioita työ ja koulutus sisältävät eri koulutusvaihtoehdoissa. 

Opetusviraston viestintäfoorumi yhteishausta on kaikille avoin Hae Nyt! 
–verkkosivusto, joka sisältää yhteishakuun, koulutusaloihin ja 
ammatteihin liittyvää tietoa. Sivuston ja oppilaanohjaajien huoltajille 
antaman ohjauksen avulla koulutuksesta, valinnoista ja ammateista 
voidaan antaa selkeää ja riittävää tietoa. 

Yhteishakuprosessin osalta perusopetuksen oppilaanohjaaja antaa 
ohjauksellista tukea oppilaalle ja huoltajille. Koulujen tasolla 
oppilaanohjaajat tapaavat useita perheitä vuosittain. Tapaamisten 
keskeinen tavoite on yhteishakuun liittyvien asioiden selvittäminen. 
Kouluilta saadun palautteen mukaan huoltajat kokevat pääosin 
saaneensa tietoa yhteishakuprosessista ja koulutusvaihtoehdoista 
riittävän ajoissa päätöksen tekemiseen. Kodin ja koulun välisen 
yhteistyön edelleen kehittäminen on keskeinen tavoite. Hyvä yhteistyö 
ja tiedonkulku koulun sekä kodin välillä tukee valintojen tekemistä 
peruskoulun jälkeen.

Itä-Helsingin alueella on tarjolla lukiokoulutusta kaupungin 
ylläpitämissä Vuosaaren ja Itäkeskuksen lukioissa sekä yksityisissä 
Helsingin yhteislyseon ja Herttoniemen yhteiskoulun lukioissa. 
Vuosaaren lukiossa pilotoidaan tänä ja ensi lukuvuonna Osallisena 
Suomessa –hankkeen resursseilla maahanmuuttajien lukioon 
valmistavaa koulutusta. Ammatillista koulutusta on tarjolla Helsingin 
palvelualojen oppilaitoksen toimipisteessä Roihuvuoressa ja Helsingin 



Helsingfors stad Protokoll 4/2012 56 (146)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/10
24.5.2012

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

tekniikan alan kolmessa toimipisteessä Roihupellossa, Herttoniemessä 
ja Myllypurossa. Tilakeskus ja opetusvirasto ovat suunnitelleet 
Roihupeltoon ammatillisen koulutuksen keskittymää, joka turvaisi 
kasvavalle opiskelijamäärälle tilat, vähentäisi erillisiä toimipisteitä ja 
vahvistaisi ammatillista koulutusta Itä-Helsingissä. Helsingin 
peruskoulujen ja alueen toisen asteen oppilaitosten välinen 
nivelvaiheyhteistyö vahvistaa opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ja 
opintojen jatkuvuutta. 

Yhteiskuntatakuun piirissä olevat ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat 
nuoret tavoitetaan etsivän nuorisotyön kautta. Etsivällä nuorisotyöllä on 
keskeinen rooli, jotta nuoret löytävät eri hallintokuntien tuottaman 
palvelutarjonnan. Koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ohjaus- ja 
palvelumallia tulisi kehittää yhden luukun palveluperiaatteen mukaisesti 
monialaisena hallintokuntayhteistyönä. Nuorille tulisi olla tarjolla 
jatkuvaa ja jalkautuvaa henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Tämän 
lisäksi nuorten ohjaus- ja palvelupisteet voisivat tarjota nuoren 
toimintakyvyn edistämiseen keskittyviä palveluita (esimerkiksi 
starttivalmennus), asumisen ja toimeentulon palveluita, hoitopolun 
varmistamista sekä avoperhetyötä. Kaikissa palvelumuodoissa tulisi 
huomioida monikulttuurinen ohjausosaaminen. Helsinkiin on 
suunnitteilla nuorisolain mukainen monialainen verkosto, jonka 
tehtävänä on sovittaa yhteen nuorten palveluita ja edistää niiden 
vaikuttavuutta.

Opetusvirasto hoitaa ja koordinoi nuorisolain mukaista etsivän 
nuorisotyön toimeenpanoa Helsingissä. Se on solminut sopimuksen 
viiden palveluntuottajan kanssa etsivän nuorisotyön palveluista. 
Kaupungin omana palveluna etsivää nuorisotyötä tuottaa osaltaan 
henkilöstökeskuksen Tulevaisuustiski järjestämällä ohjaus- ja 
tukipalveluita 15–17-vuotiaille nuorille. Opetusvirasto järjestää nuorten 
työpajatoimintaa, johon nuoret ohjautuvat etsivän nuorisotyön sekä työ- 
ja elinkeinotoimistojen kautta. 

Kun opetusvirasto järjestää toisen asteen ja siihen valmistavaa 
koulutusta, esimerkiksi oppisopimuskoulutusta, nuorten 
työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä, olisi luontevaa keskittää 
opetusvirastoon nuorten ohjaus- ja palvelutoiminnan, 
koulupudokkuuden ehkäisemisen ja koulutustakuun toteuttamisen 
johtaminen ja hoitaminen. Tämä edistäisi nuorille suunnattujen 
palvelujen yhteensovittamista ja helpottaisi kokonaisuuden hallintaa, 
sillä näiden palveluiden tavoitteena on koulutukseen kiinnittyminen ja 
vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaminen. 

4.7.2 Asiantuntijapalveluiden osto
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Opetusviraston ostamat asiantuntijapalvelut hankitaan hajautetusti eri 
yksiköissä ja opetuslinjoilla, eikä näiden palvelujen hankintaa ole 
koordinoitu keskitetysti. Suuremmat, vähintään 80 000 euron suuruiset 
tavara- ja palveluhankinnat tarkistetaan opetusviraston tila- ja 
hankintapalvelut yksikössä ensisijaisesti hankintateknisten asioiden 
oikeellisuuden varmistamiseksi. Merkittävä osa asiantuntijapalvelujen 
hankinnoista jää hankintalain mukaisten kynnysarvojen alapuolelle. 
Erityisosaamista vaativan asiantuntijapalvelun ohella 
asiantuntijapalveluja on hankittu muun muassa tarvittavan 
henkilöstöresurssin riittämättömyydestä johtuen. Opetusvirasto pyrkii 
hyödyntämään kulutusanalyysia ja muuta saatavilla olevaa tietoa 
hankintojen suunnittelussa ja seurannassa. Hankitun 
asiantuntijapalvelun sisällön osalta tarkkaa tilastotietoa ei ole käytössä.

Opetusvirasto pitää hankintayhteistyön edistämistä muiden 
hallintokuntien kanssa lähtökohtaisesti hyvänä ja on valmis 
selvittämään yhteistyömahdollisuuksia. Hankintayhteistyö kapea-alaista 
erikoisosaamista vaativan asiantuntijapalvelun osalta voi kuitenkin 
osoittautua haasteelliseksi, mikäli eri hallintokuntien tarpeet eivät ole 
riittävän yhteneviä. Yhteishankintayksikön kilpailuttamat 
puitesopimukset olisivat yksi tapa tehostaa yleisemmin käytettävien 
asiantuntijapalvelujen hankintaa.

Sopimuksia tehdään opetusviraston useassa eri yksikössä ja 
opetuslinjoilla, eikä niiden hallintaa ole keskitetty tai luokiteltu 
systemaattisesti. Sopimuskantaa hallinnoidaan osastoittain ja 
yksiköittäin sopimusten yhteyshenkilöiden toimesta. Alkuperäiset 
asiakirjat säilytetään pääsääntöisesti mapeissa. Sopimusten hallinta 
keskitetysti ilman sähköistä työkalua on käytännössä hankalaa ja 
johtaa helposti siihen, että tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi 
kilpailuttamiseen, ei ryhdytä ajoissa.

Opetusvirasto on säännöllisesti ottanut esille sähköisen työnkalun 
välttämättömyyden muun muassa kaupungin tilintarkastajien kanssa 
käydyissä keskusteluissa. Loppuvuodesta 2011 käynnistyi 
hallintokeskuksen ja tietokeskuksen johdolla kaikkien hallintokuntien 
kesken yhteistyössä kartoitustyö, jonka tarkoituksena oli selvittää 
hallintokuntien erilaiset sopimustyypit ja niiden metatiedot sähköisen 
työkalun hankkimiseksi. Selvityksellä kerättiin tietoa muun muassa 
virastojen nykyisistä sopimushallinnan käytänteistä, tarpeista ja 
toiveista hankittavan sopimustenhallintajärjestelmän suhteen. 
Opetusvirasto lähetti omat tietonsa hallintokeskukseen 15.12.2011.

Opetusviraston toiveena on saada sopimustenhallintajärjestelmä, joka 
mahdollistaa sopimusten valmistelun mahdollisuuden suoraan 
järjestelmään sekä toimivan hälytysjärjestelmän, joka muistuttaa 
valmistelijaa keskeisistä sopimuksiin liittyvistä päivämääristä. 
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Sähköisen allekirjoituksen mahdollisuus olisi toivottava. Lisäksi 
järjestelmässä tulisi olla mahdollisuus metatietojen laajaan 
hyödyntämiseen, jolloin olisi käytettävissä useita erilaisia 
hakuperusteita muun muassa sopimustyypeittäin, voimassaoloajan 
perusteella, osastoittain/ yksiköittäin ja sopimuksen arvon perusteella. 
Opetusvirasto on ilmoittanut halukkuutensa hankittavan 
sopimustenhallintajärjestelmän pilotointiin.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Ritva Tuomi-Rautiainen, hallintotarkastaja, puhelin: 310 86297

ritva.tuomi-rautiainen(a)hel.fi
Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi
Susanna Sarvanto, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

susanna.sarvanto(a)hel.fi
Hannu Suoniemi, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86448

hannu.suoniemi(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 15.05.2012 § 91

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Lautakunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen kohdassa 1.6. 
Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät 
toimenpiteet, että

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

Liikuntavirasto on kehittänyt prosesseja ja tarkistanut menettelytapoja 
tilintarkastusraporttien pohjalta. Raporttien suositusten mukaan 
henkilökunnalle on järjestetty koulutusta ja ohjeistusta on tarkistettu. 
Liikuntavirasto on ottanut käyttöön mm. uuden kassa- ja 
kulunvalvontajärjestelmän.

Raportteja on käsitelty osastojen johtoryhmissä, kun niissä on ollut 
mainintoja ko. osastoa koskevista asioista. Tilintarkastusraporttien 
systemaattista käsittelyä ja korjaavien toimenpiteiden toimeenpanoa 
sekä seurantaa parannetaan.

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen kohdassa 2.5. 
Johtopäätöksiä sitovien tavoitteiden asettamisesta liikuntaviraston 
osalta että

-       liikuntaviraston tulee kehittää sitovia toiminnallisia tavoitteitaan 
siten, että ne tukevat toiminnan perustehtäviä ja strategiaa, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2009. Vastaavasti liikun-
taviraston tulee noudattaa sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
toteutumatietojen dokumentoinnista annettua ohjetta, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut vuonna 2010. 

Liikuntaviraston vuoden 2012 sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin on 
lisätty seuraavat liikuntaviraston toiminnan perustehtävää kuvaavat 
tavoitteet 

– Monitoimihalleissa (Töölön kisahalli ja Liikuntamylly) on 
yhteensä 700 aukiolopäivää

–       Maauimaloissa (Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat) on 
yhteensä 215 aukiolopäivää

– Tekojääradoilla (7 kappaletta) on yhteensä 630 
aukiolopäivää 

Liikuntatoimen toimintaa kuvaavat mittarit käyttötalouden osalta ovat 
viime vuosina toteutuneet hyvin. 2000-luvun aikana vuosittain on 
käyttömenoissa säästetty määrärahoja ja tulotavoite on ylitetty joka 
vuosi.

Liikuntatoimen tuottavuus on kehittynyt hyvin, myös verrattuna 
kaupungin muihin virastoihin. Suoritteet ovat säilyneet hyvällä tasolla, 
tosin erityisesti ulkoliikuntapaikkojen käyntikertoihin kesien ja talvien 
säätilalla on suuri merkitys, joka saattaa tuoda nousua tai laskua 
käyntikertoihin.

Asiakaskyselyjen perusteella liikuntapalveluita käyttävien asiakkaiden 
tyytyväisyys on hyvällä tasolla. Samoin helsinkiläisten asukkaiden 
yleinen tyytyväisyys liikuntapalveluihin suhteessa muihin julkisiin 
palveluihin on hyvä.

Liikuntatoimi on käynnistänyt vuonna 2011 uuden liikuntastrategian 
valmistelun, jonka viitekehyksenä käytetään Helsingin kaupungin 
vuosien 2009 - 2012 strategiaa. Valmistelu keskeytyi, koska 
kaupunginhallituksen esityksestä liikuntatoimesta tehtiin ulkopuolisen 
konsultin toimesta kokonaisselvitys. 

Tavoitteena on, että uusi liikuntastrategia valmistuu vuoden 2012 
aikana ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä tullaan esittämään Helsingin 
kaupungin vuosien 2013 - 2016 strategiaa. Tässä yhteydessä 
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kehitetään liikuntatoimen strategisia ja sitovia tavoitteita, niin että ne 
vastaavat paremmin koko kaupungin strategisia tavoitteita. Samalla 
kehitetään sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteumatietojen 
dokumentointia.

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen kohdassa 4.2.3 
liikuntatoimen omistajaohjaus, että

- kaupunginhallituksen konsernijaoston tulee selvittää 
Jääkenttäsäätiön omistuksessa olevien yhtiöiden yhdistämisestä 
syntyvät hyödyt ja haitat. 

- kaupungin omistajaohjausta liikuntakonsernin yhteisöissä 
tulee lisätä asettamalla niille yhteisiä toiminnallisia tavoitteita. 

- Töölön urheilukeskittymän alueella toimivien, kaupungin 
omistamien yhteisöjen ja liikuntaviraston tulee strategiaohjelman 
tavoitteen mukaisesti selvittää mahdollisuuksia toiminnalliseen ja 
hallinnolliseen yhteistyöhön. 

- kiinteistöviraston tulee selvittää Helsingin kaupungin 
omistamien liikuntapaikkojen sisältämä korjausvelka ja ottaa se 
huomioon toiminnan suunnittelussa. 

Esittelijä kannattaa sitä, että kaupungin omistajaohjausta 
liikuntakonsernin yhteisöissä tulee lisätä asettamalla niille yhteisiä 
toiminnallisia tavoitteita. Sama esitys on kaupunginhallituksen 
toimeksiannosta talous- ja suunnittelukeskuksen vuonna 2011 
tilaamassa ja ulkopuolisen konsultin Ramboll Management Consulting 
(RMC) toteuttamassa Helsingin liikuntatoimen kokonaisselvityksen 
loppuraportissa (30.11.2011).

Arviointikertomuksessa mainittuun Töölön urheilukeskittymään kuuluvat 
Olympiastadion, Sonera-Stadion, Helsingin jäähalli, Töölön kisahalli, 
Töölön pallokenttä, Eläintarhan urheilukenttä, Uimastadion ja Laakson 
ratsastusstadion.

Kaupunkisuunnitteluvirasto laati 1990-luvulla alueesta Eläintarhan 
keskusliikuntapuiston yleissuunnitelman, jota on toteutettu 1990- ja 
2000-luvuilla. Stadion-säätiö on esittänyt omissa suunnitelmissaan, että 
Olympiastadionin tonttia tulee laajentaa ja tätä aluetta tulee kehittää 
kokonaisuutena Olympiapuistoksi.

Töölön urheilukeskittymän alueella toimivat kaupungin omistamat 
yhteisöt ja liikuntavirasto tekevät toiminnallista yhteistyötä erilaisten 
tapahtumien yhteydessä. Liikuntaviraston henkilökunta vastaa Sonera-
Stadionin kentänhoidosta ja liikuntavirasto käyttää stadionin 12 puku-
huonetta, jotka palvelevat Töölön pallokentän käyttäjiä. Hallinnollinen 
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yhteistyö on liittynyt liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja 
avustuksiin.

Esittelijä pitää hyvänä, että kiinteistövirasto selvittää Helsingin 
kaupungin omistamien liikuntapaikkojen sisältämän korjausvelan ja 
ottaa sen huomioon toiminnan suunnittelussa.

Stadion-säätiö toteaa Helsingin liikuntatoimen kokonaisselvityksestä 
29.3.2012 antamassaan lausunnossa, että Stadion-säätiön tulorahoitus 
ei mahdollista kiinteistön vuosikorjauksia ja kiinteistö on 
kuntotutkimuksen mukaan erittäin huonossa kunnossa. 
Olympiastadionin uudistaminen on mainittu nykyisessä 
hallitusohjelmassa. Lisäksi Stadion-säätiön toteaa lausunnossaan, että 
säätiön hallintomallia on syytä tarkastella osana kaupunkikonsernia, 
mikäli Olympiastadionin uudistaminen toteutetaan suunnitellusti 
vuosien 2012 - 2018 aikana valtion ja kaupungin rahoituksella.

Liikuntavirasto on tehnyt hallinnoimistaan liikuntapaikoista useita 
kuntokartoituksia ja laatinut sekä toteuttanut niiden perusteella 
peruskorjauksia. Liikuntaviraston käytössä olevat vanhat 
olympiarakennukset on peruskorjattu 1990-luvulla, joten niiden 
peruskorjaus on jälleen ajankohtaista. Liikuntavirasto on esittänyt 
kuntokartoitusten perusteella tehtäviin liikuntapaikkojen 
perusparannuksiin lisää investointimäärärahoja, koska nykyisillä 
resursseilla ei pystytä toteuttamaan kaikkia välttämättömiä 
peruskorjaushankkeista. 

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen kohdassa 4.3.1 lasten 
ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy liikuntatoimen osalta, 
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. 

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

Liikunnanohjausosasto on ensimmäisen lasten- ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmakauden aikana tuottanut yhdessä helsinkiläisten 
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urheiluseurojen kanssa matalan kynnyksen harrasteliikuntapalveluita 
lähelle lasten ja nuorten arkea. Toiminnan tavoitteena on ollut parantaa 
lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia liikunnan 
harrastamisessa sekä edistää lasten osallisuutta ja autonomiaa omissa 
liikuntaharrastuksissaan. 

Vaikka lapset ja nuoret ovat jo nyt osallistuneet uuden tyyppisiin 
harrasteliikuntaryhmiin runsaslukuisesti, hyvinvointia edistävien 
laadukkaiden harrasteliikuntapalvelujen tuottaminen vaatii edelleen 
pitkäjänteistä kehitystyötä. Kumppaneiksi tarvitaan motivoituneita 
liikuntaseuroja ja järjestöjä, joilla on kiinnostusta ohjaajien 
hyvinvointiosaamisen lisäämiseen yhteistyön ja koulutuksen avulla. 
Seurayhteistyössä on lasten ja nuorten hyvinvointityön näkökulmasta 
katsottuna paljon käyttämätöntä potentiaalia, ja parhaimmillaan 
seurayhteistyö mahdollistaa liikunnanohjaajien työllistymisen 
kokopäivätoimisesti urheiluseuroihin.

Lasten ja nuorten sosiaalista integraatiota sekä suojaavia tekijöitä 
edistävien liikuntapalveluiden tuottaminen ja kehittäminen ei kuitenkaan 
ole mahdollista ilman jatkorahoitusta. Myös toiminnan laajentaminen 
vaatii lisäresursointia. Jatkorahoituksen ja lisäresursoinnin lisäksi 
virastojen välisen yhteistyön edelleen kehittäminen on tärkeää etenkin 
kohdennettaessa toimintaa erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja 
nuorille.

Kohdennettua toimintaa on järjestetty mm. huostassa oleville lapsille ja 
nuorille yhteistyössä lastensuojelun jälkihuollon erityispalveluiden 
kanssa. Opetusviraston kanssa yhteistyössä on järjestetty 
liikuntaryhmä 1. - 6. – luokkalaisille nivelluokan oppilaille, joilla on 
vaikeuksia toimia ryhmässä, ja joille on tehty lastenpsykiatrinen 
tutkimus. Lisäksi koulu- ja opiskeluterveyshuollon yksikön kanssa on 
kehitetty yhteinen painonhallintainterventiomalli painonhallinnassa 
tukea tarvitseville alakoululaisille lapsille ja heidän perheilleen. 
Toimintamallissa perheiden painonhallintaa tuetaan moniammatillisesti 
ryhmämuotoisin menetelmin. Myös harjaantumisopetuksessa oleville 
kehitysvammaisille oppilaille on järjestetty omia liikuntaryhmiä. 

Esittelijä näkee erittäin tärkeäksi, että myös LASU II-kaudella 
panostetaan lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen 
ehkäisyyn hyvinvointia tukevien vapaa-ajan harrastuspalvelujen avulla. 
Toiminnan vakiintuminen varmistetaan parhaiten lisärahoituksella, joka 
on lisätty liikuntatoimen vuosittaiseen käyttöbudjettiin.

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen kohdassa 4.7.2 
asiantuntijapalveluiden osto, että

- sivistys- ja henkilöstötoimen tulee lisätä 
hankintayhteistyötä samansisältöisten asiantuntijapalvelujen osalta. 
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-       laatutekijöiden ja -kriteerien määrittelyssä tulee tehdä yhteistyötä 
kaupunkitasolla ja hallintokuntien välillä parhaiden käytäntöjen 
oppimiseksi. 

- kehitteillä oleva kaupunkitasoinen 
sopimustenhallintajärjestelmä tulee ottaa käyttöön mahdollisimman 
nopeasti hallintokuntien hankintojen tehostamiseksi. 

Liikuntavirasto tekee hankintoja vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla. 
Yli puolet siitä kohdistuu liikuntapaikkojen rakentamiseen. Toinen 
merkittävä kustannuserä on liikuntapaikkojen kunnossapito.

Hankintojen ulkoisia toimittajia on hieman enemmän kuin kaupungin 
sisäisiä toimittajia. Suurimpia toimittajia ovat HKR-rakennuttaja, Stara 
ja Helsingin Energia.

Liikuntavirasto kilpailuttaa hankintoja Helsingin kaupungin ohjeiden 
mukaisesti ja kehittää yhteistyötä hankintakeskuksen ja kaupungin 
muiden virastojen kanssa. Liikuntavirasto noudattaa kaupungin 
hankintaohjeita ja käyttää kaupungin hankintapalveluita. Hankinnat on 
hajautettu osastoihin ja yksiköihin. Hankintavaltuudet on 90 henkilöllä 
ja hankintoihin liittyvät työnjohdolliset määräykset tarkistetaan 
vuosittain. Sähköistä Kosti-ostotilausjärjestelmää käyttää 125 
työntekijää.

Sähkön, lämmityksen ja veden kustannukset kasvavat jatkuvasti ja 
niiden suhteellinen osuus hankinnoista kasvaa.

Liikuntaviraston asiantuntijapalveluiden ostoihin käytettiin vuonna 2011 
yhteensä 1 348 691 euroa. Ylivoimaisesti suurin asiantuntijapalveluiden 
toimittaja oli Helsingin kaupungin taloushallintopalvelut liikelaitos, jonka 
osuus oli 662 130 euroa. Toiseksi suurin kaupungin sisäinen 
asiantuntijapalveluiden toimittaja oli MetropoliLab Oy, joka on 
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten omistama elintarvike-, vesi- 
ja ympäristönäytteitä tutkiva laboratorio. Se laskutti 
asiantuntijapalveluista 34 722 euroa.

Suurimpia ulkoisia asiantuntijapalveluiden toimittajia olivat 
tietotekniikan palveluyritykset Tieto Finland Oy 108 824 euroa ja Atea 
Finland Oy 72 713 euroa. Tietotekniikan kustannukset kasvavat 
jatkuvasti, kun uusia järjestelmiä otetaan käyttöön ja vanhoja uusitaan.

Liikuntavirasto on lisännyt tuki- ja asiantuntijapalvelujen hankintaa 
ostopalveluina liikuntaviraston ulkopuolelta, joka on lisännyt myös 
kustannuksia. Tietotekniikan käytön lisääntyminen ja kaupungin 
keskitetyt tukipalvelut lisäävät asiantuntijapalveluiden kustannuksia.
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Liikuntavirasto ottaa käyttöön kaupunkitasoisen 
sopimustenhallintajärjestelmän, kun se on valmistunut.

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen kohdassa 4.7.3 
liikuntaviraston vuokrasubventiot, että

- liikuntatoimen talousarvion perusteluosassa tulee esittää, 
miten paljon liikuntatoimi myöntää vuosittain avustuksia 
vuokrasubventioina suhteessa kiinteistöviraston määrittelemään 
markkinavuokraan. 

Helsingin kaupunki tukee liikuntayrityksiä subventoimalla niille 
toimitiloiksi vuokrattujen liikuntapaikkojen vuokria. Tämän vuokratuen 
kautta aktivoidaan ja tuetaan liikuntayrittäjiä ja luodaan liikuntapalveluja 
helsinkiläisille ilman, että liikuntatoimi tuottaisi itse näitä palveluja.

Kiinteistöviraston tulisi selvittää, ovatko sisäiset vuokrat määritelty 
oikealle tasolle. Liikuntavirasto maksaa kiinteistövirastolle sisäistä 
vuokraa liikuntayrityksille edelleen vuokratuista alueista noin 2,1 
miljoonaa euroa vuodessa. Liikuntavirasto perii liikuntayrityksiltä 
keskimääräin 50 prosenttia kaupungin sisäisen vuokran määrästä eli 
liikuntavirasto perii liikuntayrityksiltä vuokria noin 1 miljoonaa euroa 
vuodessa. Näin erotukseksi ja vuokrasubventioksi vuodessa tulee 
yhteensä noin 1 miljoona euroa.

Golfkenttien kenttäalueiden vuokrataso perustuu alun perin Paloheinän 
jokamiesgolfkentän rakentamisesta pidettyyn tarjouskilpailuun sekä 
Vuosaaren golfkentän perustamisen yhteydessä käytyihin 
neuvotteluihin. Rakennusoikeuden/rakennusmaan osalta vuokrat 
vastaavat liikuntapaikkarakentamisessa käytettyä kerrosalaan 
pohjautuvaa, subventoitua vuokratasoa. Samalla periaatteella on 
määritelty nyt myös Talin golfkentän vuokra. Espoossa sijaitsevan 
Luukin kentän vuokrataso on sovitettu Espoon vuokratasoon.

Arviointikertomuksessa on erheellisesti mainittu Vuosaaren golfkentän 
vuokran puolittamisesta siinä yhteydessä, kun kenttä vuonna 2007 
siirtyi kiinteistövirastolta liikuntaviraston hallintaan. Vuokran 
alentamiseksi tehtyä esitystä käsiteltiin liikuntalautakunnan 
kokouksessa 16.10.2007, jolloin Paloheinän jokamiesgolfkentän ja 
Vuosaaren golfkentän ulosvuokraushintojen todettiin olevan täysin 
rinnastettavissa toisiinsa. Myös rakennusmaan osalta vuokran todettiin 
vastaavan 50 %:lla subventoidun, kerrosalaan pohjautuvan 
rakennusmaan vuokraa. Lautakunta päätti, ettei hakemus antanut 
aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Liikuntatoimen talousarvion perusteluosassa voidaan jatkossa kertoa, 
miten paljon liikuntatoimi myöntää vuosittain avustuksia 
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vuokrasubventioina suhteessa kiinteistöviraston määrittelemään 
markkinavuokraan.

Käsittely

15.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Juuso Marno saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.16.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin: 310 87438

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 161

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle

vuoden 2011 arviointikertomuksen kohdista 1.6, 2.5, 4.3.1, 4.6.1, 4.6.2 
ja 4.6.3. seuraavan sisältöisen lausunnon.

1.6 Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät toimenpiteet

Sosiaalivirasto on kehittänyt systemaattisen menettelytavan tarkastus-
raporttien käsittelyä, niiden edellyttämien toimien koordinointia ja 
seurantaa varten. Tillintarkastajan väliraporteista laaditaan seuranta-
asiakirja, johon kootaan sosiaaliviraston huomiot sen toimintaan 
liittyvistä tarkastushavainnoista, korjaustoimenpiteiden vastuutaho, 
korjausten suorittamisen aikataulu ja suoritettujen korjausten 
seurantatiedot. Myös sisäisen tarkastuksen raporttien käsittely ja 
koordinointiprosessi on määritelty. 

Sosiaalivirastolla on käytössään suuri määrä kaupunkiyhteisiä 
tietojärjestelmiä, joiden ylläpito ja kehittäminen edellyttävät tiivistä 
yhteistyötä ohjelmistotuottajien, laitevalmistajien sekä talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston kanssa. Sosiaalivirasto 
kannattaa talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolin 
vahvistamista tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja 
koordinoimisessa. Sosiaaliviraston hyvät vaikutusmahdollisuudet tulee 
kuitenkin varmistaa kaupunkiyhteisiä ratkaisuja kehitettäessä, jotta sen 
toiminnan volyymi ja erityispiirteet otetaan huomioon. 

2.5 Johtopäätöksiä sitovien tavoitteiden asettamisesta 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B161CE8A9-3479-4872-B4F5-42C6B85C9E00%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B9115C6CF-2387-4BEE-81D7-2019B736FD59%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B9115C6CF-2387-4BEE-81D7-2019B736FD59%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B9115C6CF-2387-4BEE-81D7-2019B736FD59%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B9115C6CF-2387-4BEE-81D7-2019B736FD59%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B9115C6CF-2387-4BEE-81D7-2019B736FD59%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B9115C6CF-2387-4BEE-81D7-2019B736FD59%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B9115C6CF-2387-4BEE-81D7-2019B736FD59%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Sosiaalivirastossa sitovien tavoitteiden määrittelyn lähtökohtana ovat 
talousarvioehdotusta laadittaessa tehtävät strategiset valinnat. 
Sosiaalilautakunta esittää sitovat tavoitteet kaupunginvaltuuston 
vahvistettavaksi talousarvioesityksen yhteydessä.

Tilastoinnin asiantuntijat varmentavat sitovien tavoitteiden toteutumista 
todentavien tietojen saatavuuden. Toiminnallisten ja tilastotietoja 
koordinoivien yksiköiden välisellä vuoropuhelulla pyritään 
varmentamaan asiakastilanteissa syntyvien tietojen tarkkuutta. 

Sosiaalivirasto on edelläkävijä matriisilaskentamalliin perustuvan 
tuottavuuden mittaamisessa. Toimivan mallin kehittäminen vaatii 
lukuisten toimintojen erityspiirteiden mallintamista. Mitattavien 
palvelujen ja toimintojen sisältöjä sekä mittareita täsmennetään 
jatkuvasti kehittämistyön edetessä. 

4.3.1 Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy

Sosiaalilautakunta toteaa, että Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman (LASU) kaudella 2009–2012 nuoriso-, liikunta- 
ja kulttuuritoimi ovat lisänneet merkittävästi lasten ja nuorten 
ennaltaehkäisevää toimintaa erityisesti sosioekonomisesti heikommille 
alueille. Toiminta on rahoitettu kaupunginhallituksen LASU -hankkeelle 
myöntämällä erillismäärärahalla.

Toimintakauden 2013–2016 valmistelu on aloitettu. Kyseisten 
hallintokuntien tavoitteena on jatkaa vapaa-ajan toimintojen osalta 
aloitettua kehittämistyötä. Tavoitteena on muun muassa parantaa 
syrjäytymisvaarassa olevien lasten palveluohjausta sekä vahvistaa 
edelleen hallintokuntien keskinäistä yhteistyötä toiminnan 
toteuttamisessa, esimerkiksi 3-6 -luokkalaisten iltapäivien ja loma-
aikojen toimintaa lisäämällä. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintavelvollisuus 
perustuu lastensuojelulakiin. Vuosien 2013–2016 toimintakauden 
valmistelun yhteydessä on varauduttu jatkamaan Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman kaupunkitasoista koordinaatiota uudessa 
sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa.

4.6.1 Huostaanotot

Sosiaalilautakunta toteaa, että vuonna 2012 kotipalvelua on lisätty sekä 
omana toimintana että palvelusetelillä tuotettuna palveluna. Kotipalvelu 
on todettu erittäin hyväksi avohuollon tukitoimeksi. Lapsiperheiden 
varhainen tuki ja kotipalvelu ovat vuonna 2011 uusineet esitteensä. 
Palvelujen Internet-sivuja pidetään ajan tasalla ja muitakin 
tiedotuskäytäntöjä kehitetään.
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Päihdeongelmaisille lapsiperheille avattiin vuonna 2010 päivämuotoista 
perhekuntoutusta antava avokuntoutusyksikkö, jonka perheet ovat 
hyvin löytäneet. Lastensuojelu tekee myös yhteistyötä aikuisille 
palveluja antavien tahojen kanssa. Vuoden 2013 alusta toteutettava 
sosiaali- ja terveystoimen uudistus antaa yhteistyölle entistä paremmat 
mahdollisuudet.

Sosiaaliviraston sitovana tavoitteena on ollut sijaishuollon perhehoidon 
määrän lisääminen. Vuoden 2012 alusta perhehoito on ollut 
laitoshoitoon nähden ensisijainen ja jokaisen sijoituksen yhteydessä 
selvitetään perhehoidon mahdollisuus. Perhehoidon määrää on 
onnistuttu lisäämään. Tämän vuoksi sijaisperheisiin sijoittuu 
hoidollisesti haastavampia lapsia. Sijaisperheille tarjottavaa tukea 
lisätään, jotta perheet jaksaisivat hoitaa lapsia, ja jotta perheitä 
saataisiin myös jatkuvasti rekrytoitua lisää. Sosiaalivirasto ryhtyy myös 
aktiivisesti tarjoamaan lastensuojelulain antamaa mahdollisuutta hoitaa 
lasta läheisverkostossa ilman huostaanottoa, mikäli löydetään sopiva 
läheishuoltaja. 

Sosiaalivirasto vakiinnutti vuonna 2010 läheisneuvonpidon 
lastensuojelun työtavaksi. Läheisneuvonpitojen määrä on ollut koko 
ajan kasvussa ja työmuotoa kehitetään yhteistyössä palvelun käyttäjien 
kanssa.   

Sosiaaliviraston lastensuojelussa on noin 170 sosiaalityöntekijää, jotka 
työskentelevät vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. 
Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia ja työssä pysymistä tuetaan 
tarjoamalla kaikille mahdollisuus ryhmätyönohjaukseen sekä jatkuvalla 
työn kehittämisellä. Lastensuojelun rakennemuutoksilla selkeytetään 
avohuollon sosiaalityötä ja lisätään sosiaalityön hallittavuutta. Vuoden 
2012 aikana otetaan käyttöön sosiaalityön avohuollon uusi 
tiimirakenne, joka tukee lastensuojelutarpeen selvittämisen ja 
sosiaalityön suunnitelmallisuutta. Sosiaalityön hallittavuuden 
lisäämisellä pyritään myös vaikuttamaan sosiaalityöntekijöiden 
tavoitettavuuteen ja pysyvyyteen. 

4.6.2 Toimeentulotuki 

Sosiaalivirasto ottaa toimeentulotuen budjetoinnissa huomioon 
palvelun tarpeesta saatavilla olevat tiedot ja tilastolliset ennusteet. 
Taloustilanteen nopeiden muutoksien vaikutusten, mm. työttömyyden 
kehitys ja sosiaalitoimen asiakasmäärän kasvu, ennakointi on entistä 
haastavampaa samalla, kun kaupungin rahoituspohjan kaventuminen 
asettaa vaatimuksia sosiaaliviraston budjettitasapainon ylläpidolle.

Vuonna 2011 laadittiin ja hyväksyttiin sosiaaliasemien toiminnan 
kehittämissuunnitelma, jonka toteutus aloitettiin 1.1.2012. 
Sosiaaliasemat lakkautettiin ja perustettiin sosiaalityön, 
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sosiaaliohjauksen ja toimistojen palvelujen yksiköt. 
Uudelleenorganisoinnilla arvioidaan edistettävän nykyistä 
yhdenmukaisempien palvelujen saamista eri kaupunginosissa sekä 
työntekijäresurssien nykyistä tasapuolisempaa ja joustavampaa käyttöä 
kaupungin sisällä asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. 

Toiminnan kehittämissuunnitelmaan sisältyy myös neuvontapalvelujen 
kehittäminen. Suunnitelman mukaisesti sosiaalipalvelujen 
yleisneuvonta siirtyi 1.1.2012 alkaen S-infon vastuulle. S-info on 
edelleen kehittänyt asiakaslähtöisiä palveluja vuoden 2012 aikana mm. 
S-infon online-palvelun ja Facebook -sivustot. Toimistopalvelujen 
yksikkö aloitti 1.1.2012 maksatuksen keskitetyn puhelinneuvonnan, 
joka palvelee jokaisena työpäivänä klo 8.15 - 16.00. Sosiaaliasemilla 
huomattava osa puheluista koski toimeentulotuen maksua ja 
täytäntöönpanoa. Nämä uudet palvelut ovat mahdollistaneet sen, että 
ennen kaikkea sosiaaliohjauksessa ja sosiaalityössä on mahdollisuus 
lisätä asiakastapaamisia.

Sosiaalivirastossa on käynnissä Toimeentulotuen sähköisen asioinnin 
–hanke, joka toteutuessaan mahdollistaa asiakkaalle uusia kanavia 
saada palveluja ja neuvoja toimeentulotuesta yleisesti ja omasta 
asiakkuudesta. Sosiaalivirasto pitää tärkeänä, että uusia teknisiä 
asiakaspalveluratkaisuja otetaan käyttöön harkitusti. 
Takaisinsoittojärjestelmä on käytössä Espoon sosiaalitoimessa. 
Espoon sosiaalitoimen kokemuksia takaisinsoittojärjestelmän 
toimivuudesta on syytä arvioida ennen kuin vastaava järjestelmä 
otetaan käyttöön Helsingin sosiaalivirastossa. 

Sosiaalivirasto kehittää toimeentulotuen päätösten perusteluja 
selkeiksi. Niin sanottuun tapauskohtaiseen harkintaan perustuvassa 
toimeentulotuen päätöksessä perustelu kirjataan sekä myönteisessä 
että kielteisessä päätöksessä. Työntekijöitä tuetaan tässä tehtävässä 
täydennyskoulutuksella. 

Sosiaalilautakunta katsoo, että toimeentulotuen näkökulmasta 
pitkäaikainen toimeentulotukiasiakkuus ei suoranaisesti ole riski lapsen 
huostaanotolle. Huostaanoton perusteet ovat muut kuin perheen 
taloudelliset tekijät. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 
yksinhuoltajien syrjäytymisen estämiseksi hallitus kohdensi 1.1.2012 
alkaen yksinhuoltajien perusosiin korotuksen. Yksinhuoltajan perusosa 
nousi 1.1.2012 alkaen indeksikorotuksella (3,8 %), hallitusohjelman 
yleisellä korotuksella (6,0 %) ja tämän lisäksi yksinhuoltajien perusosan 
korotuksella (10 %). Näiden korotusten myötä yksinhuoltajan ja lapsen 
tai lasten perusosat ovat yhteensä vähintään 115 euroa (netto) 
korkeampi kuin vuonna 2011.  Mikäli yksinhuoltaja on pitkään 
toimeentulotuen saajana, täydentävää toimeentulotukea myönnetään 
yksilölliset tarpeet huomioon ottaen erityisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin. 
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Sosiaalilautakunta toteaa, että sosiaalialan henkilöstön 
kelpoisuusvaatimukset on kirjattu lakiin (laki sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005), ja että 
laissa edellytettyjä kelpoisuusvaatimuksia noudetaan henkilöstön 
rekrytoinnissa.

4.6.3 Sosiaaliviraston ostamien asiakaspalvelujen laadunvalvonta

Sosiaaliviraston tavoitteena on vuonna 2012 käynnistää ostopalvelujen 
riskienhallintaan, laadun seurantaan ja dokumentointiin liittyvän 
systemaattisen prosessin kehittäminen. Seurantaprosessin 
kehittäminen ja aikataulutus kytkeytyy sosiaali- ja terveystoimen 
yhdistymiseen vuoden 2013 alussa. 

Sosiaalivirasto edellyttää sopimustuottajilta lakisääteistä 
omavalvontasuunnitelmaa. Valviran määräysten mukaisesti 
omavalvontasuunnitelmien tulee olla valmiit viimeistään 1.9.2012. 
Kilpailutuksissa edellytetään jatkossa, että omavalvontasuunnitelma 
tulee esittää ennen sopimuksen allekirjoittamista. Muilta 
palveluntuottajilta se vaaditaan esitettäväksi vuosineuvottelujen 
yhteydessä.

Sosiaalilautakunta toteaa sosiaaliseen kuntoutuksen laadunvalvonnan 
osalta, että ostopalvelujen laatua on seurattu säännöllisesti mm. 
järjestämällä yhteistyökokouksia palveluntuottajien kanssa. Lisäksi on 
seurattu ostopalveluista saatua asiakaspalautetta. Havaitut 
kehittämiskohteet ovat yleensä korjaantuneet neuvottelemalla. 
Sosiaalinen kuntoutus on määritellyt laatukriteerit aina ostopalvelujensa 
kilpailutuksessa.

Sosiaalilautakunta toteaa vammaisten palvelujen valvontaan liittyen, 
että tulevat asiakaspalvelujen kilpailutukset toteutetaan palvelun laatua 
ja yhteistyötä korostavalla Tuke-fin mallin mukaisella innovatiivisella 
menetelmällä, joka jo itsessään haastaa palvelun tuottajat 
kiinnittämään entistäkin paremmin huomiota palvelujen laatuun. 
Menetelmään liittyy palvelun tuottajien tapaamisia ja yhteistä palvelun 
suunnittelua. Laadun valvontaohjelma sisällytetään palvelukuvauksiin 
ja palvelun tuottamisesta tehtäviin sopimuksiin.

Vammaisten henkilöiden yksilöllisten tarpeiden suuri kirjo asettaa 
edelleen suuria haasteita niin palvelujen hankkimiselle kuin palvelujen 
valvonnallekin. Palvelujen laatuvaatimukset perustuvat mm. STM:n 
julkaisemaan vammaisten asumispalvelujen laatusuosituksiin, 
kehitysvamma-alan neuvottelukunnan asumisen laatusuosituksiin sekä 
Valviran äskettäin julkaisemiin valvontaohjelmiin. Ostopalvelujen 
valvonnan tehostaminen kuuluu tärkeänä osana tekeillä olevaan 
palveluverkkosuunnitelmaan.
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Sosiaalilautakunta tarkentaa ruotsinkielisen sosiaalipalvelun osalta, 
että ostopalvelujen osuus palveluista on suurin kehitysvammahuollon, 
vanhuspalvelujen ja vammaispalvelujen osalla. Lisäksi ostetaan 
vähäisessä määrin muita perheiden palveluja. Muut ruotsinkieliset 
palvelut ovat sosiaaliviraston omaa toimintaa.  

Vammais- ja vanhuspalvelut tekevät yhteistyötä hyvien kokemusten 
vaihtamiseksi palveluasumisen ostopalvelujen laadunvalvonnasta. 
Sosiaalisen kuntoutuksen ja ruotsinkielisen sosiaalipalvelun tavoitteena 
on varmistaa riittävät valvontaresurssit.

Käsittely

15.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä lisäsi lausuntoehdotuksensa 4.3.1 Lasten ja 
nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy –nimisen luvun toisen, 
sanoilla ”Toimintakauden 2013-2016 valmistelu” alkavan kappaleen 
viimeisen virkkeen loppuun tekstin: ”esimerkiksi 3-6 -luokkalaisten 
iltapäivien ja loma-aikojen toimintaa lisäämällä”.

Merkittiin edelleen, että esittelijä lisäsi lausuntoehdotuksensa 4.6.1 
Huostaanotot –nimisen luvun kolmannen, sanoilla ”Sosiaaliviraston 
sitovana tavoitteena on ollut” alkavan kappaleen viimeisen virkkeen 
loppuun tekstin: ”mikäli löydetään sopiva läheishuoltaja”. 

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Jukka-Pekka Sorjonen, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 69888

jukka-pekka.sorjonen(a)hel.fi

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
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Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503
antti.rautiainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.05.2012 § 89

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoa on pyydetty tilintarkastuksen 
johdosta annettujen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä, toimialaa 
ylittävien hankkeiden osalta lasten ja nuorten yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen ehkäisemisestä sekä  asiantuntijapalveluiden ostosta.

1.6. Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät toimenpiteet

Arviointikertomuksen kohdassa selostetaan tarkastusmenettelyä ja 
raportointia. Lautakunta muistuttaa virastoja ja liikelaitoksia siitä, että 
niillä on velvollisuus ryhtyä viipymättä toimiin tilintarkastuksessa 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Lisäksi kohdassa kiinnitetään 
huomiota tietojärjestelmien kontrolliympäristöä koskeviin puutteisiin.  

Tarkastuslautakunta toteaa että, 

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

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

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että esitetyt suositukset on 
huomioitu sekä lisäksi pyritty huomioimaan raporteissa esitetyt muita 
virastoja ja liikelaitoksia koskevat suositukset ja ohjeet.

Kulttuurikeskus tekee johdonmukaisesti yhteistyötä talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston kanssa  tietojärjestelmien 
kehittämiseksi. 

Kaupunginkirjasto on pyrkinyt lisäämään ja parantamaan yhteistyötä 
kaupungin tietotekniikkayksikön kanssa liittyen järjestelmien 
muutoshallintoon.  Prosessien määrittelyssä ja hallinnassa on pyritty 
ottamaan huomioon kaupungin tietotekniikkaosaston ohjeet, niiltä osin 
kuin niitä on ollut saatavana.
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4.3.1. Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy

Arviointikertomus  kuvaa hyvin lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä kaikkia kaupungin toimijoita koskevana ilmiönä – 
yksikään hallintokunta ei voi vastata ongelmaan yksin. Arviot 15-24 
vuotiaiden syrjäytymisuhan alaisena olevien nuorten määrästä ovat 
vaihdelleet 15 000 nuoresta aina 100 000 nuoreen. 

Helsingissä on laadittu lastensuojelulain (417/2007) velvoittama 
suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa 
(LASU 2009-2012). Hankkeen toteuttamiseen on varattu kuuden 
miljoonan euron erillisbudjetti. Suunnitelman erääksi tavoitteeksi on 
otettu lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
(tavoite III). Tavoitteen kärkihankkeita ovat loma- ja vapaa-ajan 
toimintojen kehittäminen, koulujen kulttuurisuunnitelma sekä lasten ja 
nuorten osallisuusjärjestelmän kehittäminen.

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 kaupungintasoinen 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.

Kulttuuri ja kirjastolautakunta toteaa, että Helsingin kulttuurikeskus on 
ensimmäisellä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimikaudella 
(LASU 2009-2012)  järjestänyt erillisrahoituksen turvin loma-ajan 
toimintaa, kerhotoimintaa ja suunnitellut koulupäivän aikana tapahtuvaa 
kulttuuritoimintaa.

Jotta kulttuuritoiminnalla voidaan vaikuttaa syrjäytymisen ehkäisyyn, 
oleellista on palvelun käyttäjälle maksuttoman toiminnan tarjoaminen 
kaupungin alueilla, joilla osallistuminen taidetoimintaan on muita alueita 
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vähäisempää. Tämä vaatii erillisrahoituksen jatkumista tai vastaavien 
lisämäärärahojen osoittamista. 

Lähes yhtä merkittävää kuin varsinainen toiminnan järjestäminen on 
virastojen välisen yhteistyön lisääntyminen. Vapaa-ajan toiminnan ns. 
työrukkanen-työryhmä ja Koulujen kulttuurisuunnitelman (Kulttuuria 
kouluihin -hanke) työryhmät mahdollistavat jatkossakin lasten ja 
nuorten hyvinvointia tukevien palvelujen ja palveluun ohjaamisen 
kehittämisen yhteistyössä. 

Olemassa olevia palveluja tulisi tiedottaa kaupunkilaisille eri virastojen 
yhteisellä markkinoinnilla.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä, että tulevallakin LASU-
kaudella 2013-16 panostetaan lasten ja nuorten yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen ehkäisyyn ennaltaehkäisevien palvelujen – kuten 
hyvinvointia tukevien liikunta- ja kulttuuripalvelujen – avulla. Näitä tulisi 
tarjota sekä loma-aikoina, koulun jälkeisellä vapaa-ajalla että osana 
koulupäivää.

4.7.2. Asiantuntijapalveluiden osto

Arviointikertomuksen kohdassa arvioidaan asiantuntijapalvelujen 
ostoon liittyviä kysymyksiä. Kohdassa käydään mm. läpi 
hankintaperiaatteet ja virastojen hankintalinjaukset, 
asiantuntijapalvelujen hankintojen kustannukset ja kaupungin 
kulutusanalyysi 2011. Arviokertomuksen johtopäätösten mukaan 
asiantuntijapalvelujen ostojen sopimuskäytännöissä on vaihtelua.

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 sivistys- ja henkilöstötoimen tulee lisätä hankintayhteistyötä 
samansisältöisten asiantuntijapalveluiden osalta

  laatutekijöiden ja kriteerien määrittelyssä tulee tehdä yhteistyötä 
kaupunkitasolla ja hallintokuntien välillä parhaiden käytäntöjen 
oppimiseksi

 kehitteillä oleva kaupunkitasoinen sopimustenhallintajärjestelmä 
tulee ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti hallintokuntien 
hankintojen tehostamiseksi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että kulttuurikeskuksen osalta 
asiantuntijapalveluiden ostot ovat määrältään pieniä (157 551 euroa) ja 
jakaantuvat noin sataan erilliseen hankintaan. Eli yksittäiset hankinnat 
ovat reilusti alle kilpailutusrajan ja niitä tekevät useat eri toimipisteet ja 
toimijat. Suuri osa hankinnoista liittyy kiinteästi kulttuurin tuottamiseen 
ja paikallisiin toimijoihin, jolloin hankintayhteistyön lisääminen 
käytännön työn tasolla saattaa olla epätarkoituksenmukaista. 
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Kulttuurikeskus yhdenmukaistaa jo nyt - ennen kuin kaupunkitasoinen 
sopimusten hallintajärjestelmä on käytössä  - sopimusten hallintaa. 
Tämä tukee osaltaan kaupungin tason tavoitteiden toteutumista.

Kulttuurikeskus myös päivittää oman hankintaohjeensa yhteistyössä 
hankintakeskuksen kanssa vuoden 2012 aikana.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Tuulikki Koskinen, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32987

tuulikki.koskinen(a)hel.fi
Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000

veikko.kunnas(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 583

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle 
arviointikertomuksesta vuodelta 2011 seuraavan lausunnon:

1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikuttavuuden 
arviointi

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät 
toimenpiteisiin kaikkien arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien 
ja suositusten johdosta.

Kaupunginhallitus toteaa, että se tulee pyytämään hallintokunnilta 
selvityksen mihin toimenpiteisiin on ryhdytty arviointikertomuksessa 
esitettyjen epäkohtien ja suositusten johdosta. Selvitys tullaan 
toimittamaan kaupunginvaltuustolle.

1.6 Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät 
toimenpiteet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4870EC94-AE87-4C01-AC27-55EBA165FF11%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4870EC94-AE87-4C01-AC27-55EBA165FF11%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4870EC94-AE87-4C01-AC27-55EBA165FF11%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4870EC94-AE87-4C01-AC27-55EBA165FF11%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4870EC94-AE87-4C01-AC27-55EBA165FF11%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4870EC94-AE87-4C01-AC27-55EBA165FF11%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B4870EC94-AE87-4C01-AC27-55EBA165FF11%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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- 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.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että 
virastojen ja liikelaitosten tulee ryhtyä viivyttelemättä korjaaviin 
toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien poistamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa tietotekniikan ohjauksesta, että kaupungin 
nykyisessä johtamisjärjestelmämallissa ja vahvojen hallintokuntien 
periaatetta noudatettaessa vastuut ovat linjaorganisaatiossa. 
Johtosääntöjen perustella virastojen päälliköillä on vastuu omista 
organisaatioistaan. 

Tietotekniikan kehittämiseen ja ohjaukseen on käytettävissä 
talousarvion ohjausvälineet eli talousarvion laatimis- ja 
noudattamisohjeet ja kaupunginvaltuuston päätös talousarviosta. 
Kaupunginhallitus on myös 30.1.2012 hyväksynyt Helsingin kaupungin 
tietotekniikkaohjelman vuosille 2012–2014.

Tietotekniikkaohjelmaan sisältyy kaupunkiyhteisen tietohallinnon 
ohjausmallin täsmentäminen. Kehittämisessä ohjauselimien rakenne ja 
roolit uudistetaan, kokonaisarkkitehtuurijohtamista vahvistetaan, 
hankeohjausta ja hankejohtamista parannetaan ja kaupunkiyhteisiä IT-
palveluja laajennetaan. Tietohallinnon kaupunkiyhteiset ohjauselimet 
ovat kaupunginjohtajan johtama kaupungin tietotekniikkaohjelman 
koordinointiryhmä, rahoitusjohtajan johtama tietohallinnon 
hankeohjausryhmä ja tietotekniikkapäällikön johtama 
tietohallintopalvelujen ohjausryhmä.

Tietotekniikkaohjelmaan sisältyvä ohjauksen kehittäminen sisältää 
arviointikertomuksen suosituksen suuntaisen kehittämisen. Ohjelmaan 
liittyen on jo käynnissä tietotekniikan ohjausta kehittävä 
valmennusohjelma. Tietotekniikkaohjelman 2012–2014 toteuttamisen 
edetessä talous- ja suunnittelukeskus valmistelee tarvittaessa 
toimenpide-ehdotuksia ohjauksen kehittämiseksi.

Tietotekniikan ohjaukseen sekä organisaatioiden välisiin vastuisiin ja 
tehtäviin liittyvät muutokset tulee valmistella osaksi seuraavan 
valtuustokauden strategiaohjelmaa. Samassa yhteydessä tulee 
tarkastella tietotekniikan ohjauksen uudistamistarpeiden vaikutukset 
johtamisjärjestelmän uudistamiseen sekä kuvata sisäiseen 
valvontajärjestelmään mahdollisesti tehtävät muutokset vastaavasti.
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2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

2.5 Johtopäätöksiä sitovien tavoitteiden asettamisesta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- liikuntaviraston tulee kehittää sitovia toiminnallisia tavoitteitaan siten, 
että ne tukevat toiminnan perustehtäviä ja strategiaa, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2009. Vastaavasti 
liikuntaviraston tulee noudattaa sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
toteutumatietojen dokumentoinnista annettua ohjetta, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut vuonna 2010.

- sosiaaliviraston tulee kiinnittää enemmän huomiota tavoitteidensa 
sisällön ja mittaamisen tarkkuuteen.

- asuntotuotantotoimiston mahdollisuuksia toteuttaa MA-ohjelman 
vaativia tuotantotavoitteita tulee parantaa hallintokuntarajat ylittävillä 
prosesseilla tonttitarjonnan turvaamiseksi.

- lasten ja nuorten palveluiden, tilahallinnon ja tietotekniikan tavoitteista 
on muodostettava useampaa virastoa koskevia sitovia tavoitteita.

- talousarvion investointien toteutumisen seuranta on tehtävä samalla 
tarkkuustasolla kuin alkuperäinen talousarvio.

Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntavirasto on käynnistänyt vuonna 
2011 uuden liikuntastrategian valmistelun, jonka viitekehyksenä 
käytetään Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa vuosille 2009–2012. 
Tavoitteena on, että uusi liikuntastrategia valmistuu vuoden 2012 
aikana ja toimenpiteet sisällytetään Helsingin kaupungin 
strategiaohjelmaan vuosille 2013–2016. Tässä yhteydessä kehitetään 
liikuntatoimen sitovia toiminnallisia tavoitteita niin, että ne ovat 
johdettavasti paremmin koko kaupungin yhteisistä tavoitteista. 

Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntavirastossa tulee kehittää 
tarkastuslautakunnan toteamuksen mukaisesti sitovien toiminnallisten 
tavoitteiden kuvausta ja dokumentointia.

Kaupunginhallitus toteaa sosiaaliviraston tavoiteasetannasta, että 
tilinpäätöksen 2011 yhteydessä on tehty joitakin huomioita talousarvion 
sitovista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista sekä 
toiminnallisten tavoitteiden dokumentoinnista ja tarve on tunnistettu.

Kaupunginhallitus toteaa, että MA-ohjelman kaupungin omaan 
tuotantoon liittyvien tavoitteiden toteutumisesta vastaavia keskeisiä 
hallintokuntia ovat asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnitteluvirasto 
ja kiinteistövirasto. Tälläkin hetkellä on yhteistyökäytännöt, joissa 
otetaan kaavoitusvaiheessa huomioon tonttitaloudelliset seikat kuten 
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pysäköinti, tehokkuus ja kaavamääräykset ja myöhemmin tontin 
varauksissa ja niitä luovutettaessa ATT:n tuotannolle soveltuvan 
tonttitarjonnan. Tontinluovutuksessa on otettava huomioon ATT:n 
tarpeiden lisäksi muun monipuolisen asuntotuotannon tarvitsemat 
tontit. Lisäksi kaupungin omistamien tonttien luovutuksessa tulee ottaa 
huomioon vuokrauksista ja myynneistä saatavat tulot.  

Kaupunginhallitus toteaa, että erityisesti tulevalla strategiakaudella ja 
talousarvioissa tulee ohjata strategian avulla virastojen 
tavoiteasetantaa siten, että useampia virastoja koskevia sitovia 
tavoitteita tulee mm. edellä mainittuihin aihealueisiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että investointeja seurataan alkuperäisen 
talousarvion tasolla. Vuosineljänneksittäin julkaistavissa ennusteissa 
on selkeämpää esittää investoinnit talousarvioluvuittain kuin 
talousarvion kohta- tai alakohtatasolla. Tekstiosassa on olennaisimpia 
investointeja ja hankkeita käsitelty tarkemmalla talousarvion kohta -
tasolla ja esitetty mahdolliset talousarvion poikkeamat.

2.6 Suurten kaupunkien sitovat vuositavoitteet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sitovat toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa nykyistä selkeämmin 
strategiaohjelman tavoitteista, kuten tarkastuslautakunta on suositellut 
vuonna 2010.

- hallintokuntien tulee pyrkiä lisäämään sitovien toiminnallisten 
tavoitteidensa merkittävyyttä.

- sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden välistä yhteyttä 
tulee vahvistaa.

- luottamushenkilöiden osallistumista tavoitteiden asettamiseen tulee 
vahvistaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että se on mm. talousarvion laatimisohjeissa 
ja muissa kannanotoissaan korostanut toiminnallisten tavoitteiden 
yhteyttä strategiaohjelmaan. Nykyinen valtuuston päättämän 
strategiaohjelman menettely on jo lisännyt hallintokuntien tavoitteiden 
valmistelun yhteyttä valtuuston päättämään strategiaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
määrittelyssä merkittävyyden arviointi ja lisääminen ei ole 
yksiselitteinen tehtävä. Tavoitteiden asettamisessa virastoissa ja 
liikelaitoksissa tehdään valmistelu pohjautuen mm. lainsäädäntöön, 
muihin kansallisiin linjauksiin sekä kaupunginvaltuuston ja 
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kaupunginhallituksen päätöksiin. Sitovista tavoitteista päätettäessä 
niiden merkitys arvioidaan ensin lauta- ja johtokunnissa, sitten 
kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Merkittävyyden 
arviointi tapahtuu useassa vaiheessa ja on perusteltua olettaa, että 
talousarvioon sisältyvät tavoitteet ovat käyneet läpi huolellisen 
ennakkoarvioinnin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että sitovien toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden yhteyttä on vahvistettu mm. arvioimalla toimenpiteiden 
tuottavuusvaikutuksia talousarviossa.

Kaupunginhallitus toteaa, että luottamushenkilöt osallistuvat 
tavoitteiden asettamiseen niin kaupunki- kuin lautakuntatasolla 
talousarvioprosessin useassa eri vaiheissa: mm. valtuuston 
lähetekeskustelu, kaupunginhallituksen talousarvio-ohjeistus, lauta- ja 
johtokuntien valmistelevat seminaarit, lauta- ja johtokuntien 
talousarvioehdotuskäsittely, kaupunginhallituksen talousarviokäsittely 
ja kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely.

3. Kaupungin talouden arviointi

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- talouden tila on saatu kohenemaan veroprosentin korotuksen avulla. 
Samalla kuitenkin velkaantuminen lisääntyi. Toimintamenojen kasvua 
on saatu hillittyä.

- talouden haasteet ovat niin merkittäviä, että toimintamenojen kasvu 
tulee saada pysähtymään. Tämä voidaan toteuttaa vain poliittisella 
tasolla, arvioimalla uudelleen palvelutuotannon volyymia, sisältöä, 
rakennetta ja tuottamistapoja.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuonna 2011 kaupungin 
toimintamenojen kasvua saatiin hillittyä selvästi edellisten vuosien 
tasosta. Kaupungin nettolainanotto oli 115 milj. euroa korkean 
investointitason vuoksi. Nettolainanotto oli kuitenkin selvästi pienempää 
kuin vuosina 2010 ja 2009.

Vuonna 2012 on tavoitteena jatkaa vuonna 2011 toteutunutta matalaa 
toimintamenojen kasvun tasoa. Vuoden 2012 talousarvio lähtee 
voimassa olevan strategiaohjelman mukaisesta tavoitteesta, että 
kaupungin toimintamenojen kasvu ei ylitä kustannustason nousua. 
Vaikka menotaso vuonna 2012 toteutuisikin talousarvion tasolla, niin 
tällöinkään ei kuitenkaan tulla pääsemään koko strategiakauden osalta 
kyseiseen tavoitteeseen. Lisäksi ennakkotiedot talousarvion 
toteutumisesta vuoden 2012 osalta viestivät siitä, että eräissä 
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määrärahakohdissa talousarvion taso tullaan ylittämään ja siten 
strategiakauden 2009–2012 toimintamenokasvutavoitteen 
toteutuminen näyttää entistäkin epätodennäköisemmältä.

Edelleen vuoden 2013 talousarvion raamin lähtökohtana on 
toimintamenojen osalta strategiaohjelman mukainen tavoite. Raamin 
mukaan vuoden 2013 kaupungin yhteenlasketut toimintamenot 
kasvavat +2,2 %. Vuodelle 2013 ennakoitu kustannustason nousu sekä 
väestönkasvu huomioiden tähän menokasvutasoon sisältyy yhteensä 
noin prosenttiyksikön suuruinen tuottavuusoletus.

Vuodesta 2013 eteenpäin kaupungin talouden tasapainon 
saavuttamisessa on edelleen avaintekijänä toimintamenokasvun 
pitäminen matalana. Talouden tasapainotavoitteet tuleville vuosille 
sekä tavoitteisiin pääsemiseksi käytettävät keinot tullaan 
määrittelemään vuosien kaupungin 2013–2016 strategiaohjelmassa.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että vaikka tarkastuslautakunta toteaa, 
että toimintamenojen kasvu tulee saada pysähtymään palveluja 
arvioimalla, sisältyy silti myös arviointikertomukseen useita kehotuksia 
määrärahojen turvaamisesta (kohdat 4.3.1 lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden laajentaminen, 4.3.2 
kiinteistöviraston resurssit, 4.5.1 viheralueiden rakentaminen, 4.6.1 
kotipalvelujen saatavuus, 4.6.4 kouluterveydenhuollon lääkärit, 4.7.1 
koulupudokkuutta ehkäisevät toiminnot). Arviointikertomukseen ei 
sisälly yhtään ehdotusta määrärahojen vähentämiskohteista.

4. Toiminnan arviointi

4.1 Kaupunkitasoiset arvioinnit

4.1.1 Johtamisen strategian toteutuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- lähitulevaisuudessa talouden heikentymisen sekä toimintaympäristön 
muutosten ja monimutkaisuuden vuoksi johtamistaidossa tulee 
korostumaan kokonaisuuksien hallinta. Tämä tulee ottaa huomioon 
johtajien rekrytoinnissa ja koulutuksessa.

- johtamista tulee vahvistaa siten, että kaupunginjohtaja ja 
apulaiskaupunginjohtajat ohjaavat toimialarajat ylittäviä prosesseja ja 
seuraavat niiden toteutumista. Näiden prosessien johtamiseen tulee 
kytkeä myös luottamuselimet.

- kaupungilla tulee olla ennakoivaan henkilöstöpolitiikkaan liittyvä 
varautumissuunnitelma johtajien eläköitymistä varten.
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Kaupunginhallitus toteaa, että kaikessa johtamiskoulutuksessa ja -
valmennuksessa korostetaan johtamisen kokonaisvaltaisuutta ja 
verkostojen hyödyntämisen tärkeyttä. Hallintokuntarajat ylittävien 
prosessien tunnistaminen ja yhteistyöstä sopiminen on kuluvan 
strategiakauden tärkeitä painopisteitä.  Viime vuonna toteutettiin 
virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden koko vuoden kestänyt 
ohjelma, jonka keskeinen teema olivat juuri hallintokuntarajat ylittävät 
prosessit. Tämä näkökulma on otettu huomioon kuluvan vuoden 
tulospalkkiojärjestelmissä.

Kaupungin hallinnossa sovellettavassa tulosjohtamisen määritelmässä 
korostetaan kokonaisuuksien hallintaa: Helsingin hallinnossa 
tulosjohtamisella tarkoitetaan toiminnan kokonaisvaltaiseen 
tarkasteluun, tuloksellisuuteen ja yhteistyöhön perustuvaa 
johtamistapaa. Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeissa 
todetaan, että hallintokunnissa jatketaan, vuosina 2008–2009 
suoritettujen johtamisen ja suorituskyvyn itsearvioinnin tuloksena 
määriteltyjen kehittämishankkeiden läpivientiä. Tavoitteena on myös, 
että virastot ja laitokset tekevät EFQM-pohjaisen itsearvioinnin kerran 
valtuustokaudessa. Seuraava kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailu 
järjestetään vuonna 2012 osana Laatukeskuksen Excellence Finland -
kehitysohjelmaa. Kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailussa ja 
itsearvioinneissa käytettävä EFQM-malli on viitekehys, jota voidaan 
käyttää kokonaiskuvan muodostamiseksi organisaatiosta.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että 
johtamista tulee vahvistaa siten, että kaupunginjohtaja ja 
apulaiskaupunginjohtajat ohjaavat toimialarajat ylittäviä prosesseja ja 
seuraavat niiden toteutumista. Toimialarajat ylittäviä prosesseja on 
kehitetty vuosina 2010 – 2011 toteutetussa ylimmän johdon 
valmennuksessa ”Tulevaisuuden palvelujen johtaminen”.  
Hallintokuntien välistä yhteistoimintaa on edistetty toimialarajat 
ylittävien prosessien osalta vuonna 2012 johtajiston 17.8.2011 ja 
5.10.2011 tulospalkkiojärjestelmistä tekemien päätöksen mukaisesti. 
Päätösten mukaan tulospalkkiojärjestelmiin integroitiin mukaan viisi 
toimialarajat ylittävää prosessia. Myös prosessien omistajuus 
määriteltiin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin johtamisjärjestelmän 
kehittämistä tulee edelleen jatkaa huomioiden toimialarajat ylittävät 
prosessit ja niiden johtaminen. Tähän kuuluu mm. selkeiden johtamis- 
ja ohjausroolien sekä vastuiden määrittely. Ennen kuin voidaan ryhtyä 
ohjaamaan ja seuraamaan esimerkiksi tarkastuslautakunnan 
mainitsemia toimialarajat ylittäviä prosesseja, tulee ne tunnistaa ja 
määritellä. 
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Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotukset kaupungin 
johtamisjärjestelmän kehittämiseksi valmistellaan osana seuraavan 
valtuustokauden strategiaohjelmaa. Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, 
että samalla voidaan määritellä luottamuselinten rooli sekä foorumit 
toimialarajat ylittävien prosessien johtamisessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskus on laatinut virastojen ja 
liikelaitosten käyttöön henkilöstötarpeiden ennakoinnin välineen, jota 
on jo sovellettu kaikissa hallintokunnissa. Ennakoinnin kohteena ovat 
kaikki henkilöstöryhmät, myös esimiesasemassa olevat. 
Henkilöstösuunnittelu on toistaiseksi ollut virasto- ja liikelaitoskohtaista. 
Tulevalla strategiakaudella on tarkoitus hyödyntää ennakoinnin tuloksia 
koko kaupunkia koskevan henkilöstösuunnitelman laatimiseksi. Tämä 
suunnitelma sisältää myös esimieskuntaa koskevia kannanottoja.

4.1.2 Tuottavuuden mittaaminen ja tuottavuuskehitys

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen 
on tärkeää, mutta myös palvelujen laatu ja vaikuttavuus on turvattava. 
Tästä syystä virastojen ja liikelaitosten tulee pyrkiä tuloksellisuutta 
laajemmin kuvaavien tuottavuusmatriisien kehittämiseen.

- tuotos-panos -mittaria käyttävien hallintokuntien tulee raportoida 
tilinpäätöksessä tuottavuuskehityksen lisäksi palvelun laatua ja 
vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden muutokset.

- talous- ja suunnittelukeskuksen tulee päivittää tuottavuuslaskentaa 
koskeva vuoden 1990 ohje ja julkaista yleispiirteinen ohje 
matriisilaskennasta.

- virastojen ja liikelaitosten on kuvattava tuottavuustietojen esittämisen 
yhteydessä, mistä tekijöistä tuottavuusmittari koostuu.

- virastojen ja liikelaitosten tulee esittää myös tuottavuutta heikentävät 
tekijät siinä tapauksessa, että tuottavuuden arvioidaan laskevan.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin toiminnan tuottavuuden ja 
taloudellisuuden parantaminen on keskeinen ja strategiaohjelman 
mukainen tavoite. Tuloksellisuutta laajemmin kuvaavien 
tuottavuusmatriisien kehittämistä on tehty talous- ja 
suunnittelukeskuksen johdolla valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallitus toteaa, että tilinpäätöksessä palvelujen laatua ja 
vaikuttavuutta raportoidaan ensisijaisesti sitovien toiminnallisten 
tavoitteiden avulla.  Talousarvion sitovien ja muiden tavoitteiden tulisi 
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sisältää riittävällä tasolla palvelujen laatua ja vaikuttavuutta kuvaavat 
mittarit.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja on 
johtajistokäsittelyssä päättänyt 30.11.2011 tuottavuuden mittaamisesta. 
Kaupungin virastojen ja liikelaitosten sekä niiden toimintojen 
tuottavuuden mittaamisessa käytetään kullekin virastolle ja 
liikelaitokselle parhaiten sopivaa

tuottavuuden mittaamistapaa. Mittaamistavat ovat: (1) suoritepohjainen 
tuotos/panos – laskenta, (2) jalostusarvolaskenta, (3) 
monimuuttujamalliin perustuva matriisilaskenta ja (4) 
asiantuntijaorganisaation monimuuttujamalliin perustuva 
matriisilaskenta. Päätöstä tehtäessä matriisipohjaista tuottavuuden 
mittaamista oli kehitetty sosiaalivirastossa, rakennusviraston 
pysäköinninvalvonnassa, nuorisoasiainkeskuksessa, 
ympäristökeskuksessa ja kulttuurikeskuksessa. Osa virastoista ja 
liikelaitoksista on katsonut, että vanha tuottavuuden mittaamistapa 
tuotos/panos on edelleen perusrakenteeltaan riittävä. Laskentaan 
sisältyviä suoritteita ja niiden välisiä painoarvoja on ajantasaistettu.

Kaupunginhallituksen 26.3.2012 hyväksymiin talous- ja 
suunnittelukeskuksen valmistelemiin talousarvion 2013 laatimisohjeisiin 
sisältyy kaupunginjohtajan tuottavuuden mittaamispäätöksen mukainen 
ohjeistus. Laatimisohjeiden mukaisesti talous- ja suunnittelukeskus 
laskee kaupunkikohtaisen tuottavuuskehityksen vuosittain vuodesta 
2012 alkaen. 

Tuottavuuden mittaamisen kehittämisessä on otettu askel 
yksilöllisemmän kehittämisen suuntaan.  Valittu linja painottaa 
valmennusta ja konsultointia. Tuottavuuden mittaustapojen edelleen 
jatkuvasti kehittyessä kirjallinen opas tai ohje ei pysy ajan tasalla. 
Matriisilaskennasta on talous- ja suunnittelukeskuksen tilaamana ja 
Oiva Akatemian avustamana järjestetty useita valmennustilaisuuksia 
muuttuvine esimerkkeineen. Tässä jatkuvan kehittämisen tilanteessa 
on katsottu, että valmennustilaisuuksien luentokalvot sekä 
mittaamisesta tehtyjen julkaisujen ja myös tulevien väitöskirjojen 
suomenkielinen materiaali on riittävä. Lisäksi talous- ja 
suunnittelukeskuksen asiantuntijat konsultoivat virastoja ja liikelaitoksia 
mittaamisen kehittämisessä.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että se tulee edelleen vuosittaisissa 
talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeissa tarkentamaan 
tuottavuuden mittaamisen ja tuottavuuden parantamisen ohjeistusta 
sekä tuottavuuden kehittymisen seurantaa.
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Kaupunginhallitus toteaa, että virastojen ja liikelaitosten on kuvattava 
tuottavuustietojen esittämisen yhteydessä myös talousarviossa 
riittävällä tarkkuudella mistä tekijöistä tuottavuusmittari koostuu.

Kaupunginhallitus toteaa tuottavuutta heikentävien tekijöiden 
esittämisestä, että hallintokuntien tehdessä vuonna 2011 esityksiä 
tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelmaan sosiaalivirasto ja opetusvirasto 
esittivät euromääräisen arvion eräiden toimenpiteiden vaikutuksesta 
tuottavuuden heikentymiseen. Kaupunginhallitus toteaa, että 
tuottavuutta laskevat tekijät tulee esittää päätöksentekijöille 
päätösesityksen perusteissa.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kuten arviointikertomuksen sivulla 
28 todetaan, sekä kaupungin että kansallisella tasolla suurin haaste on 
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä opetuksen heikko 
tuottavuuskehitys. Kaupungin toiminnassa on olennaista löytää keinoja 
suurten palvelualojen tuottavuuden lisäämiseen ja mittaamisen on 
palveltava tätä päämäärää. Sama haaste on koko kuntakentällä, sillä 
tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien 
koulutuksen ja terveydenhuoltopalveluiden kokonaistuottavuus heikkeni 
vuonna 2010.

4.1.3 Helsinki-Vantaa -selvityksen tulosten hyödyntäminen 
hallintokunnissa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- virastojen ja liikelaitosten tulee käynnistää Helsinki-Vantaa -
selvityksen perusteella annetuissa lausunnoissaan esittämänsä 
kehittämistoimenpiteet opetustoimen esimerkin mukaisesti. Myös 
yksittäistä sektoria koskeva kehittäminen on tärkeää.

- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan ja vastuuvirastojen tulee käynnistää 
asuntotuotannon, kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi 
hallintokuntien välisiä yhteishankkeita Vantaan parhaiden käytäntöjen 
mukaisesti.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 14.12.2011 
käsittelemässä aineistossa koskien Helsinki-Vantaa-selvityksen 
hyödyntämistä kaupungin toiminnan kehittämisessä käytiin läpi 
yksityiskohtaisesti vertailun tulokset ja mahdollisuudet hyödyntää niitä. 
Kaupungin eri hallintokunnat jatkavat palvelujen kehittämiseksi 
yhteistyötä niin Vantaan kuin muiden kaupunkien kanssa sekä 
virkamies että luottamushenkilötasolla. 
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Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suosituksiin ja näkee 
tärkeänä kehittää ja nopeuttaa kokonaisprosessia kaavoituksesta 
tontinluovutukseen. Prosessin kehittämisessä tulee ottaa huomioon 
laadullisten tekijöiden ohella tontinluovutuksesta saatavat vuokra- ja 
myyntitulot.

4.1.4 Kaupungin henkilöstömäärän kehitys

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- henkilöstömäärän kasvun hillitsemiseksi tulee lisätä työn tuottavuutta, 
tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta parantavia toimia, kuten 
toimivan informaatio- ja viestintäteknologian hyödyntämistä, 
toimintamallien uudistamista ja työhyvinvointiin panostamista.

- henkilöstökeskuksen tulee seurata, onko palkkasumman kehitys 
yleisen ansiotason nousun sekä tasa-arvoa edistävien palkkaohjelmien 
mukaista. Poikkeamille on oltava perustelut.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan kannanottoon 
henkilöstömäärän kasvun hillitsemisestä. Henkilöstökeskuksessa 
meneillään oleva HR-tietojärjestelmähanke ja siihen liittyvä HR-
prosessien yhtenäistäminen luovat omalta osaltaan mahdollisuuksia 
HR-toiminnoissa sekä siihen liittyvissä oheistoiminnoissa tarvittavien 
työpanosten vähentämiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin palkkasumman kehittymistä 
tulee verrata ensisijaisesti kunta-alan palkkakehitykseen. 
Henkilökuntarakenteen eroavuuksista johtuvista syistä siitä voi olla 
perusteltuja poikkeamia. Naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien 
palkkausjärjestelyjen edistäminen kuuluu osaksi virastojen ja 
liikelaitosten palkitsemisohjelmien kokonaisuutta.

Palkkasumman kehityksen seurannan välineitä kehitetään talous- ja 
suunnittelukeskuksen, henkilöstökeskuksen ja taloushallintopalvelu -
liikelaitoksen yhteistyönä.

4.1.5 Työhyvinvointi

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- henkilöstökeskuksen tulee kehittää kaupungilla käytössä olevia 
palkitsemisen periaatteita ja menettelytapoja, koska henkilöstö on niihin 
vähiten tyytyväinen.
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- henkilöstökeskuksen ja Oiva Akatemian tulee järjestää esimiehille ja 
työntekijöille koulutusta työpaikkakiusaamisen tunnistamiseksi ja 
ehkäisemiseksi.

- työpaikkakiusaamisen tilaa kaupungilla tulee kartoittaa ja seurata 
tarkemmin. Henkilöstökeskuksen tulee kehittää keinoja kiusaamiseen 
puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että vaikka palkitsemista koskeva kysymys 
saa matalan arvon työhyvinvointikyselyssä, on vaikea arvioida, onko 
Helsingin kaupungin henkilöstö palkitsemiseen muiden kuntien 
henkilöstöä tyytymättömämpää. Helsingissä on käytössä useita 
sellaisia palkitsemiskeinoja, joita muualla kuntasektorilla käytetään 
hyvin vähän. Näitä ovat esim. tulospalkkiot ja kannustuslisät.

Palkitsemista on kehitetty strategiaohjelmassa määritellyllä tavalla. 
Tavoitteiden toteuttamiseen sidotun ja yksilöllisiä vaihtoehtoja tarjoavan 
palkitsemisen kehittämistä jatketaan edelleen. Työhyvinvointikyselyssä 
seurataan erityisesti myös sitä, miten oikeudenmukaiseksi henkilöstö 
kokee palkitsemisen.

Epäasiallisen kohtelun torjumiseksi on valmisteltu monipuolinen 
toimenpideohjelma. Ohjelmaan sisältyy muun muassa vuonna 2011 
uudistettu ”Helsingin Hengessä – sopua ja sovittelua” - opas, joka 
sisältää kaupungin toimintaohjeen ristiriitojen rakentavaan käsittelyyn ja 
sovitteluun. Opasta hyödynnetään suunnitelmallisesti työyhteisöissä ja 
erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Keskeistä on vahvistaa esimiesten 
osaamista ja valmiuksia puuttua poikkeamatilanteisiin päättäväisesti ja 
viivytyksettä. Henkilöstökeskuksen, työterveyskeskuksen ja Oiva 
Akatemian yhteistyönä selvennetään toimijoiden rooleja tuettaessa 
esimiehiä ja johtoa ristiriitatilanteiden hoitamisessa.

Epäasiallisen kohtelun torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä on laadittu 
myös viestintäsuunnitelma. Henkilöstökeskus kartoittaa ja seuraa 
jatkuvasti työpaikkakiusaamisen tilaa kaupungilla käytettävissä olevin 
keinoin.

4.1.6 Energiansäästötoimenpiteet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee lisätä hallintokuntien ja konserniyhtiöiden 
energiansäästötavoitteiden määrää.

- hallintokuntien tulee jatkaa energiansäästötoimenpiteitä sekä niitä 
koskevaa valistustoimintaa, jotta energiansäästön ja 
kasvihuonekaasujen vähentämisen velvoitteet saavutetaan.
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Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2013 talousarvion 
laatimisohjeissa on ohjeistettu hallintokuntia laatimaan tai päivittämään 
sitovia energiansäästötavoitteita koskeva toimintasuunnitelma 
viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä. Suunnitelmaan tulee 
sisällyttää kuvaus käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välisestä 
yhteistyöstä pyrittäessä rakennusten oikeanlaisen energiatehokkuuden, 
ylläpidon ja käytön aikaansaamiseen. Valmiit toimintasuunnitelmat 
tullaan julkaisemaan energiansäästöneuvottelukunnan nettisivuilla 
säästöideoiden ja -käytäntöjen jakamiseksi hallintokuntien kesken. 
Keskeisten toimenpiteiden selvittämiseksi energiansäästötavoitteen 
saavuttamisessa HKR-Rakennuttaja tarjoaa apuaan hallintokuntien 
toimintasuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä sekä käytännön 
toimenpiteiden suorittamisessa. Kaupunginhallitus katsoo ohjeistuksen 
olevan toistaiseksi riittävää.

Kaupunginhallitus toteaa, että energiansäästötoimenpiteet tulee laittaa 
tärkeysjärjestykseen siten, että rakennusten energiatehokkaaseen 
käyttöön liittyvät toimenpiteet asetetaan etusijalle ja 
takaisinmaksuajaltaan pitkät ja kalliit toteutetaan myöhemmin.

4.1.7 Terveysvaikutusten arviointi päätöksenteossa

Arviointikertomuksessa todetaan, 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.

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarviossa vuodelle 2012 mainitaan, 
että terveyskeskuksen laatima ohje, "Päätösesityksen valmistelu ja 
nopea terveysvaikutusten arviointi", on kaikkien hallintokuntien 
käytettävissä ja sen käyttöönottoa jatketaan omassa ja muissa 
hallintokunnissa tarjoamalla koulutusta ja tukea.

4.2 kaupunkikonsernin arvioinnit



Helsingfors stad Protokoll 4/2012 87 (146)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/10
24.5.2012

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

4.2.1 Konsernijaoston aseman ja konserniohjeen vertailu suurissa 
kaupungeissa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin hajanaisen hallintorakenteen vuoksi konsernijaoston 
asemaa tulee täsmentää ja vahvistaa siten, että se kykenee nykyistä 
aktiivisemmin tarkastelemaan konserniyhteisöjen ja niistä muodostuvan 
kokonaisuuden toimivuutta ja rakennetta.

- keskeisimmille tytäryhteisöille tulee asettaa toiminnallisia tavoitteita ja 
niitä tulee seurata konsernijaostossa. Tytäryhteisöille tulee luoda 
toimialoittaiset strategiat ja pyrkiä lisäämään tytäryhteisöjen 
toimialakohtaista yhteistyötä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen siltä osin, 
että konsernijaoston asemaa on syytä edelleen täsmentää ja vahvistaa 
konserniyhteisöjen kokonaisuuden toimivuuden parantamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että vertailtaessa Helsingin ja 
muiden suurten kaupunkien konserniohjausta, ei ensisijainen 
johtopäätös ole toteamuksessa mainittu Helsingin hajanainen 
hallintorakenne vaan Helsingin kaupunkikonsernin monipuolisuus ja 
laajuus muihin kaupunkeihin verrattuna. Tämä ei johdu vain Helsingin 
koosta vaan myös tarjolla olevan palveluvalikoiman laajuudesta ja 
laadusta. Lisäksi Helsinki pääkaupunkina sekä seudun ja maan 
keskuksena järjestää monia palveluja, jotka eivät kuulu muiden 
kaupunkien tarjontaan. Monissa näissä palveluissa konserniyhteisöt 
ovat luonteva tapa organisoida palvelujen järjestäminen. Näistä syistä 
johtuen Helsingin konsernirakenne eroaa muista suuristakin 
kaupungeista.

Kaupunginhallitus toteaa, että se tulee tulevien vuosien talousarvio- ja 
strategiavalmistelussa antamaan linjaukset tavoitteiden asettamisesta 
tytäryhteisöille. Kaupunginhallitus katsoo, että toimialoittaisten 
strategioiden sijaan tytäryhteisöjen tulee noudattaa 
kaupunginvaltuuston hyväksymää kaupungin strategiaohjelmaa. 
Tytäryhteisöjen toimialakohtaisen yhteistyön lisäämisen tavoitteena 
tulee olla parempi palvelu kaupunkilaisille ja kaupunkikonsernin 
tuottavuuden lisääminen.

4.2.2 Konserniohjauksen tehostamistoimenpiteet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- konsernijohdon tulee arvioida konsernikokonaisuuden 
tarkoituksenmukaisuus, tarvittaessa ulkopuolisen konsultin avulla, ja 
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selvittää yhteisökohtaisesti kunkin yhteisön konserniin kuulumisen 
tarpeellisuus.

- konsernijohdon tulee arvioida, voidaanko oman toimen ohessa 
johdettuja yhteisöjä johtaa virkatyönä osana yhteisöä hallinnoivan 
viraston toimintaa, ja onko yhteisön toiminnan organisointi 
yhtiömuotoon perusteltua.

- ennakkosuostumuspyynnöt tulee laatia kirjalliseen muotoon ja 
dokumentoida asianmukaisesti.

- tytäryhteisöjen hallitusten tulee merkitä kaupunkikonsernin yhteiset 
toimintastrategiat yhteisöissä noudatettaviksi ohjeiksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että arviointikertomuksen johtopäätöksenä 
oli, että konserniohjauksen tehostamisen toimenpiteet ovat tuottaneet 
tulosta. Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se hyväksyy nykyisellään kaksi 
kertaa valtuustokaudessa tytäryhteisökohtaiset omistusta, 
kehittämisvisiota ja toiminnan tavoitteita koskevat omistajapoliittiset 
linjaukset, joissa mm. otetaan kantaa kunkin yhteisön konserniin 
kuulumisen tarpeellisuuteen ja organisaatiomuotoon. 
Konsernikokonaisuuden kattavampi tarkoituksenmukaisuuden arviointi 
ja mahdolliset uudistamisehdotukset on luonteva valmistella osaksi 
seuraavaa strategiaohjelmaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että nykyistä ennakkosuostumuskäytäntöä 
voidaan pitää riittävänä. 

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että 
tytäryhteisöjen hallitusten tulee merkitä kaupunkikonsernin yhteiset 
toimintastrategiat yhteisöissä noudatettaviksi ohjeiksi.

4.2.3 Liikuntakonsernin omistajaohjaus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen konsernijaoston tulee selvittää Jääkenttäsäätiön 
omistuksessa olevien yhtiöiden yhdistämisestä syntyvät hyödyt ja 
haitat.

- kaupungin omistajaohjausta liikuntakonsernin yhteisöissä tulee lisätä 
asettamalla niille yhteisiä toiminnallisia tavoitteita.

- Töölön urheilukeskittymän alueella toimivien, kaupungin omistamien 
yhteisöjen ja liikuntaviraston tulee strategiaohjelman tavoitteen 
mukaisesti selvittää mahdollisuuksia toiminnalliseen ja hallinnolliseen 
yhteistyöhön.
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- kiinteistöviraston tulee selvittää Helsingin kaupungin omistamien 
liikuntapaikkojen sisältämä korjausvelka ja ottaa se huomioon 
toiminnan suunnittelussa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallituksen konsernijaoston 
työohjelmaan tullaan sisällyttämään Jääkenttäsäätiön omistuksessa 
olevien yhtiöiden yhdistymisestä syntyvien hyötyjen ja haittojen 
selvittäminen.

Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntatoimen konserniohjauksen 
tehostamisessa tulisi pyrkiä painottamaan liikunnan tavoiteasetantaan 
perustuvaa konserniohjausta. Liikuntapalvelujen tuottavien 
kaupunkiyhtiöiden, säätiöiden ja kaupungin välille tulisi määritellä 
tarkemmin eri toimijoiden väliset roolit ja velvoitteet ja asettaa yhteisiä 
tavoitteita. Kaupunginhallitus toteaa, että talousarviovalmistelussa 
tullaan virastojen ja liikelaitosten tavoin konserniyhteisöille asettamaan 
tavoitteita.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen, että 
Töölön urheilukeskittymän alueella toimivien, kaupungin omistavien 
yhteisöjen ja liikuntaviraston välisen hallinnollisen ja toiminnallisen 
yhteistyön mahdollisuudet on perusteltua selvittää.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen 
liikuntapaikkojen korjausvelan selvittämisestä ja toteaa, että 
liikuntapaikkojen korjausvelan selvittäminen kattavasti on tärkeää. 
Liikuntapaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa pääasiassa 
liikuntavirasto.  Liikuntavirasto on vuokrannut osan käytössä olevista 
rakennuksistaan kiinteistöviraston tilakeskukselta pääomavuokralla.  
Tilakeskus on omalta osaltaan selvittänyt rakennustensa korjausvelan 
ja seurannut sen kehittymistä pitkään. Liikuntaviraston tulisikin selvittää 
korjausvelka liikuntapaikoistaan siihen soveltuvalla menetelmällä ja 
käyttää saatua tietoa korjausohjelmissaan ja toiminnassaan.

4.3 Toimialarajat ylittävät arvioinnit

4.3.1 Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy

- 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.
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- 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.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2013 talousarvioehdotuksen 
laatimisohjeissa todetaan Khn kannantotoissa, että LASU-rahoista 
teetetään vaikuttavuuden arviointi vuoden 2012 aikana ja päätetään 
sen jälkeen, missä muodossa toimintaa jatketaan.

Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä terveyden edistämiseen ja 
terveyserojen supistamiseen panostetaan mm. neuvolatoiminnasta ja 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta annetun asetuksen mukaisesti 
sekä erilaisilla hankkeilla (mm. Tukevasti alkuun ja Tsemppari 
hankkeet) ja toimintamalleilla (mm. äitien EPDS masennusseula, laajat 
terveystarkastukset ja LaSu:n kuuluva Hyve 4-v). Neuvolan sekä koulu- 
ja opiskeluterveydenhuollon toiminnassa painotetaan 
terveystarkastusten kattavuutta kuitenkin niin, että huomioidaan 
resurssien kohdentaminen palveluja enemmän tarvitseville.  Oppilas ja 
opiskelijamäärän vähenemisestä huolimatta 
koulunoppilashuoltohenkilökuntaan ei ole kohdennettu 
sopeutustoimentoimenpiteitä. Kohdentamisessa käytetään apuna 
muilta hallintokunnilta saatavaa lapseen ja nuoreen liittyvää tietoa. 
Terveystarkastusohjelmien sisältöjen läpikäymistä jatketaan 
huomioiden päällekkäisen työn tekemisen välttäminen ja 
ammattikuntien väliset roolit. Neuvola ja koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa korostuu hallintokuntien välinen yhteistyö 
toimintamallien kehittämisessä.

Kaupunginhallitus ei pidä mahdollisena laajentaa matalankynnyksen 
liikuntapalvelujen kohdentamista myös vuosiluokille 7-10 ja 
lukioasteelle ilman, että tehostetaan nykyisiä toimintamalleja ja -
rakenteita ja ilman, että kohdennetaan uudelleen taloudellisia 
resursseja.

4.3.2 Rakentamisen ja kiinteistönhoidon vastuut

Arviointikertomuksessa todetaan, että
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- hankesuunnittelun ohjaus, rakentamisen valvonta sekä kiinteistöjen 
ylläpidon ohjaus ja valvonta tulee toteuttaa riittävillä ja osaavilla 
resursseilla eri hallintokunnissa.

- HKR-Rakennuttajan ja Staran tulee yhdessä kiinteistöviraston 
tilakeskuksen kanssa kehittää edelleen yhteistyötään, jotta 
rakennuttaminen ja rakentamisen valvonta sujuvat paremmin.

- kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Palmian on kehitettävä edelleen 
yhteistyötään laadukkaan kiinteistönhoidon turvaamiseksi.

- kiinteistöviraston tilakeskuksella tulee olla riittävät resurssit 
kiinteistöjen teknisen arvon säilyttämiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus päätti 26.3.2012 
vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2013–2015 laatimisohjeiden käsittelyn 
yhteydessä, että talous- ja suunnittelukeskus tekee yhteistyössä 
rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sekä 
kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan rooteleiden kanssa syyskuun 2012 loppuun 
mennessä kokonaisselvityksen kaupungin toimitilojen omistamisesta, 
ylläpidosta ja rakentamisesta. Selvityksen tavoitteena on tuottaa 
ratkaisuehdotuksia, miten näiden toimintojen kustannustehokkuutta ja 
palvelun laatua voidaan parantaa. Samassa yhteydessä tarkastellaan 
tarkastuskertomuksesta esiin nostettuja ongelmia.

4.4. Kaupunginjohtajan toimialaan liittyvät arvioinnit

4.4.1 Innovaatiorahaston tarkoitus ja määrärahojen käyttö

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- innovaatiorahaston toiminnan jatkamisen tarkoituksenmukaisuutta 
tulee vakavasti harkita. Selkeää näyttöä rahaston tarkoituksen 
toteutumisesta ei tullut arvioinnissa esille. Koska avustuksia on 
myönnetty osin puutteellisin perustein, kaupunginhallituksen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota hakemusten perusteisiin ja hankkeiden 
talousarvioihin.

- taloudellisesti merkittävissä ja monivuotisissa hankkeissa tulee tehdä 
kevyt väliarviointi siitä, onko hankkeella saavutettavissa se tavoite, 
johon pyritään. Kaikista hankkeista on laadittava loppuarviointi.

- talous- ja suunnittelukeskuksen tulee valmistella tarvittavat muutokset 
innovaatiorahaston sääntöihin. Kaupunginhallituksen tulee tarkentaa 
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avustusten myöntämisperusteita sekä tarvittaessa esittää 
kaupunginvaltuustolle innovaatiorahaston sääntömuutokset.

Kaupunginhallitus toteaa, että palvelujen ennakkoluulottomaan 
kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan liittyy aina riskinottoa. 
Arviointikertomuksessa on arvioitu 60 hankkeesta kolmea. Tämän 
pohjalta on todettu hankkeiden toteuttaneen innovatiivisuutta jossain 
määrin. Selkeää näyttöä siitä, että innovaatiorahaston tarkoitus ei ole 
toteutunut ei esitetä. Arviointikertomuksessa ei esitetä, että 
innovaatiorahaston avustusten myöntämisessä tai valvonnassa olisi 
tehty virheitä. Johtopäätöksissä todetaan, että innovaatiorahastosta on 
myönnetty avustuksia osin puutteellisin perustein. Tätä puutteellisuutta 
ei ole tarkemmin eritelty. Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastelluista 
kolmesta hankkeesta esimerkiksi Terveellinen kaupunginosa 
ohjelmassa kehitetty sähköinen terveyskortti oli Laatukeskuksen 
vuoden 2011 laatuinnovaatiokilpailun voittaja.

Arviointikertomuksen johtopäätöksissä tulee selvästi esiin tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan olennaisesti liittyvä ongelma. 
Arviointikertomuksessa todetaan, että hankkeiden innovatiivisuutta on 
vaikea arvioida hakemusvaiheessa, mutta silti hankkeille tulisi luoda 
tarkemmat kriteerit.

Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan toteamuksen 
mukaisesti on perusteltua ajoittain arvioida innovaatiorahaston 
tarkoituksenmukaisuutta, jotta julkisten varojen käyttö on 
asianmukaista. Hyvän hallinnon ja innovaatiorahaston vaikuttavuuden 
lisäämiseksi avustettavien hankkeiden kriteereitä on syytä kehittää. 

Kaupunginhallitus toteaa, että se on 30.1.2012 päättäessään 
innovaatiorahaston hankerahoituksesta lisännyt hankkeiden arviointia. 
Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja 
suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä 
tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset. 
Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan kaupunginhallitukselle 
tiedoksi samalla, kun Khs käsittelee hankkeille myönnettävää 
rahoitusesitystä

Lisäksi kehitettävää on siinä, että taloudellisesti merkittävissä ja 
monivuotisissa hankkeissa tulee tehdä kevyt väliarviointi siitä, onko 
hankkeella saavutettavissa se tavoite, johon pyritään. 

4.5 Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan liittyvät arvioinnit

4.5.1 Pääkaupunkiseudun ympäristötavoitteiden arviointi Helsingin 
osalta
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

- ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät kysymykset ovat niin mittavia, 
että sitä koskeva työ tulee organisoida nykyistä selkeämmin 
kaupunkitasolla ja sopia yhteistyöstä ja työnjaosta 
pääkaupunkiseututasolla.

- vastaavasti kaupunkien tulee Itämeren suojeluun tähtäävässä 
toiminnassaan pyrkiä yhteistyöhön valtion, järjestöjen ja muiden 
tahojen kanssa.

- viheralueet eivät tunne kaupunkirajoja, joten niiden suunnittelu on 
toteutettava pääkaupunkiseututasoisesti. Luonnonsuojelun 
kaupunkitaloudellisista vaikutuksista tulee käydä avointa keskustelua 
sekä löytää viheraluerakenteelle ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä 
ratkaisuja ottamalla kaavoitukseen mukaan ekologinen asiantuntemus. 
Viheralueiden rakentamiseen ja hoitoon tulee varata vuosittain riittävät 
määrärahat.

Kaupunginhallitus toteaa, että raportissa mainittujen 
ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien sopimusten tavoitteet on tuotu 
osaksi kaupungin strategiaohjelmaa. Ilmastonmuutoksen hillintään 
liittyvät toimenpiteet on strategiaohjelmassa vastuutettu kaikille 
virastoille. Esimerkiksi kaupunkisuunnitteluvirastolla ja HKL:llä on 
joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen liittyviä sitovia tavoitteita. 
Kaikilla toimitiloja käyttävillä hallintokunnilla on tilankäytön tehostamista 
ja energian käyttöä koskevia säästötavoitteita. Helsingin energia vastaa 
energian tuotannosta ja siihen sisältyvistä ympäristökuorman 
vähentämistavoitteista. Kaupunginhallitus katsoo, että 
ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä työ on organisoitu riittävän hyvin ja 
ilmastonmuutoksen hillintää koskeviin tavoitteisiin päästään, kuten 
raportissakin todetaan.

Ilmastonmuutoksen hillintä on suuren mittakaavan asia, jossa valtion 
toimenpiteet ovat suuremmassa roolissa kuin kaupungin. Kaupunki 
voisi vaikuttaa valtioon päin, jotta valtio omin keinoin edistäisi mm. 
puhtaan teknologia kehitystä ja käyttöönottoa, energiatehokasta 
kaavoitusta ja rakentamista, ympäristöystävällisempää 
kulutuskäyttäytymistä sekä liikenteen päästöjen pienentämistä puhtaan 
teknologian käytön lisäksi mm. joukkoliikenneinfraan panostamalla.

Itämerihaaste on ollut esillä mm. useissa eri tilaisuuksissa 
EUROCITIES Environment forum:ssa, Kotkan meripäivien 
Itämeriseminaarissa sekä Helsingissä pidetyssä EU:n Itämeristrategian 
seminaarissa. Itämerihaastetta on esitelty myös ympäristöministeriön 
virkamiehille. Vuonna 2012 keväällä järjestetään seminaari Raumalla 
sekä Kansallinen seminaari Helsingissä. Vuonna 2012 uusien 
toimijoiden haastamisessa mukaan haasteeseen pääfokus on 



Helsingfors stad Protokoll 4/2012 94 (146)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/10
24.5.2012

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

kansainvälisissä kaupungeissa ja organisaatioissa. Kansainvälistä 
toimintaa on ollut mm. Baltic Sea Challenge in Estonia ja Viron 
kuntamarkkinat -tapahtumissa sekä Action for a Healthier Sea: round 
table ja loppuseminaarissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin merkittävimmät viheralueet 
ovat yhteydessä muihin maakunnan viheralueisiin ja niiden yhteys tulee 
säilyttää. Helsingin yleiskaavan laadinta on käynnistynyt ja työssä 
kuullaan myös naapurikaupunkien suunnittelijoita. Asumisen 
tiivistyminen on hajautumista parempi vaihtoehto ympäristölle. Siksi 
Helsingin tulee tukea asuinrakentamista ja laskea sen kustannuksia, 
jotta kehyskuntien sijaan asuinpaikaksi valikoituisi useammin Helsinki 
ja yhtenäiset viheralueet voisivat palvella tarkoitustaan Helsingin 
lähialueilla. Raportissa tarkoitetun luonnonympäristön rakentamiseen ei 
tarvitse lisätä määrärahoja, puistoja rakennetaan valtuuston vuosittain 
päättämän budjetin mukaisesti.

4.6 Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan liittyvät arvioinnit

4.6.1 Huostaanotot

Arviointikertomuksessa todetaan, 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 päihdepalvelujen 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 hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

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

Kaupunginhallitus toteaa, että mm. talousarviossa vuodelle 2012 
todetaan seuraavaa. Lapsiperheiden palveluissa jatketaan 
lastensuojelun palvelurakennemuutoksen toteuttamista. Lastensuojelun 
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perhehoitoa lisätään suunnitelmallisesti. Avohuoltoa vahvistetaan 
sijaishuollon tarpeen vähentämiseksi. 

Edelleen talousarviossa todetaan, että perhehoitajille maksettava 
vähimmäispalkkio nousee 1.1.2012 lähtien 650 euroon perhehoidossa 
olevaa henkilöä kohden. Lastensuojelulain muutoksen mukaisesti 
laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää 
lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai 
muualla. Lisäksi talousarviossa todetaan, että lapsiperheiden 
kotipalvelua uudistetaan perheiden tukemiseksi.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että myös päihdehuollon 
rakennemuutosta jatketaan. Hoidon painopiste on avopalveluissa.

4.6.2 Toimeentulotuki

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sosiaaliviraston tulee pyrkiä nykyistä realistisempaan arvioon 
toimeentulotuen budjetoinnissa.

- työkäytäntöjä tulee kehittää niin, että toimeentulotuen asiakkaat 
saavat palveluja yhdenvertaisesti palvelupisteestä riippumatta.

- toimeentulotuen kielteisiin päätöksiin tulee liittää nykyistä selkeämmät 
perustelut.

- toimeentulotuen sähköisen asioinnin lisäksi on syytä kehittää palvelun 
saavutettavuutta puhelimitse esimerkiksi takaisinsoittojärjestelmän 
avulla.

- kaupungin tulee edistää pätevän henkilöstön palkkaamista 
sosiaaliasemille.

- koska yksinhuoltajien pitkäaikainen toimeentuloasiakkuus on 
huostaanottoriski, tulee harkinnanvaraisen ehkäisevän ja täydentävän 
toimeentulotuen kriteerejä näiden asiakkaiden osalta tarkistaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2012 talousarviota laadittaessa 
arvioitiin, että takuueläkkeen voimaantulo vuonna 2011 laskisi edelleen 
asiakkaiden määrää myös vuonna 2012. Toimeentulotuen menokehitys 
vaikuttaisi olevan työllisyystilastoja helpommin suhdanteisiin reagoiva 
ja siten vaikeasti arvioitava.

4.6.3 Sosiaaliviraston ostamien asiakaspalvelujen laadunvalvonta
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sosiaaliviraston tulee edellyttää sopimustuottajiltaan lakisääteisen 
omavalvontasuunnitelman esittämistä.

- sosiaaliseen kuntoutukseen on syytä kehittää 
dokumentointijärjestelmä laadunvalvontaan.

- ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen ja vammaispalvelujen 
ostopalvelujen laadun seurannan tulee olla toimivaa.

- vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen on tehtävä yhteistyötä hyvien 
kokemusten vaihtamiseksi palveluasumisen ostopalvelujen 
laadunvalvonnasta.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaaliviraston ostamien 
asiakaspalvelujen laadunvalvonnan kehittämisessä voidaan huomioida 
tarkastuslautakunnan esittämät tavat systematisoida valvontaa. Lisäksi 
Khs toteaa, että ostajan lisäksi yksityisiä palveluntuottajia valvovat 
myös valtion aluehallintoviranomaiset.

4.6.4 Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

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

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

Kaupunginhallitus toteaa, että sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
toiminnassa painotetaan terveystarkastusten kattavuutta kuitenkin niin, 
että huomioidaan resurssien kohdentaminen palveluja enemmän 
tarvitseville.  Oppilas ja opiskelijamäärän vähenemisestä huolimatta 
koulunoppilashuoltohenkilökuntaan ei ole kohdennettu 
sopeutustoimentoimenpiteitä. Kohdentamisessa käytetään apuna 
muilta hallintokunnilta saatavaa lapseen ja nuoreen liittyvää tietoa. 
Terveystarkastusohjelmien sisältöjen läpikäymistä jatketaan 
huomioiden päällekkäisen työn tekemisen välttäminen ja 
ammattikuntien väliset roolit.

4.7 Sivistys- ja henkilöstötoimen toimialaan liittyvät arvioinnit

4.7.1 Koulupudokkaat ja toisen asteen koulutuspaikkojen riittävyys
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

- valtion suuntaan tulee toimia aktiivisesti toisen asteen 
aloituspaikkojen lisäämiseksi ja/tai paikkojen sääntelyn purkamiseksi 
pääkaupunkiseudulla. 

- valtion suuntaan tulee toimia aloitteellisesti myös oppilaitosten 
rahoitusperusteiden muuttamiseksi tuloksellisuuden huomioon ottavaan 
suuntaan sekä opintotuen myöntämisperusteiden tarkentamiseksi.

- opintojen keskeyttämistä tulee pyrkiä ehkäisemään luomalla 
oppilaitoksille yhteiset pelisäännöt poissaolojen tiukemmasta 
seurannasta ja perusteettomiin poissaoloihin ajoissa puuttumisesta. 
Varhaisen puuttumisen keinoille tulee turvata tarpeelliset resurssit.

- oppilaiden ja heidän vanhempiensa tietämystä eri koulutus- ja 
ammattivaihtoehdoista tulee parantaa jo peruskoulussa. 
Yhteishakuprosessia on kehitettävä siten, että eri koulutusvaihtoehdot 
ja valintojen vaikutukset tulevat heille selviksi riittävän ajoissa.

- koulupudokkuutta ehkäisevien toimintojen riittävä rahoitus tulee 
varmistaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Itä-Helsingin palveluiden 
resursseihin.

- koulupudokkuuden ehkäiseminen ja nuorten työllisyydenhoidon 
vastuu tulee keskittää selkeästi yhteen paikkaan ja luoda ilman 
opiskelupaikkaa oleville nuorille yhden luukun palvelupiste.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin strategiaohjelman 2009–2012 
mukaisesti ammatillisen perusopetuksen on lisätty ja suunnattu 
vastaamaan laadullisesti ja määrällisesti paremmin nuorten sekä työ- ja 
elinkeinoelämän tarpeita. Opinto-ohjauksessa painotetaan työllistävien 
alojen houkuttavuutta ja koulutustarjontaa vähennetty aloilla, joissa on 
heikko työllistymisaste koulutuksen jälkeen.

Kaupunginhallitus toteaa, että oppilaitosten rahoitusperusteiden tulisi 
perustua enemmän tuloksellisuusperusteiseksi osana opintojen 
keskeyttämisen vähentämisen prosessia. Kaupunginhallitus toteaa, 
että opintuen rakenteellista kehittämistä valmistelemaan asetetaan 
työryhmä valtion taholta. Opintotuen uudistamista koskevat 
linjapäätökset tehdään vuonna 2013 ja uudistettu opintotukijärjestelmä 
on voimassa vuonna 2014. Tavoitteena on parantaa opintotuen 
käyttöastetta sekä mahdollistaa tavoitteellinen ja täysipainoinen 
opiskelu ja valmistuminen tavoiteajassa. Uudistuksen lähtökohtana on 
kustannusneutraalisuus.

Ammatillisissa oppilaitoksissa ohjaus- ja tukitoimiin ryhdytään, kun 
opiskelijan opinnot eivät etene suunnitelman mukaisesti, poissaoloja ja 
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etenemisesteitä ilmenee tai opiskelija on keskeyttämässä opintojaan.  
Opintojen keskeyttämistä oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa 
perusopetuksessa vähennetään ja tutkinnon suorittamista kolmessa 
vuodessa lisätään kehittämällä ja yhtenäistämällä oppilaitosten 
johtamisjärjestelmiä, opetuksen rakenteita ja opetusmenetelmiä sekä 
parantamalla ohjaus- ja tukitoimien suunnitelmallisuutta. Hallintokuntien 
rajat ylittäviä tuki- ja ohjauspalveluita tuetaan tämän lisäksi. 

Oppisopimuskoulutuksessa opintojen loppuunsaattamista on 
vahvistettu työoppimisen tukiprosesseja järjestämällä uusille 
oppisopimuskouluttajille työpaikkaohjaajakoulutus ja vahvistamalla 
opiskeluprosessin yhtenäistä seurantaa oppisopimuskoulutukseen 
erityisesti suunnitellulla sähköisellä palautekyselyllä. 

Peruskoulujen tuntikehyksen laskentaperiaatteen mukaan pääosa 
oppilaanohjauksen tuntiresursseista peruskouluissa on yleisopetuksen 
tuntikehyskaavan ulkopuolinen erä. Tämä takaa sen, että opinto-
ohjaukseen kohdennetaan jo perusopetuksessa riittävä resurssi 
mahdollistaen yksittäisen nuoren kokonaisvaltaisen ja 
suunnitelmallisen tulevaisuuden suunnittelun koulun ja kodin välisenä 
yhteistyönä. 

Strategiaohjelman 2009–2012 mukaisesti valtuustokaudella on lisätty 
positiivisen diskriminaation määrärahan määrää ja näin turvataan ja 
ennaltaehkäistään sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätään 
koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden 
kesken ja samalla varmistetaan koulupudokkuutta ehkäisevien 
toimintojen rahoituksen riittävyys osaksi. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmassa on varattu erillismääräraha lasten ja nuorten 
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun 
turvaamiseksi vuodesta 2009 lähtien. Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina -juhlavuoden kunniaksi peruskoulunsa päättävien 
helsinkiläisten nuorten koulutus- tai jatkopaikan turvaamiseksi ja 
ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi, on 
kaupunginvaltuusto myöntänyt lisäresurssin. Lisäksi vakiintunut Luotsi-
toiminta ja tulevaisuustiski osaltansa auttavat nuorten 
oppivelvollisuuden loppuun saattamisessa. Kaupunginhallitus toteaa 
vielä, että opetustoimi koordinoi vuosittain lukuisia valtion, EU:n yms. 
rahoittamia ja myöntämiä harkinnanvaraisia hankkeita syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja koulutuksen loppuunsaattamiseksi taaten näin 
osaltaan rahoituksen jatkuvuutta ja riittävyyttä.

Kaupunginhallitus toteaa, että koulupudokkuutta ehkäisevät ja nuorten 
työllisyyttä edistävät toimenpiteet tulee keskittää järkevään määrään 
toimipisteitä huomioiden alueelliset erot, vaatimukset ja tarpeet sekä 
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kasvava erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten 
nuorten määrä. Tämä edellyttää ylihallintokuntien välistä tiivistä 
yhteistyötä ja vastuun ja johtajuuden selkeämpää jakamista eri 
hallintokuntien kesken.

4.7.2 Asiantuntijapalveluiden osto

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sivistys- ja henkilöstötoimen tulee lisätä hankintayhteistyötä 
samansisältöisten asiantuntijapalvelujen osalta.

- laatutekijöiden ja -kriteerien määrittelyssä tulee tehdä yhteistyötä 
kaupunkitasolla ja hallintokuntien välillä parhaiden käytäntöjen 
oppimiseksi.

- kehitteillä oleva kaupunkitasoinen sopimustenhallintajärjestelmä tulee 
ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti hallintokuntien hankintojen 
tehostamiseksi.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen, että 
sivistys- ja henkilöstötoimen tulee lisätä hankintayhteistyötä 
samansisältöisten asiantuntijapalveluiden osalta sekä tehdä yhteistyötä 
kaupunkitasolla.

Kaupunginhallitus toteaa, että hallintokeskuksen vastuulla oleva 
kaupunkiyhteinen sopimuksenhallintajärjestelmä sisältyy tietotekniikan 
hankeohjelmaan. Hallintokuntien sopimushallintakäytäntöjä koskeva 
selvitys on saatu valmiiksi. Seuraavaksi tehdään vaatimusmäärittelyn 
viimeistely ja järjestelmähankinnan kilpailuttaminen.

4.7.3 Liikuntaviraston vuokrasubventiot

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- liikuntatoimen talousarvion perusteluosassa tulee esittää, miten paljon 
liikuntatoimi myöntää vuosittain avustuksia vuokrasubventioina 
suhteessa kiinteistöviraston määrittelemään markkinavuokraan.

Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntaviraston tulee esittää talousarvion 
perusteluosassa tarkemmin ja selvemmin myöntämiensä 
vuokrasubventioiden määrän suhde kiinteistöviraston määrittelemään 
markkinavuokraan.
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4.8. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan liittyvät 
arvioinnit

4.8.1 Vanhenevien asuinalueiden ja niiden rakennuskannan 
korjaustarve

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin omia rakennusmääräyksiä on syytä tarkastella 
rakennusvalvontaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston toimesta, 
koska valtakunnallisia ohjeita tiukemmat kaupungin omat normit 
lisäävät rakennuskustannuksia.

- kaupungin esteettömyysmääräyksiä tulee tarkistaa siten, että ne 
vastaavat valtakunnallisia linjauksia.

- hintavalvottuun ara-tuotantoon ja asuntotuotantotoimistolle tulee 
varmistaa riittävä tontti-tarjonta myös täydennysrakentamisalueilla.

- peruskorjaushankkeiden kustannusarvioissa tulee ottaa tarkemmin 
huomioon mahdolliset puutteelliset piirustus- ja rakennetiedot, koska ne 
voivat aiheuttaa huomattavia lisä- ja muutostyökustannuksia. 

- kaupunginhallituksen tulee selvittää syyt siihen, miksi asuntojen 
vuosittainen korjausmäärä on ollut edelleenkin melko vähäinen.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamuksiin kaupungin 
omien määräysten tarkistamisesta ja pitää erittäin tärkeänä että 
rakennus- ja esteettömyysmääräykset tarkistetaan siten, että voidaan 
alentaa rakennuskustannuksia.

Kaupunginhallitus toteaa, että asuntorakentamiseen liittyvät vaikeudet 
on tunnistettu ja kaupunginhallitus on huolissaan asumiskustannusten 
noususta Helsingissä. Muutama vuosi sitten toteutettiin 
valtakunnallinen rakentamisen normien tarkasteluprojekti, jossa 
huomattiin, että tiukat väestösuojavaatimukset olivat suuri yksittäinen 
asumiskustannuksiin vaikuttava tekijä. Väestönsuojien 
rakentamismääräykset asetetaan sisäministeriössä, ja Helsingin 
rakennusvalvonta valvoo niiden noudattamista. Pysäköinnin 
mitoitukseen on haettu joustoa ja vaihtoehtoja kustannustehokkaista 
ratkaisuista, jotta täydennysrakentamissuunnitelmat eivät kaatuisi 
pysäköinnin tuottamiin kustannuksiin. Pysäköintipoliittinen selvitys on 
valmisteilla kaupunkisuunnitteluvirastossa. Kokeiluhankkeissa 
tulevaisuudessa nähdään miten asuntojen haluttavuus ja asumisen 
kustannukset muuttuvat, kun autopaikkoja rakennetaan normaalia 
vähemmän.  Uusien asuinkerrostalojen yhteistilavaatimukset näyttävät 
myös tuovan lisäkustannuksia, joiden merkityksellisyydestä halutaan 
lisätietoja. Asuntotuotantotoimisto on tekemässä yhdessä 
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tietokeskuksen kanssa selvitystä viime vuosina toteutuneiden kerros- ja 
pientalohankkeiden yhteistiloista ja niiden käytöstä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus päättää kuluvan 
vuoden aikana kaupungin esteettömyyslinjauksista, joissa tullaan 
ottamaan huomioon asuinrakentamisen kustannuksiin vaikuttavat 
tekijät.

Kaupunginhallitus toteaa, että korjausrakentaminen on 
uudisrakentamiseen verrattuna erityisen haasteellista, mutta kaupungin 
peruskorjauskohteiden suunnittelussa käytetään parhaita mahdollisia 
resursseja.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki omistaa 
asuntotuotantoon kaavoitetusta maasta noin 70 prosenttia. Suurimmat 
kaupungin omistamat maa–alueet sijaitsevat suurilla 
alueprojektialueilla. Täydennysrakentamisalueiden maanomistus on 
pirstaleisempaa, mutta kerrostalokaavojen osalta pääosin kaupungin 
omistamaa. Asuntotuotantotoimisto rakentaa vain kaupungin maalle ja 
on riippuvainen siten maanomistusolosuhteista. 
Täydennysrakentamiskaavoista osa sijoittuu yksityiselle tai valtion 
maalle. Uudessa maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa 
(valtuustokäsittelyssä touko-kesäkuun 2012 aikana) on ehdotettu, että 
kaupunki pyrkisi yksityisen maan osalta maankäyttösopimuksin 
varmistamaan ara-tuotannon mahdollisuudet. Valtion maan osalta 
tavoitteena on, että Helsingin seudun ja valtion aiesopimukseen tulee 
kirjaus, että valtion luovuttama maa tulee saada kohtuuhintaiseen 
asuntotuotantoon. 

Koko kaupungin osalta tavoitteena on, että rakennettavista asunnoista 
20 prosenttia eli 1000 olisi valtion tukemaa vuokratuotantoa. Kaupungin 
oman tuotannon osalta hallintamuotojakauma on ara-painotteisempi ja 
tavoitteena on rakentaa puolet eli 750 asuntoa valtion tukemina vuokra-
asuntoina. Suurilla projektialueilla alueen hallinta- ja 
rahoitusmuotojakaumat tehdään hallintokuntien välisenä yhteistyötä ja 
niiden toteutumista seurataan vuosittain. 
Täydennysrakentamisalueiden osalta on useimmiten kyse yksittäisistä 
tonteista ja tällöin hallinta- ja rahoitusmuotojakauma tulee harkita 
tapauskohtaisesti. Alueilla, joilla vuokra-asuntojen määrä on jo nyt 
merkittävä, täydennysrakentamisella pyritään tasapainottamaan 
tilannetta. Tämä rajoittaa osaltaan ara-tuotantoon soveltuvien tonttien 
määrää.

Täydennysrakentamisalueiden asemakaavat laaditaan useimmiten 
yksitellen pienempinä aluekokonaisuuksina. Kaavaprosessit ovat usein 
pitkiä ja työläitä jo siitä syystä, että olemassa olevilla alueilla 
suunnittelua tehdään vuorovaikutuksessa alueiden asukkaiden kanssa. 
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Lisäksi uudet tontit sijoittuvat ympäristökysymyksien (mm. melun) ja 
maaperänkin puolesta vaikeammille alueille kuin alkuperäinen 
rakennuskanta. 

Kaupungin maan osalta tontinluovutus pyritään perustilanteessa 
ajoittamaan niin, että asuntotontti on rakentamiskelpoinen 1-2 vuoden 
kuluttua. Kaavan puolesta rakentamiskelpoisia kerrostalotontteja ei ole 
täydennysrakentamisalueilla vapaana, vaan sitä myöten kun kaava 
valmistuu, käynnistetään tonttien luovutus. Joissain merkittävissä 
täydennysrakentamiskohteissa on päädytty varaamaan tontit jo ennen 
kaavan valmistumista, jotta rakennuttajalla olisi mahdollisuus 
myötävaikuttaa kaavan sisältöön. 

Aloittamattomien tontinvarausten määrä pyritään pitämään noin kolmen 
vuoden kaupungin maan asuntotuotannon määrää vastaavalla tasolla. 
Näin tulee pyrkiä myös kaupungin oman tuotannon osalta. 
Aloittamattomia tontinvarauksia on tällä hetkellä 11 500 asunnon 
rakentamiseksi ja näistä noin 40 prosenttia on luovutettu 
asuntotuotantotoimikunnalle. 

Asuntorakentamisen pysäköintiratkaisujen kustannukset ovat nousseet. 
Vielä muutamille lähiöalueille on voitu suunnitella 
täydennysrakentamista siten, että kaavaratkaisu mahdollistaa sekä 
tehokkaan lisärakentamisen että maantasopysäköinnin. 
Tulevaisuudessa näin ei ole tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. 
Pysäköinnin mitoitukseen on haettu joustoa ja vaihtoehtoja 
kustannustehokkaista ratkaisuista, jotta myös ara-tuotantoon soveltuvat 
täydennysrakentamissuunnitelmat eivät kaatuisi pysäköinnin tuottamiin 
kustannuksiin.

Kaupunginhallitus toteaa asuntojen korjaamisesta, että valtaosa 
kaupungin omistamista asunnoista on kaupungin omistamien yhtiöiden 
omistuksessa. Arviointikertomuksessa on huomioitu ainoastaan 
kaupungin oman ara-vuokrakannan peruskorjaukset niiltä osin kuin ne 
ovat asuntotuotantotoimiston tekemiä. Lisäksi luvuista puuttuvat yhtiön 
omatoimiset korjaukset, joita asuntotuotantotoimisto ei hankkeiden 
pienuuden vuoksi rakennuta. Vuoden 2012 alussa kaupungin 
alueelliset kiinteistöyhtiöt fuusioitiin Helsingin kaupungin asunnot 
oy:ksi, jonka vastuulla suuret peruskorjaukset ovat. Hekalla on 
mahdollisuus tilata peruskorjauksia myös muilta toimijoilta kuin 
asuntotuotantotoimistolta. Yhtiöt vastaavat kiinteistönpidosta ja 
ohjelmoivat korjaukset systemaattisesti pitkän tähtäyksen 
suunnitelmissaan. Vuosittain korjattavien asuntojen määrässä on 
vaihtelua, koska asuntokanta on hyvin eri-ikäistä. Näiden omatoimisten 
korjauksien osuus on yhteensä kuitenkin huomattava. 
Kaupunginhallitus ei näe aihetta erillisen selvityksen tekemiseen.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(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.

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)

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B25F68963-1CC9-42FF-B54A-E84009BFA876%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B25F68963-1CC9-42FF-B54A-E84009BFA876%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B25F68963-1CC9-42FF-B54A-E84009BFA876%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B25F68963-1CC9-42FF-B54A-E84009BFA876%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B25F68963-1CC9-42FF-B54A-E84009BFA876%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B25F68963-1CC9-42FF-B54A-E84009BFA876%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B25F68963-1CC9-42FF-B54A-E84009BFA876%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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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 
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 
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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 
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 
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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

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.
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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

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 
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 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 
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 -
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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. 

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



Helsingfors stad Protokoll 4/2012 110 (146)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/10
24.5.2012

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

 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 
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 
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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.

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; 
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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. 

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 
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 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 
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. 
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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. 

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 
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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." 

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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Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Helena Calonius, kehittämisjohtaja vs., puhelin: 310 42213
Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
Raija Puustinen, terveysasemien johtaja vs., puhelin: 310 42700

raija.puustinen(a)hel.fi
Irmeli Suvanto, suunnittelija, puhelin: 310 42681

irmeli.suvanto(a)hel.fi
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 08.05.2012 § 35

HEL 2012-005554 T 00 03 00

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. 
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
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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

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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§ 46
Helsingfors arbis utlåtande om Lokalcentralens förslag till 
byggnadsprogram för åren 2013–2017

HEL 2012-002910 T 10 06 00

Beslut

Direktionen sänder följande utlåtande till 
Lokalcentralen/fastighetsnämnden:

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

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
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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

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 
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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 
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 
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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.

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
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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. 
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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.

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 
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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 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 
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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."

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
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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

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.
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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. 

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 
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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 
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 
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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

HEL 2012-002910 T 10 06 00

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

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BDA8820B9-2FCC-4246-AF20-BD408826EF5C%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BDA8820B9-2FCC-4246-AF20-BD408826EF5C%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BDA8820B9-2FCC-4246-AF20-BD408826EF5C%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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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 
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 
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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). 

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
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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:

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. 
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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.

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, 
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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. 

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
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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:

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. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B76754A33-49AB-46AC-A848-F0C9805B54C3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B76754A33-49AB-46AC-A848-F0C9805B54C3%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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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.

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
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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 
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
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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 
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
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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

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 
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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 
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:
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"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:

"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. 
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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. 

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 
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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

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.
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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”.

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)
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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 
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
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Protokollet justerat

Yrsa von Hertzen Sanna Savonius

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 29.05.2012 och det beslut 
som gäller vederbörande har postats därpåföljande arbetsdag.
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