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317 §
Esityslistan asia nro 8

HELSINGIN KAUPUNKISTRATEGIA 2017‒2021

Pormestari Vapaavuori
Puheenjohtaja. Ärade ordförande. Hyvät kollegat. Bästa kolleger.
Tämä strategia on tehty uudella tavalla. Tämä strategia on erilainen.
Strategia on selkeästi edeltäjiään strategisempi, lyhyempi ja napakampi, poikkihallinnollisempi ja visionäärisempi. Strategian tavoiteasetannassa ei ole menty sieltä, missä aita on matalin. Koko strategiatekstin
tarkoitus on sanoa, että Helsingin kehittämisessä vain taivas on rajana.
Helsingfors är en fin stad, en av världens finaste. Vår uppgift är att vidareutveckla den och försäkra oss om att vi går i spetsen också i fortsättningen.
Strategiassa ei mainita tai luetella kaikkea mahdollista – ei edes kaikkia
tärkeitä asioita. Strategia pyrkii ennen kaikkea hahmottamaan sitä isoa
kuvaa, mitä Helsinki haluaa tulevaisuudessa olla. Strategiassa on pyritty kuvaamaan myös muutamia keskeisiä keinoja tuon tavoitteen saavuttamiseksi.
Helsingin missio tulevalle 4 vuodelle on kehittyä maailman toimivimmaksi kaupungiksi. Tavoite on realistinen ja relevantti. Olemme jo tänä
päivänä toimiva, ennakoitava ja luotettava kaupunki – kaupunki, johon
voi luottaa, kaupunki, joka ei jätä pulaan. Kilpailu maailmalla on kuitenkin kovaa. Nykymaailmassa on juostava aika kovaa pysyäkseen edes
paikallaan. Ja on meilläkin vielä paljon parantamisen varaa.
Tavoite on myös relevantti. Toimiva kaupunki puhuttelee kaikkia. Se on
omien kuntalaistemme etu. Se on täällä vierailevien etu. Se on myös
voimistuva elinkeinopoliittinen kilpailukykytekijä. Kyky edistyksellisen
arjen turvaamiseen kaikille saattaa maailman myllerryksessä pian olla
aika harvinaista herkkua.
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Voidakseen tarjota parhaat urbaanin elämän edellytykset niin asukkailleen kuin täällä vierailevillekin Helsingin on satsattava erityisesti muutamaan isoon kohtalonkysymykseen. Helsingin on oltava tulevaisuudessa entistäkin kansainvälisempi kaupunki. Helsingin on oltava edelläkävijä aikamme suurimpien haasteiden, kuten kaupungistumisen lieveilmiöiden ja ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden ratkaisemisessa. Helsingin kasvun on oltava ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Helsingin on miellettävä kaikessa tekemisessään olevansa ennen muuta palveluorganisaatio.
Arvoisa puheenjohtaja.
Kansainvälisyys on vaikea asia ja vaikea keskustelunaihe. Sitä suuremmalla syyllä sitä pitää rohjeta puolustaa. Mutta sitä suuremmalla
syyllä pitää myös myöntää, että tähänkin liittyy omat lieveilmiönsä. Helsinki on jo nyt Suomen kansainvälisin kaupunki, muttei vielä tarpeeksi
kansainvälinen. Kilpailemme parhaista osaajista ja yrityksistä kovassa
sarjassa maailman muiden metropolien kanssa. Tässä kisassa ratkaisevat niin dynaamisuus, modernius kuin vetovoimaisuus, mutta myös
kaupungin kansainvälinen imago. Parhaat startupit, hienoimmat yritysideat ja osaavimmat tekijät hakeutuvat sinne, missä on jo aikaisempia
kansainvälisiä menestystarinoita ja tämän synnyttämää positiivista kierrettä. Helsingin kannattaa ja tulee olla maailman parhaiden kykyjen
houkuttelussa entistäkin vahvempi.
Tulevaisuuden Helsingissä ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen
kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla ja kielten – erityisesti kiinan kielen - opiskelumahdollisuuksia lisätään. Nämä luovat
paitsi hyviä valmiuksia omille lapsillemme, mutta vahvistavat myös Helsingin imagoa kansainvälisyyteensä aidosti satsaavana kaupunkina.
Myös englanninkielisten päiväkoti- ja peruskoulupaikkojen määrä tuplataan valtuustokauden aikana. Tämä on yksi keskeisistä keinoista houkutella kaupunkiimme kansainvälisiä osaajia perheineen. Helsingin
startup-skeneä kehitetään voimakkaasti tekemällä muun muassa Maria
01 -alueesta Pohjois-Euroopan suurin kasvuyrityskampus.
Kansainvälisempi Helsinki houkuttelee myös loppuelämää lyhyemmille
visiiteille matkailua kehittämällä. Helsinki on jatkossa entistäkin houkuttelevampi vierailukohde, kun sitoudumme kulttuuritarjontamme kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä perinteisten vahvuuksiemme, kuten merellisyyden nykyistä parempaan hyödyntämiseen.
Kansainvälistyvä kaupunki ei saa tarkoittaa turvattomampaa kaupunkia. Haaste ei ole helppo, mutta se on otettava vakavasti. Arjen turvallisuus on toimivan kaupungin ehkä kaikkein tärkein kulmakivi.
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Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi. Se on Helsingille
iso mahdollisuus, mutta myös merkittävä haaste. Urbanisaatio tuo mukanaan sekä hyviä että huonoja asioita. Kestävän kasvun varmistaminen on yksi kaikkein keskeisimmistä tehtävistämme. Helsinki on Suomen ainoa jonkinlainen metropoli, jossa sekä kaupungistumisen edut
että haitat korostuvat.
Helsingin on oltava edelläkävijä niin kansallisesti mutta myös maailmanlaajuisesti parhaiden ja toimivimpien ratkaisujen löytämiseksi aikamme suurimpiin haasteisiin. Segregaatiota ja kaupunginosien eriytymistä ehkäisevät ratkaisut, nuorten syrjäytymisen torjunta laajalla yhteistyöllä sekä toimivimmat ratkaisut maahanmuuttajien kotouttamiseksi
ja heidän osaamisensa hyödyntämiseksi ovat asioita, jotka takaavat
sosiaalisesti kestävän kasvun. Niissä Helsingin on oltava maailman
parhaimmistoa. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja vahva sosiaalinen koheesio ovat toimivan kaupungin elinehtoja.
Kasvun on oltava myös ekologisesti kestävää. Helsinki asettaa strategiassa tavoitteekseen olla paikallisten ratkaisujen kansainvälinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Strategiaan kirjattu tavoite hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 mennessä ja päästöjen vähentämisestä 60 %:lla 2030 mennessä ovat kansainvälisestikin verraten erittäin
kunnianhimoisia tavoitteita. Ne ovat suomalaisille ja helsinkiläisille yrityksille ja yhteisöille myös mahdollisuus kehittää uusia avauksia tavoitteiden saavuttamiseksi.
Helsingfors vill fungera allt mer som ett underlag för meningsfulla och
framgångsrika innovationer som generar exportmöjligheter för Finland.
Helsingfors vill vara världens mest attraktiva ställe för dem som vill
göra världen till en bättre plats.
Kaupungin kasvu edellyttää meiltä myös vastuullista taloutemme hallintaa. Kasvavan kaupungin on huolehdittava entistä tarkemmin investointikyvystään kaikissa tilanteissa – varsinkin, kun huominen on soteuudistuksen toteutuessa myös kuntataloudessa entistä epävarmempi.
Taloudenhoidon johtotähdeksi on strategiaan kirjattu, ettei kaupungin
asukaskohtainen velkamäärä saa tulevalla strategiakaudella kasvaa.
Helsinki on pitkäaikaisen vastuullisen taloudenpidon jäljiltä kuitenkin
niin vahva kaupunki, että se pystyy investoimaan kasvuunsa riittävästi
lisävelkaantumatta. Taloudenhoitoa ohjaa keskeisesti myös 0,5 %:n
vuosittainen tuottavuustavoite, joka samalla velvoittaa meitä ottamaan
suunnitellun hyödyn irti organisaatiouudistuksesta toiminnan tehokkuutta parantamalla.
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Samalla kun Helsinki luo jokaiselle mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan ja elää elämyksellistä ja hauskaa arkea, on kaupungillemme kunnia-asia, että kannamme huolta myös kaikkein heikoimmista. Mitä vahvempi ja vakaampi kaupungin talous on, sitä paremmin meillä on tähän
mahdollisuuksia. Kokemukseni käynnistämästäni pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmasta kertoo minulle sen, että meidän pitää
uskaltaa tehdä myös valintoja. Yksi tällainen on asianmukaisten tilojen
turvaaminen sairaalakoululle.
Maksuttoman varhaiskasvatuksen ulottaminen kaikille 5-vuotiaille ja
myöhemmin myös muihin ikäryhmiin on iso tulevaisuusteko. Kiinteistöstrategian myötä tehtävä suunnitelma jokaisen sisäilmaongelmaisen
koulun korjaamiseksi tai korvaamiseksi sekä jokaisen helsinkiläisen
houkutteleminen liikkeelle yhtäkään väestöryhmää unohtamatta ovat
avaimia terveellisempään, terveempään kaupunkiin. Harrastustakuu tai
jokaisen lapsen ja nuoren oikeus yhteen viikoittaiseen harrastukseen
on varhaista syrjäytymisen ehkäisyä. Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen kokonaisuutena varhaisesta tuesta elämän loppuvaiheeseen
asti takaa toimivan hoitoketjun ja oikeanlaisen hoidon saamisen oikeaan aikaan.
Helsinki on hyvää elämää varten meistä jokaiselle niin elämän hyvinä
kuin vaikeinakin hetkinä.
Hyvät valtuutetut.
Kaupungin onnistumista ja toimivuutta mitataan lopulta sillä, kuinka tyytyväisiä kaupungin asukkaat ja erilaisten palveluidemme käyttäjät ovat.
Helsingin on miellettävä kaikessa tekemisessään olevansa ensisijaisesti palvelutehtävässä. Pyrimme palvelemaan asukkaitamme, vierailijoitamme, yrityksiämme ja muita kumppaneitamme joka päivä hieman
paremmin, osuvammin ja tehokkaammin. Pyrimme tekemisessämme
hallittuun rytminmuutokseen. Asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on toimivan kaupungin keskeisimpiä onnistumisen mittareita.
Jag tror starkt på att utvecklingen av digitaliseringen medför mycket
nya verktyg för serviceorganisationen i framtiden. Digitalisering kommer att underlätta många av dessa funktioner. Helsingfors ska vara
världens bästa stad på att utnyttja sig av digitalisering.
Painetta onnistua kaikessa edellä kerrotussa lisää entisestään se, että
koko Suomen riippuvuus Helsingistä kasvaa. Kannamme tässä salissa,
tässä kaupungissa korostetusti vastuuta koko Suomesta. Koko suomalainen hyvinvointi on yhä enemmän kiinni siitä, miten Helsinki pärjää
kilpailussa maailman muiden metropolien kanssa. Samalla myös Hel-
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singin äänenpaino kansallisessa keskustelussa vahvistuu. On oikeutemme mutta myös velvollisuutemme valvoa Helsingin etua nykyistä
voimakkaammin siellä, missä etuamme on puolustettava.
Hyvät valtuutetut.
Hyvä strategiakin on kuitenkin vain paperia, mikäli sen taustalla olevat
ihmiset – me valtuutetut, virkakoneisto, kaupungin asukkaat, työntekijät, yritykset ja yhteisöt – eivät innostu siitä ja ala käytännössä toimimaan sen mukaisesti. Olennaisinta onkin oikeanlaisen toimintakulttuurin rakentaminen kaupunkiin. Mikäli jokainen kaupunkimme työntekijä
mieltää toiminnassaan, että Helsingin on oltava hieman kansainvälisempi, hieman palveluhenkisempi, hieman modernimpi ja hieman välittävämpi, saavuttaisimme todennäköisesti enemmän kuin millään strategialla koskaan voidaan saavuttaa.
Helsinki on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä hallintokoneisto. Se
on ennen kaikkea paikka ja yhteisö – monen eri toimijan muodostama
ekosysteemi. Tavoitteeseemme päästäksemme tarvitsemme toimivia
kumppanuuksia kaikkien kaupungin kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Tarvitsemme tervettä paikallisylpeyttä, halua ja mahdollisuutta vaikuttaa kaupungin asioihin kaikilla tasoilla, aitoa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kaupungin pyrkimyksenä ja johtoajatuksena tulee olla
osallistaa kaikki ‒ myös itsensä ‒ uudenlaiseen ennakkoluulottomaan
yhteistyöhön. Mikäli me teemme tässä salissa päätöksiä, jotka ennemmin mahdollistavat kuin rajoittavat, ennemmin kannustavat kuin
lannistavat, voi Helsinki olla paljon enemmän kuin pelkästään osiensa
summa.
Hyvät valtuustokollegat.
Meidät on valittu tänne rakentamaan parempaa kaupunkia ja parempaa
maailmaa. Koska näkemyksemme tästä poikkeavat jonkin verran keskenään, emme voi välttää myöskään poliittisia erimielisyyksiä. Iso kuva
pitää kuitenkin aina pitää mielessä. Yhdessä tekemällä, yhteistyössä ja
sopimalla on tätä maata tähänkin asti rakennettu ‒ ei riitelemällä ja toisia kampittamalla. Helsingillä, maan pääkaupungilla on tässäkin erityinen vastuu.
Tämän takia halusin poikkeuksellisesti jo osana strategiatyön valmistelua ottaa kaikki valtuustoryhmät työhön mukaan. Näin paljon vaivaa
sen eteen, että kaikki ryhmät olisivat voineet olla sovussa mukana.
Ihan tässä ei onnistuttu. Olen kuitenkin iloinen ja ylpeä siitä, että itse
strategiasta vallinnee valtuustossa – monista painotuseroista huolimat-
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ta – laaja yhteisymmärrys. Tämä antaa hyvän pohjan tulevalle valtuustokaudelle. Yhteinen etu on aina yksityistä etua suurempi.
Hyvät Helsingin, maamme pääkaupungin arvoisat kaupunginvaltuutetut.
Helsinki on minulle rakas kaupunki, ja olen varma, että se on teille rakas kaupunki. Se on meidän kaupunkimme, meidän kaikkien. Helsingillä on merkitystä, enemmän merkitystä kuin uskommekaan. Visiossani
Helsinki on vahva ja vastuullinen, mutta samalla moderni ja elävä –
maailman toimivin kaupunki meistä jokaiselle.
Lopetan siihen, mistä strategia alkaa: Helsinki on hyvää elämää varten.
Se on paljon sanottu, mutta niin pitääkin olla.
Valtuutettu Rautava
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Ensin kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää muita strategiasovussa mukana olevia ryhmiä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä koko prosessin
aikana. Samoin haluamme kiittää virkamieskuntaa työhön osallistumisesta.
Strategia on saanut laajalti kiittäviä arvioita. Olemmekin ylpeitä siitä, että pormestarimme Jan Vapaavuoden johdolla on tehty strategia, joka
luo edellytykset maailman toimivimmalle kaupungille. Strategia katsoo
eteenpäin ja tekee hyvästä Helsingistä vieläkin paremman ja kilpailukykyisemmän. On koko Suomen etu, että Helsinki pärjää kansainvälisessä kilpailussa.
Hyvät valtuutetut.
Helsinki panostaa asukkaidensa hyvinvointiin ja terveyteen sekä lisää
sosiaali- ja terveyspalveluiden joustavuutta muun muassa sähköisten
palveluiden avulla. Tulevina vuosina Helsinki edistää suvaitsevaisuutta
ja monimuotoisuutta, lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten paikkojen ja tapahtumien synnylle. Vahvistamme kansainvälistä profiiliamme muotoilun suurkaupunkina. Haluamme kasvattaa työperäistä maahanmuuttoa ja sen osuutta kokonaismaahanmuutosta.
Tulevaisuuden Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia. Koulutus
ja tutkimus sekä yhteistyö yliopistojen kanssa ovat sen painopisteessä.
Mielestämme on myös hienoa, että Metropolia Ammattikorkeakoulun
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yhteyteen muodostetaan kansainvälisestikin kiinnostava rakennusalan
kampus yhdessä kumppaniemme kanssa.
Hyvät koulut ja laadukas ja varhaiskasvatus ovat avain eriarvoistumiskehityksen katkaisemiseen. Siksi lisäämme myönteisen erityiskohtelun
rahoitusta myös toiselle asteelle. Haluamme, että yhä useampi helsinkiläislapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Toimivassa kaupungissa
päiväkodit ovat lähellä ja kouluun uskaltaa kävellä. Turvallisiin ja terveellisiin oppimisympäristöihin panostetaan uusilla keinoilla.
Hyvä ja puhdas ympäristö on kokoomukselle keskeinen tavoite. Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Liikenteen päästövähennyksiä toteutetaan muun muassa luomalla edellytykset sähköautojen määrän voimakkaalle kasvulle mahdollistamalla sähköautojen julkisen latausinfran rakentaminen markkinaehtoisesti.
Olemme tyytyväisiä siihen, että uudenlaiset ratkaisut otetaan tosissaan
ja nyt päästään selvittämään esimerkiksi maanalaista kokoajakatua, joka toteutuessaan mahdollistaa Helsinginniemen viihtyvyyden ja kilpailukyvyn paranemisen. Se myös sujuvoittaisi liikennettä koko kantakaupungin alueella.
Kokoomuksen valtuustoryhmä on ilahtunut siitä, että kaupungille laaditaan oma merellinen strategiansa. Mitä se sitten voisi tarkoittaa käytännössä? Jo nyt erityisen hieno, konkreettinen esimerkki on Vallisaaren ja Kuninkaansaaren avautuminen kaupunkilaisille ja matkailijoille.
Helsingin tavoitteena on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja
uutta luovalle startup-toiminnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä
yrityksille ja yksityisille, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman
paikan.
Hyvät valtuutetut.
Taloudenpidon on oltava vastuullista ja pitkäjänteistä. Kunnossa oleva
talous mahdollistaa kaupungin kehittämisen, ja se on myös merkittävä
kilpailuetu, kun tavoitellaan yrityksiä ja niiden työntekijöitä. Investointien
pohjana tulee olla niiden vaikuttavuus ja oikea-aikaisuus.
Kokoomuksen valtuustoryhmä kannustaa jokaista valtuutettua, valtuustoryhmää, kaupungin työntekijää, asukasjärjestöä ja asukasta mukaan
rakentamaan yhdessä entistä parempaa Helsinkiä ‒ Helsinkiä, joka
taistelee tosissaan Suomen talouden pelastamisesta, yrityksistä, kansainvälisistä pääkonttoreita ja ilmastonmuutoksen torjumisesta.Nyt läh-
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detään toteuttamaan strategiaa. Maailman toimivin kaupunki, tulevaisuuden Helsinki on enemmän.
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa Helsingin strategian hyväksymistä.
Valtuutettu Kivekäs
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Puhumme tänään Helsingin strategiasta seuraavaksi 4 vuodeksi. 4
vuoden kuluttua meitä helsinkiläisiä on ehkä 35 000 enemmän ‒ Keravan verran lisää väkeä. Tarvitsemme heille kaikille kodit, tai asumisen
hinta karkaa entistä pahemmin käsistä, ja tarvitsemme raideliikennettä
kaikkialle kaupunkiin, jotta he pääsevät kulkemaan täällä.
4 vuoden kuluttua Helsingin peruskouluissa on noin 7 000 oppilasta
enemmän ja päiväkodeissakin 2 500. Se tarkoittaa 10 keskikokoista
peruskoulua ja 20 päiväkotia lisää.
4 vuoden kuluttua sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ehkä siirtyneet maakunnan vastuulle. Ehkä. Tai johonkin erityisratkaisuun. Tai ehkä eivät
ole. Emme voi tietää, mitä hallituksen uudistukselle käy, mutta meidän
pitää turvata ja parantaa helsinkiläisten palveluita kaikissa mahdollisissa tapauksissa.
4 vuoden kuluttua Helsingissä on auennut keskustakirjasto ja Tanssin
talo, erilaisia kulttuuritapahtumia on vielä nykyistäkin runsaammin ja
saariston matkailijamäärä on kasvanut ehkä jopa 100 000:lla.
4 vuoden kuluttua Helsingissä on 20 000 sellaista yritystä, joita tänään
ei vielä ole perustettu. Kaupungin elinkeinoelämän vahvuus onkin kyvyssä uusiutua ja löytää tilaa uudenlaisellekin toiminnalle.
4 vuoden kuluttua Helsingin hiilidioksidipäästöjen täytyy olla selvästi
nykyistä alemmat ja tien kohti nollapäästöjä täytyy olla selvä.
Tämän strategian lähtökohta on tulevaisuus ‒ ei se, mikä Helsinki on
joskus ollut tai mitä se tänään on, vaan mitä haluamme sen olevan. Se
pyrkii vastaamaan niihin kysymyksiin, joita tämä aika eteemme heittää.
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Strategiassa siirretään Helsingin tavoite hiilineutraaliudelle 15 vuotta
aiemmaksi, vuodelle 2035. Jos haluamme suhtautua realistisesti ilmastonmuutokseen, tavoitteen pitäisi olla 2030 kuten Espoossa, koska ilmastonmuutos ei odota, onko meidän infrastruktuurimme valmis. Mutta
tämäkin on valtava askel oikeaan suuntaan.
Helsingin kaikki kaupunginosat ovat hyviä, ja meille on parempi, jos mitään aluetta ei päästetä putoamaan kyydistä ja että yhteiskunnalla on
tarjota positiivinen tulevaisuus kaikille jäsenilleen. Siksi strategian keskiössä on alueiden eriytymisen ja syrjäytymisen torjunta. Yksi tärkeimpiä keinoja on haastavien alueiden kouluille jaettava lisäraha, joka on
juuri todettu tutkimuksessa poikkeuksellisen hyvin toimivaksi. Helsingin
on oltava kaupunki, joka huolehtii kaikista eikä syrjäytä ketään.
Viime kaudella päätimme, että kaikkien lasten oikeus päivähoitoon säilytetään ja ryhmäkoot pidetään pieninä. Maan hallitus pyrki ehkä toisenlaisiin tuloksiin, mutta kun Helsinki piti linjansa, näin mentiin. Nyt
sama linja on kirjattu uuteen strategiaamme, ja lisäksi varhaiskasvatuksesta tehdään puolipäiväisesti maksutonta. Tavoite on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisen aste eurooppalaiselle tasolle ja parantaa
kaikkien lasten valmiuksia pärjätä koulussa ja yhteiskunnassa. Tutkitusti hyvä varhaiskasvatus on tähän tehokkaimpia keinoja.
Helsinkiä rakennetaan raiteiden varaan. Viime vuonna päätettiin RaideJokerin ja Laajasalon ratikan rakentamisesta. Tällä kaudella päätetään
ratikasta luoteiseen Helsinkiin ja myös Tuusulantien sekä Malmin
suunnan ratikat etenevät. Uusista asunnoista suuri osa syntyy näihin
kaupunginosiin, joissa kaupunkibulevardien rakentaminen alkaa. Toisaalta kaikkialla kaupungissa rakennetaan uusia taloja vanhojen lomaan. Kaupunki tiivistyy ja liikenteessä suositaan tiiviiseen kaupunkiin
sopivia liikkumistapoja: kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä.
Strategiassa nousee esiin myös Helsingin upea luonto. Uusia suojelualueita perustetaan, metsäverkostoa vahvistetaan, monimuotoisuutta
tuetaan, kalojen mahdollisuus nousta puroihin parannetaan ja Helsingin
upea saaristo aukeaa paremmin kaupunkilaisten ihailtavaksi. Kaiken
kruunuksi pääsemme tässä salissa päättämään kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.
Kaupungin rahankäyttöön strategia suhtautuu vastuullisesti. Viime kauden liian tiukaksi osoittautuneita raameja on kuitenkin höllätty. Uskoaksemme tämä strategia mahdollistaa riittävät investoinnit ja palveluiden
kehittämisen, jotta sen kunnianhimoiset tavoitteet voidaan myös saavuttaa. Vastuullinen taloudenpito ei saa tarkoittaa vastuutonta palveluiden heikentämistä.
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Tulevina vuosina Helsingissä on nykyistä enemmän ihmisiä vailla virallista oikeutta asua täällä. Tämä on fakta aivan meistä riippumatta. He
tarvitsevat toimivaa terveydenhoitoa ja huolenpitoa aivan siinä kuin me
kaikki muutkin, ja heidän jättämisensä sitä vaille on paitsi epäinhimillistä myös todella lyhytnäköistä. Esimerkiksi rokotukset perustuvat siihen,
että kaikki saavat ne. Tähän ongelmaan tämä strategia ei tarjoa vastausta, vaan meidän täytyy yhdessä ratkaista se perustuen sosiaali- ja
terveyslautakunnassa jo otettuun linjaan.
Näillä huomioin vihreä valtuustoryhmä puoltaa strategiaehdotuksen hyväksymistä.
Kiitos.
Valtuutettu Razmyar
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Päivä päivältä parempi Helsinki. Tuohon meidän kannattaa pyrkiä,
tuosta innostua ja tuota ennen kaikkea tavoitella. Mitä se sitten tarkoittaa? Sitä, että Helsinki on jatkossa joka vuosi aiempaa tasa-arvoisempi
ja menestyneempi. Sitä, että lapset saavat hyvät eväät elämään ja
vanhemmat oivan hoidon ja huolenpidon riippumatta siitä, missä he
asuvat, miten varakkaita he ovat tai millä tavalla he osaavat pyörittää
byrokratiaa. Sitä, että yrittäjyydestä unelmoivalle on helpompi polku toteuttaa unelmaansa.
Me haluamme, että Helsingissä jokainen nuori pääsee opiskelemaan,
jokainen koulu on hyvä koulu, jokainen kaupunginosa on viihtyisä kaupunginosa, jokaisella unelmalla on vähintäänkin mahdollisuus muuttua
todeksi ja jokainen ikäihminen saa arvokkaan vanhuuden. Lähtötilanne
ei ole huono. Eriarvoistuminen on maailmanlaajuinen suurkaupunkien
haaste ‒ niin myös Helsingin. Me olemme kuitenkin onnistuneet torjumaan eriarvoistumista muita suurkaupunkeja paremmin. Tätä työtä on
siis syytä jatkaa. Me myös tiedämme, että päätöksillä ja teoilla todella
on merkitystä.
Jotta onnistumme, me tarvitsemme osuvaa kaupunkipolitiikkaa. Hyvän
strategian, joka ylittää hallinnon toimialarajat. Monimuotoista asuntotuotantoa, jossa hipsteri kohtaa stadin kundin, asuntonsa omistava
vuokralla asuvan, työtön yrittäjän. Tässä ajassa kaikki arvokas syntyy
vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutus sikiää kaavoituksesta. Olkoonkin
että tuo ei kuulosta ehkä kovin runolliselta.
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Lapset ja nuoret. Toisen alueen koulut ovat suositumpia kuin toisen.
On luonnollista, että vanhemmat pyrkivät tarjoamaan lapsillensa parasta mahdollista lähtökohtaa elämälle. Yhteisön näkökulma on kuitenkin
laajempi. Yhteisölle on arvokasta, että jokainen pysyy mukana, että kukaan ei jää syrjään, että ketään nuorta ei unohdeta sen vuoksi, että resurssit eivät riitä. Siksi me tarvitsemme lisää opettajia, osaamista ja
voimavaroja tehdä enemmän niihin kouluihin ja päiväkoteihin, joissa
erityistä tarvetta tälle tuelle on. Jokaisen Helsingin koulun tulee olla sellainen koulu, jonne voisimme oman lapsemme turvallisin mielin ohjata.
Työpaikat. On monta tapaa rakentaa hyvä elämä, ja työ on ehdottomasti yksi tärkeä osa tätä palapeliä. Helsingin elinvoimaisuus ja kilpailukyky, toimivat palvelut yrityksille, osaava työvoima ‒ tulee se sitten
Suomesta tai ulkomailta ‒ kaikkia noita tarvitaan, jotta syntyy työpaikkoja ja hyvinvointia jakaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Suomi tarvitsee
kipeästi työperäistä maahanmuuttoa pärjätäkseen, kun väestömme
ikääntyy. Tämä näkyy erityisesti Helsingissä.
Ikäihmiset. Tänään hoivan resurssit eivät ole riittävät takaamaan arvokasta hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille. Kotihoidon palvelutaso ja henkilökunnan työtyytyväisyys eivät ole sillä tasolla, millä niiden tulisi olla
hyvinvoivassa kaupungissa. Kotihoidon epäkohdista on Helsinkiä huomautettu jopa AVIn toimesta. Niiden vanhusten, jotka eivät kotona
enää pärjää, on päästävä paremmin ja nopeammin palveluasumisen
piiriin. Minun synnyinmaani on yksi maailman köyhimmistä, mutta köyhyydenkin keskellä yhdestä asiasta osataan pitää huolta: nimittäin vanhuksista. Uskon, että Helsinki pystyy myös tässä asiassa parempaan.
Elämä. Työ kun ei ole kaikki. Helsinkiläisten hyvinvointi syntyy myös liikunnasta, kulttuurista ja viihtyisästä elinympäristöstä. Kaupungin tehtävä on luoda elämyksiä ja menestystä. Flow. Kaupunkipyörät. Allas. Ravintolapäivä. Asukkaille avautuvat rannat. Mikä on se seuraava hieno
juttu Helsingissä? Siihen me voimme vaikuttaa avaamalla polun innostuneille helsinkiläisille rakentaa kaupungistaan itselleen mieluisa.
Helsinki on monella mittareilla arvioitu yhdeksi maailman parhaista
kaupungeista. Siitä meidän on syytä olla ylpeitä. Ranking-listat tuovat
kaupungille positiivista julkisuutta ja houkuttelevat ihmisiä Helsinkiin.
Yksi ranking on kuitenkin ylitse muiden ‒ se on nimittäin helsinkiläiset
itse. Siinä vaiheessa, kun kotihoidossa oleva mummo, innostunut yrittäjä tai koulunsa kesken jättänyt nuori kokee, että Helsinki pitää huolta
silloin kun tarve on ja antaa tarpeen vaatiessa tilaa itselle tehdä asioita,
silloin, arvon valtuutetut, olemme vasta onnistuneet.
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Arvoisa puheenjohtaja.
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää strategian hyväksymistä.
Valtuutettu Vuorjoki
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
”Jokaisella helsinkiläisellä – niin nuorella, ikääntyneellä kuin toimintarajoitteisella – on mahdollisuus elää kokemusrikasta ja laadukasta elämää ja saada siihen tarvittava tuki ja palvelut kaikissa elämän vaiheissa”. Tämä virke strategiaehdotuksessa kiteyttää sen, mihin me tällä
valtuustokaudella pyrimme. Se tarkoittaa, että yksikään lapsi ei jää ilman tarpeellista erityisopetusta tai yksikään vanhempi ilman perheneuvolan tukea. Yksikään vanhus ei tuijota päivästä toiseen kotinsa seiniä
yksin ja peloissaan. Liikunta tai kulttuuri ei jää yhdenkään asukkaan
ulottumattomiin pitkien matkojen vuoksi. Tämän kaiken saavuttaminen
ei ole helppoa.
Me vasemmistoliiton valtuustoryhmässä olemme hyvin tyytyväisiä siihen, mitä kautta tässä strategiassa tavoitellaan hyvää elämää jokaiselle. Keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu hyvinvointierojen kaventaminen
sekä eri kaupunginosissa että eri sosioekonomisten ryhmien välillä.
On tärkeää, että tavoitteet varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laadun
suhteen ovat kunnianhimoisia ja että strategia edellyttää vanhusten
palveluiden kehittämistä. Yhteisten palveluiden pitää tarjota vahva tuki
yhtä lailla pienille, elämää harjoitteleville ihmisille kuin jo elämäntyönsä
tehneille, joiden on aika jättäytyä toisten avun varaan.
Yksi Helsingin vakavimmista ongelmista on asumisen korkea hinta, joka ajaa ihmisiä köyhyyteen ja osaltaan luo eriarvoisuutta. Olemme iloisia siitä, että strategiassa tämä ongelma otetaan vakavasti ja velvoitetaan selvittämään toimenpiteitä asuntojen hinnannousun hillitsemiseksi
sekä torjumaan asunnottomuutta. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen
tuotantoa pitää lisätä, mutta myös muita keinoja tarvitaan. Vasemmistoliitto on aikaisemmin esittänyt esimerkiksi vuokrankorotusjarrun selvittämistä.
Hyvät valtuutetut.
Strategian kuva tasa-arvoisesta Helsingistä, jossa yksikään kaupunkilainen ei jää vaille palveluita ja jokainen voi elää laadukasta elämää, on
vielä kaukana, mutta johdonmukaisella työllä se voidaan saavuttaa. On
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oikein, että strategian tavoitteet helsinkiläisten hyvinvoinnin suhteen
ovat kunnianhimoisia. Haastavaksi niiden saavuttamisen tekee se, että
samaan aikaan tuottavuutta pyritään kasvattamaan 0,5 %:lla. Viime
kaudella tuottavuustavoite ei johtanut järkeviin säästöihin, vaan sitä
käytettiin perusteena palveluiden heikentämiselle. Siksi meidän mielestämme tähän strategiaan ei olisi pitänyt kirjata mitään tavoitetta menojen vähentämiseksi.
Tämä strategiaehdotus on kuitenkin kompromissi eri valtuustoryhmien
poliittisten tavoitteiden välillä. Otamme siis haasteen vastaan, ja olemme vasemmistoliiton valtuustoryhmässä sitoutuneet etsimään keinoja
säästää rahaa järkevästi. Esimerkiksi nopea apu mielenterveyden ongelmiin tai lapsiperheiden arjen pulmiin voi ehkäistä ongelmien pahenemista ja kalliiden hoitojen tarvetta myöhemmin.
Me lähdemme kuitenkin siitä, että kaikki strategian tavoitteet ovat samanarvoisia. Emme tule hyväksymään sitä, että tiukkojen talousraamien varjolla tingitään muista tavoitteista, kuten oppimisen tuesta, kotihoidon vahvistamisesta tai asunnottomuuden ehkäisystä. Jos käy ilmi,
että hyvinvointierojen kaventaminen tai palveluiden turvaaminen ei onnistu yhtä aikaa kustannusten vähentämisen kanssa, pitää poliittinen
keskustelu strategian taloustavoitteista avata uudestaan.
Hyvät valtuutetut.
Sosiaalista hyvinvointia ei voi olla ilman tervettä ympäristöä ja kestävää
kehitystä. Olemme iloisia siitä, että tavoitetta hiilineutraaliudesta on aikaistettu vuoteen 2035, vaikka olisimme toivoneet vielä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja hiilineutraaliutta jo vuonna 2030. Tyytyväisiä olemme siitä, että kaupunkiluonnon suojeleminen on otettu tärkeäksi tavoitteeksi. Tämä on erityisen tärkeää, kun yleiskaavaa aletaan
panna toimeen.
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus edellyttää myös moniarvoisuutta, ihmisarvon kunnioittamista ja demokraattista päätöksentekoa. On hienoa, että strategiassa näkyy vahvasti pyrkimys monikulttuurisuuteen
sekä maahanmuuttajien koulutuksen ja työllistymisen tukemiseen. Sukupuolten tasa-arvon nostaminen strategiseksi tavoitteeksi on tärkeää
ja hanke sukupuolivaikutusten arvioimiseksi erittäin kannatettava. On
hyvä, että asukkaiden vaikutusvallan ja osallistumismahdollisuuksien
kasvattaminen kulkee selkeänä linjana läpi strategian.
Lopuksi haluamme kiittää toisia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä strategianeuvotteluissa. Uskomme ja toivomme, että vahva yhteistyö säilyy
strategian toteuttamisessa. Tähän ehdotukseen kirjatut tavoitteet eriar-
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voisuuden vähentämisestä, laadukkaista palveluista ja ilmastovastuusta eivät ole sanahelinää, vaan poliittisia sitoumuksia koko valtuustokauden työlle.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa strategiaehdotuksen hyväksymistä.
Ledamoten Borgarsdóttir Sandelin
Ordförande. Bästa fullmäktige.
Miksi teemme politiikkaa? Vastauksemme eivät varmaan ole identtisiä,
mutta halu muuttaa ja parantaa on varmaan meidän kaikkien ajatuksissa. Nämä leimaavat myös strategiaa, vievät kaupunkiamme eteenpäin
ja helpottavat ihmisten arkipäivää.
Kiitos yhteistyöhalukkaille valtuustoryhmille ja kiitos hyvästä johtajuudesta pormestarille strategian laatimistyössä.
Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia – näin strategiassa lukee, ja tämä on hyvä tavoite. RKP:ssä pidämme Suomen menestyksen
ja hyvinvoinnin pohjana korkealaatuista ja tasa-arvoista koulutusta sekä korkealuokkaista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota.
Olen ylpeä Helsingin kunnianhimoisesta varhaiskasvatuksesta sekä siitä, että emme mene mukaan lapsiin suunnattuihin säästötalkoisiin.
Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja maksuton päivähoito 5-vuotiaille on
hyvä ensiaskel. Toivon kuitenkin, että voisimme kauden aikana ulottaa
maksuttomuuden myös nuorempiin ikäryhmiin ‒ laadusta tinkimättä tietenkin.
Att ge barn en jämlik start i livet börjar med en kvalitativ grundläggande
utbildning där de är inspirerade, de trivs och de känner sig trygga.
Vi i SFP gläder oss åt de nya satsningarna på den grundläggande utbildningen, som inbegriper bland annat att våra barns kunnande ska
breddas så att det gäller språkkunskaperna i båda inhemska språken
och också främmande språk, samt att barn och personal i skolorna får
gå i friska byggnader. Därtill är det glädjande att se att strategin på
flera punkter vill lyfta fram stadens egna anställdas välmående och utveckling. Steget efter den grundläggande utbildningen är inte alltid lätt
eller tydligt för alla. Att vår stad tar ett ansvar för att alla efter den
grundläggande utbildningen ska få en studieplats är långsiktigt klokt
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och ansvarsfullt. Varje utslagen ungdom är ett misslyckande av oss
och här krävs det insatser.
Vi i SFP stöder en välfärdsmodell som baserar sig på ett socialt ansvar,
jämlika möjligheter till service samt förebyggande åtgärder. För att
möta invånarnas grundläggande vårdbehov måste hälsovården fungera nära. Äldreomsorgen måste utvecklas och förutsätter att vi förbättrar premisserna för närståendevården, hemvården samt även har ett
fungerande och tryggt serviceboende. Speciellt hemvården på svenska
måste omgående förbättras i Helsingfors. Det förebyggande hälsoarbetet är mångfasetterat. Det kan på lång sikt sänka vårdkostnader och
stöder på kort sikt individers välmående och trivsel. Ingen individ är en
kopia av en annan och därför är en bredd av olika upplevelser i staden
att eftersträva.
Kultur, idrott och motion samt olika evenemang, de ökar alla på människors välbefinnande och stadens attraktion. Vi i SFP anser att en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grundförutsättningen för välfärd. Vi vill ge möjlighet till tillväxt, fler företag och fler arbetsplatser för att kunna finansiera en hög kvalitet på servicen. Strategin
lyfter fram stabilitet och tillförlitliga ekonomiska prognoser och torde
leda till en mer balanserad ekonomisk politik.
Helsingin tulee painottaa vahvuuksiaan, ja iloitsen strategiaan kirjatuista merellisen Helsingin mahdollisuuksista. Saaret, rannat, satamat,
puhdas luonto ja kalliot antavat kaupungille omaleimaisuutta. Viheralueet ovat vahvuuksiamme, eikä niitä saa väheksyä tai minimoida.
Helsinki vetää puoleensa maahanmuuttajia, ja se on positiivista ja vaatii meiltä panostuksia koulutukseen, työllistymiseen ja osallisuuden
edistämiseen. Hyvä kotoutuminen tukee kaupungin menestystä ja kansainvälisyyttä. Vallan, jota me päätöksentekijöinä käytämme, tulee perustua asioiden parhaaseen mahdolliseen valmisteluun. Tämän tukemisen kannalta on hyvä, että valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi ja että strategian tavoitteet ovat mitattavia.
Bästa ordförande, fullmäktige.
SFP:s fullmäktigegrupp stöder strategin.
Tack.
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Valtuutettu Raatikainen
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Myös me Perussuomalaiset osallistuimme strategianeuvotteluihin, mutta kun parin kokouksen jälkeen huomasimme, ettei oikein mikään, mitä
me yritimme ajaa, mene perille, jäimme sitten viimeisestä kokouksesta
veke ja myös edellisestä ad hoc -kokouksesta, joka tuli aika lyhyellä varoitusajalla.
En ala kehua tässä liikaa strategiaa. Siinä on paljon hyviä juttuja. Tulen
seuraavassa puuttumaan lähinnä näihin asioihin, jotka meitä jäivät niin
sanotusti närkkimään.
Kaupunginhallituskäsittelyssä kaupunkistrategiassa on liian monta kipukohtaa. Ehdotus käytännössä sivuuttaa nykytilanteessa muuttuneet
turvallisuusongelmat, asettaa kantaväestön eriarvoiseen asemaan ja
unohtaa omaishoitajat. Tällainen ehdotus ei ole Perussuomalaisten
mielestä kestävällä pohjalla.
Perussuomalaiset on myös huolissaan siitä, ettei strategissa rajattu laittomasti maassa olevien terveydenhuoltoa, vaan sitä koskeva kohta pudotettiin pois. Strategiassa tämä olisi ollut mahdollista estää pitämällä
strategiassa lause, jonka mukaan niin sanotut paperittomat eli maassa
laittomasti oleskelevat saisivat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen ja
terveydenhuoltolain mukaisen kiireellisen hoidon ja niin sanotun hätämajoituksen. Nyt sote-lautakunta on päättänyt, että piikki on auki
maassa laittomasti oleskeleville, ja olenkin varma siitä, että kutsua tullaan noudattamaan. Veronmaksajat tulevat tämänkin laskun maksamaan, enkä helsinkiläisten äänestäjien edustajana voi mitenkään hyväksyä sitä, että Helsingistä ollaan tekemässä jonkinlaista maapallon
sosiaalitoimistoa.
Olin eilen infotilaisuudessa eduskunnassa, missä puhujina olivat muun
muassa sisäministeri Paula Risikko, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari. Keskusteluissa käsiteltiin
muun muassa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksia,
eikä epäselväksi jäänyt se, että jos maahamme muodostuu entistä suurempi laittomasti maassa oleskelevien ryhmä, se vaikuttaa myös turvallisuuteen heikentävästi. Siksi pidän varsin vastuuttomana, että maailmaa aletaan taas pelastaa avaamalla avoin kutsu laittomasti maassa
oleville saapua Helsinkiin. Se ei tule toimimaan eikä palvele kenenkään
etuja.
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Itse yli 10 vuotta erilaisissa kriisinhallintatehtävissä toimineena kriisialueella voin hyvällä omalla tunnolla kertoa, että maailmaa voivat halukkaat pelastaa, missä sitä pitää pelastaa. Maapallon väestösiirrot eivät ratkaise mitään, vaan aiheuttavat lisää ongelmia.
Helsingin erilaiset turvallisuussuunnitelmat ja ohjeet pitäisi päivittää
vastaamaan nykytilaa välittömästi ‒ kiitokset kaupunginjohtajalle, joka
sanoi, että tähän ollaan jo puututtu ‒ ja ottaa asia myös strategiaan. Tai
olisi pitänyt ottaa. Lisäksi strategiassa olisi pitänyt huomioida niin ikään
sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että kunnat ohjaavat laittomasti
maassa oleskelevat Maahanmuuttoviraston puoleen mahdollisimman
nopean ja tehokkaan maasta poistamisen varmistamiseksi.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että laittomille maalla oleskelijoille tulisi tarjota vain lakisääteinen tilapäinen hätämajoitus ja kiireellinen terveydenhuolto siihen saakka, kunnes heidät on poistettu
maasta.
Strategiassa korostetaan monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta, mutta ei mainita mitään suomalaisen kulttuurin ja tapojen ylläpitämisestä,
vaikka juhlimme 100-vuotiasta Suomea. Onko omassa kulttuurissamme jotain vikaa? Itse en huomannut esimerkiksi Lähi-idässä asuessani,
että monikulttuurisuus olisi kovin hyvin toiminut, mutta ehkäpä strategian hyväksyneet tietävät paremmin.
Helsinkiläiset ovat muuten aina olleet hyvin suvaitsevaisia, eli asia lienee itsestäänselvä ilman erillisiä mainintojakin strategiassa. Nämä ovat
vähän niitä juttuja, että hauki on kala. Jokainenhan tietää, että Helsingissä on kansainvälinen meininki, niin kuin pitääkin.
Lisäksi strategiassa mainitaan muun maussa ulkomaisten tutkintojen
joustava hyväksyminen. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se kuulostaa aika pelottavalta ‒ ainakin mikäli tarkoitetaan vaikkapa terveydenhuollon tutkintoja. Määrä ei korvaa laatua.
Strategiassa mainitaan, että Helsinki käyttää tarvittaessa erityiskohtelua ‒ kuuluisa positiivinen diskriminointi. Valtuustoryhmän mielestä positiiviset erityistoimet ovat syrjintää. Eriarvoistumista pitää ehkäistä tasapuolisesti turvaamalla tukitoimenpiteet kaikille niitä tarvitseville helsinkiläisille.
Joku viisas on joskus sanonut, että käytöstapoja joko on tai ei ole. Niitä
ei voi kaupasta ostaa. Tämä tuli vähän mielestäni näkyville tuossa, kun
emme enää menneet viimeisiin kokouksiin. Sen jälkeen apulaispormes-
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tari Razmyar katsoi asiakseen kertoa Helsingin Sanomissa, että Perussuomalaiset ovat laiskoja. En tiedä, tässä jonkun vuoden tehnyt töitä
vähän siellä ja täällä, että ensimmäinen kerta, kun esimerkiksi minua
sanotaan laiskaksi. Jokainen tässä salissa tietää, että jos minä olisin
apulaispormestari Razmyarin viiteryhmää kutsunut laiskaksi, minkälainen sosiaalinen raivo ja hulluus siitä olisi syntynyt. Tämähän on ihan
selvä juttu. Mutta koska olen herrasmies, menkööt. Olen tottunut pahempaankin.
Strategiassa on siis paljon hyvää, mutta siinä on paljon sellaisia linjauksia, mitä me emme voi hyväksyä. Siksi sanoudumme siitä irti, ja
Perussuomalaisten ryhmä esittää strategian hylkäämistä.
Kiitoksia.
Valtuutettu Peltokorpi
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät kanssavaltuutetut.
Keskustan valtuustoryhmä haluaa kehittää Helsinkiä kiinnostavana
kaupunkina, joka on kansainvälisesti tunnettu vahvuuksistaan. Helsinki
on mahdollisuuksien kaupunki, jossa arki on tapahtumarikasta ja aktiivista, mutta samaan aikaan meiltä löytyy luonnonrauhaa ja hiljaisuutta.
Kaupunkimme asukkaat arvostavat terveellistä ja turvallista ympäristöä
jonka keuhkoina ovat eri puolilla kaupunkia sijaitsevat viheralueet ja
laajat viherkäytävät. Meidän Helsinkimme on tulevaisuuden puhtaan
energian kaupunki, jossa ekologisuus otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Helsinki on myös houkutteleva, perheystävällinen ja laajasti yhteiskuntavastuuta kantava työnantaja.
Olemassaolo-oikeutuksesta Helsingin ei tarvitse huolehtia. Helsinki on
merkittävä toimija koko Suomessa ja Uudellamaalla. Kilpailemme ennen kaikkea muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa samassa sarjassa. Helsingin menestymisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat kaupunkimme kyky uudistua, toimia joustavasti ja muuttaa ennakkoluulottomasti toimintatapoja yhteiskunnan muutoksen ja asukkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan. Koemme, että Helsinki on tällä tiellä. Viimeisten vuosien aikana kaupungin toiminnassa on tapahtunut muutosta positiiviseen suuntaan, ja uusi organisaatio antaa tähän entistä paremmat
mahdollisuudet.
Valtuustoryhmämme korostaa, että kehittämisen tarpeita on erityisesti
siinä, miten osallistamme kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen ja kykenemme lisäämään päätöksenteon avoimuutta. Keskustan
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ryhmällä olisi halua kokeilla myös kaupunginosavaltuustoja ja parantaa
siten lähidemokratiaa.
Arvoisa puheenjohtaja.
Iso kaupunki on usein toiminnassaan kankea, hidas ja byrokraattinen.
Keskustan ryhmä esitti strategianeuvotteluissa, että kaikilla toimialoilla
tehtäisiin selvitys mahdollisuudesta purkaa byrokratiaa ja keventää
kaupungin itse itselleen asettamia normeja. Olemme tyytyväisiä, että
strategiaohjelmaan on kirjattu tavoite päätöksentekomallien ja palveluprosessien tehostamisesta ja byrokratian keventämisestä. Joustavuuden ja palveluhalukkuuden paraneminen voi synnyttää merkittävää uutta. Tässä on hyvä muistaakin strategiaan kirjattu ajatus: kaupunki
olemme me, ei virkakoneisto.
Kaupunginhallituksen hyväksymä ja nyt käsittelyssämme oleva valtuustostrategia on pääosin erinomainen. Keskustan valtuustoryhmän suurin
huoli ei koskekaan strategiakirjauksia. Ryhmämme korostaa, että valtuustolla, muilla luottamushenkilöelimillä ja koko virkakunnalla on alkaneen valtuustokauden aikana erittäin paljon työtä, jotta strategian kirjaukset toteutuvat. Valtuustokauden talousarviot tulevat osoittamaan,
onko valtuustolla aidosti halua toteuttaa strategiaa. Useat strategiaohjelman kirjaukset vaativat toteutuakseen myös lisää rahaa. Esimerkiksi
ennen kuntavaaleja julkisten rakennusten kunto herätti aiheellisesti
huolta. Sisäilmaongelmien korjaaminen vaatii merkittävän lisäpotin tulevien vuosien investointibudjettiin.
Toisaalta päätöksenteossa on tärkeää arvioida kustannusten hyötysuhteita entistä tarkemmin. Kuten tiedämme, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin ja ongelmia ennaltaehkäiseviin toimiin käytetyt eurot säästetään
usein esimerkiksi sote-kustannuksissa. Näemmekin erityisen tärkeänä
kaikki ne toimet, joilla kykenemme kaventamaan erityisesti lasten ja
nuorten sekä perheiden välisiä hyvinvointieroja, parantamaan varhaista
puuttumista ja tukemaan jokaista tukea tarvitsevaa helsinkiläistä.
Arvoisa puheenjohtaja.
Helsinki on sivistyskaupunki. Tämä näkyy myös strategiassa. Nostan
esille erityisesti laajan yhteistyön yliopistojen, kulttuurilaitosten, kehittäjien ja yritysten kanssa. Toisen asteen oppilaitosten ottamisen mukaan
positiivisen syrjinnän rahoituksen piiriin ja siten nuorten syrjäytymisen
ehkäisyn tehostamisen. Kieltenopetuksen varhentamisen sekä varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajentamisen. Nämä ovat toimia, joiden
edistämiseen annamme täyden tuen.
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Arvoisa puheenjohtaja.
Valtuustoryhmämme toivoo aloittaneelta valtuustolta strategiaan kirjattua enemmän kunniahimoa hiilineutraalisuuden tavoittelussa ja hiilenpolton lopettamisessa. Sipilän hallitusohjelman kirjaus hiilenkäytön lopettamisesta ensi vuosikymmenen aikana edellyttää aktiivisia toimia ja
tukea myös Helsingistä. Ryhmämme vaatii, että Helsingistä tehdään
Smart & Clean -mallikaupunki.
Keskustan valtuustoryhmä kannattaa strategian hyväksymistä.
Valtuutettu Ebeling
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät kaupunginvaltuutetut.
Helsingin strategiaohjelmaehdotus vuosille 2017‒2021 on monin tavoin
innostava. Siinä on paljon hienoja tavoitteita, joiden toivomme toteutuvan. Toivottavasti ohjelman parhaat ajatukset saadaan myös toteutettua.
Ensiksi nostan esille näkökohtia, joita kannatamme lämpimästi. Sitten
esitän joitakin linjauksiamme strategiassa esitettyihin tavoitteisiin. Lopuksi kerron, missä oma ajatuksemme eroaa selvästi strategiaohjelman linjauksesta.
Erittäin positiivisesti suhtaudumme siihen, että Helsinki keventää lupaja järjestelykäytäntöjä. Meidän pitää toimia siten, että byrokratia häiritsisi kaupunkilaisen elämää mahdollisimman vähän. Esitämme harkittavaksi sitä, että kaupunki itse hoitaisi mahdollisuuksien mukaan asukkaan puolesta byrokratian.
Kannatamme sähköisen asioinnin mahdollistamista niin laajasti kuin
mahdollista. Samalla kaupungin tulee huolehtia siitä, ettei tapahdu digisyrjäytymistä. Helsingin tulee varmistaa kaikkien kuntalaisten mahdollisuus hankkia ja vahvistaa tietoyhteiskunnan edellyttämiä taitoja.
On hyvin tärkeää, että emme unohda myöskään niitä, joiden tulee vasta hankkia nämä taidot.
Oppimisesta strategiassa on monia erinomaisia linjauksia. Kannatamme sitä, että mahdollistetaan oppimisen yksilöllinen eteneminen. Kannatamme sitä, että jokaiselle helsinkiläiselle annetaan mahdollisuus
saavuttaa potentiaalinsa oppimisessa. Kannatamme sitä, että koululuokat vapautettaisiin joukkoliikenne maksuista. Se sopii maailman toimivimpaan kaupunkiin.
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Henkilöstön hyvinvointiin ja osallistumiseen tulee panostaa. Myös liikunnan visio on hyvä. Kannatamme lämpimästi kansanterveyttä parantavan kuntoliikunnan edistämistä.
Pyrkimys antaa ihmisille mahdollisuus asua kotona mahdollisimman
pitkään on myös kannatettava. On kuitenkin pidettävä huolta, ettei kukaan jää kotiinsa heitteille. Siksi ympärivuorokautiseen hoitoon pääsy
on turvattava silloin, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista.
On hienoa, että mahdollistamme sähköautojen julkisen latausinfran rakentamisen markkinaehtoisesti. Näin emme ota tarpeettomia riskejä,
mutta samalla mahdollistamme rivakankin etenemisen tällä saralla.
Pidämme kuntalaisten verotuksen vakautta ja ennustettavuutta tärkeänä. Mahdollinen sote-uudistus voisi tuoda suurta epävarmuutta, ja siksi
on hyvä, että sitoudumme ajattelemaan asiaa veronmaksajan näkökulmasta.
Sitten joitakin linjauksiamme strategiaohjelmassa mainittuihin tavoitteisiin. Hyväksymme varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisen
eriarvoistumisen vähentämiseksi. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on keino tähän. Kotihoidon tukea emme kuitenkaan halua tai sitä ei
kuitenkaan tule heikentää. Sen heikentäminen ei vähentäisi eriarvoistumista vaan heikentäisi perheiden valinnan mahdollisuuksia.
Korostamme yhteistyötä rakennusalan kanssa, kun pyritään löytämään
ratkaisut koulujen ja muiden julkisten tilojen sisäilmaongelmiin. Haluamme toteuttaa maankäytön tehostamisen ilman Keskuspuiston nakertamista. Pidämme hiilipäästöjen vähentämistä hyvänä, mutta emme
kannata toimivien voimaloiden alasajoa.
Kriittinen sanamme koskee kaupungin kasvunopeutta. Kristillisdemokraatit kannattaa esitettyä maltillisempaa kasvuvauhtia.
Lopuksi totean, että kristillisdemokraattien keskeinen tavoite oli saada
Helsingille strategia, jota leimaa palveluasenne ‒ ajatus siitä, että poliitikkojen ja virkamiesten velvollisuus on palvella kaupunkilaisia. Katsomme, että strategiaohjelmassa tämä toivomamme asenne näkyy
vahvasti ja siksi ohjelma on merkittävän hyvä. Maailman toimivin kaupunki on epäilemättä kaupunki, joka pyrkii palvelemaan asukkaitaan.
Pidämme tärkeänä, että tämän strategian hyväksymisen jälkeen pyrkimys maailman toimivimman kaupungin luomiseksi ohjaa kaikkien kaupungin virkamiesten ja myös muiden poliitikkojen toimintaa. Kiitämme
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pormestaria ja muita poliittisia ryhmiä positiivisesta yhteistyöstä tämän
strategian aikaan saamiseksi. Kannatamme strategian hyväksymistä.
Kiitos.
Valtuutettu Terho
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Kaupunkistrategian otsikko ”Maailman toimivin kaupunki” on kunnianhimoinen ja kannatettava tavoite Helsingille. Tällä hallituskaudella luotu
talouskasvu ja työllisyyden parantuminen luovat myös Helsinkiin nostetta, joka on hyödynnettävä. Sininen valtuustoryhmä haluaa olla luomassa Helsingistä turvallista ja hyvinvoivaa kaupunkia.
Vastuullinen taloudenpito, uudistushalukkuus ja ratkaisukeskeisyys kehittävät Helsingistä entistä parempaa paikka asua, opiskella, tehdä työtä ja yrittää. Kaupungin tulee tarjota etenkin pienyrityksille mahdollisuuksia menestymiseen ja luoda ilmapiiri, joka kannustaa yrittäjyyteen.
Kaupunkistrategiassa aivan oikein linjataan, että Helsingin tavoitteena
on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startuptoiminnalle.
Kaupunkistrategiassa mainitaan, että koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Sininen valtuustoryhmä yhtyy tavoitteeseen ja näkee, että helsinkiläisiä kouluja tulisi olla
mukana ensi vuonna alkavassa alueellisessa kielikokeilussa. Kieliosaamista on kehitettävä vastaamaan yksilöllisiä urasuunnitelmia ja
elinkeinoelämän tarpeita.
Arvoisa puheenjohtaja.
Turvallisuus on jokaisen perusoikeus. Jokaisella tulee olla mahdollisuus liikkua Helsingissä turvallisesti vuorokaudenajasta ja kaupunginosasta riippumatta. Sininen valtuustoryhmä näkee, että turvallisuuteen
liittyviä seikkoja olisi syytä ollut painottaa strategiassa jopa enemmän.
Kaupunkistrategiassa mainittuun Helsingin yleiskaavan toteuttamiseen
liittyen muutama kriittinen huomio. Sininen valtuustoryhmä pitää oleellisena Keskuspuiston säilyttämistä, koska virkistys- ja viheralueet ovat
raikas osa Helsinkiä. Lisäksi sininen valtuustoryhmä, kuten enemmistö
helsinkiläisistä, kannattaa ainutlaatuisen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän Malmin lentokentän säilyttämistä.
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Helsingin peruspalveluja tulee luoda asukaslähtöisesti niin, että päiväkodit, koulut ja terveyskeskukset kuten myös kirjastot ja liikuntapaikat
löytyvät läheltä. Vastuullinen kaupunki pitää hyvää huolta myös ikääntyneistä, ja siksi esimerkiksi omaishoitajien taloudellinen tuki on turvattava. Sininen valtuustoryhmä on sitä mieltä, että kaupungin strategiassa mainittu terveyskeskusten maksuttomuuden säilyttäminen ja yhden
luukun periaatteen vahvistaminen ovat erittäin kannatettavia tavoitteita.
Lisäksi sininen valtuustoryhmä on tyytyväinen, että kaupungin strategiassa painotetaan digitalisaation hyödyntämistä. Helsingin tulee parantaa sähköisen asioinnin mahdollisuuksia, jotta kansalaisten palvelut
turvataan ja Helsinki voi nousta digitalisaation suunnannäyttäjäksi.
Maahanmuuttajien kotoutuminen on Helsingille merkittävä tehtävä, johon tarvitsemme tehokkaita toimenpiteitä. Tavoitteena on oltava mahdollisimman pikainen integroiminen suomalaiseen yhteiskuntaan, suomalaisen lainsäädännön, kulttuurin ja tapojen omaksuminen sekä suomen kielen opiskeleminen.
Lisäksi sininen valtuustoryhmä korostaa toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen, koulukiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Näin kulttuuri- ja urheiluministerinä pidän tietysti erittäin hyvän tavoitteena, että
myös Helsinki on aktiivisesti mukana harrastustakuussa, jossa pyritään
saamaan jokaiselle lapselle ja nuorella vähintään yksi harrastus.
Arvoisa puheenjohtaja.
Sininen valtuustoryhmä pitää kaupungin strategian keskeisiä linjauksia
kannatettavina ja puoltaa strategian hyväksymistä.
Valtuutettu Aro
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Helsinki näyttää tänään tietä muulle Suomelle ja muille kaupungeille.
Se ottaa strategiassaan selvästi kantaa moninaisen, avoimen, tasaarvoisen ja yhdenvertaisen Helsingin puolesta ‒ ja kulkee siinä vastavirtaan. Niin Suomessa kuin koko Euroopassa on otettu tasa-arvossa
taka-askelia. Leikkaukset palkkoihin ovat osuneet kipeimmin naisiin.
Leikkaukset sosiaaliturvaan ovat vieneet eniten eri vähemmistöiltä,
esimerkiksi ikääntyneiltä ja vammaisilta. Talouskurilla on ollut hinta,
jonka maksajiksi ovat joutuneet ne, joilla on jo ennestään vähemmän.
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Samaan aikaan eikä täysin taloudesta irrallaan nationalismi ja rasismi
ovat nostaneet päätään. Perinteiset konservatiiviset arvot ovat voimistuneet. Miehet vartioivat rajoja ja naisen paikkaa määritellään taas uudelleen synnyttäjänä ja hoivaajana. Perusoikeuksia haastetaan ennen
näkemättömällä tavalla, ja sosiaalisiin ongelmiin reagoidaan lakeja kiristämällä.
Hyvät valtuutetut.
Helsingissä moninaisuus on todellisuutta. Täällä asuu ihmisiä eri taustoista eri statuksella, osa parempiosaisena, osalla on vähemmän. Osa
tuntee hyvin oikeutensa, osa kokee syrjintää tai on syrjäytetty. Osalla,
kuten paperittomalla ihmisellä, ei ole välttämättä vielä mitään, mikä sitoisi heitä tähän paikkaan – paitsi toive olla osa tätä yhteisöä.
Hyvä kaupunki ottaa mukaan, ei sulje pois. Hyvässä kaupungissa
ojennetaan käsi ja vedetään jokainen ylös ensimmäiselle portaalle, jolta
rakentaa elämäänsä eteenpäin – tapahtui se sitten päiväkodissa tai
uutta kieltä opeteltaessa. Kaupunki pystyy tarjoamaan ihmiselle yhteisön ja identiteetin: Helsingin ja helsinkiläisyyden. Kansallisvaltiot ovat
poissulkevia, mutta helsinkiläisyys on jotain, joka on olemassa kaikille.
Helsinki ei saa lähteä mukaan kuvitelmiin, joiden mukaan kaupunki voisi sulkea silmänsä joiltakin sen kaduilla asuvilta ihmisiltä. Tämä tavoite
on nyt kirjoitettu strategiaan. Jokainen tuntee olonsa turvalliseksi Helsingissä. Kaupunki on kaikkia varten. Haaste meille kaikille on huolehtia siitä, että tämä tavoite toteutuu.
Hyvät valtuutetut.
Sitoutuminen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen vaatii sitoutumista
konkretiaan. Siksi Helsinki käynnistä erityisen hankkeen sukupuolten
tasa-arvon edistämiseksi. Hankkeessa kaupunki sitoutuu selvittämään
aiempaa syvemmin päätöstensä sukupuolivaikutuksia. Tähän liittyy
strategiassa lause: ”Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa”.
Me totumme liian helposti siihen, että asioilla on sukupuoli. Siihen, että
hoivaa tarjoaa lähes aina nainen ja että kadulla nukkuva ihminen on lähes aina mies, vaikka juuri sen pitäisi olla meille hälytysmerkki. Se, mikä on vaikeinta muuttaa, on usein esillä aivan silmiemme edessä. Siksi
en haluaisi nähdään yhtään selvitystä, jossa lukee ”päätöksellä ei ole
sukupuolivaikutuksia”. Niitä on aina.
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Tasa-arvo on usein itsestään selvä päämäärä siihen asti, kunnes se
asettuu vastakkain taloudellisten intressien kanssa. Nyt en tarkoita ainoastaan sitä, kuinka paljon kaupunki päättää laittaa rahaa tasa-arvon
edistämiseen, vaan sitä, miten se toimii, jos jokin päätös on ristiriidassa
tasa-arvon edistämisen kanssa. Pyrkiessään toteuttamaan kaikki strategian lupaukset kaupunki joutuu asettamaan eri tavoitteita vastakkain,
ja siksi sen tulee tietää paitsi päätöstensä vaikutukset myös tuntea ne
ihmiset, joihin vaikutukset osuvat.
Jos kaupunki haluaa auttaa nuoria löytämään oman polkunsa elämään
ja estää heitä putoamasta siltä, sen pitää tietää, mitä tarkoittaa tulla
kiusatuksi ihonvärin, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen
vuoksi. Jos kaupunki haluaa, että ihmiset voivat vanhetessaan elää kotona mahdollisimman pitkään, sen pitää ymmärtää, että kotona heistä
pitävät huolta omaiset, joista kolme neljästä on naisia. Päätöksellä lisätä kotihoitoa on siis sukupuolivaikutuksia.
Jos kaupunki haluaa ehkäistä huono-osaisuutta, sen pitää tietää, miksi
niin suuri osa syrjäytyneistä, asunnottomista ja päihdeongelmaisista
helsinkiläisistä on miehiä. Asunto- ja sosiaalipolitiikalla on siis sukupuolivaikutuksia.
Jos Helsinki haluaa olla hyvä työnantaja, sen tulee muistaa, että
enemmistö sen työntekijöistä on matalapalkkaisia naisia. Kaikilla työntekijöitä koskevilla päätöksillä on siis sukupuolivaikutuksia.
Siksi tuo kaupungin strategiassa oleva vaatimattomalta kuulostava lause on niin tärkeä. Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Tästä aiomme pitää kiinni, ja kutsumme sitä
muuten feminismiksi. Feministinen puolue esittää kaupungin strategian
hyväksymistä.
Valtuutettu Pennanen
Kiitos teille, valtuustokollegat ja kaupungin työntekijät.
On saatu hyvä strategia aikaan, ja on tosi hienoa ollut olla tekemässä
sitä teidän kanssanne. Hieno projekti. Nostaisin esiin ryhmällemme 3
pointtia, jotka ovat erityisen tärkeitä.
Nyt on puhuttu kaupunkilaisten henkisestä hyvinvoinnista ja kaupunkilaisten yhteishengen kehittämisestä, ja tämä turvallisuuskeskustelu liittyy siihen läheisesti, jotta voidaan kaupungin turvallisuutta parantaa.
Olen erityisen tyytyväinen, että strategiaan on saatu tällainen linjaus:
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”Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan, ja kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen
käyttöä”. Tämä on todella mahtava asia. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaupallisia tiloja, joita on tyhjillään kaupungin keskustassa, voidaan avata hyödylliseen käyttöön, että ihmiset voisivat jutella siellä toisilleen, tutustua kasvotusten, oppia ymmärtämään toisiaan ryhmien yli.
Että oliko kantasuomalainen vai maahanmuuttaja tai eri näköinen tai eri
yhteiskuntaluokasta, että ihmiset pystyvät keskustelemaan toisilleen,
oppii ymmärtämään toisiaan ja tekemään kulttuuria yhdessä näissä
tyhjissä tiloissa, jotka nyt ovat tyhjiä. Niitä voitaisiin avata esimerkiksi
Varaamo-järjestelmän kautta
Sote-osuuteen liittyen. Ryhmällemme on ollut tärkeää kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitettävä huomio.
Sinne on saatu tästä nyt lause mukaan, ja se on hyvä juttu. Toivoimme
siihen vielä tarkennusta, että ihmisarvoista kohtelua näille kaikkien
haavoittuvimmille ryhmille selvitettäisiin riippumattomalta taholta, koska
Suomessa on ollut erittäin ikäviä tapauksia muun muassa mielenterveyspotilaiden ja vanhusten kohtelun suhteen. Olisi tosi hienoa, jos tätä
voitaisiin selvittää riippumattomalta taholta, että Helsingissä ei tule mitään vastaavaa tapahtumaan.
Sitten minulla olisi tästä ilmastopolitiikasta pari pointtia. Siinä oli erittäin
hyvät tavoitteet tai suhteellisen hyvät liittyen päästöjen vähentämiseen,
mutta mitkä nämä keinot ovat, mitä on valittu päästöjen vähentämiseen? Strategiassa puhutaan siitä, että päästöjä vähennetään uusiutuvalla energialla, ja sehän kuulostaa tosi hyvältä, mutta siinä on sellainen ongelma, että uusiutuva energia on hyvin laaja käsite. Esimerkiksi
Suomessa uusiutuvaa energiaa käytetään niin, että PohjoisAmerikassa hakataan metsää, roudataan se rahtilaivalla Suomeen, poltetaan puupelletteinä voimalaitoksissa. Tällainen toiminta ei ole vähäpäätöistä eikä se ole ympäristöystävällistä. Jos menemme tälle linjalle,
että Amerikasta kuljetetaan metsää poltettavaksi Suomeen tai jostain
Pohjois-Suomesta hakataan aarnimetsiä ja poltetaan täällä, se ei ole
olleenkaan hyvä juttu.
Ehdotin, että korvattaisiin tämä uusiutuva energia termillä vähäpäästöinen energia. Se on aika common sense. Totta kai me haluamme vähäpäästöistä energiaa, jos me haluamme päästöjä vähentää. Mutta se ei
mennyt läpi, ja minä en ymmärrä miksi. Mikä tässä nyt on takana? Halutaan vähentää päästöjä, mutta ei haluta, että strategiassa keskityttäisiin vähäpäästöiseen energiaan.
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Minulla olisi tässä nyt yksi kuva, jonka voisin näyttää aiheeseen liittyen.
Tässä näkyvät energialähteiden kasvihuonepäästöt kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n selvityksen mukaan, eli mahdollisimman luotettava tieteellinen taho selvittänyt. Tässä on tuotannon koko elinkaari mukana, eli ihan polttoaineen kaivamisesta tai tuottamisesta alkaen päättyen siihen, että loppuun ajetut laitokset puretaan, eli koko se elinkaari.
Tässä näkyy, minkälaisia päästöjä syntyy, ja tuossa on Helsinki-logolla
merkitty ne energialähteet, joiden lisäämistä tämä strategia kannattaa.
Siellä näkyy biomassa, aurinkopaneelit ja tuuli. Nyt käytännössä aurinkopaneelit ja tuuli eivät tuota energiaa esimerkiksi pimeänä talviyönä
juuri lainkaan, ja kaukolämpö on kaikkein suurin päästöjen aiheuttaja
Helsingissä. Käytännössä tarkoittaa, että tuohon biomassaan sitten sijoitetaan, se on se juttu. Mutta tässä on nyt se ongelma, että biomassa
ei ole vähäpäästöistä. Riippuu, miten sitä tehdään vähän. Tuo on keskiarvo. Siellä voivat olla paljon isompiakin ne päästöt, jos sieltä Amerikasta puuta roudataan tänne. Se ei ole myöskään metsäluonnolle hyvä
asia.
Tässä on nyt jonkinlainen ongelma, ja tässä nyt pistää silmään, että
ydinvoima on kaikkein vähäpäästöisimpien energialähteiden joukossa.
Se on yhtä vähäpäästöistä kuin tuuli, ja se tuottaa energiaa tasaisesti
myös silloin pimeänä talviyönä, mutta se ei ole lainkaan mukana strategiassa vaihtoehtona. Sen takia olen tehnyt valtuustojärjestelmään
aloitteen: selvitys lisävaihtoehdoista kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Olisi tosi hienoa, jos voitte kannattaa sitä.
Kiitos.
Valtuutettu Koivulaakso
Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Strategian pohjalta tapahtuu paljon hyviä asioita Helsingissä. Tässä
löytyy kuitenkin myös joitain haasteita. Yksi sellainen on tämä kokonaistuottavuuden 0,5 % kasvattaminen, joka tehdään johtamiseen panostaen ja hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tietysti johtamiseen panostaminen ja hyvä yhteistyö henkilöstön kanssa ovat kannatettavia asioita, eikä tuottavuuden kasvukaan välttämättä ole ongelma.
Se voi kuitenkin olla ongelma, kuten näimme viime valtuustokauden
leikkauksissa. Tuottavuus voidaan esimerkiksi tuplata kaksinkertaistamalla koulujen ryhmäkokoja tai tuplata lääkärikäynnin tuottavuus puolittamalla potilaiden hoitoaika. Tätä tuskin kukaan meistä kannattaa, joten
tarvitaan parempia mittareita.
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Aina ei ole Helsingissä kuitenkaan haettu tuottavuutta järkevästi. Viime
vuoden arviointikertomuksessa todetaan, että ”sosiaali- ja terveyspalveluissa keskeisten palvelujen tuloksellisuutta mitataan monipuolisesti
kaiken muun paitsi vaikuttavuuden osalta”. Jotta tuottavuustavoite ei
toimi pelkkänä leikkurina, joka heikentää palveluita ja estää strategian
toteutumisen, on tärkeää, että siirrymme kustannusvaikutusten mittaamiseen. Tuottavuudella ei ole hyvinvointipalveluissa mitään merkitystä,
jos emme tuota hyvää hoivaa ja erinomaisia oppimistuloksia.
Kustannusvaikuttavuus voi edellyttää myös lisäpanostuksia varhaiskasvatuksessa tai sosiaali- ja terveyspalveluissa, jos ne ehkäisevät kallista korjaavaa hoitoa tulevaisuudessa. Lisäksi on tärkeätä muistaa, että monia asioita voi arvioida vasta paljon jälkeenpäin.
Aitoa tuottavuuden kasvua voidaan kuitenkin saavuttaa. Annan pari
esimerkkiä. Valtuuston hyväksymässä arviointikertomuksessa lukee
mielenterveys- ja päihdepalveluiden kohdalla: ”Erityisryhmien asumisen
hoitoketju ei ole kaikilta osin sujuva. Tämä pidentää sairaalajaksoja ja
sitä kautta lisää sosiaali- ja terveysviraston kustannuksia”. Tai vanhuspalveluiden kohdalla: ”Sosiaali- ja terveysviraston tulee tehostaa kuntoutus-, hoiva- ja sairaalapalveluissa selvitys-, arviointi-, ja sijoitusprosessia siten, että palveluasumispaikan saa siinä vaiheessa, kun asiakkaan kunto sitä edellyttää. Myös tällä voidaan estää turhia päivystyskäyntejä”. Näiden pohjalta esitän seuraavaa pontta:
Hyväksyessään strategian tuottavuustavoitteen Helsinki selvittää samalla mittareiden kehittämistä, joilla se arvioi, miten johtaminen ja yhteistyö henkilöstön kanssa lisää palveluiden kustannusvaikuttavuutta. Mittarit tuodaan kaupunginhallituksen
päätettäväksi.

Kiitos.
Valtuutettu Soininvaara
Arvoisa puheenjohtaja.
Keskityn tässä puheessa vain 2 asiaan: asuntotuotannon määrään ja
sitten tähän strategiassa olevaan lainakattoon.
Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi luulla, asuminen ei ole kallistunut koko Helsingin seudulla, vaan lähinnä vain Helsingin ratikkakau-
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pungissa. Kehyskunnissa asuntojen hinnat ovat jopa laskeneet. Se, että ihmiset haluavat nimenomaan Helsinkiin, osoittaa, että olemme tehneet sinänsä jotakin naapurikaupunkeja paremmin. Silti asumisen kallistuminen on suuri sosiaalinen vääryys.
Richard Florida on kirjoittanut Yhdysvalloista, että Yhdysvalloissa nuorten koulutettujen hakeutuminen kaupunkien keskusta-alueille on tyrehtynyt uudestaan. Paikallinen Nurmijärvi-ilmiö on taas voimissaan. Tämä
johtuu siitä, että parhaissa kaupungeissa kaupunkiasumisesta on tullut
niin suosittua, että siitä on tullut aivan liian kallista nuorille luoville kansalaisille, eivätkä nämä enää mahdu kaupunkeihin.
On jopa elinkeinopoliittinen ongelma, jos luovat nuoret osaajat eivät
pysty asumaan Helsingissä. Me olemme reagoineet asumisen kysyntään aivan liian hitaasti. Strategiassamme pyritään asuntotuotantoa kyllä lisäämään, mutta kovin varovaisesti – paljon hitaammin kuin muissa
eurooppalaisissa vastaavassa tilanteessa olevissa kaupungeissa. Syy
ei ole kuitenkaan pelkästään Helsingin. Näissä muissa kaupungeissa
valtio osallistuu huomattavasti suuremmalla panoksella kaupunkien
kasvun vaatimiin infrainvestointeihin – Tukholmassa jopa kymmenkertaisesti verrattuna Helsinkiin. Siksi olemme jäämässä Tukholman, Kööpenhaminan ja Tallinnan jalkoihin.
Hyväksyn, että näissä oloissa kaupunki lisää asuntotuotantoa niin varovaisesti kuin lisää, koska valtion suhtautuminen kaupungistumiseen
on kovin torjuva. On kuitenkin varauduttava myös siihen, että meillä piankin saattaa olla hallitus, jonka suhtautuminen kaupungistumiseen on
paljon suopeampaa. Silloin on varauduttava asuntotuotannon nopeaan
lisäämiseen. Niinpä esitänkin ponnen:
Hyväksyessään strategian kaupunginvaltuusto edellyttää, että
kaupunki varautuu yhteistyössä valtiovallan kanssa tarvittaessa nopeuttamaan asuntotuotantoa strategiassa suunnitellusta.
Strategiassa esitetään myös, ettei kaupungin lainamäärä asukasta
kohden nouse. Jos panostamme voimakkaasti kaupungin kasvuun, tämä rajoite saattaa osoittautua epätarkoituksenmukaiseksi. En halua olla siirtämässä laskuja tuleville sukupolville, mutta velkaantuminen ei ole
mitenkään vastuutonta, jos tuottava omaisuus nousee yhtä paljon.
Kun kaavoitamme kaupungin omistamaa maata asuntotuotantoon, joudumme investoimaan merkittävästi infrastruktuuriin ja tonttien rakennuskelpoisuuteen, mutta vastaavasti maaomaisuutemme arvo nousee.
Jos myymme tontit, kaupungin velkamäärä ei kasva, mutta joskus on
tarkoituksenmukaisempaa vuokrata tontit, ja silloin velkamäärä pyrkii
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kasvamaan. Valinta myymisen ja vuokraamisen välillä on tarkoituksenmukaisuuskysymys, ja sellaisena se pitäisi ratkaista. Siksi kasvavaa maaomaisuutta vastaan pitäisi tarvittaessa olla mahdollisuus ottaa
velkaa, jotta ei olisi pakko aina myydä tontteja.
Mikään ei ole niin hyvä vakuus kuin vuokrattu, indeksiehtoinen tontti.
Talo voi vielä homehtua, mutta tontti on ja pysyy. Tästä en tee kuitenkaan mitään esitystä, koska olen ymmärtänyt, että asiasta on väännetty
strategianeuvotteluista tiukasti.
Lopuksi haluan ilmaista iloni siitä, että tässä strategiassa toteutuu yksi
vihreitten pitkäaikaisista tavoitteista: siirtyminen kohti markkinaehtoista
pysäköintipolitiikkaa.
Kiitos.
Valtuutettu Vartiainen (vastauspuheenvuoro)
Mitä nappia?
Välihuuto!
Nyt on, okei. Kuuntelin tässä Osmon puheenvuoroa, ja ajattelinpa vain
sanoa periaatteellisena kantana, että onhan tuossa järkeä, ja aion ainakin itse ‒ ja uskon, että puolueeni ‒ toimia sen puolesta, että mahdollisesti esimerkiksi seuraavat hallitukset suhtautuisivat jopa nykyistä
hallitusta myötämyölisemmin Helsingin kasvuun. Ja onhan se niin, että
kaupungistuminen ja kaupunkien kasvu on ihan välttämätöntä koko
Suomelle. Tämä lainakattoargumentti kuulostaa minusta myös järkevältä, koska yleensähän tämä kaupungin kasvaminen ei nyt sitten kuitenkaan ‒ vaikka paljon rakennettaisiin ‒ laske asuntojen hintoja. Täällähän voisi joskus käydä tästä jonkinlaisen informatiivisen keskustelun,
jossa vähän laskettaisiin sitä, millaisilla ehdoilla saa lainaa ja pakottaako mahdollisesti tämä lainakatto epätarkoituksenmukaisiin myynteihin.
En tiedä, meneekö tämä nyt pelisääntöjä vastaan, mutta minusta Oden
puheenvuorossa oli järkeä.
Kiitos.
Valtuutettu Taipale (vastauspuheenvuoro)
Valtuutettu Soininvaaran puheenvuoro oli erinomainen asuntopolitiikan
osalta. Tästä strategiasta kuitenkin puuttuu keskeinen strateginen
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osuus eli yksin asuvien aseman kohentaminen, ja siinä asuntopolitiikka, erityisesti pienten asuntojen vuokratuotannon nostaminen voimakkaasti on kaikkein tärkeintä, koska käytännössä koko köyhälistö ja
myös ne, joista eniten haittaa tulee yhteiskunnalle ? enemmän haittaa, ovat yksin asuvia kuitenkin. Tämä pitäisi ottaa puolivälitarkastelussa ehdottomasti esiin. Se on suurimpia puutteita. Paitsi se lisäksi, että
Vantaa ja Helsinki pitää yhdistää ja Espoo, mutta siitähän me emme
voi omassa strategiassa sanoa, kun se on muiden mielipiteestä kiinni.
Valtuutettu Kari
Kiitos, arvoisa puheenjohtaja.
Tekisi mieli alkuun kysyä valtuutettu Vartiaiselta, mistä hallituksesta
hän oikein puhuu, koska ei kuulostanut kauhean tutulta
Mutta itse strategiaan, niin täytyy, että tässä strategiassa on todella
paljon hienoja ja tärkeitä linjauksia, mutta itse ajattelin keskittyä pääasiassa koulutuskysymyksiin. Sillä minulle itselleni on konkretisoitunut
se, että itse asiassa yksi tärkeimpiä linjauksia, joita me tässä kaupungissa viime kaudella teimme, oli se, että Helsinki kieltäytyi murentamasta koulutuksen ja yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien perustaa, koska täällä ymmärrettiin se, että päiväkodeissamme ja kouluissamme kasvaa tämän kaupungin tulevaisuus. Tekemällä näin Helsingistä tuli suunnannäyttäjä myös muille kunnille siitä, että hallituksen lyhytnäköisiä leikkauksia ei ole pakko viedä läpi ‒ että kunnissa voidaan
puolustaa päiväkoteja ja kouluja, sillä lyhytnäköiset leikkaukset tulevat
pitkällä tähtäimellä todella kalliiksi.
Ikävä kyllä kaikilla kunnilla ei ollut tähän mahdollisuuksia tai halua, ja
täytyy sanoa, että ei Helsingissäkään yhtäkään näistä päätöksistä saatu helpolla läpi. Sen takia on niin tärkeätä, että ne ovat nyt osa tätä
strategiaa. Näin me emme joudu käymään näitä samoja taisteluita uudestaan ja uudestaan joka ikisessä budjettineuvottelussa.
Arvoisa puheenjohtaja.
Torjuntavoittojen lisäksi tässä otetaan nyt isoja askeleita eteenpäin.
Tämä tavoite varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän kasvattamisesta on itse asiassa todella iso ja todella tärkeä tavoite. Suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on heikointa koko Euroopassa.
Minusta tuntuu, että moni ihminen ei oikeastaan pidä tätä kauhean suurena ongelmana tai tiedosta, minkä takia se on ongelma. Mutta se on.
Ja se johtuu siitä, että laadukas varhaiskasvatus on se asia, joka pa-
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rantaa lasten oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä oikeastaan enemmän kuin mikään muu. Varhaiskasvatukseen osallistuvat juuri ne lapset kaikista vähiten, jotka hyötyisivät siitä kaikista eniten,
ja tämä on asia, joka meidän on pystyttävä Helsingissä muuttamaan.
Kun oppimistulokset heikentyvät ja lapset eriarvoistuvat, vanhempien
kynnystä tuoda lapset varhaiskasvatukseen on madallettava. Tämä on
se syy, minkä takia maksuton varhaiskasvatus on lasten etu.
Sen takia on niin hienoa, että vihreitten aloitteesta tehty selvitys maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä konkretisoituu nyt tässä
strategiassa 5-vuotiaiden maksuttomana varhaiskasvatuksena ja siitä
vielä edelleen laajentaen. Uskon, että tämä tulee olemaan tärkeämpi
linjaus kuin me tässä nyt ymmärrämmekään.
Arvoisa puheenjohtaja.
Helsinki on tulijoiden kaupunki, mutta Helsinki on myös se kaupunki,
joka toivottaa ihmiset tervetulleeksi. Päiväkodeissamme ja kouluissamme tulee muutamassa vuodessa olemaan tuhansia lapsia enemmän, niin kuin valtuutettu Kivekäs aikaisemmin totesi. Tämä on mielestäni pelkästään hyvä asia, ja niin meidän pitää sitä myös ajatella. Sen
takia on niin tärkeätä, että me rakennamme tästä kaupunkia, jossa on
hyvä olla lapsi.
Mutta meillä on jo nyt päiväkoteja, joissa lähes 80 % lapsista on sellaisista perheistä, joissa kotikielenä ei ole suomi. Ammatillisissa oppilaitoksissamme pian lähes joka kolmas opiskelija on maahanmuuttajataustainen. Meidän on pidettävä huolta siitä, että jokainen näistä lapsista kokee, että tämä kaupunki on heidän kaupunkinsa ja tämä on heidän
kotinsa. Sen takia minun täytyy sanoa, että se, että me tulemme tämän
strategian kautta lisäämään positiivisen diskriminaation rahoja, on todella hienoa asia ja se, että nämä tullaan laajentamaan myös amikseen, on hyvä asia, ja tämä oli vihreille tärkeä tavoite.
Uskon siihen, että kaikki tähän strategiaan sitoutuneet ryhmät tulevat
pitämään tästä strategiasta kiinni ja kunnioittamaan sen linjauksia, ja
sehän tarkoittaa silloin sitä, että tässä kaupungissa koulutuksesta ei tulla säästämään senttiäkään. Ei senttiäkään. Tämä on yksi niistä syistä,
minkä takia tätä strategiaa on ilo kannattaa. Samalla haluaisin myös
kannattaa valtuutettu Soininvaaran pontta.
Kiitos.
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Valtuutettu Arajärvi (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja.
Kiitos Emma Karille, valtuutettu Karille näistä sanoista maksuttoman
varhaiskasvatuksen puolesta. Se on ehdottomasti asia, jota on syytä
vahvasti edistää, ja se on ollut esimerkiksi sosiaalidemokraattien vaatimuksena jo 1980-luvun puolelta.
Välihuuto!
Jaaha, SKDL:llä kuulemma vielä varhemmin. Tässä vain oli lehdissä
juttu siitä, että Espoo näyttää kovasti pyrkivän maksuttomaan varhaiskasvatukseen, ja siinä suhteessa on mielenkiintoista, että Helsinki on
saanut aikaan vain näin vaatimattoman tavoitteen: strategiakauden aikana selvittää, onko mahdollista 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus. Melkein hävettää siltä osin.
Apulaispormestari Sinnemäki
Arvoisa valtuuston puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Kaupungin kasvun ja kaupungin rakentamisen näkökulmasta tämä
strategia on kunnianhimoinen ja innostava. Tämä strategia toivottaa
uudet asukkaat tervetulleiksi Helsinkiin ja asettaa selvät tavoitteet sille,
kuinka suunnittelemme kaupunkia ja kuinka rakennamme kaupunkia,
kuinka sekä täällä kasvaneet ihmiset että tänne tulijat löytävät itselleen
kodin.
Strategian yksi punaisista langoista on tasavertainen kaupunki ‒ kaupunki, jossa kaupungin eri alueita kehitetään, niihin investoidaan, niillä
asuviin ihmisiin investoidaan ja eri alueiden infraan investoidaan. Tässä
keskustelussa on jo todettu se, että verrattuna moniin muihin kaupunkeihin esimerkiksi Pohjoismaissa Helsinki on suoriutunut alueellisen
eriarvoisuuden torjumisessa kohtuullisesti, mutta me pystymme parempaan. Me pystymme jopa vähentämään alueellisia eroja silloin kun
me investoimme sekä infraan että ihmisiin.
Kaupungin rakentamisen kannalta tasavertaisen kaupungin tekeminen
tarkoittaa sitä, että jatkamme ja olemme entistä kunnianhimoisempia
siinä, että täydennysrakentaminen on rakentamisessa yksi tärkeimmistä keinoista. Kun kaupunkiympäristölautakunta omassa seminaarissaan keskusteli strategian tavoitteista, nousi eri ryhmiltä erityisesti tarve
täydennysrakentamisen kunnianhimoiseen toteuttamiseen Helsingissä.
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Tämän strategian linjalla meillä on olemassa Helsingin uusi yleiskaava,
joka myös osoittaa tietämme aina vuosisadan puoliväliin sitä kestävän
kasvun hallintaa. Olen itse hyvin iloinen siitä, että tämä strategia linjaa
yleiskaavan toteuttamisen aloittamiselle selkeät ja riittävän runsaat alueet. Vihdintien kaupunkibulevardista ja sen pikaratikasta on tarkoitus
tehdä päätös jo tällä valtuustokaudella, ja myös Malmin pikaratikan ja
Tuusulanväylän pikaratikan suunnittelua ja päätöksentekoa viedään
eteenpäin. Näiden alueiden lisäksi meillä on Raide-Jokerin ympäristö,
joka on yksi tärkeimmistä täydennysrakentamisen vyöhykkeistä ja täydennysrakentaminen kokonaisuudessaan.
Uskon, että tämän strategian ja uuden yleiskaavamme avulla Helsinki
tulee suoriutumaan siitä asuntotuotannosta ja kysyntään vastaamisesta, joka meihin kohdistuu, paremmin kuin aikaisemmin.
Strategiassa linjataan myös, että Helsinki tavoittelee jäsenyyttä C40verkostossa, jossa todella kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa tekevät
kaupungit vaihtavat parhaita käytäntöjään. Ja kuten keskustelussa on
todettu, tavoittelemme hiilineutraalisuutta vuonna 2035 ja 60 % päästövähennystavoitetta vuonna 2030. Nämä kaikki tavoitteet tarkoittavat sitä, että päästöjen vähentämisessä meidän on edettävä nopeammin
kuin mihin olemme kyenneet tähänkin asti, ja tähänkin mennessä
Suomen mittakaavassa olemme onnistuneet kohtuullisesti. Tämä kuvastaa sitä, että meillä on todella iso työ edessämme.
Toteuttamisen keinoista on tarkoitus tehdä erillinen toimenpideohjelma.
Rakennetun ympäristön ja suunnittelun energiatehokkuus on silti joka
tapauksessa yksi tärkeimmistä.
Kiitos.
Apulaispormestari Pakarinen
Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut.
Helsinki on maamme johtava sivistyskaupunki. Siksi koulutus on meille
painopisteistä tärkein. Näin ainakin itse strategiaa tulkitsen. Elinvoimainen Helsinki tarvitsee onnellisia kaupunkilaisia ja menestyviä yrityksiä.
Laadukkaalla koulutuksella ja kasvatuksella on keskeinen rooli näiden
molempien kannalta.
Suomessa menestyksen taustalla on ollut se, että jokaisella ihan taustasta ‒ perhetaustasta, syntymäpaikasta ‒ riippumatta on ollut mahdol-
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lisuus päästä elämässä eteenpäin kouluttamalla. Tähän perustuu vahvasti myös Helsingin strategia: jokainen koulu Helsingissä on hyvä koulu, jokainen päiväkoti Helsingissä on hyvä päiväkoti.
Koulutuksellisen tasa-arvon ja oppimisvalmiuksien tukeminen aloitetaan jo päiväkodissa. Siksi haluamme, että Helsingissä nykyistä useampi lapsi pääsisi laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin. Toki samalla
pitää pitää huolta siitä, että meillä on riittävästi paikkoja tarjolla kasvavaan kysyntään nähden. Siinä mielessä ehkä sitten tähän valtuutettu
Arajärven puheenvuoroon voin sanoa, että sitä tahtia mennään kuin
pystymme palvelulupauksemme täyttämään.
Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella PD-rahalla tasoitetaan edellytyksiä päiväkotien, peruskoulun ja lukion lisäksi jatkossa myös ammatillisessa koulutuksessa, jotta sen läpäisyastetta parannettaisiin.
Myllypuroon ammattikorkeakoulu Metropolian yhteyteen muodostetaan
kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan kampus, jossa koulutetaan
ammattikorkeakoulutason ammattilaisten lisäksi toisen asteen ammattilaisia. Tällaiseen ammattikorkeakouluopiskelijat ja toisen asteen opiskelijat yhdistävään kampukseen on helppo houkutella sekä osaavia
opettajia että opiskelijoita.
Alueellamme onkin jo pulaa osaajista. Pääkaupunkiseudun työvoimaja koulutustarpeita koskevien maltillistenkin ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun työvoimatarve vuoteen 2030 asti on vuositasolla 18
000 työpaikkaa, ja tämä kehitys on jo alkanut. Nuorisoikäluokkien koko
puolestaan on keskimäärin 12 000, mikä tarkoittaa paitsi sitä, että meidän pitää löytää 6 000 uutta työntekijää Helsingin seudun ulkopuolelta
vuosittain myös sitä, että emme voi jättää yhtäkään helsinkiläistä nuorta ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. Jokainen nuori tarvitaan jatkossa töihin.
Strategialla tähtäämme siihen, että Helsinki on maailman vaikuttavin
paikka oppia. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta
riippumattoman oppimisen, ja koko kaupunki toimiikin strategian mukaan oppimisympäristönä.
För att vara lockande för utländska talanger behöver Helsingfors mera
fostrans- och undervisningstjänster på främmande språk, särskilt på
engelska. Det betyder att antalet platser inom den engelskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken fördubblas, och undervisningen i
kinesiska utvidgas. För helsingforsarna inleds undervisningen i kinesiska, undervisningen i det första främmande språket eller det andra
inhemska språket redan från och med första årskursen. Enligt strategin
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skapas konceptet nordiska skolan i Helsingfors i samverkan med nordiska nätverk.
Kasvatuksen ja koulutuksen ketju on organisaatiouudistuksen jälkeen
nyt koossa. Tarjoamme palveluja vauvasta vaariin, varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Kiitos niille 13 000 ammattilaiselle,
jotka muuntavat strategian jokapäiväisessä työssä oppimisen ja osaamisen iloksi kaiken ikäisille kaupunkilaisille. Jag tackar hjärtligt alla som
i sin vardag tar hand om det att vår strategi inte blir bara ord, utan i
praktik leder till bra resultat och inlärningens glädje i våra daghem och
skolor.
Kiitoksia.
Valtuutettu Arajärvi (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja.
Lyhyenä vastauksena apulaispormestari Pakariselle. On täysin arvovalinta, mihin asioihin investoimme. Maksuton varhaiskasvatus on nimittäin investointi eikä meno kaupungin kannalta. Se on myös investointi
koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Lisäksi se on ehdottomasti
lapsen etu.
Valtuutettu Arhinmäki
Arvoisa rouva puheenjohtaja.
Strategiapaperi on monelta osin erittäin hyvä. Se linjaa sellaista Helsinkiä, jollaista uskon, että aivan valtaosa tämän salin valtuutetuista haluaa olla rakentamassa. Se painottaa palveluita, se painottaa tasa-arvoa,
se painottaa tasapuolista kaupunkia. Mutta näitä emme voi toteuttaa
ilman että niihin käytetään myös riittävästi resursseja. Talouspolitiikkaa,
kaupungin talouspolitiikan pitää olla järkevää, jotta voimme toteuttaa
nämä strategian tavoitteet.
Viime kaudella Helsingillä oli prosentin tuottavuustavoite. Tuottavuustavoite oli tosiasiassa mekaaninen leikkuri. Emme laskeneet tuottavuuden parantumista, vaan leikkasimme euromääriä. Jos vertaa tätä strategiaa ja sitä, että tämä tavoite on jo puolitettu, niin se on askel parempaan suuntaan. Mutta vielä oleellisempaa on se, että nyt lähdimme hakemaan aidosti tuottavuuden parantumista, aidosti vaikuttavuutta ‒
emme mekaanista palveluiden leikkaamista. Sen vuoksi on äärimmäi-
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sen tärkeää, että meillä on selkeät mittarit, selkeät ajatukset, miten me
toteutamme strategian kirjauksen siitä, että palvelujen laatua ei heikennetä. Tämän vuoksi kannatan valtuutettu Koivulaakson tekemää ponsiesitystä.
Arvoisa rouva puheenjohtaja.
Kestävä taloudenpito, se pitää olla lähtökohta Helsingin kuten minkä
tahansa kaupungin politiikalle. Silloin pitää miettiä, miten me rakennamme pitkällä tähtäimellä kestävästi taloutta. Tähän yksi oleellinen
kysymys ovat investoinnit ja toisaalta maapolitiikka. Strategia lähtee siitä, että lähdemme miettimään maankäyttömme, maapolitiikkaamme ja
teemme siitä uuden ohjelmaluonnoksen.
Edellisessä strategiassa löimme lukkoon mekaanisen maanmyyntitavoitteen. Se ei ollut kestävää ja järkevää politiikkaa. Myimme vain maata saadaksemme tietyn määrän rahaa, emmekä arvioineet pitkäjänteisesti pitkällä tähtäimellä, mikä on kaupungin talouden kannalta paras
ratkaisu. Voi olla perusteltuja, erityisesti elinkeinoelämään liittyviä
hankkeita, joissa maata kannattaa myydä, mutta useimmiten vähänkin
pidemmällä tähtäimellä maan vuokraaminen on kannattavampaa kuin
maan myyminen. Sen vuoksi tämän strategian myötä meidän pitää
tähdätä siihen, että jokaisen tontin kohdalla arvoimme pitkällä tähtäimellä, mikä on taloudellisesti kestävää ja kannattavaa Helsingille.
Samaan aikaan kuin Helsinki kasvaa, me tarvitsemme lisää kohtuhintaista asumista ‒ erityisesti enemmän kohtuuhintaista ARA-vuokraasuntotuotantoa. Silloin pitää huolehtia, että palvelut ja infrastruktuuri
ovat kunnossa.
Edellisessä strategiassa lähdettiin hyvin mekaanisesta investointikatosta. Nyt tätä investointikattoa ei suoraan ole kirjattu, mutta kuten valtuutettu Soininvaara totesi, se tulee tämän velkaantumiskysymyksen kautta. Tämä on asia, jota meidän pitää tarkasti strategiakauden aikana
tarkkailla, ettei tämä johda järjettömyyksiin ‒ että hankkeet eivät lähde
liikkeelle sen vuoksi, että meillä taloudellisesti järkeviä investointeja ei
ole vara tehdä.
Arvoisa rouva puheenjohtaja.
Tässä vain lyhyt sipaisu itse strategiasta. Toivoisin, että minulla olisi
yhtä hyvä tiivistämisen taito kuin valtuutettu Raatikaisella, joka puheenvuorossaan totesi perussuomalaisten näkemyksen strategiasta jotakuinkin näin ‒ tai itse asiassa tarkalleen näin: ”En tiedä se tarkoittaa,
mutta kuulostaa pelottavalta”.
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Valtuutettu Jalovaara
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuuston jäsenet.
Alkuun kiitokset uudelle valtuustolle siitä, että melkein kaikki ovat olleet
mukana tätä strategiaa tekemässä ja yhdessä hyväksymässä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenenä SDP:n ryhmän varapuheenjohtajana kiinnitän nyt tässä yhdessä puheenvuorossani lähinnä huomiota
näihin tämän toimialan kysymyksiin.
Hyvät kuulijat.
Tässä on selkeästi linjattu, että Helsinki panostaa tulevina vuosina entistä enemmän kasvatukseen ja koulutukseen. Tämä on linjassa niiden
tavoitteiden kanssa, joita SDP:llä oli näihin neuvotteluihin lähdettäessä.
Meille hyvin keskeinen tavoite, jonka toivomme myös toteutuvan, on
kirjaus maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, ja pidämme myös hyvänä sitä, että myönteisen erityiskohtelun rahaa lisätään. SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainenhan esitti vuonna 2008 jo, että pitäisi olla maksuton päivähoito, ja sille siinä vaiheessa vähän hymähdeltiin, mutta nyt
näyttää olevan, että ollaan menossa sitä kohti aivan porukalla, mikä on
hieno asia.
Varhaiskasvatuksen puolelta on merkittävää tässä mielestäni se, että
päiväkotien ryhmäkokoa ei kasvateta tämän kauden aikana. Pidän
merkittävänä sitä, että Helsinki lähtee hakemaan aivan uudella tavalla
ratkaisuja koulujen ja muiden julkisten tilojen sisäilmaongelmiin. SDP
kantaa huolta perheiden taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymisestä.
Tämän vuoksi pidämme tärkeänä, että lasten yhdenvertaisuutta lisäävä
? on taata jokaisella lapselle ja nuorelle jokin harrastus. Syrjäytymisen
ja eriarvoistumisen ehkäiseminen on hyvin arvokas tavoite myös siltä
osin, että Helsinki pystyy jatkossakin tarjoamaan jokaiselle nuorelle peruskoulun jälkeen jonkin opiskelupaikan.
Helsingin alueellisesta eriarvoistumisesta on viime aikoina kannettu hyvin perusteellisesti huolta. Itse näenkin, että nämä koulutukselliset investoinnit ovat tärkeimpiä keinoja torjua tätä eriarvoistumista kaupunginosien välillä. Itse näen, että se on todellinen riski, että alueet jakautuvat entistä enemmän hyviin ja huonoihin kaupunginosiin.
Kokonaisuutena paperi on kieltämättä varsin hyvä, mutta se jää vain
hienoksi paperiksi, jos emme yhdessä täällä salissa huolehdi siitä, että
nämä asiat aivan käytännössä myös toteutuvat.
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Kiitos.
Valtuutettu Karhuvaara
Arvoisat valtuutetut. Hyvä puheenjohtaja.
Nyt hyväksyttävänä oleva kaupunkistrategia linjaa tulevan 4 vuoden
periaatteet, joilla kehitetään kaupunkia kotina, työpaikkana ja matkailukohteena sekä tukiverkkojen alustana. Myös tulevaisuudessa on vain
hyvä muistaa, että kaiken toiminnan ja hallintojärjestelmien tulee kuitenkin olla helsinkiläisen hyvinvointi ja elämänlaatu sekä kustannustaakan kantajien kyky kantaa talousvastuu. Tämä kaikki vaatii mahdollisimman monta työtä tekevää ihmistä, mahdollisuutta alueelliset palvelut takaavan yritystoiminnan kehittymiseen ja sitä, että kaupunki toimintaympäristönä ja säätelijänä eli häiritse tai hankaloita yritystoimintaa,
vaan mahdollistaa myös kumppanuudet palvelujen tuottamisessa.
Strategia linjaa merellisyyden yhtenä kaupungin houkuttelevuustekijänä. Se on myös mahdollisuus yritystoiminnalle. Meidän on nimenomaan saatava Helsingille brändi, joka erottuu muista Itämeren pääkaupungeista. Meri, puhdas ilma, hiljaisuus ja pimeys ovat muun muassa tekijöitä, joiden ympärille on helppo rakentaa tuotteita ja matkailuhoukuttimia ylikansoitetun maailman kansalaisille ‒ ja myös terveysmatkailua. Meillä on saariston lisäksi 2 kansallispuistoa ja Keskuspuisto, joka lähtee aivan ydinkeskustasta. Niihin on myös mahdollisuus turvata meriyhteys suoraan merellisiltä, jopa suojelluilta alueiltamme.
Strategia linjaa myös digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisen ja
panostaa kansalaisten arkiliikkumiseen ja monipuolisten liikuntaympäristöjen käytettävyyteen. Tämä on olennainen tavoite myös siksi, että
tulevassa sote-uudistuksessa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
jää kuntien ja maakuntien tehtäväksi. Liikunta on yksi keino siirtää tai
lieventää sairauksia. Varsinkin kasvava keho ja ikääntyminen sekä työikäisten työkyky vaativat erityistoimia myös liikunnan lisäämiseksi ja tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitämiseksi. Kasvavien lasten kohdalla
työskentelyterveys on myös lasten aikuisiän työkyvyn kannalta tärkeää.
Siksi olenkin tehnyt järjestelmään ponnen, jossa toivon, että koululaisten työterveysohjelma laaditaan tässä samalla, kun kehitetään näitä digitaalisia oppimisympäristöjä.
Kaiken kaikkiaan mielestäni tämä strategia on äärimmäisen aktivoiva.
Se on visionäärinen, ja se onneksi panostaa myös kansainvälisyyteen
ja aivan selvään arjen konkretiaan. Toivon, että se ei jää vain strategia-

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

KESKUSTELUPÖYTÄKIRJA
DISKUSSIONSPROTOKOLL

44

13.9.2017
tasolle, vaan että kaikki panostavat yhteistoimin myös sen toteuttamiseen.
Kiitos.
Valtuutettu Saxberg (vastauspuheenvuoro)
Kiitos, puheenjohtaja.
Kannatan. Mielestäni on sellainen trendi, että suhtaudutaan uudella tavalla tähän ihmisen terveyteen, liikuntaan ja fysiologiseen olemukseen.
Se on paitsi iso kansantaloudellinen ongelma tämä sairastelu ja kaikki
muu, niin myös sen takia tai siitä syystä on tehty tällainen parlamentaarisen selvitystyön esitys tuossa eilen. Eduskunnassa on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä työryhmä pitänyt tällaisen esityksen työstä,
jonka tarkoitus on se, että me voimme uusia tätä kuntien saamaa valtionavustusta liittyen tähän ponteen ja myös sitten... Joo, kiitos. Ja myös
siinä sitten sote-uudistuksen yhteydessä haluttaisiin kasvattaa näitä erilaisia osuuksia 1 %:sta 3:een.
Kiitos.
Valtuutettu Moisio
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Strategiaan on kirjattu lause: ”Kaupungin maineen tärkein sisältö ja tärkeimmät tekijät ovat helsinkiläiset itse. Kaupunki ei ole koskaan valmis,
mutta sitä rakennetaan joka päivä yhdessä”. Tämä on minusta tämän
edessämme olevan paperin yksi tärkeimmistä kirjauksista, jonka pitäisi
ohjata paljon nykyistä paremmin kaikkea kaupungin toimintaa. Itse asiassa meidän pitäisi lopettaa se, mitä me kutsumme asukkaiden kuulemiseksi. Kuuleminen ei ole yhdessä tekemistä. Yhdessä tekeminen on
paljon enemmän. Oleellista olisi, että kaupunkilaiset ovat toimijoita ja
tekijöitä eivätkä sen kohteita. Ajattelen itse, että juhlavuoden hengessä
tämä kaupunki tehdään yhdessä.
Itse asiassa olen entistä vakuuttuneempi siitä, että ainoa tapa kaataa
olemassa olevia hallintokuntien raja-aitoja on tehdä jokaisesta kaupunginosasta oma projektinsa, jossa mietitään kaikkia sen kaupunginosan
osasia ‒ palveluita, rakentamista, kiinteistöjä, liikkumista ‒ vain sen
kaupunginosan näkökulmasta myös kaupungin kokonaisuus huomioon
ottaen. Se ratkaisisi sen ongelman, että tällä hetkellä ihminen aina ei
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tiedä, mihin ottaa yhteyttä oman asiansa kanssa tai että hänen asiaansa pallotellaan virastolta toiselle.
Puheenjohtaja.
Tämä strategialuonnos on minusta erinomaisen ansiokas monella tapaa, mutta koen, että helsinkiläinen luonto olisi ansainnut suuremman
osan tässä strategiassa. Kaupunkimme luonto on ainutlaatuinen ja arvokas itsessään, ja sillä on itseisarvon lisäksi myös välineellinen arvo.
Se luo Helsingin elinvoimaisuudelle tukijalan ja pohjan helsinkiläisten
hyvinvoinnille. Se luo pohjaa matkailullemme ja koko asemallemme Euroopassa ja maailmassa.
Helsingillä on aivan kelpo luonnonsuojeluohjelma vuosille 2015‒2024,
ja se sisältää muun muassa metsäverkoston perustamisen. Se sisältää
47 uutta luonnonsuojelualuetta, jotka on tarkoitus perustaa tällä 10vuotiskaudella. Lopputuloksena pitäisi olla suunnilleen suojelupintaalan kaksinkertaistaminen. Ajattelen niin, että tuo ohjelma pitäisi toteuttaa, sille pitää varata siihen tarvittavat määrärahat, ja toivon kuitenkin,
että se toteuttamisen vauhti olisi nopeampi ja nykyistä kunnianhimoisempi. Erityisesti näistä ohjelman suojelualueista tehtävien päätösten
pitäisi syntyä riittävän nopeasti, ja niiden perustamiseen tulisi varata
tarvittavat määrärahat jatkossa. Tätä haluan nyt vauhdittaa seuraavalla
toivomusponnella:
Hyväksyessään strategian valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet toteuttaa Helsingin luonnonsuojeluohjelmaa 2015‒2024 kunnianhimoisesti ja etupainotteisesti
Helsingin ainutlaatuisen luonnon säilyttämiseksi.
Valtuutettu Muttilainen
Kiitoksia, puheenjohtaja.
Ensinnäkin kannatan valtuutettu Moision ponsiesitystä.
Otan tässä esiin nyt, hyvät valtuutetut, kulttuuri- ja vapaaaikalautakuntalaisen näkökulman. Mielestäni tässä strategiapaperissa
oli siihen liittyen aika paljonkin hyviä kirjauksia. Täällä on mainittu muun
muassa nuorten ja lasten vahvistaminen ‒ harrastusmahdollisuus kaikille, oli se sitten liikuntaa, kulttuuria, mitä tahansa.
Julkiset alueet ja tyhjät tilat, myös vajavaiset, kulttuurin ja kansalaistoiminnan käyttöön.
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Keskustakirjasto Oodi ei heikennä lähikirjastoverkkoa. Tämän lisäksi on
pakko todeta, että sen lisäksi sinne tarvitaan henkilökuntaa. Niistä ei
saa tulla mitään kylmäasemia tai sellaisia karkkiautomaattien tapaisia
bokseja tuonne metrosteissille.
Museoverkon vahvistaminen. Meillä on hyvä, loistava museoverkko
tässä kaupungissa, ja se laajenee nyt Amoksen myötä, tai Amos saa lisää lääniä.
Suvilahden tapahtuma-alueen vahvistaminen kulttuurikäytössä tai tapahtumissa. Tämä on erittäin jees, mutta sen lisäksi erilaisten festivaalitoimijoiden pitää olla samalla viivalla, kun näitä tapahtumia kehitetään
ja heitä kuunnellaan. Näin tätä voidaan kehittää lisää. Tällä alueella on
myös tämä skedeparkki, joka on syytä sisällyttää siellä. Tässä on erinomainen esimerkki aktiivisesta kansalaistoiminnasta. Siellä järjestetään
kaikkea muutakin kuin skeitataan.
Täällä on myös lupa- ja järjestelykäytäntöjen keventäminen. Meillähän
on täällä nyt väliaikaisesti linjattu esimerkiksi ulkoilmakonserttien kestoiksi 00.00, joten tämäkin olisi hyvä vakiinnuttaa jatkossa. Tätä tutkitaan ilmeisesti tämän vuoden jälkeen. Lisäksi ? terassitaikataulujen
pidentäminen. Naapurikunnissa tällaisia rajoja ei ole, mutta jostain
syystä täällä on, joten tähän on tulossa ilmeisestä tänä vuonna... Olisin
tehnyt kysymyksen tässä vaiheessa: onko tähän tulossa jonkinlainen
välitsekkaus? Koska ilmeisesti joku työryhmä oli tarkoitus pistää pystyyn?
Hyvä että täällä on myös maininta tämän kaupallisten ja kansalaistoiminnan suhteen, mitä tulee näihin tapahtumiin. Se on hyvä blandis, että
on molempia, ja se lähtee oikeastaan kaikki aktivistit kansalaistoiminnasta, mitkä muuttuvat sitten hyvinkin pitkälti joko isompaan tai pienempään suuntaan, mutta se on aina pois kadulta, että tuolla on muutakin tekemistä kuin jäädä sinne oleilemaan. Tähän ehdottomasti tarvitaan lisää komppia.
Nämä edellä mainitut asiat, jotka tässä mainitsin ja tuolta strategiasta
otin esiin, ovat elementtejä, joita olen tässä viimeisen 4 vuoden aikana
tuonut valtuustossa useinkin esiin ja tehnyt aloitteita ja jutellut virkamiesten kanssa ja ajanut lautakunnissa näitä asioita. Kiitoksia tästä että nämä on huomioitu täällä. Mutta tämä pitää myös käytännössä laittaa toteen. Jos miettii kokonaisuutena tätä strategiaa, siihen on ?
kaikki tyyliin jonglööristä puistokemistiin ja kotihoitajaan. Tässä pyritään
miellyttämään kaikkia, mutta miten haluamme sen vetää läpi, niin sii-
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hen tarvitaan kyllä oikeasti sitä yhteistä tahtotilaa, mitä täällä on aikaisemminkin tuotu esiin.
Täällä on tämä 0,5 %:n tuottavuustavoite, joka jonkin verran sitoo handujamme käytännössä, kun tätä hommaa halutaan viedä eteenpäin.
Toki tässä tarvitaan lisää rahaa muun muassa kulttuuriin, nuoriin, ?
muille. Kaupunki kasvaa, ja palveluiden pitää kasvaa sen mukana.
Tänne tulee kuitenkin porukkaa, myös niitä kulttuuritoimijoita uusien
asukkaiden mukana.
Toivon järkevyyttä tässä tulevien vuosien aikana, että näitä kuvioita
saadaan tuonne läpi oikeastaan kaikilla osa-alueilla. Tämä on mielestäni hyvä tiivistelmä kaikkea, mutta onko tämä ikään kuin ympäripyöreä
vai jättääkö tämä meille liikkumavaraa? Toivon, että se jälkimmäinen
on se, mitä lähdetään tässä ajamaan takaa.
Kiitos.
Valtuutettu Holopainen
Puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut.
Olen iloinen, että Helsinki on tässä strategiassa ottanut uuden otteen.
Allekirjoitamme sen, että Helsinki on hyvä ja kasvava kaupunki, kun
viime strategiassa vielä puhuttiin siitä, että tilat eivät saa kasvaa ‒ vaikka kaupunki kasvaa ja tänne halutaan muuttaa. Mutta nyt me haluamme, että meillä on riittävästi kouluja, päiväkoteja, asuntoja, kirjastoja,
liikuntapaikkoja ja terveydenhuollon palveluita. Helsinki tiedostaa, että
olemalla yliopistokaupunki, kiinnostava kulttuurikaupunki, omaleimainen kaupunki, jossa on lähiluontoa, se pärjää kansainvälisesti.
On hienoa, että strategiassa halutaan pitää huolta kaikista. Varhaiskasvatuksessa olemme esimerkiksi tehneet töitä sen eteen, että ryhmäkokoja ei kasvateta, niin kuin maan hallitus on päättänyt, ja tässä
strategiassa se myös todetaan.
Meillä on hyvä tekemisen meininki ‒ tai teillä on siellä eri toimialoilla ja
virastoissa, ja esimerkiksi Helsingin näkyvyys on parantunut. Nyt on pidettävä huolta siitä, että nämä hyvät tavoitteet toteutuvat. On annettava
mahdollisuuksia tehdä ja toteuttaa uutta, uusia konsepteja ja kokeilla.
Siksi näiden hienojen tavoitteiden tulisi näkyä myös budjettineuvotteluissamme.
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On hienoa, että Helsinki vahvistaa, että uuden kielen opettelu voi alkaa
ensimmäisellä luokalla ja varhaiskasvatuksessa. Kaupunginhallitus onkin päättänyt jo aiemmin, että uusien kielten oppiminen alkaa vuonna
2018 kaikissa soveltuvissa kouluissa. Mutta miten me toteutamme tämän tärkeän kielten oppimisen ja kielitarjonnan lisäämisen ohjelman,
jossa myös englanninkielinen varhaiskasvatus ja koulutuspaikka määrältään kaksinkertaistuu? Kasvavassa kaupungissa se ei ole mahdollista olemassa olevasta säästäen. Tiedämme, että säästöhöylää on käytetty jo niin tilojen kuin henkilöstön kannalta. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa viime vuosina lapsikohtainen kustannus on laskenut merkittävästi. Eli on säästetty, on laskettu täyttöasteita. Ja kouluikäisten lastemme määrä nousee tuhansilla.
Työntekijöiden hyvinvointi ja arvostus ei ole sitä, että seurataan vain
säästötavoitteita. Tarvitaan hyvää, arvostavaa johtamista. Se olisi tämän strategian mukaista. Mutta tarvitaan myös kunnon palkkaa, jolla
Helsingin elinkustannukset katetaan. Monista asioista, joita tähän voisi
nostaa, olen tehnyt ponnen tähän strategiaohjelmaan liittyen, joka kuuluu näin:
Hyväksyessään strategian kaupunginvaltuusto edellyttää,
että selvitetään, miten lastentarhanopettajien ja muun varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön palkkaus
nostetaan sellaisella tasolle, että palkat eivät ole alimitoitettuja Helsingissä elämiseen ja huomioivat koulutuksen ja
työn vaativuuden.
Koulutettujen lastentarhanopettajien vaje on 300 apulaispormestarin
mukaan, ja OECD:n vertailussa, joka juuri tuli, on todettu, että palkkaus
on heikko, kun kansainvälisesti sitä katsotaan.
Strategia on innostava, mutta meillä on monia haasteita. Miten nostetaan esimerkiksi nuorten ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia ja toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia, kun tiedetään, että meillä on monia
alueita Helsingissä, jossa meillä ei ole riittävästi toimintaa? Yksi esimerkki on nopeasti kasvava Vuosaaren alue, jossa lasten ja nuorten
määrä on kasvanut.
Helsinki on lisäksi jäljessä osallistuvassa budjetoinnissa. Kun täällä
viime keväällä vieraili Pohjoismaiden pääkaupunkien edustajia, kuulimme kuinka eri osallistavan budjetoinnit muodot olivat jo arkipäivää
muissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Onnistumisen määrittävät
kaupunkilaiset ‒ emme me täällä tai virastoissa ‒ ja tämän tulisi näkyä
strategian toteutuksessa ja laadittavissa strategiamittareissa.
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Kiitos.
Valtuutettu Torsti
Hyvät valtuutetut.
Helsinki on tosiaan meille rakas. Tässä puheenvuorossa ajattelin puuttua 2 asiaan, ensin positiiviseen ja sitten hätähuudonomaisempaan
teemaan.
Positiivisesti Helsingin merkityksestä. Helsinki on globaali suurkaupunki
oikeastaan kaikilla muilla mittareilla paitsi väkiluvulla mitattuna. Omistuksemme yltää kymmeniin miljardeihin, investoijana olemme Suomen
suurin, samoin työnantajana. Helsingin aivan poikkeuksellinen ‒ siis
kansainvälisesti poikkeuksellinen ‒ maanomistus mahdollistaa vaikka
mitä. Sen vuoksi tällä tekemisellämme ja myös tällä strategialla on, hyvät valtuutetut, paljon merkitystä. Startup-kielellä ilmaistuna voisi sanoa, että valintamme voivat skaalautua hyvässä ja pahassa.
Inspiroiva esimerkki on esimerkiksi jo 2 vuotta vahvana jatkunut kaupunkilinja ja -liike joka on tosiaan kannatellut hyvinvointivaltion arvokkaimpia asioita, kuten lasten tasa-arvoa päivähoidossa, niin kuin täällä
on jo tänään mainittu. Mutta samalla myös negatiiviset kierteet voivat
kiihtyä ja napata mittakaavan. Jos vaikkapa työnantajapolitiikassamme
on ongelmia, se heijastuu heti kymmeniin tuhansiin.
Koska Helsinki on suurkaupunki, jonka tekeminen vaikuttaa laajasti,
onkin todella myönteistä, että tänään käsittelyssä olevan kaupunkistrategian niin sanottu yleinen perusviritys on kunnossa. Ihmiskuva, globaalin tason kestävän kehityksen periaatteet, näkemys kaupungista ja
kansainvälisyydestä. Ja myös syrjäytymisen syvyys on tunnistettu, siitä
kiitos.
Eikä kunnianhimon tasostakaan tosiaankaan ole tingitty. Lukiessa jopa
vähän hymyilytti. Otetaan täältä nyt muutama sitaatti. ”Helsinki erottautuu globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä”. Sitten ”Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia”. Sitten ”Helsinki havittelee asemaa segregaation ehkäisyn
eurooppalaisena huippuesimerkkinä”. Edelleen ”Helsinki on maailman
edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi” ja edelleen ” Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki” ja vielä toimivinkin kaupunki. Eli aikamoinen superlatiivisinfonia
täällä kyllä on. Ehkä sitten vähemmän hymyillen ja enemmän vielä tosissani sanon, että arvostan kyllä myös feministien kädenjälkeä, joka
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täällä näkyy ja erityisesti sivulla 3 olleessa ohjelmassa, joka täällä jo
esiteltiin.
Sitten tähän toiseen puoleen, eli suurin viestini kuitenkin tänään on hätähuuto yhdestä asiasta, ja se on ehkä vähän voimakkaampi kuin moni
edellä puhuja on sanonut ja koskee koulutusta ja kasvatusta. Niidenkin
osalta strategian tavoitetaso on komea, ja voisi poimia monia sitaatteja,
jotka kertovat laadusta, tavoitteista, maksuttomuudesta, syrjäytymisen
ehkäisystä ja niin edelleen. Monet näistä tavoitteista ja kirjauksista kuulostavat kuitenkin jo tällä hetkellä aika monessa koulussa ja päiväkodissa tyhjiltä, koska tämän hetken tilanne on niin kaukana näistä tavoitetasoista.
Siksi ajattelin, että meidän on ehkä aika tällä vaalikaudella puhua ääneen sekä siitä, mitä edellisten vuosien säästöt ovat aiheuttaneet että
siitä, kuinka erilaisissa tilanteissa koulut ja päiväkodit töitä eri puolilla
kaupunkia tekevät. Tein yhden vertailun luvuista, joiden saaminen ei ollut aivan yksinkertaista, ja vertailun tulos on se, että koulujemme ja päiväkotiemme, jotka jakautuvat siis 4 alueelle, väliset tietysti erot näyttäytyvät monilla mittareilla. Yksi mittari on lasten äidinkieli. Meillä on yksi
alue, jossa joka yhdeksäs lapsi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea ja ruotsia ja toisaalta alue, jossa näin on joka kolmannen lapsen
kohdalla. Joka yhdeksäs ja joka kolmas. Nämä ovat siis 2 täysin erilaista todellisuutta, ja moni tässä salissa tietää, mitä se oikeasti tarkoittaa
siellä päiväkodin ja koulun toiminnassa.
Viimeksi eilen eduskunnassa sivistysvaliokunnan asiantuntija totesi,
kuinka koulutuksen tasa-arvo on heikentynyt Suomessa pitkään ja eriytynyt nyt siihen pisteeseen, että vielä ei ole liian myöhäistä toimia, mutta kohta on. Niinpä, hyvät valtuutetut ja pormestari, jotta tämä strategia
ei kuulosta itsensä irvikuvalta puhuessaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvosta, maksuttomuudesta ja laadusta, olen tehnyt
ponnen, joka on luettavissa järjestelmässä. Ponnen tavoitteena on
osoittaa, että Helsinki tarttuu koulutuksen laatuun ja tasa-arvoon ennen
kuin on liian myöhäistä ‒ ihan niin kuin aikanaan tartuttiin esimerkiksi
asunnottomuuteen. Nimittäin jos Helsinki tarttuu, se tuntuu koko valtakunnassa ja voi jopa skaalautua. Se on paljon sanottu, niin kuin pormestari tuossa avauspuheenvuorossaan sanoi, mutta niin sen pitää
Helsingissä ollakin, ja varmasti palaamme tässä budjettineuvotteluissa
asiaan.
Kiitos.
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Apulaispormestari Vesikansa
Hyvät valtuutetut. Arvoisa puheenjohtaja.
Sosiaali- ja terveystoimelle kaupunkistrategia ei ole suuri mullistus,
mutta se on vahva takanoja toiminnan kehittämiseen suurten muutosten keskellä. Vaikka sote-uudistuksen yksityiskohdat eivät ole vieläkään selvillä, emme jää niitä odottamaan, vaan systemaattisesti parannamme omaa toimintaamme.
Ensinnäkin asukas- ja käyttäjätyytyväisyydestä tulee entistä tärkeämpää Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Helsinkiläiset palveluidemme käyttäjät – kutsutaan heitä nyt potilaiksi, asiakkaiksi tai kaupunkilaisiksi – ovat kaiken toiminnan keskiössä sen kehittämisestä, ja
siitä tullaan myös mittaamaan. Erityisen tärkeänä pidän, että strategiassa lukee: ”Aktivoimme heikoimmassa asemassa olevia osallistumaan”. Sosiaali- ja terveyspalveluissa palautetta ja osallistumista tulee
usein itseni kaltaisilta keski-ikäisiltä naisilta, mutta meidän on tehtävä
tiukasti työtä, että työmme tavoittaa entistä paremmin myös heidät, joiden osallistuminen ei ole niin itsestään selvää: yksin asuvat miehet,
nuoret, vammaiset, ikäihmiset, maahanmuuttajat ja niin edelleen.
Toiseksi strategiassa on vahva sitoutuminen eriarvoisuuden ja syrjäyttävien rakenteiden poistamiseen. Erilainen huono-osaisuus ja köyhyys
ovat valitettavasti myös osa Helsinkiä. Strategiassa on vahva näky, että
syrjäytymistä torjutaan parhaiten investoimalla kaikkien kaupunginosien
laadukkaisiin palveluihin. Ei siis vain tasoiteta eroja, vaan aktiivisesti
vähennetään huono-osaisuutta. Vaikuttavinta on panostaa lasten ja
nuorten kasvuympäristöön toimialojen yhteisellä työllä: neuvolassa,
päiväkodissa, koulun oppilashuollossa, nuorisotyössä ja niin edelleen.
Tätä työtä jää meille tehtäväsi sen jälkeenkin, jos itse sote-palvelut tulevat siirtymään maakuntaan.
Kolmanneksi meillä on nyt vahva sitoutuminen palveluiden kehittämiseen, vaikka todella toimiala kohtaa suuria muutoksia tulevina vuosina.
Helsinki haluaa jatkaa esimerkiksi yhden luukun periaatteen vahvistamista, digitaalisuuden ja aukiolojen laajentamista. Strategiassa linjataan myös vahvasti niin, että hoitoa ja tukea on saatava oikeaaikaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsille ja nuorille tukea mielenterveydessä heti eikä ongelmien kasaantumisen odottamista tai ikääntyvien kotihoidossa sitä, että riittävää tukea – oli se sitten liikuntaa, kotihoitoa tai päiväkerhoa – saa silloin, kun siitä on eniten apua eikä silloin, kun kunto on jo huonontunut liikaa eikä siitä olisi enää mitään iloa.
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Etsivää ja jalkautuvaa työtä laajennetaan, jotta tavoitetaan paremmin
kaikista heikoimmassa asemassa olevat ja harvoin palveluiden piirissä
olevat. Tämä kaventaa jo merkittävästi Helsingin suuria hyvinvointieroja
ja terveyseroja, jotka ovat todella suuria kaupunkimme sisällä.
Liikunnan ja liikkumisen edistäminen on myös tärkeä harjoitus, kun tällä
valtuustokaudella joudumme miettimään, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joka sote-uudistuksen jälkeenkin jää kaupungin vastuulle, oikeasti organisoidaan tässä kaupungissa.
Yhdenvertainen ja oikea-aikainen hoito ja tuki saati sen kehittäminen ei
tapahdu ilman osaavaa henkilöstöämme. Strategissa sitoudutaan henkilökunnan hyvinvointiin ja osallistumiseen palveluiden uudistamiseen
ja sote-uudistukseen varautumiseen. Tämä on erittäin suuri muutos, ja
tätä työtä on tehtävä systemaattisesti. Myös koko Helsingissä avoin,
läpinäkyvä ja luottamukseen perustuva toimintakulttuuri takaa sen, että
mahdollisessa maakunnassakin on saatavissa helsinkiläisille hyviä julkisesti tuotettuja palveluja.
Isossa kaupungissa on paljon hyviä muitakin kohteita, joihin tarvitaan
niukkoja resurssejamme. Myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuu taloudellista painetta – varmasti myös tulevalla kaudella. Näiden rajoitusten puitteissa toimiminen on varmasti yksi suurimpia haasteita,
jotka tulemme kohtaamaan, kun myös ikääntyminen on tässä kaupungissa yksi tosiasia. Yhtä lailla kasvaa lasten määrä, joka näkyy palveluissa. Olen vakuuttunut, että strategiassa on kuitenkin pystytty linjaamaan, että laadukkaat ja saavutettavat palvelut ovat yhteinen tahto.
Toimivat peruspalvelut ja panostaminen ennaltaehkäisyyn on myös
kaikista fiksuinta rahankäyttöä.
Kiitos.
Valtuutettu Asko-Seljavaara (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja.
Haluaisin kiittää apulaispormestari Vesikansaa tästä hyvästä strategiasta, jossa on kirjattu, että edelleenkin parannatte palveluja, vaikka ei
tiedetä, mikä on sote-viraston tulevaisuus. Koska olen sitä mieltä pitkällisen kliinikkourani jälkeen, että kyllä terveydenhuolto ainakin edelleenkin on painottunut julkiselle puolelle, koska siellä on osaaminen ja siellä
on tutkimus, ja sitä ei voi siirtää yksityisille. Sen takia kyllä meidän täytyy edelleenkin pitää huolta siitä, että osamme ja tutkimme.
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Valtuutettu Stranius
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Muutama huomio luonnonsuojelusta, ilmastopolitiikasta ja liikennelinjauksista sekä kiertotaloudesta, kokeilukulttuurista ja kansalaistoiminnan edellytyksistä.
Ensinnäkin luonnonsuojelu. Luonnonsuojelutavoitteet ovat tässä hyviä.
Upeata että kaupunkiluonnon monimuotoisuutta lisätään, metsäverkostoa vahvistetaan, vesien ja kalojen tilaa parannetaan, viherpinta-alaa lisätään ja laaditaan merellinen strategia. Hienoa on myös se, että kansallisesta kaupunkipuistosta luvataan päätös. Keskeinen kysymys, joka
jää strategian ulkopuolelle, on kuitenkin vieraslajien torjunta. Uskon, että tätä edistetään toki muutenkin.
Toisekseen ilmasto. Hiilineutraalisuus ja ilmastotavoitteet ovat tässä
hyviä. Toki olisi voinut olla valmiutta mennä vielä paljon nykyistä pidemmällekin esimerkiksi vuoden 2030 päästövähennystavoitteen ja hiilineutraalisuuden suhteen puhumattakaan kivihiilen käytön lopettamisesta. Tästä huolimatta nyt päätettävät askeleet ovat ihan merkittävä
parannus nykytilaan. Vaikka meillä ei olekaan näköpiirissä täällä Helsingissä Irman kaltaisia myrskyjä, on ilmastonmuutokseen sopeutuminen tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Lisäksi rakennusten ja kokonaisten kaupunginosien energiaremontit pitäisi olla vahva strateginen
tavoite.
Kolmanneksi liikenne. Strategiassa lähdetään siitä, että joukkoliikennettä ja pyöräilyä sekä kävelykeskustaa edistetään. Tämä on tietysti hyvä
asia. Sen sijaan liikenteen meluhaitat ja niiden vähentäminen eivät
strategiassa näy – eivätkä näy autoilun vähentämisen konkreettiset
keinotkaan, esimerkiksi tiemaksut.
Lisäksi kiertotalous ja kokeilukulttuuri on tunnistettu hyvin – tosin näillä
pelkillä sanoilla. Nyt tarvittaisiin Helsingille konkreettiset tavoitteet kiertotalouden edistämiseksi. Smart & Clean -tavoitteet pitäisi näkyä paremmin, samoin kasvisruuan edistäminen, eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, suora demokratia ja monet muut asiat. Valitettavaa on, että
strategiatasolla unohdetaan myös ympäristökriteerit kaupungin hankinnoissa.
Lopuksi tervehdin kuitenkin ilolla, että strategiassa Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja kaupungin kehittämisestä
ja elävöittämisestä kiinnostuneiden ihmisten kanssa sekä varmistaa, et-
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tä kaupungin tiloja on helppo käyttää esimerkiksi kansalais- ja kulttuuritoimintaan.
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Viimeiseksi kerron vielä teille onnistumisen reseptin. Hyvä strategia ei
auta, jos sitä ei laiteta toimeen. Toimeenpanon avuksi taas tarvitaan
kunnon mittarit. Onnistumiseen tarvitaan 15 % tietoa ja osaamista, 35
% motivaatiota sekä 50 % häpeämätöntä toimintaa ja tekemistä – sitä,
että me uskallamme yrittää emmekä pelkää epäonnistumisia, koska ainoa asia, jota meidän on tietysti syytä pelätä, on se pelko itse. Ainoat
ihmiset, jotka eivät myös välillä epäonnistu tai ainoat kaupungit, jotka
eivät välillä epäonnistu, ovat niitä, jotka eivät koskaan yritä yhtään mitään. Onnistumisen kannalta tärkeitä eivät ole ne asiat, joita tehdään
silloin tällöin – tärkeitä ovat ne asiat, joita tehdään säännöllisesti.
Kannatan strategian hyväksymistä. Kannatan, että ryhdytään tuumasta
toimeen. Kannatan myös valtuutettujen Moisio ja Holopainen erinomaisia ponsiehdotuksia.
Kiitos.
Ledamoten Rantala
Värderade ordförande. Arvoisa valtuusto.
Käsiteltävänä oleva kaupungin strategia on monessa suhteessa oivallinen. Se kiteyttää Helsingin tavoitteen riittävän kunnianhimoisesti – olla
maailman toimivin kaupunki – sillä tämän vähempi ei voi olla Helsingin
tavoitteena. Vain pyrkimällä globaaliin kärkeen voimme saavuttaa myös
muut tavoitteemme kasvusta, hyvästä elämästä ja vetovoimasta, joka
koituu koko muunkin Suomen hyväksi. Helsingin vastuu koko Suomesta tulee kasvamaan.
Haluan nostaa strategiasta muutamia omasta mielestäni tärkeimpiä
kohtia. Ensimmäinen on kansainvälisyys, toinen on osaaminen, kolmas
on tulevaisuus. Ensinnäkin kansainvälisyys, joka lähtee läheltä. Strategia hahmottaa Helsingin vahvuuden ainutlaatuisena pohjoisena kaksikielisenä metropolina. Vastaavaa ei löydy muualta lähialueelta ja maailmaltakin harvoja. Ottakaamme tästä kaikki saatavissa oleva hyöty irti.
Tavoite olla Euroopan parhaita paikkoja käynnistää uutta luovaa yritystoimintaa on oikea. Moderni ja edistyksellinen pohjoismaisen hyvinvointivaltion pääkaupunki voi olla ainutlaatuinen kohde juuri niille yrityksille,
jotka tavoittelevat taloudellisen menestyksen lisäksi sosiaalista ja eko-
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logista hyvää. On selvää, että tavoitteessa ei onnistuta, ellemme ole
avoimia ja toivota tervetulleeksi uusia helsinkiläisiä myös muualta maailmasta. Meidän on aktiivisesti houkuteltava osaajia ja luotava tervetulleeksi toivottava ilmapiiri, sillä vain kiinnostava ja elävä kaupunki voi
menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Rajojen madaltuminen ja poistuminen tuo etuja, vaurautta ja uuden oppimista mutta myös haasteita.
Tasapainoinen aluekehitys, ennalta ehkäisevät palvelut sekä inhimillinen kohtaaminen ovat niitä helsinkiläisiä vahvuuksia, joiden varaan rakennamme onnistunutta integraatiota.
Toiseksi haluan nostaa kysymyksen osaamisesta. Hiljattain julkistettiin
merkittävä tutkimus koskien Helsingissä käyttöön otettua myönteisen
erityiskohtelun mallia ja sen menestystä erityisesti vähemmän koulutetuista taustoista olevien nuorten jatko-opintoihin hakeutumisen osalta.
Jokainen varhain tapahtuva syrjäytymistä vastaan käytetty euro säästää monia myöhemmässä vaiheessa puhumattakaan työurien pituudesta sekä verotuloista. Osaamiseen ja koulutukseen laitettu raha onkin
parasta investointipolitiikkaa, ja mitä aiemmin tämä alkaa, sen parempi.
Tästä syystä myös siirtyminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen on
tervetullut. Kyse on paitsi lasten tasa-arvoisista mahdollisuuksista myös
tasa-arvoisemmasta työelämästä, ja siksi tuen myös valtuutettu Torstin
pontta.
Viimeisenä haluan nostaa esiin strategian vahvan tulevaisuusorientaation. Ilman otetta tulevaisuudesta emme voi sitä edes yrittää hallita. Tätä taustaa vasten strategia ansaitsee kiitoksen. Se tähtää korkealle,
tunnistaa globaalit megatrendit, tarttuu niihin eikä pelkää edelläkävijäroolia ja mukanaan tuomaa vastuuta. Det här märks väldigt tydligt när
det gäller målsättningarna att exempelvis stävja klimatförändringen,
stöda digitaliseringen och öppen data, minska de socioekonomiska
klyftorna och också de viktiga infrastruktursatsningarna. Detta är ett
framtidsdokument för ett bättre Helsingfors, och dess eldprov blir budgetförhandlingarna senast i höst.
Valtuutettu Kolbe
Puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, virkamiehet.
Kiitoksia ensinnäkin merkittävän asiakirjan aikaansaamisesta, joka jäänee dokumenttina eräänlaiseksi toiveiden ja unelmien koosteeksi siitä,
mitä tänään näemme tärkeänä Helsingissä. Kansainvälisyys on asia,
johon perinteisesti täällä on luotettu jo sanokaamme keisarin ajoista
lähtien. Helsinki on katsonut Eurooppaan, maailmaan, kansainvälisyyteen. Pormestari totesi, että kansainvälisyys on vaikea asia. Toki se on
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sitäkin ‒ mihin kohdentaa, mitä tehdä, minkälaisia asioita nostaa esiin,
mistä haetaan referenssiryhmä, kun pohditaan Helsinkiä suhteessa
muuhun maailmaan. Strategia puhuu kauniisti yrityksistä ja startupista.
Se korostaa innovaatioita ja näkee nimenomaan positiivisen kierteen
mahdollisuuden, kun kansainvälisyys nousee esiin. Kansainvälisyys on
myös rakenteessa ja itseymmärryksessä.
Nostaisin mielelläni esiin yhden ulottuvuuden, johon pormestarikin viittasi ‒ nimittäin matkailun. Strategia puhuu meren ja kulttuurin merkityksestä, mutta matkailu tänään on paljon muutakin. Olemme kaikki varmasti tulleet hieman yllätetyiksi tänä kesänä siitä, miten Helsinki kiinnostaa, miten valtavasti turisteja erityisesti täällä Senaatintorilla ja keskusta-alueella parveilee. Me tiedämme, että viimeisen 20‒30, jopa 50
vuoden aikana Helsingistä on rakennettu konferenssi- ja liikematkakaupunkia, mutta nyt vihdoinkin Helsingistä on tullut matkailukaupunki.
Tänne saapuvat haluavat elämyksiä ja hyvinvointia, ja olemmeko valmiita tarttumaan kaupungin elinkeinopolitiikkaan siten, että nostamme
matkailunäkökulman esiin? Teen tästä asiasta ponnen, joka... En tiedä,
tarvitseeko täällä ponsia lukea. Jos ei, täytyy hankkia tietokone, mutta
joka liittyy joka tapauksessa siihen, että matkailu strategiassa mainittua
voimakkaammin nostetaan nyt esiin elinkeinopoliittiseksi painopistealueeksi.
Tähän liittyy tietenkin se, ei vain miltä kaupunki matkailijoiden silmissä
näyttää, vaan miltä se tuntuu. Nimenomaan turvallisuus on yksi näkökulma, joka korostuu. Meille itsestään selvä asia, mutta tavattoman
olennainen Helsingissä. Tällä tavalla toivon, että pystymme ikään kuin
nostamaan sitä profiilia, johon... Valitettavasti valtuutettu AskoSeljavaara ja Jörn Donner tulevat puhumaan vasta jälkeeni, mutta he
nostavat toivon mukaan esiin omissa puheissaan kulttuurin merkitystä
ja kulttuurirakennusten, -instituutioiden merkitystä kaupungin identiteetille.
Toinen ulottuvuus on, että Helsinki on ‒ ja se voisi vielä voimakkaammin nousta esiin ‒ koulujen, koulutuksen, korkeamman opetuksen ja
myös työväenopistojen kaupunki. Eli Helsingin viehätyksen osaulottuvuus on juuri siitä, että 40 000 opiskelijaa parveilee täällä Senaatintorilla ja toinen vastaava määrä muissa oppilaitoksissa. Näin ollen opiskelijoiden äänen kuuluminen, sen eteen voidaan tehdä vielä paljon. Opiskeluasiat liittyvät asumiseen, liikkumiseen, ympäristön viihtymiseen ja
ennen kaikkea tietenkin joustavaan päivähoitoon ja perhepolitiikkaan.
Helsinki on siis oppimisen tila, ja Helsingin voima nimenomaan kansainvälisesti on olla koulutuksen edelläkävijä. Tähän on mahdollisuutta
yhdessä kulttuuripoliittisten painotusten kanssa nyt toivon mukaan tule-
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valla valtuuston 4-vuotiskaudella. Kansainvälinen Helsinki, koulutuksen
ja kulttuurin Helsinki.
Kiitos.
Valtuutettu Niskanen
Kiitos, puheenjohtaja. Arvon valtuusto.
Tiedättekö muuten, miten poliittisen päättäjän saa onnelliseksi? No, en
tiedä teistä muista, mutta minut ainakin tekee hyvin onnelliseksi se, kun
näkee omien vaalitavoitteidensa pikku hiljaa toteutuvan. Tällainen fiilis
minulla on tänään, kun olemme Helsingin kaupunkistrategiaa, jossa on
paljon hyviä kirjauksia. Tartun tässä puheenvuorossani niistä muutamaan.
Ensinnäkin pidän kovasti strategiassa vahvasti esillä olevasta turvallisuusnäkökulmasta. Strategiassa todetaan muun muassa, että jokaisen
tulee tuntea olonsa turvalliseksi Helsingissä. Lisäksi todetaan, että turvallisuus ja kaupunkilaisten keskinäinen luottamus ovat kaupungin kilpailuvaltteja. Itse asiassa sana turvallisuus mainitaan strategiassa joka
12 kertaa ‒ siis keskimäärin noin kerran per sivu. Tämä on tärkeää,
koska turvallisuutta ei luoda yhdellä hokkuspokkus-tempulla, vaan pitkäjänteisellä ja laaja-alaisella eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä.
Pidän myös siitä, että tämän strategian myötä Helsinki tarttuu viimein
toden teolla homekouluongelmaan. Strategian mukaan Helsinki tekee
tällä kaudella suunnitelman sisäilmanongelmista kärsivien koulujen ja
päiväkotien korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla rakennuksilla. Strategiassa nostetaan esiin myös elinkaarimalli, joka on mielestäni yksi
hyvä keino taata se, että lapsilla on yhä terve elinympäristö myös muutaman vuoden kuluttua korjauksesta.
Strategiassa tartutaan myös käsistä karanneeseen asumisen hintaan.
Asumisen korkea hinta johtuu ensisijaisesti siitä, ettei tarjonta pysty
vastaamaan kysyntään asuntomarkkinoilla. Tähän voidaan puuttua
kestävästi vain rakentamalla ihmisille lisää asuntoja. Strategissa on
paalutettu tavoitteeksi rakentaa vuosittain ensin 6 000 ja sitten 7 000
asuntoa. Lukujen voisi toki toivoa olevan vieläkin korkeammat, mutta
suunta on joka tapauksessa oikea.
Iloitsen myös siitä, että Helsingissä pidetään jatkossakin kiinni vastuullisesta taloudenpidosta. Strategiassa lukee, että uudet investoinnit katetaan tulorahoituksella siten, ettei velka asukasta kohden kasva. Tämä
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on mielestäni hyvää ja vastuullista politiikkaa, josta voisi valtiovaltakin
ottaa oppia.
Viimeiseksi otan esiin vielä yhden lauseen strategiasta, josta pidän erityisen paljon. ”Kaupunki mieltää kaikessa toiminnassaan olevansa perusluonteeltaan palvelutehtävässä”. Tämä on juuri se nöyrä ja oikea
asenne, joka kaupungilla tulee olla suhteessa meihin kaupunkilaisiin.
Kaupunki ei ole olemassa jotain koneistoa tai byrokratiaa varten. Kaupunki on olemassa meitä ihmisiä varten.
Luen vielä järjestelmään tekemäni ponnen, joka liittyy näihin sisäilmaongelmista kärsiviin kouluihin muun muassa.
Hyväksyessään strategian valtuusto edellyttää, että laadittaessa strategiassa tarkoitettua kiinteistöstrategian suunnitelmaa muun muassa sisäilmaongelmista kärsivien koulujen ja päiväkotien korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla
rakennuksilla selvitetään ennakkoluulottomasti uudenlaisia
sopimusjärjestelyjä, joilla voitaisiin nykyistä paremmin taata korjausten tai uudisrakennuksen pitkäaikaisen kunnossa
pysymisen ja riskien jako kaupungin ja rakennuttajan kesken.
Kiitos.
Valtuutettu Asko-Seljavaara
Puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Olen ollut 15 vuotta valtuustossa, ja en muista oikein yhtään sellaista
omaa ehdotustani, joka olisi toteutunut yhtä hyvin kuin Niskasen ehdotukset. Eli yleensä ne ovat kyllä yhteisesti tehtyjä ja suuren työn takana
niin kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysviraston yhtyminen, jota pidän
ehkä sinä suurempana saavutuksena, mitä tällä sote-alueella on tapahtunut viime vuosina.
Kuten Kauppalehden päätoimittaja otsikoi, onnen päivät ovat täällä
taas. Tarkoittaa Rovion listautumista ja Nordean päätöstä asettaa pääkonttorinsa stadiin. Eli hän piti näitä tärkeinä, me pidämme näitä tavoitteita, jotka ovat tässä strategiassamme. Hyvät ajat ovat nyt käsillä, ja
niitä meidän täytyy käyttää hyväksi.
Pormestari Vapaavuoden laatima strategia 2017‒2021 positiivinen ja
se paranee joka kerta, kun sen lukee uudelleen. Kommentoin vain 2:ta
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asiaa ja teen yhden ponnen. Sote, maakuntauudistus on vielä hämärän
peitossa, mutta parasta tässä strategiassa soten kannalta on, että toimiala jatkaa toimintansa ja kilpailukykynsä parantamista, niin kuin apulaispormestari Vesikansa sanoi. Se laajentaa terveysasemien aukioloaikoja ja pitää palvelut mahdollisimman hyvinä. Myös tuo keskustan
terveysasema on rakennettava, vaikka se tuleekin vuokratiloihin. Tervehdin ilolla sitä, että Meilahden kampus on mainittu terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen ja liiketoiminnan keskuksena.
Strategia toteaa, että Helsingistä tehdään kansainvälisen muotoilun
suurkaupunki. Siihen meillä on hyvät mahdollisuudet, sillä meillä on
runsaasti maailmankuuluja designereita ja arkkitehteja. Helsinki Design
Week on juuri muuten tällä hetkellä menossa, ja koko kaupunkihan on
nyt kerääntynyt messukeskukseen. Tervetuloa sitä katsomaan.
Etelärannan arvotontti on edelleen parkkipaikkana, joten teen seuraavan ponnen:
Strategia 2017‒2021 ehdottaa, että Helsingistä tehdään
kansainvälisen muotoilun suurkaupunki. Siihen viitaten valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisen kansainvälisen muotoilu- ja arkkitehtimuseon sekä näyttelytilan
perustamista jollekin sille sopivalle alueelle. Rahoittajana
tulee olla kaupunki, mutta ehdottomasti myös valtio, säätiöt
ja järjestöt.
Valtuutettu Tuomas Rantanen (vastauspuheenvuoro)
Puheenjohtaja.
Tuo äskeinen ponsiehdotus tästä design- ja arkkitehtuurimuseosta, jolle etsittäisiin ‒ tällaisen ison kilpailun, johon kaupunki ja valtio yhdessä
muodostaisivat ‒ rakennus jostain keskeiseltä paikalta, niin tällainenhan on tehty. 10‒12 vuotta sitten siihen jopa arkkitehtikilpailu ja kaavat
tehtiin. Se on siihen nykyisen Altaan paikalle siihen Kruununhaan rantaan, anteeksi Katajanokan rantaan sijoitettukin se paikka niiden makasiinien päälle. Mutta se kaatui siihen, että valtion rahoitusta tälle hankkeelle ei koskaan syntynyt, ja kyse on valtiollisista museoista, niin tämähän tässä ongelma on. Mutta kaikin mokomin ihan hyvää tahtotilaa
tuo osoittaa, ja olen samaa mieltä siitä, että tuon satama-alueen uudelleen järjestämisessä meillä on paljon tehtävää.
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Valtuutettu Asko-Seljavaara (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja.
Se on niin sanottu ? museo, jota todella 10‒15 vuotta sitten ajateltiin.
Mutta kyllä nyt on Helsingin kaupungin asia perustaa tämä toimikunta
ja lähteä kiireesti ajattelemaan sitä mahdollisuutta, koska matkailu ‒
kuten professori Kolbe sanoi ‒ on yksi niitä tärkeimpiä elinkeinoja tässä
kaupungissa. Meillä ei kuulkaa, hyvät valtuutetut, ole montakaan kohdetta turisteille. Se on... Siis Sibelius-monumentti ja Temppeliaukion
kirkko, ja jos ne on kerran elämässään nähnyt, niin ei tule enää Helsinkiin takaisin.
Valtuutettu Kolbe
Kiitos, puheenjohtaja.
Tästäpä vasta kiinnostava keskustelu virisi, joka liittyy osin siihen puheenvuoroon, jota valtuutettu Asko-Seljavaara käytti ja tietenkin viimesyksyiseen G-keskusteluumme, joka päättyi, miten päättyi. Ei avata sitä
nyt uudestaan. Mutta siihen liittyy 2 haastetta, ja toinen on tietenkin tämä Kauppatorin alueen kehittäminen, joka edelleenkin on vaiheessa.
Sitähän on jo siis noin 1968 suunniteltu, että eihän tässä mitään kiirettä
vielä ole. Mutta että pikkuhiljaa eli småningom voitaisiin päästä eteenpäin miettimään, millä tavalla avattaisiin aluetta sekä helsinkiläisten kävely- ja kulttuurikeskukseksi että nimenomaan matkailun tarpeeseen.
Tässä voidaan vain kadehtien katsoa esimerkiksi Turun suuntaan, jossa luonteva Aurajoki toimii viehättävänä kohtaamispaikkana, ja Tampereellahan nyt on tunnetusti jo energisyyttä tällä rintamalla. Eli kaupungin täytyy toimia tässä nyt aktiivisesti. Ei siinä mikään muu auta. Valtiota on turha vinkua apuun.
Ledamoten Donner
Arvoisa puheenjohtaja. Ärade ordförande. Bästa fullmäktige. Arvoisat
valtuutetut.
Minulla ei ole tapana koskaan täällä tehtailla ponsia, mutta tällä kertaa
tuli hirveä tarve. Tämä strategiapaperi, sehän on hyvin kaunis ja hieno,
ja ei siitä enempää. Sitä vaivaa kuitenkin 2 vikaa. Se kertoo Helsingistä, mutta unohtaa naapurit: lähinaapurit Espoo ja Vantaa sekä meren
takaiset Viro ja muu Eurooppa.
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Sitten toinen asia. Silloin tällöin tekstissä viitataan kulttuuriin, usein kylläkin muodin mukaisesti jonkinlaisena urheiluun ja vapaa-ajan viettoon
kytkettynä harrastusmuotona. Se on jotain muutakin. Minulla oli kunnia
johtaa vuoden 1990 kevääseen komiteaa, jonka tehtävän oli luona
1990-luvun kulttuuritoiminnan puitteet. Melkein kaikki ehdotuksemme
toteutuivat. Ehkä parhaana saavutuksena nyt 25 vuotta täyttänyt 56
000 neliön Kaapelitalo ja tulevaisuudessa sen lähistön Tanssin talo.
Kaapelitalo ei ole maksanut kaupungille mitään, mutta tuonut paljon.
Minusta olisi syytä nyt näin neljännesvuosisadan perspektiivistä harrastaa hieman aivotoimintaa ja rakentaa uusi visio kulttuurista. Täten ehdotan tässä, että valtuusto hyväksyisi ponnen. Se on ikävää kyllä, minä
tässä ehdotan sitä. Itse olen silloin matkoilla, kun siitä päätetään, suomalaista kulttuuria edistämässä. Näin se ehdotus, se on varmaan huonosti kirjoitettu, mutta eihän kirjailija osaa tällaisia ponsia kirjoittaa. Se
kuuluu näin suurin piirtein:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin toimesta
selvitetään mahdollisuutta pikaisesti perustaa komitea, joka luo visioita kulttuurin edistämiseen Helsingissä tähtäimenä tehdä kaupungista monimuotoisen kulttuurin tekemiseen ja tuottamiseen innostava ilmapiiri lähimmän 10vuotiskauden aikana.
Siinä kaikki.
Kiitoksia puheenvuorosta.
Valtuutettu Muttilainen (vastauspuheenvuoro)
Kiitos, puheenjohtaja.
Vastapuheenvuorossa ei voi kannattaa, tiedän sen, mutta mikäli Jörkka
laitat tämän komitean pystyyn, ilmoittaudun mukaan.
Valtuutettu Malin
Hyvä puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Osallisuus on sana, joka voi pitää sisällään mitä tahansa rasti ruutuun
lomakkeesta syvälliseen yhteiseen työskentelyyn. Tässä strategiassa
otetaan nyt vahvasti kantaa osallisuuden puolesta. Osallisuutta tarvitaan erityisesti siellä, missä sitä vielä ei ole, ja kaupungin pitää nyt panostaa siihen, että vaikeissa elämäntilanteissa olevilla on todelliset
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mahdollisuudet olla osallisia kaupungin päätöksenteossa. On hyvä, että
tässä ollaan nyt ottamassa askelia eteenpäin.
Monet meistä olivat täällä paikalla kuuntelemassa, kun helsinkiläiset
Ruuti-toimintaan osallistuvat nuoret pitivät puheenvuoron tuossa puhujanpöntössä. Jos me haluamme todellista osallisuutta, meidän tulisi
kuulla täällä valtuustossa laajasti lapsia, nuoria, aikuisia, ikäihmisiä ja
etsiä uusia tapoja osallistaa niitäkin, jotka eivät voi tulla tänne ja astua
puhujanpönttöön. Tämä vaatii meiltä ihan uudenlaista ajattelutapaa ja
avointa mieltä ja valmiuksia myös tarjota kaupungin henkilöstölle aikaa
ja mahdollisuuksia edistää osallisuutta omassa työssään.
Nuoriin kohdistuu tässä strategiatekstissä paljon huolta, ja strategiassa
puhutaan nuorista syrjäytymisen käsitteen kautta. Uskon, että nuoret
arvostavat huolenpitoa ja välittämistä, mutta eivät leimaamista tai sitä,
että heidät nähdään vain mahdollisten ongelmiensa kautta. Toivon, että
kun keskustelemme valtuustossa nuorista, pitäisimme mielestä, että
kukaan ei halua tulla leimatuksi syrjäytyneeksi. Se, että pääsee vaikuttamaan sekä omiin asioihinsa että kaupungin asioihin, on olennaista
sille, että nuoret voivat nähdä itsensä tärkeinä ja arvostettuina.
Strategiaan on nyt kirjattu, että päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tehostetaan ja byrokratiaa kevennetään. Turhaa byrokratiaa ja hitaita prosesseja ei jää kukaan kaipaamaan, mutta on pidettävä huolta
siitä, että päätöksenteon tehostaminen ja nopeuttaminen ei tarkoita
päätöksiin osallisten sivuuttamista tai kaupunkilaisten keskustelun vähentämistä aikapulaan vedoten.
Kun me nyt kutsumme ihmisiä osallisuuteen, annamme samalla lupauksen siitä, että olemme itse siihen valmiita. Mikään ei ole turhauttavampaa kaupunkilaiselle, kun käyttää aikaa ja vaivaa vaikuttaakseen
itselle tärkeään asiaan vain huomatakseen, että asiat onkin jo päätetty
ennalta. Osallisuus on oikeaa osallistumista asioiden valmisteluun ja
todellista mahdollisuutta vaikuttaa. Pidetään lupaus osallisuudesta,
jonka nyt annamme.
Valtuutettu Ohisalo
Tänne oli pyydetty yksi kuva tuonne taustalle. No niin, siinä.
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Bästa fullmäktigeledamöter.
Taustalla siis kuva Helsingin Myllypuron leipäjonosta. Tämä uusi kaupunkistrategia puuttuu yhtäältä siihen suureen kuvaan, jossa me eh-
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käisemme ennalta eriarvoistumista ja toisaalta poistamme köyhyyttä.
Toisaalta strategiassa on myös tärkeitä painotuksia siitä, miten Helsinki
toimii kunnianhimoisesti, kun ihmisten arjessa kaikki ei aina olekaan
mallillaan. Kuka tahansa meistä saattaa nimittäin myös tarvita hyvinvointivaltion tukea, ja sen tuen on oltava aina laadukasta.
Strategiassa halutaan siis turvata peruspalvelut kirjastoista nuorisotoimeen ja ikäihmisten palveluihin. Hyvä. Ja toisaalta halutaan torjua aktiivisesti esimerkiksi asunnottomuutta. No, asunnottomuutta toisaalta
torjutaan ehkä ennen kaikkea kaavoittamalla ja rakentamalla lisää. Siitä
on tänään jo hyvin puhuttu täällä. Komppaan valtuutettu Soininvaaraa
siinä, että strategian rakennustavoite voisi toki olla kovempikin. Eilen
julkaistu eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti nimittäin kertoo, että pelkästään Helsingin seudun tarve on 15 000 asuntoa vuodessa.
Aiemmasta köyhyyteen liittyvästä tutkimuksesta me tiedämme, että
asumisen kalleus ja toisaalta työttömyys ovat keskeisimpiä köyhyyttä
aiheuttavia tekijöitä. Helsingin suurimpia työllistäviä aloja ovat esimerkiksi sote-ala, sosiaali- ja terveyspalvelut, kaupan ala, ja me tiedämme,
että näiden alojen työntekijöillä ei ole ehkä varaa asua enää täällä, ja
se on oikeasti ongelma. Helsinki kasvaa, mutta meidän ei pidä antaa
eriarvoisuuden kasvaa. Tästä minusta tärkeä linjaus strategiassa on,
että Helsingin alueiden välinen eriytyminen vähenee ja kaupunginosien
väliset hyvinvointierot kaventuvat.
Hyvät valtuutetut.
Strategia luo suuntaviivoja siihen, että kenenkään ei tarvitsisi pudota
palvelujärjestelmän ulkopuolelle, mutta tämä strategia voisi kuitenkin
puhua myös vahvemmin niiden ihmisten äänellä ja puolesta, jotka eivät
politiikan agendalla kuulu. Usein nämä ihmiset eivät välttämättä edes
äänestä. Voi olla, että tänään heitä ei ehkä edusta täällä kukaan.
Valtuutettu Taipale sanoi hyvin, että strategiasta ei näy se, että asuntokunnistamme lähes puolet ovat yhden hengen kotitalouksia. Tutkimuksista tiedämme, miten yksin asuvat ja yksinhuoltajat ovat muita pienituloisempia, työvoiman ulkopuolella, viimeisiä sen toimeentuloturvan asiakkaita. Usein heidän elämäntyytyväisyytensä on muita heikompaa.
Kesällä tämä Myllypuron leipäjono oli yli kilometrin pituinen. Sanaa leipäjono ei kuitenkaan strategiastamme löydy, ja sana leipäjono toistuu
toisaalta kritiikissä poliitikkoja ja politiikkaa kohtaan, mutta itse politiikan
agendalla leipäjono hyvin harvoin on. Nykyisellään Helsinki kuitenkin
antaa rahaa esimerkiksi ruoka-avun toteuttamiseen sen sijaan, että
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Helsinki antaisi rahaa siihen, että kenenkään ei tarvitsisi seistä ulkona
jonottamassa ruokaa pakkasessa tai sateessa.
Hyvät valtuutetut.
Olemme hyväksymässä maailman toimivimman kaupungin strategiaa.
Mielestäni maailman toimivimmassa kaupungissa ei pitäisi olla kilometrien pituisia leipäjonoja, ja ylipäätään Helsinki voisi olla se ensimmäinen kunta, joka pääsee eroon leipäjonoista hyvinvointivaltiossa. Yhtäältä tietysti leipäjonoja torjutaan vähentämällä köyhyyttä, mutta koska
ihmiset ovat jo tuolla sateessa, meidän pitää löytää joku vaihtoehto sille, että heidät saadaan sieltä pois.
Maailman toimivin kaupunki on myös esteetön. Sanaa esteettömyys ei
myöskään löydy strategiasta. Todella toimivassa kaupungissa pitää
voida liikkua pyörätuolilla ja lastenrattaiden kanssa.
Arvoisat valtuutetut.
Olen tehnyt esityksen, ponsiesityksen sinne, luettavissa paneelista. Eli:
Hyväksyessään strategian valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta löytää yhteistyössä ruokaa jakavien
tahojen kanssa Helsingille sopivia keinoja, joilla leipäjonoissa jonottamista voidaan vähentää. Samalla selvitetään
vaihtoehtoisia keinoja ruuanjakelulle kadulla jonottamisen
sijaan.
Kiitos.
Valtuutettu Hernberg
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Olen todella iloinen siitä, että Helsinki ottaa uudessa kaupunkistrategiassa aimo harppauksen ilmastomyönteisempään suuntaan. Kaupungin
uutena tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja tämä
tarkoittaa sitä, että Helsinki on ilmastotavoitteineen lähempänä muiden
Pohjoismaiden pääkaupunkien tasoa. Kaupungit ovat tosi merkittävä
kasvihuonekaasupäästöjen lähde, ja Helsinki on Suomen suurimpana
kaupunkina vaikuttaa merkittävästi koko Suomen päästöihin. Suurimman on tunnettava vastuunsa ja näytettävä esimerkkiä.
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Helsingissä merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja on lämmitys. Kaupunkimme lämpiää edelleen merkittäviltä osin hiiltä polttamalla. Vaikka kaukolämpöjärjestelmämme on tehokkuudeltaan maailman huippuluokkaa, päästöt ovat silti päästöjä, hiili on silti hiiltä.
Kun kaupungin ilmastotavoitetta lähdetään toteuttamaan käytännössä,
yksi avainkysymys on se, miten kaupungin energiapolitiikkaa johdetaan. Tosi tärkeätä, että energiapolitiikassa painottaan myös muita arvoja kuin lyhyen tähtäimen voiton tavoittelua. Sekä ilmaston että pitkän
tähtäimen taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta hiili on Helsingille riski.
Tänä keväänä Science-lehdessä julkaistiin johtavien ilmastotutkijoiden
artikkeli, jossa kerrottiin koko ihmiskunnan kannalta tärkeä seikka. Jos
haluamme toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen ja rajoittaa
ilmaston lämpenemisen alle 2 asteeseen, meillä on noin 14 vuotta aikaa tehdä tarvittavat toimenpiteet. 14 vuotta. Energiatuotannon investoinnit eivät tapahdu hetkessä, ja suurilla kaupungeilla, kuten Helsingillä, ei ole varaa jäädä istumaan ja odottamaan päästöjen vähenemisen
kannalta olennaisten toimien kanssa.
Sitten se taloudellinen puoli. Hiilenpolton taloudellisista riskeistä puhutaan melko vähän. On tärkeätä tiedostaa, että nykyisin kansainväliset
rahoituslaitokset kiinnittävät sijoitus- ja rahoituspäätöksissään hyvin
voimakkaasti huomiota yritysten hiiliriskiin. Hiiliriski tarkoittaa sitä, että
yrityksellä on taseessaan fossiilisiin polttoaineisiin sidottuja omaisuuseriä, joiden arvo saattaa laskea merkittävästi tai jopa nollautua kokonaan, kun maailma siirtyy vähähiiliseen aikakauteen.
Pariisin ilmastosopimuksen myötä kaikkialla maailmassa on ymmärretty tarve nopeille toimenpiteille, ja tämä merkitsee huonoja uutisia korkean hiiliriskin yrityksille. Energiaa ostavat suuret yritykset esimerkiksi
karsastavat fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa ja investoivat
omaan uusiutuvaan energiantuotantoon. Eläkevakuutusyhtiöt karsastavat korkean hiiliriskin yhtiöitä sijoituskohteina, ja pankit ovat nihkeitä
myöntämään niille rahoitusta. Esimerkiksi Nordea ilmoitti jo 2 vuotta sitten, ettei enää aloita asiakassuhteita yritysten kanssa, joiden toiminta
perustuu hiilen käyttöön.
Hyvät valtuutetut.
Kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää hiilen energiakäytöstä luopumista Helsingissä ihan viimeistään 2030-luvun alussa.
Hiilestä luopuminen tarkoittaa investointeja muun muassa uusiutuvaan
energiantuotantoon, hukkalämpöjen hyödyntämiseen ja energiatehok-
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kuuteen. Lyhyellä tähtäimellä nämä investoinnit maksavat paljon, mutta
pitkällä tähtäimellä ne auttavat varmistamaan helsinkiläisen energiantuotannon kilpailukyvyn ja energiayhtiömme rahoituskelpoisuuden. On
tosi tärkeätä, että me valtuutetut käytämme meille suotua valtaa viisaasti ja omalta osaltamme huolehdimme siitä, että Helsingin energiantuotantoa kehitetään sekä ilmaston että talouden näkökulmasta kestävästi.
Vielä lopuksi haluan kannattaa valtuutettu Ohisalon erinomaista pontta.
Kiitos.
Valtuutettu Muurinen
Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut.
Ensinnäkin kannatan Asko-Seljavaaran pontta.
Tämä strategiaohjelma on mielestäni selkeälukuinen, ja kun tämä painoasu saadaan vielä lukijaystävälliseksi, uskoisin ohjelman kiinnostavan kaupunkilaisia laajasti. Strategian sisältö tiivistyy kaikkiaan sen
pääotsikoihin. Helsinki on toimiva kaupunki, kasvu on kestävää, palvelut uudistuvat, talouspolitiikka on vastuullista ja kaupungin edunvalvonta vahvaa. Tämä kokonaisuus kattaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja
kaupungin kehittymisen kannalta tärkeimmät teemat.
Strategiaohjelman taustalla olevat arvot ovat pitkälti samat kuin aiemmassa strategiassa, mutta tavoitteet ja toimenpiteet ovat uudistuneet.
Strategian sisällössä painottuvat viisaasti koulutus ja tuleviin sukupolviin panostaminen. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus kaikille antavat hyvän lähtökohdan elämälle ‒ samoin muun muassa harrastuksen
mahdollistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle.
Strategissa on huomioitu myös vanhempien ikäluokkien tarpeita, mikä
on myös tärkeää tässä tilanteessa, jossa väestö ikääntyy tulevina vuosina ja vuosikymmeninä melko ripeästi. Suurin osa 75 vuotta täyttäneistä kaupunkilaisista on kuitenkin hyväkuntoisia ja ilman pitkäaikaista
apua selviytyviä. Toimintakykyä ja omatoimista selviytymistä on siten
edelleen syytä tukea ikääntyneiden elämänlaadun ylläpitämiseksi ja
raskaampien palveluiden tarpeen ehkäisemiseksi.
Strategiaohjelman tavoitteet esimerkiksi ikääntyneiden osallisuuden
vahvistamisesta, yksinäisyyden ehkäisystä, kokemusrikkaasta elämästä sekä liikkeelle lähtemisen tukemisesta ovatkin merkittäviä tavoitteita.
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Toteutuakseen nämä kuitenkin vaativat useiden toimialojen yhteisiä
toimenpiteitä entistä vahvemmin. Tarvitsemme tänne kaupunkiin lopultakin toimialojen yhteisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimielimen. Sitä on pyritty jo käynnistämään useina vuosina, mutta vielä minun käsittääkseni ei ole toteutunut.
Aivan erityisesti minua tässä strategiassa miellytti kirjaus Helsingin
päätöksenteon ennakoinnin ja reagointikyvyn nopeuttamisesta ja hallittuun rytminmuutokseen pyrkimisestä. Tätä voinemme myös me luottamushenkilöt edistää. Olin myös tyytyväinen kirjaukseen vastuullisesta
taloudenpidosta ‒ varsinkin nyt kun mahdollinen maakunta-soteuudistus muuttaa kaupungin organisaatiota ja tuo epävarmuutta talouteen verotulojen ja velkaantumisasteen muutoksina.
Samaan aikaan Helsingin väestömäärä kasvaa Suomen sisäisen muuttoliikkeen ja maahanmuuton myötä, mikä lisää palvelujen tarvetta. Vastuullisuutta tässä tilanteessa on pyrkiä kasvattamaan työllisten osuutta,
pitää investoinnit tasolla, joka ei kasvata kaupungin velkaa sekä pyrkiä
sujuvoittamaan toimialojen prosesseja ja uudistamaan toimintoja siten,
että tuottavuus voi kasvaa.
Se, mitä näin Suomi 100 vuotta -juhlan kunniaksi haluaisin vielä strategien yhteydessä nostaa esille on sotaveteraanien palvelujen tehostaminen entisestään. Heitä on tällä hetkellä melko vähän, ja he ovat jo
sen ikäisiä, etteivät he aina itse jaksa tai osaa hakea apua. Eli teen
ponsiehdotuksen.
Hyväksyessään strategiaohjelman kaupunginvaltuusto
edellyttää, että ikäihmisiä koskevien tavoitteiden toteutuksessa selvitetään mahdollisuutta tarjota sotaveteraaneille
palveluja entistä aktiivisemmin ja jatkaa tuettua kotona
kuntoutumista.
Lopuksi vielä kiitokset ryhmien strategianeuvottelijoille. Toivon, että
voimme edistää tavoitteita ripeästi konkreettisin toimenpitein. Niin
voimme uudistaa omaa kaupunkiamme entistä paremmaksi asuinpaikaksi.
Kiitos.
Valtuutettu Pajunen
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
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Maailman toimivin kaupunki -strategiamme on mahtava. Se on kunnianhimoinen, kattava ja tulevaisuuteen suuntautunut. Strategiassa on
huomioitu globaalit megatrendit ja paikalliset erityispiirteemme. Siinä
näkyvät yhteiset arvomme. Se sisältää konkreettisia ratkaisuja kaupunkilaisia puhuttaviin ongelmiin ilmastonmuutoksesta homekouluihin, liikenteen sujuvuudesta, merellisyyden hyödyntämisestä lasten harrastuksiin ja yrittämisen edellytyksiin. Strategian valmistelu on ollut osallistavaa.
Sen toteutumisen arvioimiseksi tullaan kehittämään seurattavat mittarit,
joissa toivottavasti hyödynnetään laajasti tutkimustietoa, tilastoja ja
asukas- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyitäkin. Helsinki haluaa olla päivä
päivältä parempi kaupunki.
Meihin kohdistuu kuitenkin myös uhkia. Pidän ilmastonmuutosta kansainvälisesti suurimpana uhkanamme tulevaisuudessa. Olen iloinen,
että Helsinki on päättänyt viedä päästötavoitteitaan aiempaa kunnianhimoisempaan suuntaan. Liikenteellä on tärkeä rooli päästöjen vähennyksessä. Sähkö- ja robottiautojen lisääntyminen tarkoittaa valtavaa
muutosta liikenteemme logiikassa. Strategiaohjelmassamme sivutaan
liikenneinvestointeja sekä sähköautojen ja bussien latausinfraa, mutta
tulevat muutokset tulevat koskettamaan meitä paljon laajemmin. Siksi
esitän valtuustolle ponnen, että:
Hyväksyessään strategiaohjelman kaupunginvaltuusto
edellyttää, että selvitetään laaja-alaisesti mitä muutoksia
sähkö- ja robottiautojen yleistyminen tarkoittaa Helsingissä
kaupunkilaisille, yrityksille, infrastruktuurille ja kaupunkitilan
käytölle.
Lisäksi kannatan valtuutettujen Asko-Seljavaara, Kolbe ja Muurinen
aiemmin tekemiä ponsia.
Pidän kaupunkilaisten ja kaupunginosien eriarvoistumista paikallisesti
suurimpana uhkanamme tulevaisuudessa. Emmehän halua päätyä
vaarallisten slummien tielle kuten valitettavan moni muu maailman
kaupunki. Yhteinen tahtomme eriarvoistumisen ja syrjäytymisen torjumiseksi on nyt kirjattu strategiaan. Olen erityisen iloinen, että Helsinki
tavoittelee jatkossakin asemaa segregaation ehkäisyn eurooppalaisena
huippuesimerkkinä ja haluaa mahdollistaa kaupunginosien tasavertaisuuden ja hyvinvoinnin. Tämän täytyy näkyä läpi koko kaupungin ja
kaikilla toimialoilla niin koulutuksessa, kaupunkisuunnittelussa kuin kulttuurissa ja vapaa-ajassa. Kaupunkiimme mahtuu laaja kirja ihmisten
kohtaloita, ja Helsingin on oltava hyvä paikka ja yhteisö kaikille.

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

KESKUSTELUPÖYTÄKIRJA
DISKUSSIONSPROTOKOLL

69

13.9.2017
Tehdään siis Helsingistä ei pelkästään maailman toimivin vaan maailman paras pääkaupunki.
Kiitos.
Ledamoten Wallgren
Bästa ordförande, bästa fullmäktige.
Först vill jag understöda ledamot Pilvi Torstis utomordentligt viktiga
kläm.
Toiseksi ‒ ja tämä on ehkä tärkein asia, jonka haluan sanoa ‒ olen
huolestunut tämän päätösesityksen toisesta kohdasta. Siis en strategia
kohdista vaan päätösesityksen toisesta kohdasta, jonka sanamuotoilu
on seuraava: ”Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että strategian toteuttamista arvioiden seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu”. Luen teille kuntalain pykälän 37, kuntastrategia. Sanotaan
näin: ”Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa”. Samalla totean, että kuntalaki edellyttää kuntalain 8 pykälän ensimmäisessä momentissa, että kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.
Eli tänään kun teemme käytössä poliittiset päätökset kuntastrategiasta,
teemme samalla valtuustokauden tärkeimmän päätöksen. Tässä yhteydessä on hyvin tärkeää, että valtuusto ymmärtää, että kuntalaki velvoittaa meitä tarkistamaan strategian eikä tarkastelemaan strategiaa.
Ne ovat 2 ihan eri asiaa. Valtuusto voi tarkastella strategiaa ilman että
tarkistaa sitä, tekee siihen muutoksia ja parannuksia, ja kuntalaki kuitenkin velvoittaa siihen, että Helsinkiäkin johdetaan niin, että valtuusto
katsoo, haluaako se ja tarvitaanko strategiaan muutoksia valtuustokauden aikana. Eli tämä nyt meidän kaikkien huoleksi ja läksyksi, että pidetään huolta siitä, että valtuustokauden aikana tarkistamme tämän strategian.
Tämän sanottuani on iso joukko asioita, joista olisi kiva puhua, mutta
kiinnitän huomiota yhteen seikkaan. Se on tämä maailmanpoliittinen tilanne, joka edellyttää kaikilta toimijoilta maailmassa nykyään taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen
vastuun kantamista. Tässä yhteydessä on hyvä, että tämä on ilmastopoliittisesti selkeämpi ja vahvempi strategia kuin mitä aiemmin on tapahtunut Helsingissä. Olisin toivonut kunnianhimoisempaa otetta, mutta tässä on kuitenkin pohja olemassa.
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Sen haluan sanoa, että ilmastokaaoksen välttämisen lisäksi kaupungilla on myös tehtävää talouskaaoksen välttämiseksi, ja tässä kohtaa
strategia on vielä kohtalaisen ohut. Strategiasta puuttuu talouskaaoksen välttämisen kannalta keskeisiä käsitteitä, kuten veroparatiisit. Tästä
puuttuvat paikallisvaluutat. Tästä ehkä ennen kaikkea puuttuu sana yhteisötalous. Näiden kaikkien sanojen puuttuminen eri merkitse sitä, että
ne voidaan laiminlyödä, vaan jos halutaan, että Helsinki toteuttaa tämän strategisen tavoitteen, että ollaan edelläkävijä maailmanlaajuisestikin sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden edistämisessä, näihin asioihin täytyy palata moneen otteeseen.
Lopuksi 2 kriittistä huomiota. Kilpailu-sana on tässä strategiassa esillä
suhteettoman usein verrattuna yhteistyöhön. Ja viimeisenä pointtina,
että kun puhutaan tekniikasta, digitalisaatiosta ja robotisaatiosta, täytyy
puhua mahdollisuuksien lisäksi myös riskeistä. Älykäs digitalisaatiostrategia, robotisaatiostrategia edellyttää sitä, että ymmärrämme, mitä tapahtuu ja ryhdymme sellaisiin toimenpiteisiin, ettei ketään jätetä heitteille eikä tule ruumiita.
Kiitos.
Valtuutettu Mohamed
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Helsingin kaupungin strategiassa on linjattu selkeästi, että Helsinki panostaa tulevina vuosina entistä enemmän kasvatukseen ja koulutukseen. Tämä on nykyisen kaltaisessa tilanteessa erittäin tervetullut uutinen ja linjassa niiden tavoitteiden kanssa, joita meillä demareilla oli
strategianeuvotteluihin lähdettäessä. Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen
ovat Helsingissä ongelmia, joihin tulee suhtautua vakavasti. Parhaiten
se tehdään pitkäjänteisellä, heti kaupunkilaistemme lapsuudesta alkavalla työllä. Pikavoittoja on tässä pelissä turha odottaa. Halusimme tai
emme, fakta on, että monet meistä pelaavat jo syntymästään lähtien
muita huonommilla korteilla.
Eriarvoistumisen ennalta ehkäisy alkaa laadukkaasta ja maksuttomasta
varhaiskasvatuksesta. Helsingin ei missään nimessä pidä rajata kaupunkilaisten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen. Tutkimukset
ovat kerta toisensa jälkeen osoittaneet, kuinka suuri merkitys sillä on
muun muassa lapsen psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Pidän
myös tärkeänä myönteisen erityiskohtelun määrärahan lisäämistä, koska vain siten pystytään varmistamaan, että lapsen oppimisedellytysten
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mahdolliset haasteet tulevat kartoitetuiksi ja huomioiduiksi riittävällä tavalla.
Yksi tärkeä osa lasten eriarvoistumisen ehkäisemistä, sosiaalisten taitojen kehitystä, terveellisten elämäntapojen juurruttamista sekä erinäisten elämänhallintataitojen oppimista olisi myös se, että meillä olisi Helsingissä mahdollisuus taata jokaiselle lapselle harrastusmahdollisuus.
Yhtä tulevaisuuden Jari Litmasta kasvattavana isänä tiedän kokemuksesta, että esimerkiksi monet liikuntaharrastukset ovat kustannuksiensa vuoksi käytännössä karanneet täysin tiettyjen sosioekonomisten
luokkien lasten ulottumattomiin.
Kansainvälinen Helsinkimme on myös monen maahanmuuttajan koti.
Ehkä jo arvasitte minunkin olevan yksi heistä. Meillä täällä Helsingissä
asuu enemmän ulkomaalaistaustaisia ihmisiä kuin missään muualla
Suomessa, eikä ole odotettavissa, että väestön kansainvälistyminen
olisi tulevina vuosinakaan kääntymässä laskuun. Siksi koen ensiarvoisen tärkeäksi, että kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman
laatiminen maahanmuuttajille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen
saataisiin käytäntöön niin pian kuin mahdollista.
Investoinnit koulutukseen ovat parhaiten tuottavia investointeja, mitä
kaupunki tai valtio voi tehdä. Lisäksi ne ovat yksi tärkeimmistä keinoista
torjua kaupunginosien eriytymistä entisestään. Merkkejä siitä on nähtävissä kaupungissamme jo nyt. Olen itsekin huomannut viikkiläiskuplassani, kuinka sokea sitä välillä onkaan sille, millaisia haasteita toisiin
kaupunginosiin kohdistuu. Meidän tehtävämme täällä valtuustossa on
kuitenkin olla näistä perillä ja ajaa kaikkien helsinkiläisten asiaa.
Helsingin tulee määrätietoisesti taistella segregaatiota ja syrjäytymistä
vastaan. Yhteiskunnallinen huono-osaisuus on tutkitusti sukupolvelta
toiselle periytyvä ilmiö, ja niin muun muassa näihin väestöihin usein liittyvät sosiaaliset ongelmat sekä heidän asuinympäristönsä ovat yleensä
sidoksissa toisiinsa. Maaliskuussa julkaistu Helsinki alueena 2016 selvitys valaisee hyvin sitä, miten eriytynyt Helsinki jo nyt on. Etenkin
Jakomäki näyttäytyy tilastoissa varsin traagisena sankarina. Se komeilee ykkösenä niin työttömyysasteensa, pienituloisuutensa kuin koulutustasonsa suhteen.
Muun muassa juuri alhainen koulutus ja työttömyysaste ovat osa huono-osaisten vanhempien jälkeläisilleen jättämää perintöä. Tämä heijastuu myös edellä mainitun selvityksen tuloksissa. Siinä missä koko Helsingin kohdalla koulu on jäänyt pelkän peruskoulun alle 27 %:lla yli 15vuotiaasta väestöstä, on luku Jakomäessä 47,2 % ja Mellukylässäkin
yli 40 %. Kaikkea tätä vasten kaupunkistrategian tavoitteet ovat hyvin
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kohdennettuja. Niihin ei kuitenkaan päästä, ellei koulutussektorille olla
valmiita kohdentamaan riittäviä ja tarvittaessa lisää resurssejakin.
Kiitos.
Valtuutettu Karhuvaara (vastauspuheenvuoro)
Kiitos äskeisestä puheenvuorosta.
Näihin tiettyihin kaupunginosiin me voisimme panostaa muun muassa
sillä, että laittaisimme niihin kouluihin erityisluokkia, jolloin sinne haluttaisiin muualtakin kaupungista kuin omalta alueelta. On erittäin tärkeää
juuri tämänkin takia, että näidenkin kaupunginosien kouluista lapset
pääsevät oppituntien aikana mahdollisimman usein muualle päin pääkaupunkiseutua ja keskustaan erilaisten kulttuuri- ja muiden kohteiden
piiriin. Ainostaan silloin kun museot ja liikuntapaikat ja historia ja taide
ovat oikeasti käsin kosketeltavia ja nähtäviä ja koettavia, ne voivat kasvattaa.
Valtuutettu Juva
Hyvät valtuutetut.
Tämä strategia on oikeasti todella hieno, ja pidän siitä, että siinä on
otettu huomioon hyvin monenlaiset helsinkiläisten ryhmät: nuoria, lapsiperheitä, vanhuksia, maahanmuuttajia, muualta tulleita, matkailijoita.
Kaikista yritetään pitää huolta. Myös vammaisten tarpeista on puhuttu
ja puhutaan tässä useissa kohdissa. Halutaan varmistaa liikuntapaikkoja ja mahdollisuuksia erityisryhmille, mutta esteettömyydestä puhutaan
todella ainoastaan digiesteettömyyden kohdalla. Varsinaisesti muualla
esteettömyydestä ei puhuta, ja tämä on minusta kyllä yksi puute. Digiesteettömyys on sinänsä äärimmäisen tärkeää huomioida. Se on tärkeää näkövammaisille ja kuulovammaisille mutta myös lievästi muistisairaille, ja on hyvin tärkeää osata tämä digiesteettömyyden tekeminen.
Sisaren tyttäreni on kognitiotieteilijä ja tekee Punaiselle Ristille kansainvälisesti, tai on mukana näitä appseja tekemässä, ja sielläkin meinasi tapahtua tilanne, jossa pakolaisten toistensaetsimis-appsiin tuli
pakolliset kentät punaisella, vapaaehtoiset kentät vihreällä. Kuitenkin 8
% miehistä on punavihervärisokeita, jotka eivät tällaisia voisi käyttää.
Eli tietotaitoa tarvitaan.
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Samoin asumisen ja liikenteen osalta olen vakuuttunut siitä, että kaupungilla on vahva tahtotila toteuttaa esteettömyyttä, ja suurin ongelma
onkin sen käytännön toteuttaminen. Pahimmillaan raitiovaunujen lattiat
ja pysäkkien korokkeet eivät kohtaa. Tiesittekö, että länsimetron asemilla ei ole kunnolla asennettu kaikkien laitureiden eteen sitä koholla
olevaa huomioraitaa, joka siihen tarvittaisiin? Tässäkin olisi riittänyt
ihan perus- check list. Tuskin kyse on ilkeydestä tai säästöstä, vaan että ei osata. Tämä ei ole kustannus- vaan asennekysymys. Kaupungillahan on jopa virkamies, jonka tehtäviin kuuluvat esteettömyysasiat.
Tosin hän ei oma-aloitteisesti puutu hankkeiden suunnitteluun, mutta
tämän ihmisen pitäisi olla paljon enemmän poikkihallinnollinen henkilö
Mielestäni esteettömyyden käytännön toteuttamisesta tarvittaisiin erillinen esteettömyysvaikutusarvio isoissa hankkeissa. Usein todella tällainen check list riittää, että asia ei unohdu. Tästä syystä todella toivon,
että kaupunki ottaa esteettömyyden huomioon nimenomaan käytännön
toimissa, ja siksi esitän seuraavanlaisen toivomusponnen:
Hyväksyessään kaupunkistrategian kaupunginvaltuusto
edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet
toteuttaa jo suunnitteluvaiheessa esteettömyysarvioita
merkittävistä rakennus- ja liikennehankkeista ja huolehtia
siitä, että esteettömyysnäkökulma huomioidaan hankkeiden kaikissa vaiheissa.
Lisäksi haluan kannattaa Donnerin pontta.
Kiitos.
Valtuutettu Kivelä
Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Viime päivät olemme lukeneet uutisia Aasian viikkoja jatkuneista tulvista sekä korkeimpien voimakkuustasojen hurrikaaneista Karibialla ja
Yhdysvalloissa. Ilmastonmuutoksen tiedetään lisäävän tulvia ja hurrikaanien tuhovoimaa. Viime vuodet ovat vuosi toisensa jälkeen rikkoneet maapallon tilastoidun säähistorian lämpöennätyksiä. YK:n mukaan
jo nyt vuosittain kuolee satoja tuhansia ihmisiä ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmastonmuutos ei siis ole jotain, joka tapahtuu jossain hamassa tulevaisuudessa, vaan paraikaa käynnissä oleva kriisi, ja nämä
lähivuodet ovat aivan kriittisiä sen suhteen, miten tätä kriisiä voidaan
ratkaista.
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Hyvät valtuutetut.
Tämän strategian myötä me sanomme, että me sitoudumme ottamaan
ilmastonmuutoksen vakavasti. Me sanomme, että me sitoudumme kantamaan vastuumme ilmastonmuutoksen torjunnassa ja torjumaan sitä
kunnianhimoisesti. Ilmastonmuutokseen vastaaminen onkin yksi tämän
strategian päätavoitteista, ja tämä on erinomainen asia. Keinoina tässä
taistelussa nostetaan erityisesti esille energia ja liikenne. Tämä on hyvä
asia ‒ päästöjä pitää ehdottomasti vähentää niin energia- kuin liikennepolitiikan kautta.
Strategiasta puuttuu kuitenkin yksi osa-alue, jolla on merkittävät vaikutukset ilmastoon eli ruokajärjestelmämme. Ruuan osuus ilmastopäästöistä on arvioiden mukaan samaa luokkaa tai jopa suurempi kuin liikenteen osuus eli vähintään noin viidennes kokonaispäästöistä. Ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa ruokaketjulla on siis erittäin
merkittävä rooli. Ruuan kautta päästöjä on myös suhteellisen helppo
vähentää. Emme tarvitse mitään kalliita tekniikoita tai hitaita jättiinvestointeja. Ensisijaista on puuttua raaka-aineisiin, eli vähentää
eläinperäisen ruuan osuutta ja kasvattaa voimakkaasti ja nopeasti kasviperäisen ruuan osuutta.
Tässä, hyvät valtuutetut, julkisilla ruokapalveluilla on aivan merkittävä
rooli. Esimerkiksi Palvelukeskus Helsinki on mukana noin 100 000 ruokahetkessä päivittäin. Kaupungin asukkaat syövät elämänsä eri vaiheissa niin kaupungin päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöruokaloissa
tai palvelukeskuksissa. Kaupungin ruokatarjontaa kasvispainotteiseksi
muuttamalla me voimme edistää kestävää ruokakulttuuria ja torjua ilmastonmuutoksia. Kaupungin ruokavalinnoilla on myös vahvasti kasvattava rooli, eli se, mitä lapset tottuvat syömään päiväkodeissa ja kouluissa, edistää näiden kestävien ruokatottumusten omaksumista myös
kotona. Se, että sitoudumme viemään ruokailutottumuksia kestävämpään suuntaan vegaanisen ruuan tarjontaa lisäämällä, tukee ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi myös muita strategiaan kirjattuja tavoitteita, kuten tasa-arvoa ja asukkaiden terveyttä. Tämän lisäksi vegaaniruoka on eläinten oikeuksien kannalta eettisin valinta.
Yksi viime vuosien positiivisista kehityskuluista on ollut kasvisruuan
suosion ja tarjonnan voimakas kasvu. Kasvisruoka on tulevaisuuden
normi, ja olisi ensiarvoisen tärkeää, että me poliittisin päätöksin tuemme tätä positiivista kehitystä. Ja tätä strategiaan kirjattua tavoitetta ilmastonmuutoksen kunnanhimoisesta torjunnasta edellyttää, että me
tuemme tätä kehitystä. Sen takia olen tehnyt tästä ponnen, jonka voi
lukea täältä järjestelmästä.
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Kiitos.
Valtuutettu Urho (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja.
Totta kai ruoka ja ruuantuotanto on merkittävä asia ilmastonmuutoksessa. Kuitenkin vähintään yhtä tärkeätä on se, että päiväkotilapsemme, koululaiset, sairaalassa olijat, työpaikkaruokaloissa syövät saavat
monipuolisen aterian ja syövät sen monipuolisen aterian. Tästä meillä
on olemassa monipuolisesta ruuasta hyvä valtakunnallinen ravitsemussuositus, joka sisältää sekä kasviksia, juureksia, viljaa, lihaa ja
maitoa, maitovalmisteita. Pitäisin kiinni tästä monipuolisesta tarjonnasta ja erityisesti siitä, että ruokailijalla on mahdollisuus vaikuttaa syömäänsä ruokaan. Helsingin kouluissa on päivittäin vaihtoehtona kasvisruoka. En haluaisi vetää tätä strategiakeskustelua kasvisruokakeskusteluksi, mutta minun oli pakko ravitsemustieteilijänä ottaa tähän kanta.
Valtuutettu Stranius (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Kiitos valtuutettu Kivelälle tosi tärkeän asian esille nostamisesta. Tosiaan kaupungilla on merkittävä rooli näitten hankintojen kautta nimenomaan ruokapuolessa. Ilonaihe on toki se, että nimenomaan näiden
tuoreiden ravitsemussuositusten mukaan oikein ja hyvin koostettuna se
vegaaniruoka sopii kaikille, ja se nimenomaan sopii kaikille hyvin ja on
ekologisesti kestävää, eettisesti hyvää, ilmaston kannalta hyvää, eläinten hyvinvoinnin kannalta hyvää, ja tietenkin sitä kannattaa suosia. On
harmi, että se ei tässä strategiassa näy, mutta onneksi se näkyy muuten kaupungin toiminnassa tänä päivänä enemmän ja enemmän. Vaikka kouluissa saakin jo valita sitä vegaaniruokaa, päiväkodeissahan tilanne ei vielä tämä ole. Toivottavasti tämän syksyn jälkeen sekin kokeilu, joka nyt on menossa, laajenee.
Kiitos.
Valtuutettu Modig (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja.
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Aivan kuten valtuutettu Urho totesi, ruuan ilmastovaikutukset ovat tosiasia. Aivan samanlainen tosiasia on se, että niin kasvisruualla kuin vegaaniruualla on mahdollista järjestää monipuolinen ravinnonsaanti ja
maukas ateria. Kasvisruokakeskustelu palaa mieleen, ja itse opin siitä
sen, että sitten vuosi sen jälkeen, kun kouluihin tuli tämä pakollinen
kasvisruokapäivä, asiaa tutkittiin, ja kävi ilmi, että kysymys oli paljon
vaikeampi ja suurempi ongelma meille aikuisille valtuutetuille kuin niille
nuorille, jotka sitä koulussa aivan hyvällä mielellä söivät.
Valtuutettu Malin (vastauspuheenvuoro)
Kiitos, puheenjohtaja.
Valtuutettu Stranius hyvin toikin sen esiin, että myös vegaaniruokavalio
on monipuolinen ruokavalio, jota voidaan myös esimerkiksi päivähoidossa toteuttaa ihan hyvin. Toivottavasti on näin, että tämän vuoden
jälkeen se jatkuu se mahdollisuus. Minä myös, kuten täällä sanottiin,
toisin sen esiin, että kasvisruoka on ihan ruokaa siinä missä muukin
ruoka. Se on monipuolista, eikä siihen tarvitsisi itse asiassa kiinnittää
niin hirveästi huomiota näissä keskusteluissa muuten kuin että mahdollistaa se, että sitä on tarjolla. Se on ihan normaali, tavallinen asia elämässä.
Valtuutettu Järvinen
Hyvät valtuutetut. Arvoisa puheenjohtaja.
Helsinki torjuu asunnottomuutta. Kiitos pormestarille, jolla on myös suuri sydän näiden heikommassa asemassa olevien ihmisten puolesta.
Haluaisin vähän enemmän konkretiaa luettuani pormestarin strategiaesitystä kohdasta ”Helsinki torjuu asunnottomuutta aktiivisesti”. Miten
se kohdistuu kadun miehen tai kadun naisen ja heidän tilanteeseensa?
Asunnottomuuden vähentäminen lisää yhteiskuntarauhaa, kun ihminen
löytää paikan, jossa voi sulkea silmänsä ilman että täytyy pelätä jonkun
varastavan tai pahoinpitelevän. On totta, että meillä on joitain satoja
ihmisiä tässä kaupungissa, jotka asuvat mieluummin metsissä tai rappukäytävissä, mutta eikö olisi inhimillistä saada nämäkin pois metsistä
kuolemasta?
Tämä aiheeni ei ole kovin mediaseksikäs, ja sen takia moni ei tätä mielestäni jo ihmisoikeuskysymystäkin ota esille. Itse haluaisin kyllä vähän
konkretiaa, sillä nämäkin kodittomat ovat jonkin äidin lapsia, joilla ei
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varmastikaan syntyessään ollut tavoite, joutua kodittomiksi, vangeiksi
tai muutoin syrjäytyneiksi.
Uskon, että kaupunkimme asuntotuotanto kasvaa kyllä enemmän kuin
pitkään aikaan. Se onkin järkevää, kun se vielä olisi kohtuuhintaista, sillä uusi kodittomien ryhmä voi pian olla myös työssä käyvät pienipalkkaiset, ja se ei varmasti ole kaupungin tahtotila. Siis nyt yes in my
backyard ja no not in my backyard.
Kiitos.
Valtuutettu Mari Rantanen
Puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja kaupunkilaiset.
Kaupunkistrategia, jota tänään käsittelemme, sisältää hyviäkin asioita,
jotka minä ja me perussuomalaiset voisimme allekirjoittaa. Valitettavasti se ei sisällä riittävää määrää niitä asioita, jotka ovat meille perussuomalaisille ja äänestäjillemme tärkeitä. Olimme iloisia saatuamme kutsun neuvotteluihin, ja lähdimme niihin innolla mukaan. Me siis olimme
neuvotteluissa mukana, vaikka julkisuudessa muuta kaupungin johtavan virkamiehen suulla esitettiinkin. Me olemme aina valmiita neuvottelemaan ja hakemaan kompromissia, mutta emme me hyväksy sellaista,
joka ei riittävällä tavalla huomioi tavoitteitamme.
Hyvinä asioina voidaan pitää mainintaa turvallisuudesta yhtenä kaupungin vetovoimatekijänä. Sähköisen asioinnin lisääminen ja sotepalveluiden yhden luukun periaate on tavoiteltavaa. Teknologia ja koulutus ovat luonnollisesti kaupunkilaisten etu. Lapsille turvalliset ja terveet oppimisympäristöt ovat enemmän kuin mukavaa luettavaa strategiasta, sillä homekouluongelma on todellinen ja se pitää kyetä ratkaisemaan. Lisäksi pidän hyvänä sitä, että päätöksentekomalleja ja prosesseja ketteröitetään, byrokratiaa vähennetään ja hyvään johtamiseen
kiinnitetään huomiota.
Mutta nämä eivät riitä. Meillä on maan hallituksesta kouriin tuntuva
esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun mukana on äänetön yhtiömies nyökyttelemässä. Sitä me emme aio valtuustoryhmässämme tehdä. Sori
siitä.
Helsinki on hyvää elämää varten helsinkiläisille, meille kaupunkilaisille
‒ heille, jotka ovat meidät tänne valtuustoonkin valinneet. Strategiassa
sanotaan, että Helsinki palvelee myös muualta tulevia. Siis ei niin, että
Helsinki palvelee myös muualta Helsinkiin muuttavia. Helsinki ei voi ol-
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la koko maailmaa varten eikä tuottaa palveluja globaalin sosiaali- ja
terveysasemana, kuten nyt uhkaavasti näyttää käyvän. Strategiassa
todetaan, että kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Mikäli olette huomanneet, ovat
tämän valtuuston useiden ryhmien mielestä haavoittuvammassa asemassa olevat lähinnä kaikkia muita kuin helsinkiläisiä. Tästä osoitus
nähtiin sote-lautakunnassa, jossa laittomasti maassa oleville laajennettiin palvelut lisättynä oikeudellisella neuvonnalla sekä palveluiden mainostamisella.
Valitettavasti tässä strategiassa ei ole mainintaa vammaisista tai
omaishoitajista. Meille nämä ihmisryhmät vanhusten ja lasten lisäksi
ovat niitä heikoimmassa asemassa olevia ‒ niitä, joiden palveluista
meidän tulee huolehtia erityisellä huolella. Pidän itse asiassa aika huolestuttavana sitä, että perussuomalaiset tuntuvat olevan ainoa ryhmä,
joka näitä nimenomaisia ihmisryhmiä haluaa nostaa keskiöön.
Helsinki edistää suvaitsevaisuutta, monimuotoisuutta ja vauhdittaa toteuttamiskelpoisia suurhankkeita. Onko nyt siis Helsinki oikein strategiaansa kirjannut suurmoskeijan rakentamisen?
Arvoisa puheenjohtaja.
Miten vetovoimainen keskusta voi olla Helsingin käyntikortti ja elinehto,
jos keskustan tuloväylät bulevardisoidaan ja keskellä kaupunkia telttaillaan pitkäaikaisesti? Tämäkö on käyntikortti?
Työperäistä maahanmuuttoa ja sen osuutta pyritään kasvattamaan.
Olisiko ollut viisaampaa pyrkiä siihen, että jo nyt työmarkkinoilta ulkopuolella olevat maahanmuuttajat työllistyisivät sen sijaan että heitä
haetaan lisää? Vai haluaako Helsinki halpatyövoiman edelläkävijäksi?
Veronmaksaja maksaa ja osakkeenomistaja käärii voitot. Hieno idea
kerta kaikkiaan.
Mitä sitten tämä strategia tarjoaa keskituloiselle normaalia elämää viettävälle helsinkiläiselle? Tämä tarjoaa maksajan roolin. Strategiassa ei
nimittäin ole mainittu sitä, ettei veroprosentti nouse, joten maksajan
rooli voi olla jopa kasvava. Kuka tätä ? haluaa maksaa jatkossa?
Kannatan valtuutettu Raatikaisen tekemään hylkäysehdotusta.
Kiitos.
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Ledamoten Biaudet (replik)
Tack. Ärade ordförande. Puheenjohtaja.
Minusta on aika surullista, että perussuomalaiset tällä tavalla haluaa
lietsoa eri ihmisryhmiä vastoin toisiaan. En usko, että kukaan muu tässä salissa ajattelee sillä tavoin, vaan haluamme todella pohtia sitä, miten heikossa asemassa olevia ihmisiä voisi auttaa. Emmekä suinkaan
ajattele, että valitaan joka toinen kadulla elävä tai joka toinen omaishoitaja ja vain heitä voi sitten auttaa. Mielestäni tällainen keskustelu on ei
todellista, ei todellisuuteen perustuvaa vaan pelkästään yleisöä kosiskelevaa ‒ jotain sellaista yleisöä, joka ei tunne, miten politiikkaa tehdään.
Valtuutettu Said Ahmed (vastauspuheenvuoro)
Kuuluuko tämä?
Aika huolestuttavaa ja ikävä kuulla täällä valtuustosalissa, kuinka perussuomalaiset itse asettavat vastakkain kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja muutenkin marginalisoituja ihmisryhmiä. Minusta tämä strategia käyttää aika hyvältä. Siinä näkyy tavallaan, miltä tänä
päivänä Helsinki näyttää. Ja se on minusta hyvä, että me kannamme
huolta myös kaduillamme olevista ihmisistä, jotka ovat kaikkien palveluiden ulkopuolella. En ymmärrä näitä puheita, kenelle ne on suunnattu, että puhutaan tästä suurmoskeijasta ja luodaan ja maalaillaan uhkakuvia, joita ei ole todellisuudessa olemassa. Näillä puheilla itse asiassa perussuomalaiset edistävät radikalisaatiota ja radikalisoivat kantasuomalaisia.
Valtuutettu Kaleva (vastauspuheenvuoro)
Kiitos, arvoisa puheenjohtaja.
Olisi mielenkiintoista tietää, missä kohtaa tätä strategiaehdotusta valtuutettu Rantanen nyt löytää maininnan tästä suurmoskeijan rakentamisesta. Tämä on aika hassua, koska minä en ainakaan sellaista sen
lukiessani nähnyt. Ehkä tällaiset puheenvuorot ovat hiukan mauttomia.
Voisi todeta näin. Olen samaa mieltä kuin valtuutettu Said Ahmed siinä,
että tällaiset eivät ole kyllä omiaan estämään tätä radikalisoitumista eivätkä sitä polarisaatiota, joka maahanmuuttoon ja islamiin liittyvässä
keskustelussa nyt tässä maassa vallitsee.
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Kiitos.
Valtuutettu Kopra
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja virkamiehet.
En nyt aio lietsoa yhtään ketään, tuli sieltä nyt mitä tuli. Ehkä nyt pidän
tällaisen vähän poikkeuksellisen aloituspuheenvuoron. Voin kertoa, että
olen ollut Lähi-idässä, olen ollut maahanmuuttajana Italiassa ja Englannissa ja tulen monikulttuurisesta perheestä, ja olen tehnyt juutalaistyötä Israelissa eli kristittyjä juutalaisia ollut siellä auttamassa, jos tämä
nyt mitenkään lieventää tätä seuraavaa puheenvuoroani.
Kaupunkistrategiassa on hyviä kohtia, mutta koska aikaa on rajoitetusti,
keskityn nyt kuitenkin perustelemaan, miksi en halunnut ja miksi perussuomalaiset eivät halunneet sitoutua siihen. Tässä puoluekollegat ovat
jo maininneet, että suurin ongelmamme oli tämä laittomasti maassa
oleskelevien henkilöiden sairaanhoidon laajentaminen, ja se olisi mielestämme pitänyt kaupunkistrategiaan kirjata selkeästi.
Lisäksi voisin sanoa tässä kohtaa, että olisi ehkä tarpeellista tulevaisuudessa tehdä selvitys siitä, kuinka paljon näitä varoja menee Helsingissä laittomien sairaanhoitoon, että kaikille osapuolille tulisi vähän realistisempi kuva näistä kuluista, kun joskus tuntuu, että ajatellaan, että
sitä rahaa putoaa taivaasta. Terveydenhuoltoa tulee tarjota ensisijaisesti helsinkiläisille ja tietenkin akuutti hoito, kuten tähänkin asti, näille
laittomille.
Kuntavaaleissa omat kärkiteemani olivat turvallisuus, suomalaisuus, ja
olen myös siellä todennut teemoissani, että positiiviset erityistoimet
ovat syrjintää. Minun on siis vaikea sitoutua strategiaan, jossa puhutaan kyllä turvallisuudesta, mutta varsinaisista turvallisuusuhista ei ole
mainintaa. Saan itse paljon yhteydenottoja vanhemmilta, jotka ovat
huolissaan lastensa turvallisuudesta kouluissa. Elokuun lopussa Helsingin Vallilan Stadin ammattiopiston tiloihin levitettiin vaarallista ainetta
todennäköisesti ilkivaltaisesti ja 41 henkilöä joutui sairaalaan. Viime viikolla sain Vuosaaren Merilahden peruskoulun läheisyydessä tapahtuneen vakavan järjestyshäiriön jälkeen huolestuneita soittoja ja heti seuraavana päivänä soiton myös vanhemmalta koskien Kannelmäen peruskoulua, jossa oli sillä hetkellä, kun tämä ihminen soitti minulle, tilanne päällä. Tästä ei ole mitään uutisointia ollut, mutta näin on tapahtunut
kuitenkin. Tällaisia tapahtuu ja paljon muutakin. Sen johdosta itse koen,
että strategiaan olisi pitänyt selkeästi kirjata kaupungin turvallisuussuunnitelmien ja turvallisuusohjeiden päivitys.
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Sitten tämä Suomi-teema. Siis vietämme Suomi 100 -juhlavuotta. Strategiassa ei silti ole mainintaa suomalaisen kulttuurin ja tapojen ylläpitämisestä. Itse en pidä tätä suomalaisuuden vaalimista tänä päivänä
mitenkään itsestäänselvyytenä. Katson, että myös suomalaisuus ja
maan tapojen kunnioittaminen tulee muistaa erityisesti juhlavuonna, eikä se tarkoita, että se olisi ketään vastaan, vaan se on suomalaisuuden
puolesta. Tämä on hyvä ymmärtää.
Lopuksi muutama tärkeä seikka. Strategiassa mainitaan myös, että
Malmin pikaratikan toteuttamisen edellytykset selvitetään. Malmi tässä
viittaa käsittääkseni lentokenttään, vaikka sitä ei suoraan kirjoiteta auki.
Malmin kiitoradan, hangaarien sekä muun tarvittavan lentotoiminnan
rakenteiden säilyttäminen on edelleen mahdollista, ja tietenkin ensisijaisesti koko kenttä tulisi säilyttää.
Summa summarum, kaupunkistrategiassa on paljon hyvää mutta liikaa
huonoa, ja kompromissiin tulee aina pyrkiä, mutta ei vääriin kompromisseihin, joten kannatan myös valtuutettu Raatikaisen tekemää kaupunkistrategian hylkäysehdotusta.
Kiitos.
Valtuutettu Diarra (vastauspuheenvuoro)
Kiitos, puheenjohtaja.
Puheenvuorosta voisin sanoa sen, että minusta tuntuu hyvin kummalliselta, kun puhutaan siitä, miten pitää tukea juuri niitä oikeita helsinkiläisiä ja sitten samaan hengenvetoon vastustetaan kuitenkin positiivisen
diskriminaation määrärahaa, jolla juurikin tuetaan niitä helsinkiläisiä,
jotka ovat sitten siinä vaikeimmassa ja heikoimmassa asemassa. Tämä
tuntuu minusta ristiriitaiselta eikä oikeastaan johdonmukaiselta.
Kiitos.
Valtuutettu Yanar (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja.
Anteeksi, että en osaa käyttää näitä laiteita. Nopea puheenvuoro. Olisin sanonut samaa asiaa kuin valtuutettu Diarra, että tämä keskustelu
tästä positiivisen diskriminaation rahasta ‒ se, että tämä olisi syrjintää ‒
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on todella outoa. Me autamme niitä lapsia tai niitä kouluja, joissa on
ihmisiä, jotka tarvitsevat erityistä apua, ja tämä hyödyttää kaikkia siinä
koulussa ja siinä alueella olevia ihmisiä. Se, että me saamme kaikki
mukaan tässä yhteiskunnassa, on valtavan tavoiteltava tila, ja en ymmärrä, miten tätä voidaan millään tasolla millään tavalla vastustaa.
Kiitos.
Ledamoten Månsson
Minun piti puhua muusta, mutta on pakko replikoida, että Suomi 100
vuotta sitten oli jo monikulttuurinen maa. Ajatelkaa edes esimerkiksi
Viipuria, jossa puhuttiin 5:ttä kieltä. Ihan äidinkielenään ihmiset puhuivat suomea, ruotsia, venäjää, saksaa ja ranskaa. Ei siihen aikaan englantia ‒ sitä ei ollut keksitty vielä näillä seuduilla. Suomi on aina ollut
monikulttuurinen maa. Se on osa Suomen identiteettiä.
Puheenjohtaja.
Haluan myös kannattaa Jörn Donnerin tekemää ponsiehdotusta, vaikka
se kulkee nyt järjestelmässä Siljan nimissä, koska... Aha, Arajärven
puheenvuoro loppui nyt, mutta Månssonin onneksi jatkuu vielä. Teknisistä syistä siis Dönnerillä ei ollut konetta, niin Silja teki ponsiehdotuksen. Nyt tämä meni... Joudummeko pitämään 10 minuutin teknistä taukoa?
Välihuuto!
Ei. Haluan puuttua 2 asiaan…och eftersom jag inte behövde hålla
gruppanförandet så talar jag svenska. För det första några ord om
stadsplaneringen. Vi ska minnas att generalplanen som vi godkände tidigare i år, eller var det redan ifjol, den sträcker sig ända fram till 2050.
Allt i den generalplanen ska alltså inte förverkligas under de här 4 åren
eller 8 åren eller ens 12 åren.
Det här gäller bland annat stadsbulevarderna. Vi börjar med Vichtisvägen som ett pilotprojekt. Det är bra. Tusbyleden utreds som följande,
men vi prioriterar inte till exempel Tavastehusleden som skulle nagga
Centralparken i kanterna. Inte heller Västerleden, där det skulle krävas
utbyggnad i havet på Drumsös norra stränder.
Det är okej att vi kan planera en snabb spårväg över Vik till Malm, men
vi ska komma ihåg att Malms flygplats’ öde alltjämt inte är avgjort, definitivt avgjort. Vi har besvär mot generalplanen som ligger i Helsingfors
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förvaltningsdomstol, vi har Lex Malm som behandlas i riksdagen, och
det finns alltid möjligheter för skyddsåtgärder för att rädda flygplatsen.
Den där att hangaren nu skall tas i någon sorts, jag vet inte, konsertbruk fast den är i stadsplanen en lagerbyggnad, det skulle jag på finska
kalla lite kiusantekoa för de som nu har hyrt flygplatsen för 3 år framåt.
Men nog om detta.
Om ekonomi några ord. Vi har det lite lindrigare med stramheten än
under den förra perioden. Produktivitetsmålet har halverats till en halv
procent. Det är mer realistiskt och det minskar risken för att man gör
nedskärningar av servicen i produktivitetens namn. Skuldbördan får
inte växa, men räknat per capita, vilket ger en liten marginal när folkmängden ökar, vi måste kunna tillfredsställa de akuta och nödvändiga
behoven. Vi har heller inget absolut tak, förlåt absolut mål, för markförsäljningen, utan vi kan låta strategiska bedömningar avgöra, istället för
att vara tvungna att sälja en viss mängd mark för att det står så i strategin. Och vi har heller inget absolut investeringstak, utan vi kan låta
skuldbördan, låta behoven avgöra investeringstakten.
Suomeksi sanottuna tässä ovat terveen taloudenpidon suuntaviivat,
mutta ei pakkopaitaa meille.
Valtuutettu Arajärvi (vastauspuheenvuoro)
När jag gav ledamoten Månsson mitt talartur jag talar nu på hans vägnar. Jag tror han har samma åsikt som jag har.
Jos me rupeamme valtuutettu Kopran tavoin arvioimaan positiivista
diskriminointia, meidän on ehkä hyvä huomata, millä kaikilla aloilla nykyisin yhteiskunnassa harjoitetaan positiivista diskriminaatiota. Ei se
ole pelkästään jotain rahan antamista peruskouluun tai varhaiskasvatukseen. Pohjimmiltaan esimerkiksi vammaisetuudet ovat positiivista
diskriminointia, eli heikommassa asemassa oleville annetaan jotain erityistä, jotta he pääsisivät samalle viivalle muiden yhteiskunnan jäsenten kanssa.
Valtuutettu Mohamed (vastauspuheenvuoro)
Kiitos, puheenjohtaja.
Valtuutettu Björn Månssonin juuri kertoi, kuinka Suomi on 100 vuotta
sitten ollut nimenomaan monikulttuurinen. En koskaan muista Suomen
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olleen monokulttuurinen, mutta minusta tuntuu, että me muut valtuutetut kiusaamme valtuutettuja, perussuomalaisia tuttaviamme monikulttuurisuus-sanalla. Ihan kuin me muut kaikki olisimme monikulttuurisia
paitsi he. Ehdotan, että lopetamme perussuomalaisten kiusaamisen ja
kerromme heille, että tekin kuulutte, by the way, siihen monikulttuurisuuteen ja Suomi kuuluu siihen. Ja jos te ette kuulu ettekä pidä itseänne sellaisena, minä nyt monikulttuurisena valtuutettuna pyydän teidät
tervetulleiksi siihen.
Kiitos.
Valtuutettu Nygård
Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Käsissämme on erinomainen strategiapaperi, joka lupaa Helsingille
varsin toimivaa tulevaisuutta. Tärkeimpinä poimintoina haluan nostaa
merellisen Helsingin, startup-edelläkävijyyden sekä kaupunginosapoitiikan. Joukko on osiensa summa, ja mitä toimivammat sen osat ovat,
sitä toimivampi kokonaisuus.
Erinomaisena esimerkkinä voisin tässä nostaa kaupunginosasta ja merellisyydestä Lauttasaaren ja Koivusaaren alueen. Meidän tulisi tehdä
kaupunginosien vauhdittamana myös aina metropolipolitiikaa ja suunnittelua siinä määrin, että meren täyttöjä mietittäisiin varsin harkiten.
Helsingin ainutlaatuinen kilpailuvietti... Anteeksi, kilpailuvaltti toki. Viettikin, miksei. Ja asukkaidemme hyvinvoinnin lähde on meidän luontomme.
Startup-edelläkävijäksi Suomi on juuri sopiva kooltaan ja hyvin ketterä
ajamaan esimerkiksi paljon puhuttua kokeilukulttuuria. Esimerkkeinä
kokeilusta nostan tässä yhteydessä rakentamisen. Eli voisimme varsin
rohkeasti kokeilla selkeästi korkeampaa rakentamista ‒ rakentamista
korkealle keskelle ja jätetään rannat rauhaan. Tavallaan niin kutsutulla
hybridirakentamisella saataisiin samaan taloon mukaan palveluita.
Saataisiin päiväkoti- ja koulutoimintaa, siitä seuraaviin kerroksiin senioriasumista ja sitten ylimpiin kerroksiin itse asuinkerroksia. Tämä tarjoaisi aivan uusia yhteisöllisyyden startup-mahdollisuuksia.
Koska olemme nyt positiivisin mielin tekemässä ja hyväksymässä uutta
kaupunkistrategiaa, on sen toteuttamisen aikana hyvin tarkkaan punnittava rahankäyttöä, jolloin päiväkotien ja koulujen kuntoon laitto on ehdottoman ensisijaista verrattuna nyt esimerkiksi jo varsin pitkällä prosessissa olevien Kruununsiltojen rakentamiseen. Kiitos siis etukäteen
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jo kiinteistöstrategialle. Emmehän me halua Helsingin tulevaisuuden
varttuvan homeessa. Joten siis toimivan Helsingin ja ennen kaikkea
toimintakulttuurin puolesta.
Lisäksi kannatan aiemmin esitettyä valtuutettu Niskasen ponsiesitystä
sisäilmaongelmien ratkaisemiseen liittyen sekä kannatan valtuutettu
Pajusen ponsiesitystä sähköisen liikkumisen edistämiseksi.
Kiitos.
Valtuutettu Vanhanen
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Helsingillä on vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista vielä ainakin vuoteen 2020 asti. Tämän mainion strategian pohjalta palveluja voidaan
kehittää ja uudistaa, kunhan asetamme konkreettisia tavoitteita. Seuraavat pari vuotta ovat erittäin kriittisiä sekä palveluiden parantamisen
että soteen valmistautumisen osalta. Yksi tärkeä askel valmistautumisessa on yhteen sovittaa Helsingin lähes ainoana kuntana Suomessa
tuottama erikoissairaanhoito HUSin kanssa. Terveysasemiemme on oltava niin hyviä, että kaupunkilaiset haluavat valita ne jatkossa. Moniammatillisen tiimityön lisääminen pilottiasemilla on ollut hienoa edistystä.
Palveluiden sujuvuuden kannalta digitaaliset palvelut ovat keskiössä.
Strategian kirjaus sähköisten palveluiden lisäämisestä ei saa jäädä
vain johdon tekoälykoulutukseen. Konkreettinen tavoitteemme on, että
jokaiselle terveysasemalle pitää ottaa käyttöön sähköinen yhteydenotto. Myös sosiaalityöhön tarvitaan lisää sähköisiä palveluita.
Sote-palveluista puuttuu myös systemaattinen palautteen kerääminen.
Tarvitsemme asiakkailta palautedataa kehitystyötä varten. Esimerkiksi
automatisoitu palautekysely tekstiviestillä lääkärikäynnin jälkeen on nykyaikainen käytäntö.
Lasten ja nuorten mielenterveys on ollut tapetilla viime aikoina. Lähetemäärät psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ovat kasvaneet massiivisesti. Apulaispormestarimme on onneksi tarttumassa tähän, ja myös
strategiakirjaus lasten ja nuorten hoitoketjun vahvistamisesta on toteutettava kunnianhimoisesti. Perustason toimijoiden yhteistyötä toistensa
kanssa sekä nuorisopsykiatrian kanssa on vahvistettava. Myös kouluterveydenhuollon resursseja on pohdittava uudelleen. Tällä hetkellä
siellä pystytään tekemään juuri ja juuri lakisääteiset terveystarkastuk-
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set. Psyykkisesti oireilevat ohjataan terveysasemalle tai kirjoitetaan lähete psykiatrialle. Nuoren kannalta kouluterveydenhuolto voisi kuitenkin
olla paras paikka tarjota ensivaiheen hoitoa ja tukea mielenterveysongelmiin.
Strategia antaa meille hienot lähtökohdat. Nyt pitää alkaa töihin toteuttamaan sitä.
Kannatan myös Kati Juvan aiemmin esittämää hyvää ponsiesitystä esteettömyydestä.
Apulaispormestari Razmyar
Hyvät valtuutetut.
Se on syytä jossain vaiheessa käydä oman toimialan asioita, ja ilta alkaa olla sen verran pitkällä, että käytän sitä tässä kohtaa. Kulttuuri- ja
vapaa-ajan toimialan näkökulmasta strategiassa on monta erittäinkin
tärkeätä kohtaa. Ehkä allekirjoittaisin ja aloittaisin siitä, mitä merkitystä
meille on kaiken kaikkiaan sillä, että tässä yhteiskunnassa on vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä ja ymmärrystä toinen toisiamme kohtaan.
Meillä on luottamusta siihen, että yhteiskunta toimii. Meillä on koheesiota, ja ylipäänsä on ihmisiä, nuoria, aikuisia, jotka voivat luottaa omiin
kykyihinsä ja omaan tulevaisuuteensa. Siksi on tärkeätä, että Helsinki
tarjoaa jokaiselle kuntalaiselle, jokaiselle ihmiselle kokemusrikkaan
elämän. Helsingin pitää olla kiinnostava. Jokaisen pitää löytää ennen
kaikkea syitä lähteä liikkumaan, mutta täytyy muista, että jokaisen pitää
löytää myös seuraa sille, että pääsee tekemään Helsingissä asioita. Me
tiedämme, mitä yksinäisyys myös tarkoittaa tässä kaupungissa.
Jokaisen kaupunginosan pitää olla hyvä kaupunginosa. Siitä on pidetty
erinomaisia puheenvuoroja täällä tänään. Meidän on syytä myös muistaa, että ihmisten on tärkeätä pitää kaupunginosansa hyvänä ja ennen
kaikkea olla ylpeitä siitä, missä saa asua.
Täällä on puhuttu paljon nuorista, ja on täysin totta, että strategia ottaa
vahvalla tavalla nuoret mukaan. Olen täysin samaa mieltä, että nuorten
kohdalla ei pidä lähestyä negatiivisuuden kautta ‒ ikään kuin ollaan aina negatiivisessa kierteessä. Meidän nuorillamme on loistavia mahdollisuuksia, loistavia unelmia, mutta sitten taas toisaalta on niitä nuoria,
jotka eivät kerta kaikkiaan usko tulevaisuuteen. On hirveän tärkeätä, että nämä nuoret ja kaikki muutkin tulevat kuulluiksi siitä, mitä he toivovat
ja mitä he elämältä toivovat.
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On myös erittäin tärkeätä, että Helsinki on kansainvälisesti vetovoimainen kaupunki, ja allekirjoitan aina itse sen, että Helsingin pitää olla ennen kaikkea myös hauska kaupunki.
Toimialan näkökulmasta strategiassa on monta tärkeätä asiaa ja monta
tärkeätä tavoitetta. Nostan ehkä niistä tässä muutaman. Meillä on erittäin voimakas linjaus siitä, että olemme kansainvälisiä, avoimia ja myös
suvaitsevainen kaupunki. Minusta on todella hienoa ‒ olen erittäin ylpeä siitä ‒ että Helsingin strategia nostaa voimakkaasti suvaitsevaisuuden merkityksen. Me olemme ylpeitä siitä, että tämä kaupunki on
moninainen. Se näkyy asukkaissamme, mutta ennen kaikkea se näkyy
arvoissamme ja tavoitteissamme.
Helsinki on myös tapahtumien kaupunki. Täällä tapahtuu valtavan paljon. Täällä tapahtuu asukkaille, mutta täällä tapahtuu myös matkailijoille. Jos Helsinki on hyvä kaupunki matkailijoille ja turisteille, niin sitä se
on ihan varmasti myös omille kuntalaisilleen. On erittäin tärkeätä pitää
kansainvälisen tason kulttuuria ylhäällä. Siitä on käytetty myös erinomaisia puheenvuoroja täällä tänään. Meillä on Töölönlahti, Suvilahti,
alueita ja paikkoja, joissa mahdollisuudet ovat oikeastaan rajattomat,
mutta Töölönlahden kohdalla on muistettava, että voimassa olevan ja
olemassa olevan potentiaalin käyttöönotto on erityisen tärkeätä.
Mutta ilman muuta kulttuurielämäämme pitää jatkuvasti kehittää. Me
tarvitsemme aktiivista elämää. Liikkuminen on... Olen oikeastaan aika
lailla harmistunut siitä, että väestöstämme vain 20 % liikkuu terveytensä kannalta sillä osin kuin pitäisi ihmisten liikkua. Vain 20 %. Ja tämä
on aivan liian vähän. Liikkumista on monenlaista, mutta on erityisen
tärkeätä, että fyysisen liikkumisen lisäksi me saamme oman mielemme
myös liikkumaan. Lapsemme ja nuoremme tarvitsevat harrastuksia.
Harrastustakuu on otettu tänne voimakkaasti, mutta tietenkin meidän
pitää pitää huolta siitä, miten me tulemme toteuttamaan tämän erittäin
tärkeän tavoitteen.
Oodin ja Bunkkerin näkeminen investointeina uuteen eikä nykyisten
palvelujen korvaavina asioina on mielestäni erittäin tärkeätä. Tämä
kaupunki tarvitsee jatkuvasti uusia investointeja, ja Oodi ja Bunkkeri
ovat siitä erittäin hyviä esimerkkejä.
Mutta ennen kaikkea olemme kansainvälisesti kunnianhimoinen kaupunki. Meillä on taidetta, meillä on kulttuuria, mutta meillä on ennen
kaikkea vuoropuhelua omien kuntalaistemme kesken ja välillä. Tätä
työtä on upeata lähteä tekemään seuraavat 4 vuotta.
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Valtuutettu Heinäluoma
Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuustokollegat.
Pyrin puhumaan tiiviisti, että meillä säästyy energiaa vielä loppuviikollekin.
Kuten valtuustoryhmämme ikinuori Ilkka Taipale strategiaa kuvasi, nyt
on käsillä niin kauniisti kirjoitettua proosaa, että tätähän lukee ihan mielellään. Ilkka on oikeassa. Strategia luo kuvan Helsingistä kuten kaunokirjallisuudessa on tapana. Tarinan päähenkilö kohtaa haasteita, mutta
sinnikkyydellä, oikeilla ystävillä ja vahvalla tahtotilalla hän kykenee voittamaan haasteet ja rakentamaan valoisaa tulevaisuutta. Näin strategiassa kuvataan myös meidän kaikkien hyvin tuntema Helsingin lähtötilanne. Kaunis päähenkilö on vaikeuksissa, sillä kaupungin kasvun mukana tarinaan on tullut mukaan myös kutsumattomia vieraita, huonoosaisuutta ja kaupunginosien eriytymistä. Taistelemme sinnikkäästi kehityskulkua vastaan. Seuraavaksi tehtävänämme kaupungin ylimpinä
päätöksentekijöinä on antaa kaikki tukemme tasa-arvon ja hyvinvoinnin
edistämiseen, sillä niiden vastavoimien torjuminen vaatii jokaisen toimialan saumatonta ja johdonmukaista työtä. Näihin töihin ja toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan
ikäihmisten kotihoidon parempaa resursointia. Asuntopuolella meidän
täytyy huolehtia siitä, että kaupungin eri osissa on monipuolista asuntotuotantoa ja viihtyisiä asuntoalueita. Koulutussektorilla meidän tulee
varmistaa, että jokainen nuori löytää paikan peruskoulun jälkeen. Tässä hengessä esitänkin, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen:
Hyväksyessään strategian kaupunginvaltuusto edellyttää
selvitettävän mahdollisuuksia tuoda kaupunginhallitukselle
vuosittainen selvitys Helsingin segregaatiokehityksestä ja
toimenpiteistä segregaation ehkäisemiseksi.
Kiitos.
Valtuutettu Parpala
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Bästa kolleger.
Kasvuyritykset muuttavat maailmaa monin tavoin. Yhä enemmän työpaikkoja syntyy pieniin yrityksiin. Suuryritysten tuotekehitys, jopa julkisen sektorin kehittäminen nojaa koko ajan enemmän startupeilta oppimiseen. Helsingissä kasvuyritykset muuttavat myös kaupunkikuvaa.
Entinen Marian sairaala-alue on otettu erinomaisen tehokkaaseen käyt-
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töön, ja nykyään voikin sanoa, että siellä on porukalla hurjempi vauhti
päällä kuin useammalla suomalaisella iskelmäartistilla. Pieni vitsi tähän
illan piristykseksi mutta vakavoidutaan.
Hyvät valtuutetut.
Helsinki on useiden vertailujen mukaan yksi parhaista paikoista startupyrityksille jo tänään. Olemme kärkipäässä tehdyissä sijoituksissa, meillä on vahvat toimialat ja meillä on maailman hienoin startup-tapahtuma.
Strategiaesityksessä linjataan, että Marian aluetta kehitettäisiin edelleen Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi, ja tämä
on täysin oikea linjaus. Kaupunkikuvallisesti keskittäminen yhdelle alueelle on perusteltua, koska globaalissa mittakaavassa Helsinki on edelleen suhteellisen pieni kaupunki ja markkina, joten on fiksua luoda koville tekijöille sellaiset tilat ja edellytykset, joissa yhdessä toimiminen on
mahdollisimman helppoa. Näin nostetaan todennäköisyyttä onnistumisille, mikä tuo meille lisää sekä pieniä että suuria yrityksiä.
Hyvät ystävät.
Globaali kilpailu yrittäjien ja startupien suosiosta – varsinkin niiden kovimpien – on erittäin tiukkaa. Helsingin on tärkeää olla erittäin nopealiikkeinen toimija, koska kisaa käydään joka puolella Eurooppaa meitä
heikommillakin eväillä. Meillä Helsingissä on nyt erittäin hyvä liike päällä, ja se kannattaa käyttää täysimittaisesti hyödyksi. Tästä syystä haluaisin esittää seuraavan ponnen:
Hyväksyessään strategian kaupunginvaltuusto edellyttää,
että selvitetään mahdollisuutta nostaa strategiassa mainittu
Marian alueen kehittäminen keskeiseksi hankkeeksi jo
seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan, sillä hankkeella on poikkeuksellisen laajakantoiset vaikutukset kaupunkimme vetovoimalle ja kilpailussa parhaan startupkaupungin tittelistä myös nopeus on valttia.
Kiitos.
Valtuutettu Vepsä
Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut.
Helsingin kaupunkitutkimuksen ja tilastojen mukaan helsinkiläisten
ikääntyneiden osuus kaupungin väestöstä ylittää muun Suomen keskimääräisen tason monilla Helsingin asuma-alueilla. Kaupungissamme
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asuu myös eniten yksin asuvia ikäihmisiä muuhun Suomeen verrattuna. Muistisairauksiin sairastuvien kuntalaisten määrä kasvaa kovaa
vauhtia. Käsiteltävänä olevan uuden strategian etusivulla mainitaan, että kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluita ja luoda edellytyksiä virikkeelliseen ja hauskaan elämään. Valitettavasti tämä ei toteudu ikääntyneiden kuntalaisten palveluiden kohdalla. Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta totesi johtopäätöksissään, että suurin osa kotihoidon työntekijöistä näki laadun
puutteena ja etteivät kotihoidon käynnit riitä asiakkaiden tarpeisiin. Palveluiden riittävyys tarpeisiin nähden ei toteudu, kun ikääntyneen kunto
heikkenee. SAS-prosessi kestää liian kauan, ryhmäkoteihin ja palveluasumisiin jonotetaan pitkään.
Kuten aiemmin kuulimme, aluehallintovirasto on antanut Helsingille
huomautuksen kotihoidon riittämättömistä palveluista. Edelleen muistisairaiden ryhmäkoteihin on kova pula, samoin palveluasumisen paikkoihin. Hoitajien jaksaminen ja työtyytyväisyys kotihoidossa kuten ympärivuorokautisen hoivan parissa on äärirajoilla. Helppi-seniori ei ole
mikään taikatemppu tähän tilanteeseen, etenkin kun nämä vakanssit tai
Helppi-seniorin työntekijöitä rekrytoidaan vakansseineen, jotka ovat
poissa kotihoidosta ja ympärivuorokautisesta hoivasta. Noin 200 ihmistä mahdollisesti tullaan palkkaamaan Helppi-senioriin. Kaikilla helsinkiläisillä ikäihmisillä on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen, laadukkaisiin
palveluihin ja virikkeelliseen ja hauskaan elämään strategian mukaisesti. Siksi lopussa esitän ponnen:
Hyväksyessään strategian valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta raportoida vuosittain vuoden 2016 arviointikertomuksessa mainitut ikäihmisten palveluita koskevien kehittämiskohteiden edistyminen, kuten ikäihmisten
palveluiden riittävyys, laatu sekä kotihoidon työntekijöiden
työtyytyväisyys.
Kiitos.
Valtuutettu Heinäluoma (vastauspuheenvuoro)
Kannatan tätä valtuutettu Vepsän tärkeää pontta.
Valtuutettu Asko-Seljavaara (vastauspuheenvuoro)
Puheenjohtaja.
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Äsken ei palanut tämä vastauspuheenvuoronappi mutta mikä olisin
kanssa halunnut tukea ja tulen varsinaisessa puheenvuorossa tukemaankin Parpalan esitystä siitä, että Marian sairaalaan tulisi näitä startup-yrityksiä, sillä meillä on ollut suuri ongelma keksiä toimintaa tähän
Marian alueelle, ja sehän on mitä parhain paikka juuri siihen, koska se
on aivan keskustassa.
Ledamoten Biaudet
Ärade ordförande. Arvoisat kaupunginvaltuutetut.
Tuntuu hyvältä olla helsinkiläinen tänään. Puhumme kaupungin strategiasta, joka kerää laajan yksimielisyyden siitä, mihin me kaupunkia poliittisilla päätöksillämme haluamme viedä. Meille päättäjille tulee olemaan suuri vastuu siitä, että käytännössä strategia saa merkitystä jokaiselle asukkaalle. Täällä pitäisi voida turvallisesti uskoa siihen, että
yhteiskunta vielä toimii heikkoja suojelevasti ja lapsen etu edellä. Strategia puhuu paljon kansainvälisyydestä ja hyvä niin. Helsinki on kuitenkin aina ollut monimuotoinen ja monikulttuurinen, ja suomalaisuus ja
helsinkiläisyys on merkinnyt 2 kielen ja monen uskonnon yhteiseloa.
Ehkä juuri tämä onkin tehnyt meistä avoimempia ja uteliaampia kulttuurien vuorovaikutukselle ja ymmärrämme kulttuurin ja kielen merkityksestä ihmisen elämässä.
Suomessa ja Helsingissä elää Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Sen
saamen kielet ovat kaikki pieniä kieliä, ja saamelaiskulttuuri uhkaa hävitä, jollemme kaikin tavoin taistele saamelaiskielen ja kulttuurin siirtymisestä seuraaville sukupolville. Suomi on sitoutunut YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistukseen, mutta käytännössä myös Helsinki on
keskeinen palvelunantaja saamelaisten kulttuurin säilymiseksi tulevaisuuteen. Totuus on, että yli 74 % alle 11-vuotiaista saamelaislapsista
elää muualla kuin saamelaisalueilla. Suuri osa saamelaisista elää pääkaupunkiseudulla. Olemme pyrkineet turvaamaan saamelaislapsille
omakielisen varhaiskasvatuksen päivähoitoryhmässä sekä suositussa
kielipesässä. Päivähoitoon olisi enemmänkin tulijoita, jos sijainti voisi
olla helpompi saamelaisperheitä ajatellen. Näille lapsille ei kuitenkaan
vielä löydy perusopetusta, koulua omalla kielellään. On todella sääli ja
surullista, että näiden lasten äidinkielen kehitys pysähtyisi tai jos se pysähtyisi ennen kouluikää. Siksi teen ponsiehdotuksen.
Hyväksyessään strategiaohjelman kaupunginvaltuusto
edellyttää, että kunnanhallitus selvittää, miten kaupunki voi
jatkaa saamen opetuksen kehittämistä siten, että lapset
saamenkielisestä päivähoitoryhmästä ja yksityisestä saa-
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menkielisestä kielipesästä voivat jatkaa opetusta omalla
kielellään siirtyessään perusopetuksen piiriin.
Minun Helsinkini on tulevaisuudessakin avoin ja kansainvälinen. Se on
utelias ja uutta pelkäämätön. Jokaisen helsinkiläisen hänen sukupuolestaan, kansallisuudestaan, iästään tai vähemmistöasemastaan riippumatta pitää saada kokea olevansa meille yhtä tärkeitä ihmisiä, joille
yritämme rakentaa palveluja helpottamaan hänen elämäänsä tai auttamaan, kun hän apua tarvitsee. Täällä on mielekästä olla yrittäjä ja on
turvallista kasvattaa perhettään. Siksi tuen ilolla strategian hyväksymistä.
Kiitoksia.
Valtuutettu Venemies
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät, sinnikkäät valtuutetut.
Kiitokset kaikille, jotka olette olleet tekemässä tätä kaupunkistrategiaa.
Olette tehneet yleisesti ottaen hyvää työtä.
Haluan nostaa kuitenkin esille yhden asian, periaatteen, joka toivottavasti strategian hyväksymisen jälkeen on todella määräävänä ohjaavana tekijänä meidän valtuutettujen työssä kuin myös viranhaltijoitten
toiminnassa. Sen asian voi tiivistää yhteen sanaan ja se on turvallisuus
ja siihen liittyvä turvallisuudentunne. Siitä on puhuttu jo täällä. Kun puhun turvallisuudesta, tarkoitan 3:a eri turvallisuuden ulottuvuutta. Ensimmäinen on fyysinen turvallisuus, toinen on sosiaalinen turvallisuus
ja kolmas on taloudellinen turvallisuus. Fyysinen turvallisuus tarkoittaa
sekä yksilön että myös yhteisön turvallisuutta. Kansalaisten turvallisuushan on ensisijaisesti valtiovallan vastuulla, mutta me voimme
myös kaupunkitasolla vaikuttaa asiaan aika paljon muun muassa kaupunkirakenteilla, liikennejärjestelyillä, puistojen suunnittelulla, valaistuksella, kasvatuksen ja koulutuksen kautta ja myös tapahtumien turvallisuuteen panostamalla. Helsingissähän näkee tänä päivänä yhä
kasvavia määriä ulkomaalaisia matkailijoita, mikä on tosi hyvä asia.
Näitten lisääntyvien turistimäärien yhtenä syynä on varmasti puhdas ja
turvallinen ympäristö, mutta yksi väkivaltainen isku voi tuoda takapakkia myönteiseen kehitykseen. Hyvinkään ja Imatran ampumistapaukset
eivät olleet muuten tuontitavaraa. Siksi mielenterveyspalveluitten saatavuus ajoissa lisää meidän kaikkien turvallisuutta. Olen tavannut vuosien varrella lukuisan joukon iäkkäitä helsinkiläisiä, jotka ovat sanoneet,
että he eivät enää uskalla liikkua kaupungilla illalla myöhään, koska he
kokevat turvattomuutta. Meidän tulee toimia niin että se mukava Mel-
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lunmäen mummo rollaattorinsa kanssa voisi turvallisesti matkustaa ainoan ystävänsä Alman luokse sinne Pajamäkeen myös illalla. Kaduillamme pitää pystyä turvallisesti liikkumaan ja myös Helsingissä elämään niin lasten, nuorten, naisten, vanhusten, kaikennäköisten kuin
myös kaikenkielisten miesten ja naisten.
Sosiaalinen turvallisuus. Sotiemme veteraaneilla oli mottona: kaveria ei
jätetä. Meillä voisi olla mottona: ketään ei jätetä yksin. Kaikki pitää saada mukaan. Meidän tulee toimia siten, että kun se Mellunkylän mummon ainoa ystävä Alma on nukkunut pois, silloin mummon ei tarvitse
huokailla yksiössään, että minulla ei ole enää ketään, jonka puoleen
voisin kääntyä. Tai se herttoniemeläinen Hessu, joka punkkaa siellä
kavereittensa nurkissa, istuu pipo syvälle päähän vedettynä verhot tiukasti ikkunan edessä ruisku kädessä. Kun hänellä iskee elämän korjaamisen boosti, silloin hänellä pitää olla turvallinen tietoisuus siitä, mistä hän saa apua, kun hän lähtee sitä etsimään, ettei hänelle käy niin että hän on jo kolmannella luukulla, jossa hänelle sanotaan, että valitettavasti emme voi auttaa. Te olette nyt väärässä paikassa.
Taloudellinen turvallisuus. Sillä Mellunkylän mummolla ja sillä Herttoniemen Hessulla pitää olla turvallinen tietoisuus siitä, että jokapäiväiset
elämän välttämättömät perustarpeet tulevat katettua ilman että pitää
seistä leipäjonossa joka viikko. Vielä taloudellisesta turvallisuudesta
yrittäjien kannalta. Helsingin pitää olla sijoittajille ja yritystoimintaa
suunnitteleville tahoille kiinnostava ja turvallinen kohde. Heille pitää
luoda kuva, että tänne kannattaa sijoittaa varojaan, ettei täällä tehdä
pöhköjä päätöksiä tai määräyksiä. Näin me turvaamme sen Hessun ja
mummonkin pärjäämisen. Helsingin ydinkeskustassa on onneksi yhä
lisääntyvissä määrin erilaista pop up -pöhinää. Hyvä niin, mutta meidän
tulee varmistaa, että myös ydinkeskustassa on mahdollista aloittaa ja
pyörittää kannattavaa liiketoimintaa. Yrittäjällä tulee olla turvallinen luottamus siihen, että niin asiakkaat kuin myös tavarantoimittajat pääsevät
tulemaan paikalle mahdollisimman hyvin.
Kiitos.
Valtuutettu Apter
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Maurin jälkeen on kiva pitää puhetta.
Tämän kaupunkistrategian osalta haluan sanoa, että tämä aidosti innostaa minua. Siinä on tehty todella paljon priorisointia ja todella paljon
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valintoja, ja etenkin kasvatuksen ja koulutuksen sektoreilla se sisältää
todella paljon hyviä avauksia. Siinä esitetään konkreettisia keinoja
nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opetuksen varhentamista ja maahanmuuttajien integroinnin entistä parempaa tukemista. Monilta puolin salia on jo pidetty
paljon hyviä puheenvuoroja, joissa on havainnollistettu, mitä tämä arjessa tulee ehkä tarkoittamaan todella monille eri henkilöille. Näillä valinnoilla me ennaltaehkäisemme ongelmia. Teemme fiksumpaa turvallisuuspolitiikkaa ja luomme parempia mahdollisuuksia kaikille metropolimme asukkaille. Se mitä tämä strategia toteutuessaan voi merkitä, on
se, että Helsinki kantaa vastuunsa ja toimii muulle maalle tasa-arvoisen
oppimisen suunnannäyttäjänä. Sitoudumme strategiassa ennakoivaan,
rohkeaan ja varsin kunnianhimoiseen sivistystyöhön.
Tämän kaiken takia, hyvät valtuutetut, haluan esittää lämpimän kiitoksen kaikille niille valtuustoryhmille, jotka ovat sitoutuneet strategiasopuun. Siinä me yhdessä tuemme varhaiskasvatuksen maksuttomuuden
edistämistä, sitä, että mahdollistamme kullekin lapselle ja nuorelle harrastusmahdollisuudet ja että etsimme toimivia ratkaisuja sille, että meillä on paljon sisäongelmaisia rakennuksia. Jotta voimme toteuttaa tämän, haluan lopuksi vielä kannattaa valtuutettu Dani Niskasen aloitetta,
joka tosiasiassa mahdollistaa meidät tekemään näitä tavoitteita.
Kiitos.
Valtuutettu Meri
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Kuten tässä jo kuntalakia siteerattiin, kuntalaissa säädetään siitä, että
kuntastrategiassa päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tuleekin perustua sekä arvioon kunnan nykytilasta että ennen kaikkea tulevista toimintaympäristön muutoksista. Tämän jälkimmäisen vuoksi kaupunkistrategialinjaus Maria01:n kehittämisestä on tämän paperin parhaita linjauksia. Elinkeinoelämän erikoistuminen ja uniikit bisnesympäristöt ovat juuri sitä tulevaisuuden toimintaympäristöä, jota Helsingin pitää tavoitella. Sen lisäksi paperin liikennepoliittiset linjaukset ovat tämän strategian parasta Aluokkaa. Keskustan läpiajoliikennettä parantavan maanalaisen kokoojakadun – tai kutsutaan sitä sitten keskustatunneliksi – rakentaminen ja
sen aloittamisen selvittäminen on syytä käynnistää pikimmiten. Toteutuessaan se helpottaisi ennen kaikkea minun nähdäkseni joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä kantakaupungin alueella.
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Myös markkinaehtoisen pysäköintijärjestelmän käyttöönoton selvittäminen on tulevaisuutta ja sinne päin katsova linjaus. Vähällä käytöllä olevien ajoneuvojen pitkäaikaissäilytys kantakaupungissa ei ole maankäytön tehokkuuden näkökulmasta järkevää. Tulevaisuuden liikenneratkaisut ovat nyt jo ovella. Helsingin tulee olla ensimmäisten joukossa toivottamassa ne tervetulleiksi.
Kaupunkistrategiassa ei sen sijaan pitäisi tarrata kiinni menneisyyteen.
Terveyskeskusmaksun poistaminen oli aikoinaan virhe, ja se on sitä
edelleen. Maksun poiston ei ole missään osoitettu parantaneen kansanterveyttä tai vaikuttaneen terveydenhuollon palvelujen saatavuuteen. Sen sijaan mikä voidaan osoittaa, on, että terveyskeskusmaksun
poisto on kasvattanut helsinkiläisten veronmaksajien taakkaa vuosittain
yli 2 miljoonalla eurolla. Tämä sama summa voitaisiin käyttää fiksummin sellaisiin kaupungin palveluihin, jotka tutkitusti vähentävät terveyseroja. Kuntastrategian, niin kuin poliittisen päätöksenteon täällä yleensäkin, tulee pohjata tutkittuun tietoon, ei luuloihin tai uskomuksiin.
Kokonaisuutena ottaen tämä käsittelyssä oleva kaupunkistrategia on
tulevaisuuteen katsova, tavoitteellinen ja entistä paremman Helsingin
mahdollistava. Se on erinomainen asiakirja viitoittamaan tietä matkalla
kohti maailman toimivinta kaupunkia.
Valtuutettu Hamid
Puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut.
Tänään me keskustelemme yhdestä valtuustokauden ehkä tärkeimmästä päätöksestä. Helsingin strategia on myös minun mielestäni tosi
tosi hyvä. Tänään on kehuttu paljon sitä, miten Helsinki todella huomioi
kaikki. Me panostamme kouluihin, varhaiskasvatukseen, sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja toivotamme kaikki tervetulleiksi Helsinkiin. Nyt kun näitä minun äsken mainitsemiani asioita on tänään niin
paljon hehkutettu, minä päätin keskittyä matkailuun ja houkuttelevuuteen. On aivan mahtavaa, että Helsingin tavoitteena on olla Euroopan
kiehtovimpia sijaintipaikkoja yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä
maailmasta entistä paremman paikan. Strategiassa sanotaan, että
vauhditamme toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä, ja
vaikka tässä suurhankkeessa mainitaankin sana suur-, siinähän ei ole
koiraa haudattuna. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi kulttuurin ja urheilun
suurtapahtumien sekä kongressien houkuttelua, ja sehän on hemmetin
hyvä juttu. Tavoitteenamme on saada kaupunkiin uusia vierailukohteita
matkailijoille. Baanan ja Töölönlahden alueista tehdään kulttuurin ja
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vapaa-ajan keskittymä, ja Etelärannan kuuluisat parkkipaikat trimmataan vihdoin kuntoon.
Miksi minä sitten olen kiinnostunut myös näistä ei-helsinkiläisistä pelkkien stadilaisten sijaan? Meillä täällä Helsingissähän työikäistä väestöä
riittää tulevaisuudessakin, mutta muualla maassa huoltosuhteen heikkeneminen tullaan aivan varmasti huomaamaan. Väestön ikääntyessä
terveydenhuoltokulujen kasvua ei mitenkään voi välttää. Siksi meidän
onkin huolehdittava siitä, että rahaa riittää palvelujen tuottamiseen ja
kivaan kaupunkiin myös tulevaisuudessa. Joskus tulevaisuudessa kun
oikeistohallituskaan ei enää kehtaa nostaa solidaarisuusveroa, on näiden matkailijoiden tuomat jenit ja dollarit helsinkiläisille ja alvien kautta
ihan kaikille suomalaisille kultaakin kalliimpia. Siksi olenkin erityisen
iloinen siitä, että me aiomme vahvistaa Helsingin omaa kansallista
edunvalvontaa ja edistää modernin kaupunkipoliittisen agendan luomista. Ehkä sitä kautta myös valtiovalta ymmärtää, että kilpailukykyinen,
houkutteleva ja entisestään kasvava Helsinki ja koko pääkaupunkiseutu on eduksi kyllä ihan koko maalle.
Nyt tämän kaiken kehumisen jälkeen löytyy totta kai myös jotain huomautettavaa. Toivoisin, että sen jälkeen kun me päätämme tästä strategiasta, päätämme myös mittareista ja tavoitteista, joilla strategian toteutumista seurataan. Vain sillä tavalla me voimme varmistaa, että nämä upeat tavoitteet toteutuvat ja Helsingistä tulee entistä parempi paikka kaikille helsinkiläisille, nykyisille ja tuleville.
Lopuksi haluaisin kannattaa valtuutettu Parpalan pontta.
Kiitos.
Valtuutettu Modig
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Aluksi haluan kannattaa seuraavia ponsia: valtuutettu Kivelän pontta,
valtuutettu Heinäluoman pontta ja valtuutettu Biaudet’n pontta.
Puheenjohtaja.
Tämä strategia on mielestäni hyvä. Erityisesti minä ilolla kiinnitän huomiota siihen, että muun muassa syrjäytyminen ja segregaatio on otettu
tässä paljon kokonaisvaltaisemmin huomioon kuin aiemmin olemme
tehneet. Tässä tunnustetaan se, että segregaatiota ei ehkäistä vain
kaupunkisuunnittelukeinoin vaan esimerkiksi lasten ja nuorten ase-
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maan vaikuttaa laadukas varhaiskasvatus ja opetus hyvin olennaisesti.
Muun muassa tällaisia asioita pidän tässä erityisen hyvänä.
Kritiikkini tässä strategiassa kohdistuu talouslinjaukseen, jossa linjaamme, että investoinnit katetaan tulorahoituksella siten, että velka ei
kasva per capita. Onneksi saatiin mukaan tämä per capita, koska muuten tämä olisi tuhoisaa kasvavan kaupungin tarpeisiin. Mielestäni ei sovi kasvavan kaupungin luonteeseen millään tavalla rajoittaa sitä, miten
me pystymme tekemään investointeja, koska kuten strategiassa todetaan, kasvu velvoittaa, ja painotetaan investointien oikea-aikaisuuden
merkitystä. Minä haluan myös hillitä Helsingin velkakehitystä, mutta itse
ajattelen, että investointivelka ja syömävelka ovat 2 aivan eri asiaa. Jos
rahat eivät riitä juokseviin menoihin, jos ei saa sähkölaskua maksettua,
ei sitä voi alkaa kattaa velalla. Se on aivan kestämätöntä syömävelkaa,
mutta on investointeja, joita on perusteltua kattaa velalla, jos niitten oikea-aikaisuus sitä vaatii. On investointeja, jotka ovat välttämättömiä tai
tuottavia tai muuten perusteltuja. Näitä voi olla vastuullista kattaa myös
velalla, ainakin jättää se vaihtoehto itsellensä auki. On investointeja,
joiden tekemättä jättäminen tuo negatiivista kehitystä, josta lasku tulevaisuudessa on vielä haitallisempi kuin maltillinen ja vastuullisesti otettu velka.
Mutta erittäin positiivisena isona käänteenä pidän päästövähennystavoitteen kiristämistä. Hiilineutraalisuustavoite kun asetetaan vuoteen
2035. Tämä on erittäin hieno asia, vaikka tiedämme, että tieteen valossa sen tulisi olla 2030, pidän tätä erittäin merkityksellisenä edistysaskeleena. Muutaman vuoden tässä salissa näitä keskusteluja kuulleena en
olisi välttämättä uskonut, että pääsemme yhdessä kiristämään tätä
päästövähennystavoitetta tähän, ja pidän sitä erittäin hyvänä. Haluan
muistuttaa, että kun me nyt otamme ihan selvästi tavoitteeksemme
moderni ilmastovastuu ja otamme tavoitteeksemme olla edelläkävijä
ilmastonmuutoksen torjunnassa, kaupungilla itsessänsä on itse asiassa
hyvin paljon keinoja torjua ilmastonmuutosta riippumatta siitä, mitä valtio tekee. Kaupungit ovat iso ilmastonmuutoksen aiheuttaja, mutta
myös sen takia ratkaisut löytyvät kaupungeista ja toivottavasti tutkimme
ja etsimme näitä vaihtoehtoja kunnianhimoisesti.
Lopuksi, arvoisa puheenjohtaja, en voi olla toteamatta perussuomalaisille kollegoille, että olen hyvin hämmentynyt toimintatavasta. Te estätte strategian hylkäämistä. Vaatimus strategiasta tulee kuntalaista. Ilman sitä me emme voi olla. Puheenvuoroissa nostettiin myös esiin, että täältä löytyy monia hyviä asioita. Minun mielestäni vastuullinen tapa
toimia olisi ollut se, että nyt olisi esitetty se oma vaihtoehto, mitä haluaa
muuttaa, mitä haluaa poistettavan, mitä haluaa lisättävän. Se että esitetään hylkäystä asiasta, jota oikeastaan voi hylätä, se on sama asia
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kuin esitettäisiin budjettia hylättäväksi, että ollaan vain tekemättä sitä,
se on minusta vastuutonta.
Valtuutettu Harjanne
Arvon puheenjohtaja. Ihanan sitkeän valtuutetut.
Esitetty strategia näyttää erittäin hyvältä. Se on hieno homma, ja on kiva päästä joskus vihdoin päättämään siitä. Iso kiitos kaikille sitä puurtaneille. Heitän keskusteluun vielä muutaman kommentin ilmaston ja
luonnon näkökulmasta. Ensimmäinen pointti liittyy kaloihin. Ilahduttavasti kaupunki aikoo kiinnittää huomiota vesistöjen tilaan ja vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Kun tätä tehdään, on hyvä tiedostaa, mikä
kaikkein merkittävin ongelma ja vaikuttamisen paikka on: se on Vanhankaupunginkosken pato. Tällä kaudella tämän strategian hengessä
olisi hienoa nähdä vihdoin päätös sen padon purkamisesta.
Toinen tärkeä juttu on kunnianhimoinen ilmastotavoite, kuten täällä on
moni käynyt toteamassa. Se on ehkä tärkein asia koko strategiassa, ja
sen takia sen saavuttamiseksi ei kannata sitoa käsiään. Kaukolämmön
päästöistä pääseminen ei ole helppo homma, etenkin kun bioenergian
ympäristövaikutukset huomioidaan kokonaisuudessaan. Siksi ydinkaukolämpö on syytä pitää mahdollisten ratkaisujen paletissa mukana, ja
kuten Pennanen tässä mainosti aikaisemmin, tästä on aloite sisällä.
Toivoisin, että tutustutte ja allekirjoitatte sen. Tähän liittyen kannatan
myös Pennasen pontta.
Kolmas pointti on se, että ilmastoon liittyen strategiassa puhutaan pitkälti muutoksen hillinnästä. Se on tietysti tärkein prioriteetti. Silti on syytä tiedostaa, ettei ilmaston muuttumista voi enää kokonaan estää. Ilmastonmuutos on jo todellisuutta, ja me emme oikeastaan edes paina
jarrua vielä. Siksi meidän pitää myös osata sopeutua. Kaupunki tekee
jo ansiokasta sopeutumistyötä, mutta tämän työn tueksi olisi hyvä saada selkeä signaali päätöksenteon ylimmältä tasolta tätä strategiaa hyväksyttäessä. Siihen liittyen esitänkin seuraavanlaista pontta.
Hyväksyessään strategian valtuusto edellyttää, että selvitetään kaupungin mahdollisuudet olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, joka kattaa kaikki toimialat.
Toivottavasti kannatusta löytyy.
Kiitos.
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Valtuutettu Sazonov
Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Ilo käyttää puheenvuoroa tästä aidosti aika innostavasta, kunnianhimoisesta ja tiukasti 2020-luvulle ja itse asiassa vielä siitä eteenpäin
katsovasta kaupunkistrategiasta. Erityisen ilo on käyttää siitä puheenvuoro siksi, että siinä toteutuvat ja näkyvät erittäin vahvasti kokoomuksen itselleen ja tälle kaupungille kuntavaaleissa asettamat tavoitteet,
katsottiinpa koulutukseen, elinvoimaan, kaupungin kasvuun, talouteen
ja niin poispäin.
Yksi asia on kuitenkin jäänyt tässä keskustelussa strategiasta vähemmälle huomiolle, ja se on viimeinen painopisteemme eli kaupungin oma
toiminta suhteessa muihin kaupunkeihin ja suhteessa valtioon. Se mikä
tässä strategiassa on hienoa, on se, että se piirtää kuvan kaupungista,
joka ei ole vain hallintokoneisto vaan jolla on oma identiteetti ja joka on
tietyllä tavalla oma itsenäinen kokonaisuus, aktiivinen toimija Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa ja maailmassa. Meillä on omat erityispiirteet, meillä on eräällä tavalla oma arvomaailma myös. Me olemme
tämän valtakunnan soihdunkantajia liberaalin, avoimen yhteisön ja yhteiskunnan puolustajina. Meillä tulee jatkossa olla – ja uskon että meillä
tulee olemaan – entistä selkeämmin oma tahto, jonka mukaan me toimimme ja jonka me myös tuomme esiin.
Strategiassa todetaan hyvin se, että Helsingin vastuu koko maasta
kasvaa koko ajan, mutta se tarkoittaa myös, että valtiovastuu Helsingistä tulee kasvamaan. Tässä Helsingin pitää alkavalla valtuustokaudella
ottaa erityisen hanakka rooli. Meidän täytyy olla vaatimassa sitä, että
tässä maassa tehdään aktiivista kaupunkipolitiikkaa. Meidän täytyy
vaatia sitä, että tästä maasta löytyy ymmärrys metropolialueen merkityksestä ja Helsingin merkityksestä sen alueen veturina. Meidän pitää
vahvistaa omaa edunvalvontaa, mutta meidän pitää vahvistaa myös
yhteistyötä. Emme saa esimerkiksi luovuttaa pääkaupunkiseudun yhteistyön ja integroitumisen vankkumattomina puolustajina. Siinäkin Helsingissä on johtajuuden osoittamisen paikka. Siinäkin suunnan pitää olla selkeästi kohti yhtenäistä tiivistä metropolia, ja sen eteen meidän tulee tehdä töitä.
Viimeisenä asiana – positiivisena sellaisena – nostan esiin kaupunkidiplomatian, josta strategiassa puhutaan, ja kansainvälisyyden suhteessa muihin pohjoismaisiin kaupunkeihin, muihin eurooppalaisiin
kaupunkeihin ja esimerkiksi Aasian kaupunkeihin. On erinomaista, että
me etsimme verrokkeja kaukaakin muualta. Me paalutamme strategiassa, että valikoimme jotkin indikaattorit, jotka vertailevat erilaisia kau-
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punkeja maailmassa. Emme tyydy suomalaisessa divariliigassa pelaamiseen vaan asetamme riman globaalille tasolle. Olen aivan varma siitä, että sille tasolle me myös pääsemme ja näissä valitsemissamme
rankingeissa liikumme koko ajan ylöspäin.
Valtuutettu Rissanen
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Lupasin puhua lyhyesti. Katsotaan, onnistuuko se.
Haluan alkuun sanoa, että minusta tämä keskustelu tänään ja koko
strategia kertoo sen, että meidän johtamisjärjestelmämme uudistus on
onnistunut. Pormestari on hienosti ottanut paikkansa ja saanut Helsinkiä näkyväksi ja meidän strategiamme on helsinkiläisen näköinen –
helsinkiläisten näköinen. Tämä strategia on täynnä tulevaisuustekoja,
ja niitä on täällä paljon kehuttu. Itse olen erityisen iloinen siitä, että
eriarvoistumiskehityksen taittumiseksi on ymmärretty ottaa kaikki keinot
käyttöön. Ei ole jääty vain katsomaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelua.
Tulevaisuustekoihin kuuluu paljon uutta ja enemmän varhaiskasvatukseen. Tässä yhteydessä on aivan selvää, että kaupungin oma toiminta
ei riitä vastaamaan näihin kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin. Esimerkiksi
englanninkieliset päiväkodit ovat kaikki yksityisiä, ja jos haluamme tämän osuuden tuplata, silloinhan pitää saada paljon uusia toimijoita tänne lisää. Jos haluamme, kuten strategiaan on kirjattu, että päiväkodit
ovat lähellä ja että varhaiskasvatukseen osallistumisaste nousee, ei
siinäkään riitä kaupungin oma toiminta. Mutta tällä hetkellä pitää muistaa, että yksityiset ja järjestöjen tuottamat varhaiskasvatuspalvelut eivät
ole kaikkien helsinkiläisten tavoitettavissa. Ne ovat oikeasti vaihtoehto
vain osalle, yleensä yksilapsisille perheille. Tässä ratkaisu voi löytyä
yksityisen hoidon tuen kasvattamisesta tai palvelusetelistä. Erilaisia
vaihtoehtoja varmasti voidaan selvittää lisää vielä. Siksi esitän seuraavan toivomusponnen, joka löytyy järjestelmästä:
Hyväksyessään strategian valtuusto edellyttää, että selvitetään, miten yksityisten ja kolmannen sektorin tarjoama
varhaiskasvatus saadaan aidoksi vaihtoehdoksi entistä
useammalle perheelle.
Kiitos.
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Valtuutettu Holopainen (vastauspuheenvuoro)
Että meillä on ainoastaan ruotsinkielistä kielikylpyä tarjolla, sehän on
ihan meidän päätöksemme, jonka olemme tehneet, joten jos haluamme
lisätä myös englanninkielistä kielikylpyä tai aloittaa se myös kunnallisena toimintana, sehän on täysin mahdollista ja voi olla hyvinkin, että se
tarvitaan myös tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Toivon myös, että
ruotsinkielistä kielikylpyä lisätään, koska sen kysyntä on kova ja perheet haluavat yhä enemmän vahvistaa myös sitä puolta.
Valtuutettu Urho (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja.
Äskeiselle puhujalle. Meillä on olemassa myös tällainen kuin englantirikastettu opetus Lauttasaaren ala-asteella seitsemän rinnakkaista ykkösluokkaa viime vuonna ja seitsemän tänä vuonna aloittaa englantirikastetun opetuksen, jolloin normaalin budjetin puitteissa englantia suorittaneet opettajat opettavat kaikkia luokkia.
Valtuutettu Malin (vastauspuheenvuoro)
Kiitos.
Haluaisin sen asian tuoda tähän keskusteluun esiin, että tämän yksityisen päivähoidon saavutettavuus ei ole pelkästään tällaista alueellista
vaan kyse on myös kyllä ihan tuloseikoistakin, eli ne eivät ole saavutettavissa myöskään ihmisille, jotka ovat pienituloisia. Kyllä lähtökohta pitää olla se, että meillä on lähipäiväkoteja ihan kaikille ihmisille olla ihan
tulotasosta riippumatta. Ei voida ajatella, että yksityisellä päivähoidolla
paikataan sitä, että paikkoja ei löytyisi.
Toinen tasa-arvotekijä on erityisen tuen tarve, josta meillä oli puhe itse
asiassa viime valtuustossa, ja sen jälkeen kysyin siitä lisätietoja. Meillä
ei tarkkaa tietoa ole siitä, miten erityisen tuen tarvetta on yksityisen
päivähoidon piirissä, mutta muissa kaupungeissa se on alle prosentin
luokkaa, ketkä ovat rakenteellisen erityisen tuen piirissä yksityisen hoidon tuella.
Valtuutettu Saxberg
Puheenjohtaja. Arvon valtuutetut myös.
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Strategia on hyvä, ja me kaikki sen jo tiedämme. Sitä on täällä paljon
kehuttu, ja aion pitää puheenvuoron nyt hyvin lyhyenä. Nostan asian,
joka ei ole tässä vielä tullut keskusteluun. Tähän liittyy myös toivomusponteni, joka on tuolla järjestelmässä. Peruskoulun yläluokkalaisista lähes 10 000 lasta ja nuorta raportoi kokevansa kiusaamista, joko henkistä tai fyysistä väkivaltaa kouluissa useammin kuin kerran viikossa.
Meillä on ollut Kiva Koulu -hankkeita. Meillä on tehty paljon. Turvallinen
oppimisympäristö on kuntien ja opetuksen järjestäjän lakisääteinen tehtävä. Tähän me emme ole voineet vastata oikealla tavalla. Olen erityisen iloinen, että sen lisäksi, että jokainen muu minun niin kutsutuista
vaalilupauksistani on tuossa strategiassa lunastettu, tämä siellä tärkeimpänä. Helsinki käynnistää kunnianhimoisen koulukiusaamisen vastaisen ohjelman. En aio sitä pontta uudestaan sieltä, mutta se on luettavissa ja toivon sille kannatusta. Se liittyy siihen, että tähän työhön me
sitouttaisimme jo suunnitteluvaiheessa kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin toimijat, sillä sieltä löytyy käsivarsia tehdä sitä työtä ja tietotaitoa. Siellä tehdään upeaa tutkimusta. Nämä sitoutetaan tähän
hankkeeseen ja tehdään konkreettisesti oikea-aikaisia tehokkaita toimia tähän koulukiusaamiseen puuttumiseksi, sillä Helsingillä ei ole varaa siihen, että meidän mielenterveysongelmaiset ihmiset kärsivät aikuisena vielä tästä koulukiusaamisesta. Muun muassa tämä sairaalakoulukin, joka on strategiassa, siellä hyvin suuri osa oppilaista on sairaalakoulun kiusattuja.
Lopuksi haluan tukea valtuutettu Rissasen mainiota pontta ja myös valtuutettu Karhuvaaran pontta.
Kiitos.
Valtuutettu Aro
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Tämä lyhyt puheenvuoroni koskee feministisen puolueen ponsiehdotusta. Yksi kaupungin tärkeimmistä tehtävistä on kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Strategiassa sitoudutaankin monin
eri toimenpitein edistämään jokaisen helsinkiläisen hyvinvointia. Samalla on huomattava, että strategiassa hyväksytty tuottavuustavoite tarkoittaa, että hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita tulee pystyä
myös keventämään ja tehostamaan kaikilla eri toimialoilla. Erityisesti
tämä tulee näkymään kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä sosiaali- ja
terveystoimialalla. Strategia määrittää kaupungin tahdon, joka on hyvä.
Palveluiden laadusta halutaan pitää huolta ja palveluita halutaan paran-
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taa, jotta ne ovat jatkossakin kilpailukykyisiä. Hyötyisimme kuitenkin
tämän linjauksen rinnalla sellaisista mittareista, joilla voitaisiin aiempaa
paremmin seurata tuottavuuden parantamisen vaikutusta palveluiden
tuottamaan hyvinvointiin, mikä on viime kädessä niiden tärkein tehtävä.
Nostan esiin yhden esimerkin. Helsinki pyrkii vähentämään ikääntyvien
ihmisten laitoshoitoa ja painottaa kotona tarjottavaa hoivaa. Tällä se
pyrkii keventämään palvelurakennetta, koska kotihoito on edullisempaa
ja siksi sen katsotaan parantavan myös tuottavuutta. Samalla kotihoidon ajatellaan parantavan myös hoivaa tarvitsevan hyvinvointia, sillä
laitoshoidon vähentämiselle on terveydellisiä perusteita, mikäli kotihoito
on riittävää. Lähtökohtaisesti strategian tavoitteessa lisätä ikääntyvien
ihmisten kotona asumista on edellytykset sillä, että siinä kohtaavat sekä hyvinvointivaikutukset että tuottavuuden parantaminen. Tällä hetkellä kotihoito ei kuitenkaan ole riittävästi resursoitua, eikä odotetuista hyvinvointivaikutuksista ole riittävästi näyttöä. Onkin olemassa riski, että
palveluiden keventäminen voi myös johtaa kotihoidon varassa olevien
ikäihmisten hyvinvoinnin vähentymiseen, kun kyse on haavoittuvasta
ryhmästä, joka on riippuvainen palveluiden hyvästä laadusta ja riittävästä saatavuudesta.
Ilman aiempaa parempaa talousarvion hyvinvointivaikutusten seurantaa meidän on päättäjinä vaikea tietää, mitä todellisia vaikutuksia tuottavuustavoitteesta seuraavilla linjauksilla on. Siksi esitämme pontenamme:
Kaupunginvaltuusto edellyttäisi Helsingin selvittävän, miten
tuottavuustavoitteen toteuttamisessa voidaan paremmin
seurata palveluiden laadun ohella myös niiden hyvinvointivaikutuksia.
Haluan samalla ilmaista myös feministisen puolueen valtuustoryhmän
tuen useiden erinomaisten ponsiehdotusten joukosta erityisesti valtuutettu Ohisalon leipäjono- ja valtuutettu Juvan esteettömyyttä, valtuutettu
Biaudet’n saamen opetusta ja valtuutettu Kivelän vegaaniruoan tarjoamista koskevien ponsiehdotusten hyväksymiselle. Aivan lopuksi haluan
esittää kiitokset neuvottelua vetäneelle pormestarille sekä eri valtuustoryhmien neuvottelijoille siitä, että strategian valmistelu on ollut laajapohjaista, yhteistyö on ollut hyvää ja strategiassa näkyy kaikkien siinä
mukana olevien ryhmien kädenjälki.
Valtuutettu Honkasalo
Arvoisa puheenjohtaja.
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Viime kaudella vasemmistoliiton valtuustoryhmän yksi suurimpia kritiikin kohteita oli nimenomaan tämä yhden prosentin tuottavuustavoite,
jolla oikeastaan ei ollut mitään tekemistä tuottavuuden kasvattamisen
kanssa vaan se toimi periaatteessa mekaanisena menoleikkurina. Strategiakauden puolivälissä me vaadimme näitä hyvinvointivaikutusten arviointeja ja sellaisten mittareiden luomista. Sellaisia ei koskaan saatu.
Pidän tosi tärkeänä tätä feministisen puolueen pontta ja toivon nyt, että
tähän ponteen suhtauduttaisiin kunnianhimoisemmin ja että meillä täällä valtuustossa olisi myös tahto seurata tuottavuustavoitteen vaikutuksia ihan käytännössä. Meistä varmaan kukaan ei halua, että tämä tuottavuustavoite toimii palveluiden huonontamisen mekanismina. Kannatan lämpimästi Katju Aron tekemää pontta.
Valtuutettu Asko-Seljavaara
Arvoisa puheenjohtaja.
Otin tämän puheenvuoron kannattaakseni valtuutettu Kolben toivomuspontta, Saxbergin pontta ja Parpalan pontta. Karhuvaara sai jo
kannatuksen, mutta haluan hänetkin mainita.
Kiitos.
Ledamoten Wallgren
Bästa fullmäktige.
Vi har två utomordentliga klämmar av Eveliina Heinäluoma och av Sinikka Vepsä, som förtjänar vårt varmaste understöd, så jag understöder de här klämförslagen.
Och jag återkommer till frågan om tolkningen av kommunallalgens 38
och 37 §. I 37 § av kommunallagen står det att fullmäktige under fullmäktigeperioden, det finska uttrycket tarkistaa valtuustostrategian, och
jag har just haft en animerad diskussion med vår eminenta kanslichef
Sami Sarvilinna om tolkningen av den här lagparagrafen, och Sarvilinna tycks företräda en sådan tolkning, att om det står i lagens 37 §
att valtuusto tarkistaa valtuustostrategian, så tolkade han det som att
det kan betyda att vi på samma möte som vi godkänner strategin också
granskar strategin, vilket jag tycker låter som en fullständigt vansinnig
juridisk tolkning, nämligen hur kan vi på samma möte besluta en sak
och granska vårt beslut.
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Så jag misstänker alltså att det inte är en tillfällighet att vi i beslutsunderlaget för det här mötet, andra momentet i beslutsförslaget står det
att valtuusto tarkastelee strategiaa valtuustokauden aikana, istället för
tarkistaa. Jag misstänker att det finns alltså en vilja, kanske en förhoppning, att fullmäktige idag politiskt ska godkänna strategin, vi röstar
om två veckor, för att därefter inte under hela 4-årsperioden en enda
gång fatta nya beslut om strategin. Och då skulle jag varna fullmäktige
för det här, att det innebär ju i så fall att 42 nya fullmäktigeledamöter
har varit, suttit här i salen i några veckor, och efter de här några veckorna fattar hela periodens mest avgörande beslut, och samtidigt besluter att aldrig återkomma till den här saken, och aldrig ge sig själv en
möjlighet att granska beslutets innehåll.
Jag uppfattar det här som en mycket allvarlig sak ur fullmäktiges demokratiska självkänslas synvinkel, och hoppas givetvis, jag kommer
själv att delta i den juridiska fackgranskningen. Jag kommer mycket
gärna att diskutera saken i detalj med vår kanslichef, vars juridiska expertis jag uppskattar, men jag vill samtidigt som, jag är ändå här med
ett politiskt mandat, och jag vill understryka betydelsen av att vi i fullmäktige uppfattar strategin som ett dokument som vi politiskt ansvarar
för, och att vi inte överlåter åt tjänstemannaberedningen att dra oss vid
näsan genom att säga att vi inte i fortsättningen kan återkomma till det
beslut vi fattar om två veckor.
Tarkistaa ja tarkastelee on 2 eri asiaa. Tarkastelee on se, että passiivisesti katsotaan, mitä on tapahtunut. Tarkistaa tarkoittaa sitä, että valtuusto jatkossa harkitsee, millä tavalla se haluaa parantaa strategiaa ja
kehottaa valtuustoa sellaiseen asentoon, että tehdään nyt erittäin hyviä
päätöksiä ja ensi vuonna tai viimeistään vuonna 19 tehdään vielä parempia päätöksiä strategiasta. Tässä hengessä toivon, että 2 viikon kuluttua tämä hyväksytään. Jos olen tässä arviossani väärässä, mielelläni
palaan asiaan ja otan kritiikin vastaan.
Kiitos.
Valtuutettu Meri (vastauspuheenvuoro)
Kiitos, puheenjohtaja.
Tässä vaiheessa en sen pidempää juridista oppituntia halua pitää, mutta valtuutettu Wallgrenille sen verran voisin täsmentää, että toki valtuusto ei tässä pysty omilla päätöksillään ohittamaan kuntalainsäännöksiä. Vaikka me täällä päättäisimme mistä sanamuodosta hyvänsä,
se ei poissulje sitä kuntalain 37. pykälää ja sen säännöksiä siitä, miten
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kuntastrategia täytyy valtuustokauden aikana tarkistaa. Tämähän itse
asiassa päinvastoin laajentaa sitä, että valtuusto tällä päätöksellään
päättää myös tarkastella sitä. Vaikka me haluaisimmekin, emme voi
kuntalakia ohittaa omilla päätöksillämme täällä. Sen tekee eduskunta.
Ledamoten Wallgren (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja.
Lyhyesti. Yhdyn edelliseen puheenjohtajaan. Toivon, että tulkitsija on
juuri oikea. Tuossa hengessä toivon, että tämä hyväksytään. Olisi hienoa, jos kansliapäällikkö voisi osallistua tähän keskusteluun.
Valtuutettu Yanar
Arvoisa puheenjohtaja.
Tulin pitämään lyhyen nopean puheenvuoron.
Kello on kohta 12. Kaikki haluamme varmaan päästä jossain vaiheessa
kotiin myös nukkumaan. Haluan vain sanoa, että kaupungin strategiassa on paljon hyvää visiota koskien tulevaisuutta. Se on ihan selvää, ja
se on hyvä alku tälle valtuustokaudelle, ja se kertoo myös siitä, että
meillä on kaikki mahdollisuudet saada monia asioita konkreettisesti aikaiseksi ja saada Helsingistä yhä parempi kaupunki. Toimivat palvelut,
tapahtumarikas kaupunki ja kukoistavat työmarkkinat muodostavat sen
Helsingin, jota me kaikki tavoittelemme, mutta samalla meidän pitää pitää kaikki mukana, kuten tässä monissa puheenvuoroissa on tullut ilmi
ja monia loistavia puheenvuoroja tänäänkin siitä, miten osallistavuus
parannetaan ja miten syrjäytyminen ehkäistään. Nämä ovat tosi tärkeitä kysymyksiä.
Haluan nostaa hattua sille, että tässä korostetaan paljon avoimuutta,
moninaisuutta, sitä, että Helsinki on kaupunki, joka on monikulttuurinen
ja moninainen. Nämä ovat aidosti hienoja kirjauksia, vaikka ne nyt näyttävätkin yksittäisiltä pieniltä detaljeilta. Ne ovat näinä aikoina, joissa
avoimuutta vastustetaan, todella tärkeitä. Kiitos niille ryhmille, jotka
ajoivat nämä läpi. Tämä on hienoa.
Minusta strategian Maailman toimivin kaupunki -kohdassa sanottiin hyvin myös tästä kaupungista, että Helsinki on hyvä koti ja maan pääkaupunkina kaikkien suomalaisten yhteinen olohuone. Sitten lisätään, että
kansainvälisesti orientoituneena metropolina Helsinki palvelee myös
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muualta tulevia. Nämä ovat todella hyviä signaaleja eteenpäin. Itse
muutin 14-vuotiaana tähän kaupunkiin ja kaupunki otti avosylin vastaan. Kiitän tätä kaupunkia siitä ja yritän tässäkin tehtävässä parantaa
tätä kaupunkia.
Lopuksi kannatan valtuutettu Harjanteen pontta, joka koskee ilmastonmuutoksen edelläkävijyyttä. Sitä kannatan lämpimästi.
Kiitos.
Valtuutettu Said Ahmed
Kaupunkistrategiassa sanotaan: pidämme jokaisen nuoren mukana ja
ehkäisemme syrjäytymistä. Haluan, että jokainen lapsi ja nuori Helsingissä saa laadukkaan ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen. Haluan, että oppimisympäristö on turvallinen ja viihtyisä. Toivon,
että Helsingin kaupunki ottaa käyttöön myös tässä harrastustakuun jokaiselle helsinkiläiselle nuorelle. Nuoret pitää saada paremmin mukaan
päätöksentekoon, koska meissä on tulevaisuus. Nuorten palvelut on
saatava kuntoon niin ettei yhdenkään helsinkiläisen nuoren tarvitse joutua pomputeltavaksi luukulta toiselle. Panostetaan matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluihin.
Helsinki on kovaa vauhtia kansainvälistyvä kaupunki, joten sen on oltava viihtyisä, kiva, hauska ja turvallinen asua, elää, yrittää ja kasvaa
nuorena. Toivon lisää hyvää ja laadukasta kasvisruokavaihtoehtoa kouluihin sekä päiväkoteihin. Tästä on keskusteltu tänään aika paljon.
Tässä vielä täytyy todeta, että kasvisruoka tai vegaaniruoka sopii itse
asiassa ihan kaikille ihmiselle. Kenellekään ei ole este. Se käy ihan
kaikille, myös tänne muuttaneille eri uskontokunnille.
Syrjäytymistä on ehkäistävä lisäämällä mielekästä tekemistä ja töitä
työttömille. Ei ole varaa siihen, että kotoutuminen epäonnistuu. Helsingin on oltava maailman mallikaupunki kotouttamisessa niin että jokainen tänne tuleva saa olla ja on helsinkiläinen. Kotouttamisessa ei ole
kyse vain kotoutettavien aktivoimisesta vaan koko kaupungin asukkaiden. Yhdessä olemme Helsinki. Yhdessä teemme Helsingin. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus eivät saa jäädä korulauseiksi pöytäkirjoihin tai tähän strategiaan, joten rasismiin ja vihapuheeseen on puututtava kovalla kädellä Helsingissä.
Kiitos.
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Valtuutettu Bogomoloff
Kiitos, arvoisa puheenjohtaja.
Tämä oli lämmittävää kuulla, että nuoret ovat tulevaisuudesta täysin
samaa mieltä. Toivon, että meillä nuoriso pystyy huolehtimaan kaikesta
siitä, minkä me vanhempi väestö sille pikkuhiljaa siirrämme, tehtävinä
lähinnä. Tämä on hyvä ja ennakkoluuloton strategia, ja kannatan sitä
lämpimästi. Tässä on yksi voima ylitse muiden. Se on se, että tämä on
yhdessä tehty. Tämä myös yhdessä toteutetaan. Se yksimielisyys ja
päättäväisyys, joka näistä puheenvuoroista tänä iltana on kuultu, lämmittää vanhan valtuutetun sydäntä oikein kovasti. Näin pitää olla. Näin
me olemme oikeasti helsinkiläisten asialla. Näin me teemme yhteistä
hyvää.
Mutta ei tämä pelkillä lupauksilla nyt vielä toteudu. Tärkeintä on nyt sitten huolehtia toimeenpanosta, joka aika pitkälle jää tietysti kaupunginhallituksen harteille, niin kuin säännöt ja lakikin määräävät. Vähintään
yhtä tärkeää on se, että meillä on mahdollisuus tarkistella ja mittailla
niitä saavutuksia, joita tästä seuraa. Kaupunginhallituksen vastuu kasvaa todellakin aika paljon, mutta toistan vielä sen, minkä sanoin pikkuisen aikaisemmin, että tärkeintä on tässä nyt yhteinen tahto. Tahtotila
on olemassa. Siitä lähtee tämä koko asia liikkeelle. Kiitoksia hyvästä
keskustelusta minunkin puolestani, ja erityiset kiitokset puheenjohtajalle, joka 6 tuntia lähes ilman, oli pieni tauko mutta hyvin jaksanut vetää
taidokkaasti tätä tapahtumaa.
Kiitos.
Valtuutettu Vepsä
Kiitos, arvoisa puheenjohtaja ja vielä hereillä olevat valtuutetut.
Yhdyn edelliseen puhujaan, että todella tarvitaan hyvää tahtoa, että
meidän upea strategiamme toteutuu. Yhtenä tavoitteena haluan lyhyesti kertoa niitä mietteitä, joita haluaisin, että jäisi elämään. Strategian yhtenä upeana tavoitteena on, että pidämme jokaisen nuoren mukana ja
ehkäisemme syrjäytymistä. Tässä mielestäni näen, että moniammatillisella yhteistyöllä on merkittävä rooli. Meidän pitää huolehtia, että on riittävät henkilöstöresurssit lähineuvolassa, päiväkodissa, kouluterveydenhuollossa, perheneuvolassa, nuorisotyössä ja terveyspalveluissa.
Lastensuojelussa tarvitaan ammattitaitoista henkilökuntaa, mutta haluan muistuttaa, että tässä tuen vaiheessa olemme jo valitettavasti liian
myöhässä. Monesti ollaan liian myöhässä. Helsingin kannattaa panos-
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taa taloudellisesti ennalta ehkäisevään eli ennen lastensuojelua oleviin
ketjuihin, kuten lähineuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon. Itse olen
huolissani terveydenhoitajalla lähineuvolassa voi olla 500–800 lasta
alueesta riippuen. Miettikää, minkälaista tukea perheille tämä lähineuvolan terveydenhoitaja pystyy antamaan. Nämä resurssit on koulussa
samoin kuin neuvolassa oltava riittävät.
Helsingin itse pitää olla mallina kuntatyönantajana vaikeasti työllistettävien ja vajaatyökykyisten ihmisten työllistämisessä. Tätä ei tapahdu. Itse olen sosiaali- ja terveysvirastossa töissä, ja monesti näen, että me
voisimme hyödyntää esimerkiksi kehitysvammaisia nuoria paljon ja
työllistää heitä. Tässä kohtaa minun on vaikea ymmärtää, miksi alasajetaan Posivire, joka on ollut hyvä kumppani vaikeasti työllistettävien
työllistämisessä. Haluaisin tuoda mietittäväksi, että vähävaraisten eläkeläisten ikäihmisten syrjäytymistä voidaan estää puolestaan esimerkiksi HSL:n matkalippujen reilulla alennuksella tai maksuttomuudella.
Samoin kuin täällä koululaisryhmillekin nyt voidaan tehdä mahdolliseksi. Sekä eläkeläisten maksuttoman uimahalliliput maksavat itse itsensä
takaisin, koska ikäihmiset säilyttävät toimintakykynsä pidempään.
Haluaisin nämä asiat jättää saatteeksi uutta monipuolista strategiaa
täydentämään. Kiitos pormestarille ja kaikille ryhmille hyvästä strategiatyöstä ja hyvää yötä.
Kiitos.
Ledamoten Wallgren
Arvoisa valtuusto.
Koska nyt tämä on kuitenkin tämän valtuustokauden tärkein asia, haluan palata vielä tähän laintulkintaan. Kuntalain kohta 18. pykälän mukaan 1. momentti: ”Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.” Kaikkea kunnan toimintaa johdetaan
sen strategian mukaisesti, josta täällä ollaan päättämässä. Kuntalaki
37. pykälä sanoo seuraavaa: ”Kunnassa on oltava kuntastrategia.” Lopussa sanotaan näin: ”Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.” Kuitenkin meillä esittelijä esittää, että tämä valtuusto päättää 2 viikon kuluttua seuraavaa: ”Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu.”
Nyt haluan kyllä esittelijältä selvyyden siihen, katsooko esittelijä, että
tarkastelu tarkoittaa strategian tuomista valtuustoon jonakin muuna
asiana kuin päätösasiana ja katsooko esittelijä myös, että tällainen toi-
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mintatapa, että strategiaa ei tuotaisi tämän jälkeen – 2 viikon kuluttua –
käsittelyn jälkeen enää kertaakaan valtuustokauden aikana päätösasiana. Olisiko sellainen toimintatapa esittelijän mielestä lain mukainen
vai eikö se olisi? Jos esittelijä katsoo, että tällainen tarkastelutapa olisi
tämän päätösesityksen perusteella lainmukainen, aion esittää muutoksen tähän päätösesitykseen, joka on esitetty. Tarvitsen esittelijän näkemyksen siitä, tarkoittaako esittelijä, että tällä päätöksellä, jos tämä
hyväksytään 2 viikon kuluttua tällä esittelyllä, valtuusto olisi mahdollistanut itselleen sen, että strategiaa ei enää tuoda valtuustoon tällä kaudella päätösasiana. Pyydän valtuustoa olemaan hereillä, koska voi olla
mahdollista, että joudun tekemään tästä muutosesityksen vielä. Kaipaan esittelijän vastausta tähän pyyntöön. Mitä esittelijä tarkoittaa?
Tarkoittaako esittelijä, että tämän jälkeen olisi mahdollista käydä koko
valtuustokausi läpi ilman että asia tuodaan päätösasiana valtuustoon?
Valtuutettu Arajärvi
Arvoisa puheenjohtaja.
Wallgrenin kysymys on hyvä ja perusteltu. Toisaalta tässä on aina
mahdollista ottaa se tulkinta, joka tässä jo kuultiin, että kun laki edellyttää tarkastamista eikä vain tarkastelua, se on joka tapauksessa meillä
edessä, mutta sekin olisi hyvä kuulla, jos näin on. Tässä on nyt tietysti
se ongelma, että tässä ei ole esittelijää, joka voisi muuttaa esitystään,
koska esittelijä on kaupunginhallitus. Jos se halutaan nyt aivan viimeisen päälle varmistaa, se tietysti pitäisi tehdä täällä muutosesityksenä
tuohon varsinaiseen esityslistan kohtaan. En nyt lähde sitä tekemään
vaan odotan mielenkiinnolla, että löytyykö täältä joku vastaamaan tähän kysymykseen. Jos ei ketään löydy, joko minä teen sen tai kannatan Wallgrenia, joka tekee sen.
Valtuutettu Tuomas Rantanen (vastauspuheenvuoro)
Puheenjohtaja.
Otto Meri käytti täällä erittäin hyvän puheenvuoron jo aikaisemmin. Jos
laki edellyttää, että sitä tarkistetaan, sitä tarkistetaan, luki tuossa nyt sitten tarkastellaan tai tarkistetaan. Laki edellyttää sitä tarkistamista, ja se
tulee silloin tarkistettavaksi riippumatta siitä, mitä tuossa lukee. Minusta
tämä on ihan selvä juttu. Ei tällä päätöksellä voi mennä ohi kuntalain.
Sen takia, että se on kirjattu vähän huonosti sinne, se ei suinkaan vie
sitä tarkistamisen vaadetta pois.
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Kansliapäällikkö Sarvilinna
Kiitos, puheenjohtaja.
Oikeastaan pyysin puheenvuoroa ja sen yhteydessä jo kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Arajärvi ja sitten valtuuston Meri pitivät puolet ja puolet siitä puheenvuorosta, joka minun piti pitää. Kyseessä on
tosiaankin kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle ja vieläpä pormestarin esitys kaupunginhallitukselle, jonka pohjalta tätä asiaa on tehty ja valmisteltu. Meillä on valtuutettu Wallgrenin kanssa eri näkemys
siitä, mitä se kuntalain kirjaus tarkoittaa, ja meillä on varmaan tilaisuus
tästä asiasta keskustella vielä tämän kokouksen jälkeenkin. Mutta minä
en näe, että minun tehtäväni tai oikeastaan asemani on sellainen, että
ryhtyisin tässä pitkään ja hyvin huolella käytyä poliittista keskustelua
nyt tärväämään tällaisella juridisella argumentilla tässä kohtaa. Kaupunginhallitus on tämän ehdotuksen tehnyt, ja valtuustolla on toimivalta
tehdä sille sillä tavoin kuin valtuusto haluaa.
Valtuutettu Meri (vastauspuheenvuoro)
Kiitos, puheenjohtaja.
Nopeasti totean vielä tähän valtuutettu Wallgrenille, että en esittelijän
puolesta voi mennä sanomaan, mutta vaikuttaa minun mielestäni siltä,
että tässä on tapahtunut vain pieni kirjoitusvirhe ja esittelyssä on tarkoitettu toista, mitä siihen nyt on kirjoitettu. Täällä taitavasti nyt totta kai
lähdettiin haastamaan tätä. Mutta juridiikka on minun nähdäkseni selvää tältä osin ja ilmeisesti kirjoitusvirhe vain ollut kyseessä.
Ledamoten Wallgren (replik)
Arvoisa puheenjohtaja. Arvoisa valtuusto.
Ikävä kyllä ei ole niin että tässä on tapahtunut vahingossa kirjoitusvirhe,
vaan tässä on tarkoitushakuinen poliittinen operaatio menossa, jolla
hallinto yrittää riisua valtuustolta sen lain tulkinnasta riippuvia oikeuksia. Mielestäni olisi hyvä, että valtuusto selvästi päättäisi 2 viikon kuluttua, että valtuusto haluaa, että strategia tuodaan ainakin kerran valtuustokauden aikana päätösasiana valtuustoon. Vaikka Otto Meri ja
muut tässä toivovat niin kuin minäkin, että kuntalaki olisi tässä yksiselitteinen, puhuin tässä kokouksen aikana kansliapäällikkö Sarvilinnan
kanssa, joka sanoi minulle tulkitsevansa lain niin, että kun laissa sanotaan, kuntalaki 37. pykälä velvoittaa, että kunnalla täytyy olla strategia,
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ja sitten velvoittaa, että se pitää tarkistaa. Sarvilinna tulkitsee sen niin
että tämä voi merkitä sitä, että kun se on kerran hyväksytty, se on
myös silloin tarkistettu. Nimenomaan Sarvilinnan tulkinta on minulle
henkilökohtaisesti se, jota ei hän tässä salissa sanonut, että tämä 2 viikon kuluttua tehtävä päätös saattaisi myös merkitä kuntalain tarkoittamaa tarkistusta.
Tämän epäselvyyden välttämiseksi teen, ellei tule parempaa selvitystä
tähän asiaan, muutosesityksen, jonka olen jo ehtinyt tässä naputtaa
hätäisesti järjestelmään, ja julkaisen sen kohta, että tämä sana tarkastellaan muutetaan sanaksi tarkistetaan. Samalla toivon, että perustelu
jää tähän järjestelmään. Perustelu on se, että tavoitteena on se, että
sen jälkeen kun 2 viikon kuluttua on hyväksytty strategia, tämä valtuusto ymmärtää tehtäväkseen ottaa tämän asian päätösasiana ainakin
kerran tämän valtuustokauden aikana. Teen, julkaisen tämän esityksen. Toivon, että se osoittautuu turhaksi. En halua tehdä politiikkaa juridiikalla, mutta pelkään, että näin ollaan tekemässä, ja sen takia teen
varmuuden vuoksi tämän esityksen.
Valtuutettu Honkasalo (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puheenjohtaja.
Tämä on nyt tosi ikävää, että kello on jo näin paljon ja tämä tärkeä asia
käydään tässä vaiheessa. Mutta tämä on mielestäni todella oleellinen
pointti. Viime kaudella tosiaan meillä ei ollut mahdollisuutta tarkistaa
strategiaa. Meillä oli vain puoliväliseminaari, jossa keskusteltiin strategiasta, mutta ei ollut sitä mahdollisuutta, että se olisi tuotu päätösesityksenä tänne. Olisi kyllä todella tärkeää, että tällainen mahdollisuus
olisi, jos me kerran nyt täälläkin olemme tehneet paljon ponsia, joissa
nimenomaan halutaan luoda näitä mittareita ja seurantavaikutuksia. Se
puolivälitarkastelu päätösasiana tarjoaisi siihen todella hyvän mahdollisuuden.
Olen samaa mieltä nyt puheenjohtaja Kousan kanssa siitä, että mielestäni ei kannata tässä tilanteessa tehdä hätiköityjä vastaesityksiä, kun
me emme tiedä, mikä tämä oikea menettely pitäisi olla, vaan että otettaisiin ikään kuin aikalisä ja nyt tässä 2 viikon aikana me saisimme perusteellisen selvityksen siitä, mitä tässä on tapahtunut ja mitkä etenemismahdollisuudet tässä voi olla.
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Ledamoten Månsson (replik)
Puheenjohtaja.
Heitän nyt oman maallikkolusikkani tähän. Kunnalla on pitkäaikaisstrategia, joka tarkistetaan kerran valtuustokaudella. Me tarkistamme sen
nyt kun me luemme, luomme sen, mutta neuvotteluissa olimme aika
lailla samaa mieltä siitä, että jonkinlainen onko se sitten puolenvälin
tarkastelu, tarkistus on tarpeen jo soten vuoksi. Ehkä me kuitenkin nyt
saivartelemme turhaan. Jotain tulee kuitenkin tapahtumaan viimeistään
kun sote tulee.
Valtuutettu Arajärvi
Arvoisa puheenjohtaja.
Kun tässä nyt ei saada selvyyttä tähän, tarkastellaanko vai tarkistetaanko ja voidaanko 2 viikon päästä tehdä jotakin muita päätöksiä, minusta olisi erittäin olennaista, että tässä varataan mahdollisuus siihen.
Peruutetaan sitten se vastaesitys. Vastaesityksestähän tässä asiallisesti ottaen on kysymys. Siitä syystä teen seuraavan ehdotuksen päätösehdotuksen toisen kappaleen viimeinen virke kuuluu: ”Valtuustokauden puolivälissä strategiaa tarkistetaan.”
Se oli toisen kappaleen viimeinen virke. Minulla ei valitettavasti nyt ole
kone auki, mutta ehkä sen saa jossakin siellä edessä kirjoitettua. Voin
tulla sen sinne kirjoittamaan, ettei minun tarvitsisi konetta avata uudestaan.
Ledamoten Wallgren
Puheenjohtaja.
Ei tässä mitään muuta tärkeää kuin se, että varmistaa, että me 2 viikon
kuluttua voimme tehdä sen päätöksen, jonka haluamme tehdä. Sen takia on tärkeä tietää nyt kun minulla on se muutosesitys järjestelmässä
ja Arajärven kanssa on sovittu, että kannatan, jos se on välttämätöntä.
Mieluummin tehtäisiin tämän juridisen tarkistuksen jälkeen tarvittavat ja
meidän yhdessä haluamamme muutosesitykset vasta 2 viikon kuluttua.
Mutta jos on niin, että 2 viikon kuluttua ei voi enää tehdä muutosesityksiä, silloin mielestäni on välttämätöntä tehdä se tänään. Ei sen takia,
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että kiusaisin valtuustoa, vaan sen takia, että tämä asia on niin merkittävä. Jos tänään ollaan päättämässä, jos tänään on ainoa mahdollisuus päättää, että tämä asia tuodaan ainakin kerran vuonna 18–19
päätösasiana valtuustoon, jos on pakko tehdä se muutosesitys tänään,
teen sen tänään. Sitten voidaan harkita 2 viikon aikana, onko se Wallgrenin muutosesitys hyvä. Mutta tekemättä jättäminen olisi paha laiminlyönti, jos tämä on ainut mahdollisuus tehdä se esitys. Onko esitys
kannatettu?
Kannatan Arajärven esitystä ja vielä totean, että jos tämä voidaan tehdä 2 viikon kuluttua, se olisi minulle mieluisampaa. Mutta niin kauan
kuin ei ole varmasti kerrottu, että voidaan tehdä 2 viikon kuluttua, kannatan Arajärven esitystä.
Apulaispormestari Sinnemäki
Puheenjohtaja.
Ehkä varmaan tämän pitkän pyörityksen sijasta on hyvä, jos valtuutetut
saavat tehtyä sellaiset esitykset, jotka tästä asiasta haluavat, ja sitten
niistä voidaan äänestää silloin kun muistakin asioista äänestetään.
Kaupunginhallituksen jäsenenä ja tämän strategian kaupunginhallitukselle esitelleen pormestarin sijaisena kuitenkin muistutan valtuutettuja
siitä, että tämä 2 viikon päästä oleva kokous ei ole valtuuston viimeinen
mahdollisuus päättää siitä, miten se puolivälissä tarkastelee strategiaa.
Valtuustolla on siihen toimivalta tämänkin jälkeen.
Valtuutettu Meri
Kiitos, puheenjohtaja.
Ihan nopeasti. Kyseessähän nyt on se, että meillä on uusi kuntalaki.
Siinä on ensimmäistä kertaa tullut tämä kuntastrategian velvollisuus
laatia se. Hallituksen esityksessä, jonka nyt kaivoin, jotta saadaan selvyys siihen, mitä tällä kirjauksella lainsäätäjä – osa tästäkin salista ollut
sitä säätämässä – on tarkoittanut. Siinä todetaan, siinä jätetään auki
se, millä tavoin sitä pitää tarkistaa. Mutta hallituksen esityksestä ilmenee, että se keino on vapaa. Tässä puhutaan, että se voidaan tehdä
virkamiestyönä, se voidaan tehdä valtuutettujen työnä, seminaarissa.
Keinot ovat vapaat, mutta hallituksen esitys ja tältä osin kuntalaki on
yksiselitteinen. Se täytyy kerran valtuustokaudessa tarkistaa, mutta sitä
keinoa millä tavoin ja kenen toimesta ei ole hallituksen esityksessäkään
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säädetty. Tämä on nyt se juridinen tausta. Tästä poliittisesta puolesta,
kun tätä nyt on alettu käydä, en osaa enää ottaa selvää.
Ledamoten Wallgren
Puheenjohtaja.
Pidän asiaa merkittävänä. Pidän merkittävänä poliittisena päätöksenä
sitä, päättääkö valtuusto, että se käsittelee strategiaa vielä sen jälkeen
kun se on 2 viikon kuluttua sen hyväksynyt. Käsitteleekö valtuusto strategiaa tämän jälkeen enää päätösasiana vai ei? Tämä on erittäin merkittävä poliittinen päätös. Ilmeisesti on näin – ja toivon nyt tähän ainakin
vastausta – että riippumatta siitä, mitä 2 viikon kuluttua valtuusto päättää, aloitteen kautta voidaan varmistaa, aloite voidaan esittää, että strategia tuodaan päätösasiana valtuustoon. Jos tällainen aloite menestyy,
se varmistaa sen elikkä saa enemmistön taakseen, silloin varmasti se
tuodaan. Saako tähän asiaan vastauksen?
Ledamoten Wallgren
Jos aloitteessa esitetään, että strategia tuodaan päätösasiana valtuustoon, tuodaanko se silloin, jos näin päätetään tehdä?

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig

