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LIITTEET · BILAGOR 
 
Liite A · Bilaga A Sisältää seuraavat aloitteet toimialoittain sekä niistä hankitut  

lausunnot · Innehåller följande motioner och utlåtanden om dem,  
sektorsvis: 

 
KAUPUNGINJOHTAJA 

 
Aloite 1 Päivi Lipponen ym. (turvakotien väkivallan ehkäisy) 3 
 
Aloite 2 Sanna Vesikansa ym. (paikallistason palveluiden rahoitus) 5 
 
Aloite 3 Mika Ebeling ym. (kasvisruoan tarjoilu kokouksissa) 7 

 
Aloite 4 Pia Pakarinen ym. (yrittäjäasiamiehen nimeäminen) 9 
 
Aloite 5 Kati Peltola ym. (talouskoulutus luottamushenkilöille) 11 
 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 
 
Aloite 6 Yrjö Hakanen ym. (palmuöljydieselin käyttö) 12, 95 

 
Liite 1 ympäristölautakunta 
Liite 2 YTV 
Liite 3 Helsingin Energian johtokunta 
Liite 4 HKL-liikelaitoksen johtokunta 
Liite 5 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
Liite 6 Neste Oil 
Liite 7 keskustelutilaisuuden muistio 
Liite 8 Greenpeace 
Liite 9 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 
Liite 10 Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
Liite 11 Forest Peoples Programme 

 
Aloite 7 Mari Holopainen ym. (Kaisaniemen metroaseman tunneli) 15, 169 

 
Liite 12 liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
 

Aloite 8 Outi Alanko–Kahiluoto ym. (Hillerin skeittipaikka) 16, 171 
 
Liite 13 opetuslautakunta 
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Liite 14 nuorisolautakunta 
Liite 15 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 9 Tea Vikstedt ym. (rakennushankkeiden aliurakointi) 18, 177 

 
Liite 16 kiinteistölautakunta 
Liite 17 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 10 Mari Puoskari ym. (Sortti-asemien aukioloajat) 20, 182 

 
Liite 18 HSY Jätehuolto 
 

Aloite 11 Antti Vuorela ym. (kotisairaalan henkilökunnan pysäköinti) 21, 183 
 
Liite 19 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 12 Emma Kari ym. (sosiaaliset kriteerit hankinnoissa) 23, 185 

 
Liite 20 yleisten töiden lautakunta 
Liite 21 teknisen palvelun lautakunta 

 
Aloite 13 Tuija Brax (koirapuistojen jakaminen) 25, 194 

 
Liite 22 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 14 Jyrki Lohi ym. (Hakaniemen metroaseman liukuporras) 26, 196 

 
Liite 23 liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 

 
Aloite 15 Silvia Modig ym. (kaupunkipyöräjärjestelmä) 27, 198 

 
Liite 24 liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
Liite 25 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 

 
Aloite 16 Lasse Liemola ym. (Tukkutorin asema) 28, 203 

 
Liite 26 teknisen palvelun lautakunta 
Liite 27 talous- ja suunnittelukeskus 
 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 
 
Aloite 17 Terhi Koulumies ym. (huumeriippuvaisten hoito) 30, 207 

 
Liite 28 terveyslautakunta 
Liite 29 sosiaalilautakunta 
Liite 30 tietokeskus 
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Aloite 18 Kati Peltola ym. (vanhusten mielenterveyskuntoutus) 32, 215 
 
Liite 31 terveyslautakunta 
Liite 32 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 19 Outi Alanko–Kahiluoto ym. (kuljetuspalvelujen laatu) 35, 225 

 
Liite 33 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 20 Tuomo Valokainen ym. (lasten korvien hoito) 37, 230 

 
Liite 34 terveyslautakunta 
 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI 
 
Aloite 21 Yrjö Hakanen ym. (Korjaamon avustukset) 39, 233 

 
Liite 35 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 22 Päivi Lipponen ym. (työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi) 42, 237 

 
Liite 36 henkilöstökeskus 

 
Aloite 23 Päivi Lipponen ym. (maahanmuuttajien suomen opinnot) 44, 239 

 
Liite 37 ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 
Liite 38 opetuslautakunta 
Liite 39 suomenkielisen työväenopiston johtokunta 
Liite 40 sosiaalilautakunta 
Liite 41 henkilöstökeskus 

 
Aloite 24 Päivi Lipponen ym. (koulukiusaamisen nollatoleranssi) 47, 252 

 
Liite 42 opetuslautakunta 

 
Aloite 25 Outi Alanko–Kahiluoto (Herttoniemen lumilautailumäki) 49, 255 

 
Liite 43 liikuntalautakunta 

 
Aloite 26 Sirkku Ingervo ym. (valmistava opetus) 51, 258 

 
Liite 44 opetuslautakunta 

 
Motion  ·  Aloite 27 Sture Gadd m.fl. (undervisning i somaliska för finländare) 55, 262 

 
Liite 45 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
Liite 46 suomenkielisen työväenopiston johtokunta 
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Motion  ·  Aloite 28 Sture Gadd m.fl.  (utbytesprojekt för vårdare) 59, 267 
 
Liite 47 terveyslautakunta 
Liite 48 henkilöstökeskus 
Liite 49 sosiaalilautakunta 
 

Aloite 29 Terhi Koulumies ym. (sukupuolinäkökulma opetuksessa) 65, 277 
 
Liite 50 opetuslautakunta 

 
Aloite 30 Terhi Mäki ym. (Myllypuron kokoontumistila) 68, 281 

 
Liite 51 sosiaalilautakunta 
Liite 52 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 31 Terhi Mäki ym. (iltapäiväryhmien tilat) 70, 285 

 
Liite 53 opetuslautakunta 

 
Aloite 32 Terhi Mäki ym. (Myllypuron ja Viikin hiihtoladut) 72, 287 

 
Liite 54 liikuntalautakunta 

 
Aloite 33 Antti Vuorela (Kotinummen koulun säilyttäminen) 74, 290 

 
Liite 55 opetuslautakunta 

 
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI 
 
Aloite 34 Kimmo Helistö ym. (kaupunkicampingalue) 75, 292 

 
Liite 56 yleisten töiden lautakunta 
Liite 57 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 58 kiinteistölautakunta 
Liite 59 liikuntalautakunta 

 
Aloite 35 Ilkka Taipale (Tähtitornin alue) 77, 301 

 
Liite 60 kiinteistölautakunta 
Liite 61 Helsingin yliopisto 
Liite 62 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 
Liite 63 eräiden tähtitieteilijöiden kannanotto 

 
Aloite 36 Antti Vuorela (Tapanilan liikenneturvallisuus) 80, 314 

 
Liite 64 yleisten töiden lautakunta 
Liite 65 kaupunkisuunnittelulautakunta 
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Aloite 37 Terhi Koulumies ym. (uudisasuntoja seniorikohteiksi) 81, 319 
 
Liite 66 sosiaalilautakunta 
Liite 67 asuntolautakunta 
Liite 68 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 38 Outi Alanko–Kahiluoto ym. (Kivinokan virkistysalue) 84 
 
Aloite 39 Antti Valpas ym. (ammattikuljettajien ajoajat kävelykaduilla) 86, 330 

 
Liite 69 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 40 Antti Valpas ym. (Isonnevantien liikenneturvallisuus) 88, 333 

 
Liite 70 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 41 Martti Tulenheimo ym. (Merihaan silta) 90, 335 

 
Liite 71 yleisten töiden lautakunta 
Liite 72 kaupunkisuunnitteluvirasto 

 
 
Liite B · Bilaga B Avoinna olevat aloitteet, raportti hallintokeskuksen diaari- 339  
 järjestelmästä 11.8.2010 (ei sisällä talousarvioaloitteita eikä  
 tässä mietinnössä käsiteltäviä avoinna olevia aloitteita) 
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14 
VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELEMINEN 
 
Khs 2010-177, 2010-297, 2010-572, 2010-575, 2009-288, 2010-88, 
2010-295, 2010-449, 2010-737, 2010-731, 2010-822, 2010-1036,  
2010-1035, 2010-1028, 2010-1033, 2010-84, 2010-82, 2010-475,  
2010-454, 2010-178, 2010-179, 2010-290, 2010-183, 2010-309,  
2010-296, 2010-457, 2010-456, 2010-453, 2010-458, 2010-576,  
2010-474, 2010-87, 2010-180, 2010-307, 2010-288, 2010-289,  
2010-455, 2010-450, 2010-451, 2010-452, 2010-573 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa kaupunginhallituksen mietinnön 

nro 4–2010 liitteenä A olevassa luettelossa mainittujen aloitteiden 1–41 
tulleen lopullisesti käsitellyiksi. 
 
Lisätiedot: 
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018 
 

LIITTEET Liite 1 Mietintö 4–2010 
 Liite 2 Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen - pää-

töshistoria 
 
KHS Khs toteaa, että Kvston työjärjestyksen 22 §:n mukaan valtuutetuilla on 

oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Kvsto hyväksyi 
16.6.2010 (asia 5) saman pykälän 2 momentin seuraavan sisältöisenä: 
”Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi 
kahdeksan kuukauden kuluessa. Jos määräaika ylittyy sen vuoksi, että 
kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavak-
si, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita kä-
sittelevässä valtuuston kokouksessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia 
aloitteita neljä kertaa kalenterivuodessa.” 
 
Kvsto käsitteli valtuutettujen tekemiä aloitteita edellisen kerran 
19.5.2010 (asia 10). Khs on kerännyt nyt esiteltävään mietintöön ne 
aloitteet, joista edellisen käsittelyn jälkeen on saatu tarvittavat selvityk-
set. Mietinnön liitteenä A olevassa luettelossa on aloitteet koko-
naisuudessaan ja luettelon liitteinä on aloitteista hankitut lausunnot. 
 
Kvsto hyväksyi 29.11.2000 (asia 8) seuraavan toivomusponnen: ”Kvsto 
edellyttää, että tehdyistä aloitteista laaditaan ajantasainen luettelo ja 
aikataulu, josta valtuutetut voivat seurata aloitteiden käsittelyä.” Mietin-
nön liitteenä B on avoinna olevia aloitteita koskeva tuloste hallintokes-
kuksen diaarista. 
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Aloitteiden 6 ja 38 osalta Khn päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Ää-
nestysten tulokset ovat asian päätöshistoriassa. 
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14 
BEHANDLING AV FULLMÄKTIGEMOTIONER 
 
Stn 2010-177, 2010-297, 2010-572, 2010-575, 2009-288, 2010-88,  
2010-295, 2010-449, 2010-737, 2010-731, 2010-822, 2010-1036,  
2010-1035, 2010-1028, 2010-1033, 2010-84, 2010-82, 2010-475,  
2010-454, 2010-178, 2010-179, 2010-290, 2010-183, 2010-309,  
2010-296, 2010-457, 2010-456, 2010-453, 2010-458, 2010-576,  
2010-474, 2010-87, 2010-180, 2010-307, 2010-288, 2010-289,  
2010-455, 2010-450, 2010-451, 2010-452, 2010-573 
 
BESLUTSFÖRSLAG Stadsfullmäktige beslutar anse motionerna 1–41 i den förteckning som 

utgör bilaga A till stadsstyrelsens betänkande nr 4–2010 vara slutligt 
behandlade. 
 
Tilläggsuppgifter: 
Teppo Tiina, chef för beslutsberedningsenheten, telefon 310 36018 
 

BILAGOR Bilaga 1 Betänkande 4 - 2010 
 Bilaga 2 Behandling av fullmäktigemotioner - beslutshistoria 
 
STN Stn konstaterar att fullmäktige enligt 22 § i arbetsordningen för Stge har 

rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. 
Stge godkände 16.6.2010 (ärende 5) 22 § 2 mom. med följande inne-
håll: ”Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen för behandling 
inom åtta månader. Om den utsatta tiden överskrids på grund av att 
stadsstyrelsen beslutar återremittera en motion för ny beredning, be-
handlas motionen vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta ti-
den då motioner nästa gång behandlas. Fullmäktige behandlar egentli-
ga motioner fyra gånger varje kalenderår.” 
 
Stge behandlade senast fullmäktigemotioner 19.5.2010 (ärende 10). 
Stn har i det föreliggande betänkandet tagit med de motioner i fråga om 
vilka behövliga utredningar lämnats in efter den senaste behandlingen. 
Motionerna ingår enligt praxis i sin helhet i den förteckning som utgör 
bilaga A till betänkandet. Utlåtandena om motionerna ingår som bilagor 
till förteckningen. 
 
Stge godkände 29.11.2000 (ärende 8) följande hemställningskläm: 
”Stge förutsätter att det görs upp en uppdaterad förteckning och tid-
tabell över motionerna. Fullmäktigeledamöterna kan då följa behand-
lingen av motionerna.” En utskrift ur stadskansliets diarium över de 
fullmäktigemotioner som ännu inte besvarats utgör bilaga B till betän-
kandet. 
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Stn fattade beslut om motionerna 6 och 38 efter omröstning. Omröst-
ningsresultaten framgår av ärendets besluthistoria. 
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Liitteet kaupunginhallituksen mietintöön nro 4 vuodelta 2010 
 
 

Bilagor till stadsstyrelsens betänkande nr 4 för år 2010 
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1 
VT PÄIVI LIPPOSEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TURVAKOTIEN  
VÄKIVALLAN EHKÄISYPROJEKTIEN RAHOITTAMISESTA 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 28 
Khs 2010-177 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupunki pyrkii turvaamaan turvakotien avulla kaupunkilai-
sia, jotka ovat joutuneet tai elävät perheväkivallan uhan alla. Perhevä-
kivalta on lisääntynyt ja raaistunut. Se koskee niin miehiä kuin naisia. 
Ray on tukenut Turvakotien toimintaa siten, että ne ovat voineet käyn-
nistää erityisprojekteja väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisyyn. Nyt Ray 
muuttaa rahoitusperusteita ja hyvin käynnistyneiden projektien rahoitus 
lopetetaan. Ray näkee, että hyvät projektit kuuluvat kaupungin rahoitet-
tavaksi. 
 
Me valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus selvittäisi miten kau-
punki voi jatkossa rahoittaa hyvin käynnistyneitä väkivallan ehkäisypro-
jekteja Turvakotien yhteydessä.” 
 
Khs toteaa, että Raha-automaattiyhdistys (jäljempänä RAY) tukee so-
siaali- ja terveysalan järjestöjä vuonna 2010 yhteensä 278,2 milj. eurol-
la. RAY on muuttamassa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuslin-
jauksia, mikä asteittain muuttaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sek-
torin palvelutuottajien verkostoa ja työnjakoa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelukokonaisuudessa. RAY:n yleislinjana on, että se vetäytyy 
kunnille kuuluvien lakisääteisten tehtävien ja palvelutuotannon rahoit-
tamisesta.  Raha-automaattiyhdistyksen avustuslinjauksista tehtyjä 
aloitteita, koskien mm. Aids-tukikeskusta, Pienperheyhdistystä ja sosi-
aali- ja terveysalan järjestöjä, on käsitelty mm. Kvstossa 19.5.2010 aloi-
temietinnössä.  
 
Lisäksi  Khs toteaa, että Helsingin kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä 
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja RAY:n kanssa. Sosiaali- ja terve-
yspalveluja tuottavat järjestöt tuntevat itse parhaiten toimintaedellytys-
tensä muutoshaasteet, ja tällä hetkellä kilpailulainsäädäntö, yleis-
hyödyllisyystulkinta ja RAY:n linjaukset pakottavat järjestöjä arvioimaan 
strategioitaan.  
 
Samalla Khs toteaa, että RAY:n julkaisemassa avustustietokannassa 
Pääkaupungin turvakodit ry:lle esitetään alustavaksi avustussuunnitel-
maksi 182 000 euroa vuosille 2011–2013 kriisiauttamiseen. Tältä osin 
avustuskäytäntö näyttäisi jatkuvan ennallaan. 
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Sosiaalivirasto on ostanut palveluja Pääkaupungin turvakoti ry:ltä ja 
tarpeen mukaan muualla maassa sijaitsevilta turvakodeilta. Vuonna 
2009 ostot olivat n. 1,1 milj. euroa. Kuluvan vuoden osalta toiminta on 
jatkunut entisessä laajuudessaan ja jatkossakin toimintaa on varaudut-
tu järjestämään asiakastarpeen mukaan. 
 
Nykyisessä taloustilanteessa kaupungin ei ole mahdollista varautua 
uusiin lisävelvoitteisiin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Katja Rimpilä, puh. 310 36256) 
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2 
VT SANNA VESIKANSAN JA 1 MUUN VALTUUTETUN ALOITE UUSIEN  
RAHOITUSMUOTOJEN SELVITTÄMISESTÄ PAIKALLISTASON PALVELUIDEN  
EDISTÄMISEKSI 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 36 
Khs 2010-297 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin leikkipuistot juhlivat pyöreitä vuosia 2009. Loppuvuodesta 
palveluverkkotyöryhmän muistiossa ehdotettiin, että huonokuntoisia ja 
vähän käytettyjä leikkipuistoja suljetaan. Seuraavien vuosien investoin-
tiohjelmaan kuuluu leikkipuistojen rakentaminen uusille asuinalueille ja 
vanhojen, huonokuntoisten leikkipuistorakennusten korjaussuunnitel-
mia. Samaan aikaan kaupungissa on monia kaupunginosia, mihin leik-
kipuistoa on vuosikausia suunniteltu ja odotettu. Esimerkiksi Länsi-
Pakilassa leikkipuistosuunnitelmat on tehty Pakilanpuistoon ala-asteen 
viereen, ihanteelliselle paikalle päiväkotien ja koulun läheisyyteen. 
Suunnitelmat eivät näytä koskaan toteutuvan, koska muilla alueilla on 
enemmän tarvetta. Esim. asukasjärjestöillä voi kuitenkin löytyä halua ja 
osaamista oman alueen lasten ja perheiden palveluiden parantami-
seen. 
 
Pornaisissa paikallinen järjestö keräsi rahat puiston kunnostamiseksi 
mm. paikallisilta yrityksiltä ja järjestöiltä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki selvittää, miten 
edistetään uusia rahoitusmuotoja ja asukkaiden & järjestöjen hallin-
noimia hankkeita paikallistason palveluissa kuten leikkipuistojen raken-
tamisessa ja korjauksessa.” 
 
Khs toteaa, että vuoden 2009 aikana on virinnyt tarve määritellä leikki-
puistojen toimintakonsepti ja tilanormit uudestaan, sillä leikkipuistora-
kennusten koko on vähitellen kasvanut ja kustannukset nousseet. Kau-
pungin kiristynyt taloustilanne ei mahdollista niin laajaa ja kallista leik-
kipuistojen rakentamisohjelmaa kuin vielä aikaisemmissa suunnitelmis-
sa on esitetty. 
 
Uusia leikkipuistorakennuksia ei ole perusteltua rakentaa ennen kuin 
niiden toimintakonsepti on määritelty ja tilasuunnitteluohjeet uusittu.   
 
Sosiaalilautakunta tekee talousarvion valmistelun yhteydessä ehdotuk-
sen sosiaalitoimen rakennusten (ml. leikkipuistorakennukset) toteutta-
mistarpeesta ja -järjestyksestä. Sen perusteella Kvsto hyväksyy sosiaa-
litoimen rakennuksiin talousarviossa varattavat määrärahat ja ohjeelli-
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sena taloussuunnitelmavuosien sosiaalitoimen hankkeiden rakenta-
misohjelman.  
 
Sosiaalilautakunta ei ole taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2011–
2015 esittänyt leikkipuisto Kuusenkulman rakentamista. 
 
Khs ei pidä alueiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta oikeana, että 
tähän ohjelmaan sisältymättömät hankkeet voisivat ohittaa ohjelmassa 
olevia hankkeita sillä perusteella, että niihin saadaan rahoitusta paikal-
lisilta asukkailta, yrityksiltä tms. 
 
Mikäli paikalliset asukkaat, yritykset ja järjestöt haluavat osallistua oh-
jelmaan sisältyvien kaupungin hankkeiden rahoitukseen niiden hyväk-
sytyssä toteutusaikataulussa, ne voivat sen tehdä. 
 
Myös paikallista asiantuntemusta on aina perusteltua käyttää hankkei-
den ideoinnissa ja suunnittelussa hyväksi. Kaupunki kehittää periaat-
teet ja toimintatavat käsitellä ja arvioida asukkailta, järjestöiltä tai yrityk-
siltä tulevia osarahoitteisia paikallisia hanke-ehdotuksia. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Vesa Sauramo, puh. 310 36276) 
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3 
VT MIKA EBELINGIN JA 30 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KASVISRUOAN  
TARJOILUSTA KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINVALTUUSTON  
KOKOUKSISSA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 61 
Khs 2010-474 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2010, että kouluissa toteutetaan kas-
visruokapäivä viikoittain. Kasvisruokapäivänä kaikille tarjotaan kasvis-
ruokaa ilman ns. sekaruokavaihtoehtoa. 
 
On kohtuullista, että sekä asian päättänyt kaupunginvaltuusto että asi-
aa aktiivisesti kannattanut kaupunginhallitus näyttävät koululaisille esi-
merkkiä. Koska kaupunginvaltuusto kokoontuu n. joka toinen viikko ja 
kaupunginhallitus kerran viikossa, tulee kokousten yhteydessä tarjoilu 
toteuttaa kokonaan kasvisruokaperiaatteella, jotta saamme toteutettua 
valtuuston ja kaupunginhallituksen kasvisruokapäivän. 
 
Tämän johdosta ehdotamme, että kaupunginhallitus antaa pikaisesti 
ohjeet, joiden mukaan kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston 
tarjoilu kokonaisuudessaan mukaan lukien ryhmähuoneisiin toimitetta-
va tarjoilu toteutetaan kasvisruokana.” 
 
Khs toteaa, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin kaupungin 
ruokakulttuurityöryhmän ehdotukset (28.6.2010 § 819) Helsingin ruo-
kakulttuurin kehittämiseksi. Ehdotuksen mukaan Helsinkiä kehitetään 
suomalaisen ruokakulttuurin edelläkävijäksi, joka on sitoutunut kestä-
vään kehitykseen. Kaupunki tulee osana tätä tavoitetta toteuttamaan 
useita eri hankkeita, kuten lastenruokailun luomuohjelman, tukkutorin 
kehittämisen, ruokakulttuurin edistämisen kytkemisen osaksi World 
Design Capital Helsinki 2012 -hanketta ja kaupunkitapahtumia sekä 
pienviljelyn lisäämisen asuinalueilla tai niiden tuntumassa. Nämä kehit-
tämisvalinnat perustuvat uuteen ajattelu- ja toimintamalliin, jonka mu-
kaan kaupunki pyrkii toimimaan ruuan laadun ja paremman maun puo-
lesta. Samalla tavoitteena on pienentää julkisen ruokapalvelun ja hel-
sinkiläisen ruokaketjun ekologista jalanjälkeä ja torjua ilmastonmuutos-
ta, missä ruokaketjulla on merkittävä rooli. 

 
Khs toteaa edelleen, että valtuustoravintolassa ja kaupungintalon ko-
koustarjoiluissa on noudatettu käytäntöä, jossa kiinnitetään huomiota 
ruokatuotteiden vaihtelevuuteen, jotta tarjottavat olisivat laadultaan hy-
viä ja monipuolisia. Tarjottavat ja erityisruokavaliot toteutetaan aina ti-
lauksen yhteydessä esitettyjen toiveiden mukaan. Käytännössä on 
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mahdollista siirtyä tarjoamaan ainoastaan kasvisruokaa. Kokoustarjoi-
luissa ja valtuustoravintolassa on tähänkin asti ollut aina lämpimänä 
pääruokana myös kasvisruokavaihtoehto päivän kasviskeiton lisäksi. 

 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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4 
VT PIA PAKARISEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN ALOITE YRITTÄJÄASIA- 
MIEHEN NIMEÄMISESTÄ 
 
Kvsto 17.3.2010, asia 12 
Khs 2010-572 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Yrittäjät joutuvat yrityksen perustamisen ja toiminnan harjoittamisen 
yhteydessä asioimaan kaupungin lukuisien eri viranomaisten kanssa 
varsinkin erilaisia lupia (rakennus-, muutos-, anniskelu-, aukioloaikalu-
vat, paloturvallisuus, esteetön kulku, ulko- ja valomainokset, pysäköin-
timahdollisuudet) hankkiessaan. Asianmukaisten menettelytapojen ja 
oikean viranomaisen löytäminen aiheuttaa pienyrittäjälle ja aivan erityi-
sesti maahanmuuttajataustaisille yrittäjille huomattavaa vaivaa, joka 
olisi järkevää käyttää mieluummin yritystoiminnan kehittämiseen. 
 
Me aloitteen allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme, että 
Helsingin kaupunki nimeäisi yrittäjäasiamiehen, jonka kautta pienyrittä-
jä voisi hankkia kaikki yritystoimintaansa varten tarvitsemansa luvat ja 
jättää tarvittavat viranomaisilmoitukset. 
 
Tällä hetkellä kaupungin eri hallintokunnat palvelevat samaa yrittäjä-
asiakasta monissa eri toimipaikoissa. Yhden luukun periaate vähentäisi 
ajan myötä myös tarvetta ylläpitää yrittäjiä palvelevia asiakaspalvelu-
pisteitä useissa eri hallintokunnissa. Kun yrittäjä saa riittävästi ja oike-
aan aikaan tarvitsemansa tiedot, lupa-asiat tulevat heti alusta oikein 
hoidetuiksi, jolloin säästytään turhilta virheiltä ja kalliilta jälkeenpäin teh-
täviltä muutoksilta.” 
 
Khs toteaa, että kaupunki on tarjonnut toimintaansa aloittaville yrittäjille 
neuvontapalveluja jo 1980-luvun lopulta alkaen. Toimintaa on vuosien 
myötä määrätietoisesti kehitetty. Talous- ja suunnittelukeskuksen elin-
keinopalvelu keskitti aiemmin erillään sijainneet neuvontapalvelut tam-
mikuussa 2008 Kaisaniemeen yhteen toimipisteeseen, josta käytetään 
nimeä YritysHelsinki. 

 
YritysHelsinki ja sen 13 päätoimista yritysneuvojaa tarjoavat yritystoi-
minnan aloittamista suunnitteleville, aloittaville ja alkuvaiheessa oleville 
yrittäjille asiantuntija- ja neuvontapalveluja. Neuvojat myös ohjaavat 
asiakkaat muiden tarvittavien tai saatavilla olevien palveluiden pariin, 
joita ovat mm. valtionhallinnon tarjoamat rahoitus- ja kansainvälisty-
mispalvelut.  
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YritysHelsinki edustaa omalta osaltaan ”yhden luukun periaatetta”: yk-
sikön yritysneuvojat ovat siten aloitteessa tarkoitetun yrittäjäasiamiehen 
kaltaisia toimijoita, joiden avulla aloittava yrittäjä voi välttyä turhilta ja 
kalliiksi käyviltä virheiltä. Elinkeinopalvelussa työskentelee lisäksi 
kymmenkunta asiantuntijaa, joista erityisesti elinkeinoasiamies ja yri-
tysasiamies ovat myös yritysten apuna elinkeinopolitiikan painopisteiksi 
valituilla toimialoilla ja yritysten tarvitessa apua asioinnissa kaupungin 
eri yksiköiden kanssa.  

 
Yrityksen toimintaa varten tarvittavat luvat riippuvat yrityksen toimi-
alasta; toimintaa edellyttää lupia, tarkastuksia tai muita velvoitteita eri-
tyisesti silloin, kun toiminta liittyy elintarvikkeisiin. 

 
Kaupungin virastoissa käsiteltävät lupa- ym. asiat sekä virastojen tar-
joamat muut palvelut voidaan jakaa lakisääteisiin ja kaupungin itse tar-
joamiin palveluihin. Lakisääteisten lupa- ym. asioiden käsittelyssä pää-
tösvalta perustuu kunkin viranomaisen asemaan eikä sitä ei voi siirtää 
toisen toimijan hoidettavaksi. Osan luvista, kuten esimerkiksi anniskelu-
luvat, myöntää valtionhallinnon toimijat. 

 
Helsingin elinkeinostrategian toteutusta tukevan Yritysmyönteinen 
kumppani -hankkeen keskeisenä tavoitteena on virtaviivaistaa yrittäjille 
ja yrityksille suunnattuja palveluja, kuitenkin siten, että kukin viran-
omainen edelleen päättää asioista valtuuksiensa puitteissa. Pilotti-
hankkeissa yrityksen asiaa tarkastellaan yhtenäisenä ”palvelupolkuina” 
eikä vain joukkona yksittäisiä eri virastoissa käsiteltäviä anomuksia ja 
päätöksiä. Uusien tietoteknisten ratkaisujen ja verkkopalvelujen laaja 
yhtenäinen kehittäminen ja käyttöönotto mahdollistavat palvelupolku-
mallin yleistymisen ja siten palvelujen parantumisen. 

 
Ensimmäisenä kuntana Suomessa Helsinki on mittavassa määrin otta-
nut käyttöön palvelumuotoilun (Service Design) menetelmät toiminto-
jensa kehittämiseksi asiakaslähtöisesti. Elinkeinopalvelu onkin sitoutu-
nut jatkamaan yritysten palvelupolkujen pitkäjänteistä kehittämistä näis-
tä lähtökohdista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Eero Holstila, puh. 310 36141) 
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5 
VT KATI PELTOLAN JA 21 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TALOUSKOULU- 
TUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ LUOTTAMUSHENKILÖILLE 
 
Kvsto 17.3.2010, asia 13 
Khs 2010-575 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin valtuuston päätöksenteko on raskasta senkin takia, että 
kaupungin taloutta koskevat asiakirjat ovat erittäin vaikeasti ymmärret-
täviä. Budjettiehdotusten, tilinpäätösten ja talouden ja toiminnan seu-
rantaraporttien käsittely helpottuisi, jos valtuutetuille annettaisiin perus-
opetusta niissä käytetyistä käsitteistä ja eri käsitteiden välisistä yhteyk-
sistä. 
 
Samalla myös asiakirjojen valmistelijat saisivat selville, mitä tietoa val-
tuutetut tarvitsevat. Siksi ehdotamme, että talous- ja suunnittelukeskus 
järjestää muutaman kerran vuodessa budjettikouluja, joissa talouden 
tietoja ja käsitteitä käydään läpi. Budjettikoulujen ryhmätöissä voisimme 
parantaa yhteisvoimin myös esitystapaa ja tietosisältöjä sellaisiksi, että 
sekä valtuutetut että muut helsinkiläiset voisivat ymmärtää paremmin 
mitä Helsingin päätökset merkitsevät. 
 
Ehdotamme, että valtuutetuille ja muillekin kaupungin luottamushenki-
löille järjestetään säännöllistä talouskoulutusta, jotta pystymme teke-
mään nykyistä parempia päätöksiä.” 
 
Khs toteaa, että luottamushenkilöille on mahdollista järjestää aloittees-
sa ehdotettua talouskoulutusta esim. puolen päivän mittaisina Oiva 
Akatemian toimesta toteutettuina tilaisuuksina. Talouskoulutuksessa 
voitaisiin käydä läpi kaupungin talouden rakenne, talousarvio, tilinpää-
tös ja tunnusluvut,  talousseuranta, konserniohjaus ja tase. Rahoituk-
sen osalta voitaisiin käsitellä kaupungin maksuvalmiutta ja lainoja. Kou-
lutus voidaan haluttaessa suunnitella siten, että joitakin kokonaisuuksia 
pohditaan ryhmätöiden avulla tai vaihtoehtoisesti voidaan varata riittä-
västi aikaa alustusten pohjalta käytävään keskusteluun ja valtuutettujen 
mahdollisiin kysymyksiin. Ensimmäinen koulutus on mahdollista järjes-
tää jo syksyllä 2010. Koulutuksesta saadun palautteen pohjalta voidaan 
päättää koulutuksen sisällöstä ja jatkosta.   
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Tapio Korhonen, puh. 310 36050) 
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6 
VT YRJÖ HAKASEN JA 47 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PALMUÖLJY- 
DIESELIN KÄYTÖSTÄ JA BIOKAASULAITOKSEN PERUSTAMISESTA 

 
Kvsto 7.10.2009, asia 10 
Kvsto 11.2.2009, asia 28 
Khs 2009-288 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja Pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunta YTV kokeilevat yhteistyössä Neste Oilin kanssa pal-
muöljyn käyttöä bussiliikenteessä. Kokeilu on herättänyt voimakasta 
kritiikkiä siinä käytetyn biodieselin raaka-aineen takia. 
 
Palmuöljyn tuotanto on laajentanut sademetsien tuhoamista. Hallitus-
tenvälisen kansainvälisen ilmastopaneelin mukaan sademetsien rai-
vaaminen aiheuttaa noin viidenneksen maailman ilmastopäästöistä. 
Palmuöljyn tuotantoon Kaakkois-Aasiassa liittyy myös vakavia sosiaali-
sia ongelmia ja ihmisoikeuksien loukkauksia, kun viljelmien tieltä tuho-
taan kyliä, alkuperäiskansoja häädetään asuinalueiltaan ja plantaaseilla 
käytetään lapsityövoimaa. 
 
Palmuöljydieselin käyttö bussiliikenteessä ei vastaa joukkoliikenteen 
kehittämiselle Helsingissä ja YTV:ssä asetettuja ilmasto- ja ympäristö-
tavoitteita. Se ei vastaa myöskään maailmanlaajuisia sosiaalisesti ja 
ekologisesti kestävän kehityksen tavoitteita. Esimerkiksi VTT on selvit-
tänyt liikenteen biopolttoaineiden valmistamista kaasutuslaitoksella, 
jossa eri biomassoista tehdään synteesikaasua, josta voidaan edelleen 
valmistaa muun muassa dieselpolttoaineita. 
 
Edellä esitetyn perusteella esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toi-
menpiteisiin, joilla Helsingin ja pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä 
luovutaan palmuöljydieselin käytöstä ja selvitetään mahdollisuudet ryh-
tyä käyttämään sen sijaan kotimaisista biomassoista tai biojätteistä 
valmistettua biopolttoaineitta tai biokaasua. Samalla ehdotamme, että 
selvitetään mahdollisuudet perustaa Helsingin Energialle biokaasulai-
tos.” 
 
Aloitteesta on saatu 11.5.2009 ympäristölautakunnan, 18.5.2009 
YTV:n, 27.5.2009 Helsingin Energian johtokunnan ja 1.6.2009 HKL-
liikelaitoksen johtokunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 1–4. 
 
Khs toteaa, että aloite on ollut kerran aikaisemmin käsiteltävänä. Kvsto 
päätti 7.10.2009 (asia 9) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 
Palautus perustui valtuutettu Thomas Wallgrenin valtuutettu Mika Ebe-



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 13  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 30.8.2010  
  
  
 

 

lingin kannattamana tekemään ehdotukseen, että aloite palautetaan 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi pikaisesti siten, että 
kaupunginhallitus yhteistyössä Neste Oilin, ympäristöjärjestöjen, asian-
tuntijoiden sekä tuotantoalueiden eri tahojen kanssa entistä tarkemmin 
selvittää Neste Oilin palmuöljyhankintojen sosiaalisia ja ekologisia vai-
kutuksia. Selvitysten perusteella kaupunginvaltuusto harkitsee vuoden 
2010 aikana miten kaupunki jatkossa asiassa etenee. 
 
Khn esitys oli tuolloin seuraava: 
 
”Khs toteaa, että palmuöljyn käytön yleistyminen maailmanlaajuisesti ei 
ole ongelmatonta, ja mm. tuotantoalueisiin ja -tapoihin on kiinnitettävä 
huomiota ja öljyn tuotantomekanismien ekologinen ja sosiaalinen kes-
tävyys on varmistettava. Pääasiallinen raaka-aine kokeiltavassa 
NExBTL-dieselissä on malesialainen palmuöljy, jonka hankinnasta vas-
tuu on Neste Oililla. Khn käsityksen mukaan Neste Oil hoitaa raaka-
ainehankintansa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita nou-
dattaen. Neste Oilin osuus maailman palmuöljyn käytöstä on noin 
0,3 %. 
 
Khs pitää kokeiluhankkeen loppuunsaattamista erittäin tärkeänä uuden 
sukupolven biopolttoaineiden kehittämisen kannalta. Hanke on laatu-
aan maailman ensimmäinen, ja sen loppuunsaattamisella on merkitystä 
paitsi kokeilussa mukana oleville, myös maailmanlaajuisesti. 
 
Biopolttoaineiden käyttökokeilu on kaupungin ympäristötavoitteiden 
mukainen hanke. 
 
Khs toteaa vielä, että koska kyseessä on kokeilu, tehdään mahdolliset 
päätökset biopolttoaineiden laajamittaisesta käytöstä vasta kokeilun 
päätyttyä. Myös käytettävän raaka-aineen valinta on vasta tulevaisuu-
den asia.  
 
Aloitteessa mainitusta biokaasulaitoksen perustamisehdotuksesta Khs 
toteaa, että liikennepolttoaineiden valmistus ei kuulu Helsingin Energi-
an toimialaan. Helsingin Energia voi kuitenkin hyödyntää biokaasua 
maakaasuvoimalaitoksissaan, jos biokaasua on saatavilla. Sen sijaan 
muiden toimijoiden hankkeita biokaasun hyödyntämiseksi liikennekäy-
tössä on vireillä, mm. maakaasuverkon alueelle rakennettava biokaa-
sun tuotantolaitos Nastolaan. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.” 
 
Khs toteaa, että päätöksenteko kokeiluhanketta koskevissa asioissa ei 
kuulu enää kaupungin toimivaltaan. Pääkaupunkiseudun joukkoliiken-
teen suunnittelutehtävien siirryttyä vuoden 2010 alusta lukien Helsingin 
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seudun liikenne -kuntayhtymälle kuuluu myös OPTIBIO -kokeiluhanke 
uusiutuvan dieselpolttoaineen käytöstä pääkaupunkiseudun busseissa 
kuntayhtymän vastuulle.  
 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (8.4.2010) ja Neste Oilin 
(29.4.2010) lausunnot ovat liitteinä 5 ja 6. 
 

 Palmuöljyn käytöstä liikennepolttoaineena pidettiin apulaiskaupungin-
johtaja Pekka Saurin johdolla keskustelutilaisuus 22.6.2010. Keskuste-
lutilaisuuden muistio sekä Greenpeacen, Kehitysyhteistyön palvelukes-
kus Kepa ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n lähettämät kirjalliset 
kannanotot ovat liitteinä 7–10. Lisäksi asiasta on saatu Forest Peoples 
Programme -järjestön kannanotto, joka on englanniksi liitteenä 11. 
 
Palmuöljyn laajenevaa käyttöä liikennepolttoaineen valmistukseen on 
kritisoitu erityisesti palmuöljyn tuotannon epäsuorien maankäyttövaiku-
tusten vuoksi – ts. vaikka osa palmuöljyn tuotannosta olisikin sertifioitu 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi, palmuöljyn käytön kasvu johtaa 
uusien maa-alueiden raivaamiseen tuotannon tarpeisiin.  
 
EU:n lainsäädäntö asettaa tarkat puitteet biopolttoaineiden kestävyy-
delle. Uusiutuvan energian direktiivissä määritetään paitsi kasvihuone-
kaasupäästöille raja-arvot, myös millaisilla maa-alueilla tuotettuja raa-
ka-aineita ei saa käyttää biopolttoaineiden tuotantoon. Elokuussa 2010 
Euroopan komissio käynnisti julkisen konsultaation maankäytön epä-
suorien vaikutusten arvioimiseksi. Komissio valmistelee kannanottonsa 
asiasta vuoden loppuun mennessä. Samalla aikataululla komissio val-
mistelee tarkennetut ohjeet biopolttoaineiden valmistajien tuotantoa 
koskevasta raportointivelvollisuudesta. EU on valmistelemassa täsmäl-
lisesti ohjeistettua lainsäädäntöä uusiutuvalle energialle. Suomen oma 
lainsäädäntö tulee noudattamaan EU:n direktiivejä. Jäsenvaltioiden ei 
ole mahdollista luoda EU-lainsäädännöstä poikkeavia omia säädöksiä. 
 
Khs toteaa, että kolmivuotinen kokeiluhanke päättyy vuoden 2010 lo-
pulla. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän mukaan palmuöljyko-
keilua ei jatketa vuonna 2011. Bussikaluston päästöt otetaan huomioon 
bussiliikenteen kilpailuttamisehdoissa, joista Helsingin seudun liikenne 
-kuntayhtymän hallitus päätti 24.8.2010. Helsingin kaupunki edellyttää, 
että HSL:n tulevaisuudessa mahdollisesti käyttämät biopolttoaineet 
täyttävät kansainvälisten säädösten ja sopimusten mukaiset ekologiset 
ja sosiaaliset kriteerit. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
 (Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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7 
VT MARI HOLOPAISEN JA 26 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KAISANIEMEN  
METROASEMAN TUNNELIN ELÄVÖITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 20.1.2010, asia 23 
Khs 2010-88 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaisaniemen metroaseman matkustajamäärä on noin 250 000 ihmis-
tä/kk. Tunnelin luolamaalausaiheiset seinämaalaukset ovat olleet kulu-
neita ja läpikulkijoiden katseltavina jo useita vuosia. Helsingin World 
Design Capital -vuoden visioon kuuluu, että muotoilu on olennainen 
osa helsinkiläistä elämänmuotoa. Muotoilu osana ihmisen elämää on 
Helsingin designpääkaupunkivuoden ja sen tapahtumien avainteema. 
Muotoilu ei ole vain monumentteja vaan arkipäivän oivalluksia, elämyk-
siä ja viihtyvyyttä. 
 
Aloitteentekijät esittävät, että Kaisaniemen metroasemaan vievän käve-
lytunnelin seinämaalaukset suunnitellaan ja toteutetaan uudelleen Hel-
singin World Design Capital -vuoteen 2012 mennessä. Kaisaniemen 
metroasemalle vievän kävelytunnelin ehostaminen voidaan suunnitella 
yhteistyössä esimerkiksi taideoppilaitosten kanssa ja toteuttaa edulli-
sesti. Muotoilupääkaupunkivuotta ajatellen myös muiden julkisten siir-
tymätilojen elävöittämistä on edistettävä.”  
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan 
lausunto, joka on liitteenä 12. 
 
Khs viittaa liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan lausuntoon ja tote-
aa, että liikennelaitos-liikelaitos selvittää seinämaalausten toteuttamista 
Kaisaniemen kävelytunneliin aloitteessa ehdotetulla tavalla yhdessä 
taideoppilaitosten kanssa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
 (Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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8 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
LEIKKIPUISTO HILLERIN SKEITTIPAIKASTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 34 
Khs 2010-295 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin skeittiohjelmassa 2010–2014 on huomioitu kaikki 
ohjelman tekohetkellä vireillä olleet aloitteet uusista skeittipaikoista ja 
olevien paikkojen kunnostuksesta tai purkamisesta ja arvioitu niiden to-
teutusta. Skeitti on kuitenkin varsin elävä laji, ja tarpeet uusista skeitti-
paikoista tai olevien kehittämisestä muuttuvat jatkuvasti. Tästä syystä 
myös kaupungin skeittiohjelman on ajateltu olevan enemmänkin ohjeel-
linen kuin lukkoon lyöty investointiohjelma. 
 
Siilitien ala-asteen läheisyydessä, leikkipuisto Hillerin (Hillerikuja) vie-
ressä on rakennusviraston hoidossa oleva skeittipaikka. Sen kunto on 
kohtuullinen, mutta tällä hetkellä välineistö palvelee lähinnä leikkipuis-
ton lapsia. Siilitien alueella asuu kuitenkin paljon kouluikäisiä lapsia. 
Vieressä on paitsi ala-asteen koulu (Siilitien ala-aste) että yläasteen 
koulu (Herttoniemen yhteiskoulu), joiden palveluita skeittipuistoa kehit-
tämällä voitaisiin yhtä lailla parantaa. 
 
Myös Helsingin kaupungin skeittiohjelmassa on maininta monipuolisen 
välineistön ylläpidosta (s. 22). Skeittipuistoja ja niiden välineistöjä ol-
laan tarpeen mukaan valmiita kehittämään. Tähän viitaten vetoan sii-
hen, että Helsingin kaupungin skeittityöryhmä paneutuisi Hillerin skeit-
tipuiston kehittämiseen, mikä on ollut myös alueen koululaisten toiveis-
sa. Toiveita on välitetty alueella asuville vanhemmille ja päättäjille. 
 
Helsinkiläisten koululaisten kuunteleminen heitä koskevissa asioissa on 
omiaan edistämään nuorten yhteiskunnallista aktivoimista. Toivomme 
siksi, että alla olevat, alueella asuvien koululaisten esittämät toiveet Hil-
lerin skeittipuiston kehittämisestä otettaisiin skeittityöryhmässä huomi-
oon. 
 
Hillerin skeittipaikalle toivottaisiin: 
− Yleistä kunnostusta 
− Leveämpiä ramppeja 
− Parempia mahdollisuuksia BMX-pyöräilyyn ja inlineen  
− Uusia raileja 
 
Rampeissa ja muissa monumenteissa voitaisiin hyödyntää laaduk-
kaampia materiaaleja kuin tavallista vaneria, jotta se säilyisi pitempään. 
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Skeittipaikan vieressä on hiekkakenttä, jolle skeittipaikkaa voisi mah-
dollisesti laajentaa. Hiekkakenttä ei ole tällä hetkellä missään käytös-
sä.” 
 
Aloitteesta on saatu 22.4.2010 opetuslautakunnan, 23.4.2010 nuoriso-
lautakunnan ja 29.4.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka 
ovat liitteinä 13–15. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Hillerin skeittipaikka on 
rakennusviraston pilottina Lasten ja nuorten vuorovaikutussuunnitelma 
-hankkeeseen. Vuorovaikutussuunnitelman avulla parannetaan lasten 
ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 
 
Hillerin skeittipaikan ideointi- ja suunnitteluvaihe on alkamassa raken-
nusviraston ja nuorisoasiankeskuksen yhteishankkeena. Kunnostus 
käynnistyy vuonna 2011. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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9 
VT TEA VIKSTEDTIN JA 9 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KAUPUNGIN  
RAKENNUSHANKKEIDEN ALIURAKOINNISTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 62 
Khs 2010-449 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupungin asuntoyhtiöiden ja virastojen rakennustyömailla on jopa 
huonompi järjestys, heikompi työturvallisuus ja enemmän harmaan ta-
louden yrittäjiä ja talousrikollisia kuin yksityisten rakennuttajien 
työmailla. Tämä johtuu paitsi julkisia rakennuttajia koskevan hankinta-
lain ominaisuuksista, myös toimintatavoista joita kaupungin työkohteis-
sa noudatetaan. On tullut tavaksi, että kaupunki rakennuttajana hyväk-
syy automaattisesti kaikki aliurakoitsijoiden työmaalle tuomat yritykset 
katsomatta urakan pilkkomisen tai pois myymisen syytä. Tarjouksissa 
mahdollisesti ilmoitetut referenssit ovat mitättömiä, jos niiden antajat 
eivät tosiasiassa suorita urakkaa. Tästä aiheutuu alussa mainitut haitat 
ja se heikentää rakentamisen laatua. Tapa on kokonaistaloudellisesti 
katsoen arveluttava. Lisäksi se vaikeuttaa tilaajavastuun edellyttämää 
valvontaa. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, 
 
– että kaupungin rakennushankkeissa aliurakoinnin ketjutus 

rajoitetaan neljänteen urakoitsijaan, jos muunlaiseen me-
nettelyyn ei ole erityistä hyväksyttävää syytä. 

– että tutkitaan mahdollisuudet pyytää jo tarjouskilpailuvai-
heessa urakoitsijoita ilmoittamaan mahdolliset aliurakoitsi-
jat, joita se tulee kohteessa käyttämään.” 

 
Aloitteesta on saatu 7.6.2010 kiinteistölautakunnan ja 17.6.2010 yleis-
ten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 16 ja 17. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungilla on har-
maan talouden torjuntaa koskevat ohjeet, joissa määritellään hankinto-
jen menettelytavat sekä hankintailmoituksen, tarjouspyynnön ja hankin-
tasopimuksen ehdot, joita noudatetaan harmaan talouden torjumiseksi.  
 
Aliurakoinnin ketjutus on ohjeilla rajoitettu pääsääntöisesti kolmanteen 
aliurakoitsijaan, kuten aloitteessa esitetään.  
 
Pääurakoitsijan edellytetään vaativan aliurakoitsijoiltaan tilaajavastuu-
lain mukaiset selvitykset ja todistukset mm. verojen ja lakisääteisten 
maksujen maksamisesta sekä työntekijöiden oleskeluluvasta. Raken-
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nuttajalla tai urakan tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä sellaista ura-
koitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei toimita vaadittuja selvityksiä. 
 
Khs katsoo, että nykyinen ohjeistus antaa useita keinoja varmistua ura-
koitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden taustoista. Ei ole tarkoituksen-
mukaista jokaisessa urakassa edellyttää urakoitsijaa ilmoittamaan jo 
tarjouksessa kaikki aliurakoitsijansa, koska se lisäisi urakoitsijoiden työ-
tä ja kustannuksia ja siten nostaisi tarjoushintoja. Menettelyä voidaan 
kuitenkin rakennusviraston mukaan kokeilla jossain soveliaassa koh-
teessa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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10 
VT MARI PUOSKARIN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SORTTI- 
ASEMIEN AUKIOLOAIKOJEN LAAJENTAMISESTA 
 
Kvsto 7.4.2010, asia 19 
Khs 2010-737 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunkilaiset ja yritykset voivat toimittaa HSY:n Sortti-asemille mm. 
ongelmajätteitä, elektroniikkaromua ja rakennusjätettä. Kaikki pääkau-
punkiseudun Sortti-asemat ovat avoinna arkisin klo 7–21. Remontteja 
ja muuttoja tehdään erityisesti viikonloppuisin, ja niissä syntyvää jätettä 
tulisi voida toimittaa asemille myös silloin. Esitämme, että asemien vii-
konloppuaukioloaikoja laajennetaan. Lisäksi ehdotamme, että selvite-
tään myös jollekin Sortti-asemalle sijoitettavaa aina auki olevaa ns. 
kylmäpistettä, joka olisi kameravalvottu ja jossa jätemaksun voisi suo-
rittaa maksuautomaatilla.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.7.2010 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä, Jätehuollon lausunto, joka on liitteenä 18. 
 
Khs toteaa, että kaikki HSY:n alueen Sortti-asemat ovat auki muuta-
mana kevätlauantaina kiireisimmän pihojen siivouskauden aikaan. Ti-
lastojen mukaan lauantaipäivien asiakasmäärät eivät ole olleet lähellä-
kään päivittäisten kävijöiden keskiarvoa. Läpi vuoden asemien vilkkain 
päivä on ollut maanantai. HSY Jätehuolto katsoo, ettei Sortti-asemien 
aukioloaikojen laajentamisella siten, että asemat olisivat auki myös 
lauantaisin, saavuteta oleellista parannusta jo tällä hetkellä tarjottavaan 
Sortti-asema palveluun. Asemien aukiolon laajentaminen lauantaipäivil-
le lisäisi sen sijaan Sortti-asematoiminnan kustannuksia sekä työvoi-
ma- että palveluhankintakustannusten muodossa. 
 
HSY ei ole rakentamassa niin sanottuja kylmiä Sortti-asemia. Alueilla, 
joissa saa tuoda keräyspisteisiin myös sekajätettä suoritettuaan etukä-
teismaksun, on ollut lähes mahdotonta pitää keräyspisteet siisteinä, 
vaikka alueilla olisi kameravalvontakin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Erja Saarinen, puh. 310 36102) 
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11 
VT ANTTI VUORELAN JA 5 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KOTISAIRAALAN  
HENKILÖKUNNAN VIRKA-AJOSSA TAPAHTUVAN PYSÄKÖINNIN HELPOTTA- 
MISESTA 
 
Kvsto 7.4.2010, asia 20 
Khs 2010-731 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kotisairaalan henkilökunnan virka-ajossa tapahtuvaa pysäköintiä pitää 
helpottaa. Lääkärit ja sairaanhoitajat eivät voi jättää virka-autoa pitkän 
kävelymatkan päähän kadulle mennessään hoitamaan potilaita. 
   
Etenkin talvella pitkät kävelymatkat ovat kestämättömiä ja hidastavat 
hoitotyötä merkittävästi. 
 
Kotisairaalan henkilökunnalle on määrätty pysäköintivirhemaksuja hei-
dän hoitaessaan potilaita.  Myös yksityiset pysäköinninvalvojat ovat 
määränneet heille omia maksujaan. 
 
Esitän, että kotisairaalan henkilökunnan virka-autoihin laitetaan selke-
ästi näkyville sairaalan tunnus ja nimi, joka kertoo asukkaille ja pysä-
köinnintarkastajille mistä autosta on kysymys. Tämän lisäksi esitän, et-
tä auton sisällä näkyvillä olevan ”kotisairaalan virka-ajossa” -kyltin pitää 
oikeuttaa pysäköimään virka-ajossa oleva auto potilaan lähelle ilman 
maksumääräystä ja muita seuraamuksia. 
 
Lisäksi esitän, että kaupunki lähestyy yksityisiä pysäköinninvalvontayri-
tyksiä ja esittää heille, että kotisairaalan tunnuksilla varustetuille virka-
ajossa oleville autoille ei määrätä virhemaksuja.  
 
Tätä varten pitää myös toimittaa lista kotisairaalan virka-autojen rekis-
terinumeroista kaupungin pysäköinnintarkastajille ja yksityisille pysä-
köinninvalvontayrityksille.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.5.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 19. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että aloit-
teessa mainitunlainen ’Kotisairaalan virka-ajossa’ kyltti ei oikeuta poik-
keamaan pysäköintiä koskevista tieliikennelain kielloista ja rajoituksista.  
Ainoa tieliikennelain tuntema lupa on vammaisen pysäköintilupa. Pysä-
köintiluvan saaminen em. tavalla edellyttäisi lainsäädäntömuutosta.  
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Liikennemerkillä tai liikennemerkin lisäkilvellä voidaan järjestää tietyn 
ajoneuvoryhmän pysäköinti, mutta se edellyttäisi liikennemerkkiä tai li-
säkilpeä jokaiselle kadunosalle, jolle pysäköintimahdollisuus olisi tar-
peen. Nyt esillä olevan asian järjestäminen tällä tavalla koko kaupungin 
osalta ei ole tarkoituksenmukaista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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12 
VT EMMA KARIN JA 31 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SOSIAALISTEN  
KRITEERIEN HUOMIOIMISESTA KAUPUNGIN HANKINNOISSA 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 13 
Khs 2010-822 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Uusi hankintalaki selkeyttää mahdollisuuksia sosiaalisten kriteerien 
käyttöön julkisissa hankinnoissa. Hankintojen sosiaalisilla näkökohdilla 
tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla taataan perusoikeuksien, yhdenvertai-
sen kohtelun ja syrjimättömyysperiaatteen noudattaminen. Sosiaalisia 
näkökohtia ovat myös heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi 
sekä syrjäytymisen estämiseksi käytettävä positiivinen syrjintä tai muut 
kannustavat toimet. 
 
Sosiaalisia kriteereitä voidaan soveltaa kahdella eri tavalla. Niille voi-
daan antaa jokin paino- tai pistearvo, aivan kuten muillekin tekijöille: 
esimerkiksi hinnalle, laadulle, toimitusvarmuudelle, referensseille tai 
ympäristöasioiden huomioimiselle. Sosiaaliset kriteerit voidaan asettaa 
myös siten, että kilpailun voittanut toimittaja sitoutuu johonkin kilpailu-
tuksessa määriteltyyn seikkaan, kuten esimerkiksi työllistämään tietyn 
määrän pitkäaikaistyöttömiä tai vajaatyökykyisiä kyseisen hankinnan 
toteuttamisessa. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki selvittää mahdollisuudet 
huomioida sosiaaliset kriteerit kaupungin hankinnoissa.” 
 
Aloitteesta on saatu 24.6.2010 yleisten töiden lautakunnan ja 
24.6.2010 teknisen palvelun lautakunnan lausunot, jotka ovat liitteinä 
20 ja 21. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että sosiaalisia kriteereitä 
on periaatteessa mahdollista ottaa huomioon hankinnan eri vaiheissa, 
kunhan samalla huomioidaan hankintalain muut vaatimukset, esim. 
hankintakohteen määrittelyn tarjoajien valinnan suhteen.  
 
Hankintakeskus kartoittaa jatkuvasti kestävän kehityksen ja kriteerien 
käyttömahdollisuuksia hankinnoissa, ja myös sosiaalisten kriteerien 
käyttöä on tarkoitus selvittää. Myös rakennusvirasto selvittää sosiaalis-
ten kriteerien soveltuvuutta eräisiin teknisiin hankintoihinsa.  
 
Khs toteaa, että sosiaalisten kriteerien soveltuvuus hankintoihin on käy-
tännössä arvioitava kunkin hankinnan osalta erikseen.  
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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13 
VT TUIJA BRAXIN ALOITE KOIRAPUISTOJEN JAKAMISESTA 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 16 
Khs 2010-1036 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä ja etenkin tietyissä kaupunginosissa on liian vähän pienille 
koirille tarkoitettuja koirapuistoja. Muun muassa turvallisuussyistä ja 
koirien viihtyvyyden takia on erittäin tärkeää, että pienet ja isot koirat 
voidaan pitää erillään toisistaan. 
 
Helsingin 89 koirapuistosta 22:ssa on erillinen aitaus pienille koirille. 
Eräillä alueilla tilanne on kuitenkin vielä huomattavasti heikompi. Ete-
läisen kantakaupungin 11 koirapuistosta ainoastaan yhdessä on erilli-
nen pienten koirien alue. Lauttasaaressa, Etu-Töölössä, Munkkinie-
messä, Meilahdessa ja Taka-Töölössä ei ole ainuttakaan pienten koiri-
en aitausta. 
 
Edellä olevan johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki 
ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin useampien koirapuistojen jakami-
seksi erillisiin pienten ja isojen koirien alueisiin.” 

 
Aloitteesta on saatu 17.6.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 22. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että koira-
aitauksia pyritään jakamaan uudisrakentamisen ja peruskorjausten yh-
teydessä kahteen osaan taikka rakentamaan kaksi erillistä aitausta. 
Kaikissa viime vuosina rakennetuissa uusissa kohteissa on erilliset ai-
taukset. Eteläisen kantakaupungin alueella on jaetut aitaukset Eiran-
rannassa ja Tervasaaressa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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14 
VT JYRKI LOHEN JA 18 MUUN VALTUUTETUN ALOITE HAKANIEMEN  
METROASEMAN EPÄKUNTOISESTA LIUKUPORTAASTA 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 17 
Khs 2010-1035 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Hakaniemen metroaseman lippuhallista Siltasaarenkadulle johtava liu-
kuporras on ollut epäkunnossa jo vuosia. Asiaa on selitetty sillä, että 
sen korjaus odottaa Hakaniemen torin parkkihallin valmistumista. Ky-
seinen hallihanke on kuitenkin viivästynyt, eikä sen aikataulua tiedetä. 
Metroaseman lippuhallista pääsee kylläkin liukuportaita ylös Siltasaa-
renkadun itäpuolelle. Sieltä siirtyminen Siltasaarenkadulle edellyttää 
raitiotiekiskojen ja ajoväylien ylittämistä. Tilanne on hankala erityisesti 
ikäihmisille. 
 
Ei voida pitää hyväksyttävänä, että rakennuttu liukuporras on vuosi-
kausia korjaamatta ja pois käytöstä.  
 
Allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esittävät, että mainittu porras kor-
jataan viipymättä.” 

 
Aloitteesta on saatu 8.6.2010 liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan 
lausunto, joka on liitteenä 23. 
 
Khs viittaa liikennelaitos-liikelaitoksen lausuntoon ja toteaa, että liuku-
portaan korjaus on tähän saakka odottanut Hakaniemen torikeskus  
-hanketta, jossa torin alle oli tarkoitus rakentaa pysäköintihalli ja kaup-
pakeskus sekä metroasemalle lisätä liiketiloja. Hankkeen toteutuessa 
liukuporras olisi tullut purettavaksi sisäänkäynnin siirron vuoksi, joten 
peruskorjaukseen ei ole ryhdytty. Nyt on käynyt selväksi, että torikes-
kushankkeen toteutuminen lähivuosina on epätodennäköistä. 
 
Liikennelaitos-liikelaitos käynnistää liukuportaan peruskorjauksen kor-
jaustapaselvitykset ja hankinnan. Liukuportaiden uusimisilla on pitkät 
toimitusajat, joten Siltasaarenkadun liukuporras voisi olla käytössä 
vuoden 2011 alkupuolella. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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15 
VT SILVIA MODIGIN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KAUPUNKI- 
PYÖRÄJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON VARMISTAMISESTA 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 19 
Khs 2010-1028 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupungin suunnitelmat kaupunkipyörien saamiseksi kaupunkilaisten 
käyttöön kesäksi 2010 sponsorivaroin epäonnistuivat. Tämä on suuri 
menetys helsinkiläisille. 
 
Kattava kaupunkipyöräverkosto on arvokas lisä kaupungin liikennejär-
jestelyihin. Se palvelee sekä kaupunkilaisia että täällä vierailevia turis-
teja. 
 
Helsingin toimiessa desing-pääkaupunkina 2012 antaisi kattava kau-
punkipyöräverkosto monia mahdollisuuksia tapahtumien löytämiselle ja 
näkymiselle. 
 
Jos tarvittavaa yhteistyötä ei sponsoreiden kanssa löydy, tulee kau-
pungin etsiä muita keinoja toteuttaa kaupunkipyörien käyttö. Monissa 
Euroopan kaupungeissa on eri periaatteilla toimivia hyviä kaupunkipyö-
räjärjestelmiä. 
 
Me valtuutetut esitämme että kaupunki ryhtyy toimiin varmistaakseen 
kaupunkipyöräjärjestelmän saamisen kaupunkilaisten käyttöön kesään 
2011 mennessä.” 
 
Aloitteesta on saatu 8.6.2010 liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan 
ja 21.6.2010 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunnot, jotka 
ovat liitteinä 24 ja 25. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkipyöräjärjes-
telmän kilpailutus vuonna 2009 ei johtanut taloudellisesti toteuttamis-
kelpoiseen tulokseen. Liikennelaitos kuitenkin selvittää edelleen kau-
punkipyöräjärjestelmän toteuttamista yhteistyössä Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän kanssa aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmalla 
tavalla. Uusi palvelu otetaan käyttöön World Design Capital -vuoteen 
2012 mennessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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16 
VT LASSE LIEMOLAN JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TUKKUTORI- 
ALUEEN ASEMASTA KAUPUNGIN ORGANISAATIOSSA 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 21 
Khs 2010-1033 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin Tukkutori on kaupungin pienin hallintokunta, joka hallinnoi 
noin 14 hehtaarin tonttia Sörnäisissä (entisellä teurastamoalueella), 
jonne se siirrettiin Kauppatorilta 1950-luvulla. 
 
Lisäksi tukkutorialueeseen kuuluu Kalasataman alue, noin 4 ha:n mää-
räala, jolla sijaitsee sekä omissa kiinteistöissä että kaupungin omista-
missa tiloissa useita yrityksiä mm. Stadin Panimo, Krunex, Itu Oy, Hel-
singin Kalasavustamo ja Oy Chips Ab. 
 
Asema organisaatiossa 
 
Organisatorisesti Tukkutori on liikepalvelulautakunnan alainen yksikkö. 
90 % alueen tuloista koostuu yrityksille vuokratuista määräaloista, jois-
ta Tukkutori perii yrityksiltä markkinavuokraa. Tukkutori itse maksaa si-
säistä vuokraa kiinteistövirastolle vain 38,5 % käyvästä vuokrasta. 
 
Tonttien ja määräalojen vuokraus kuuluu kiinteistöviraston toimialaan. 
Kiinteistöviraston tilapalvelukeskus hoitaa kaikki kaupungin muut torit. 
Päällekkäisen organisaation tarpeellisuus tulisi ottaa tarkastelun alai-
seksi. 
 
Helsingin Tukkutorin resurssit pienyritysten toimintaedellytysten kehit-
tämiseksi nykyisellään ovat varsin vaatimattomat. 
 
Alueen yritykset tuntevat olonsa epävarmaksi kaupungin kiristyneen ta-
loustilanteen johdosta meneillään olevassa palveluverkon ja organisaa-
tiomuutosten keskellä. 
 
Tieto Tukkutorialueen tulevaisuudesta ja asemasta kaupungin organi-
saatiossa on nyt ajankohtainen kun tarkastelussa ovat samanaikaisesti 
myös kaikki kaupungin hallit ja torit. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus selvittäisi Helsin-
gin Tukkutorin tulevaisuutta ja oman itsenäisen hallintokunnan tarkoi-
tuksenmukaisuutta kaupungin organisaatiossa.” 
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Aloitteesta on saatu 24.6.2010 teknisen palvelun lautakunnan ja 
28.6.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat liittei-
nä 26 ja 27. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginjohtajan 
asettama tilahallinnon organisaation kehittämistä selvittävä työryhmä 
on esittänyt 31.12.2009 raportissaan mm. halli- ja torikauppaan liittyvän 
vuokraustoiminnan tehtävien ja henkilöstön siirtoa kiinteistövirastosta 
Helsingin tukkutorille. Asianomaiset lautakunnat ovat suhtautuneet eh-
dotukseen myönteisesti. Asia on tarkoitus tuoda Kvston käsittelyyn 
syksyn aikana siten, että mahdollinen muutos voitaisiin toteuttaa 
1.1.2011. Myös ruokakulttuurin kehittämisvalintoja selvittäneen työryh-
män esityksen mukaan tukkutorin asemaa ruokakulttuurin keskuksena 
parannettaisiin. Khs on 28.6.2010 hyväksynyt ruokakulttuurityöryhmän 
ehdotukset. 
 
Khs toteaa, että Helsingin tukkutorin säilyttäminen omana yksikkönään 
kaupungin organisaatiossa on perusteltua. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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17 
VT TERHI KOULUMIEHEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SELVITYKSEN  
TEKEMISESTÄ HUUMERIIPPUVAISTEN ERI HOITOMUOTOJEN VAIKUTTA- 
VUUDESTA 
 
Kvsto 20.1.2010, asia 21 
Khs 2010-84 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunkilaiset ovat lähettäneet paljon vetoomuksia päihdekuntoutuji-
en lääkkeettömän yhteisöhoidon kehittämiseksi. Moni on huolissaan 
erityisesti Kalliolan Kiskon klinikan ja pidennetyn myllyhoidon jatkuvuu-
desta. Huolestuneisuutta aiheuttaa pelko siitä, että narkomaanien kun-
nollisen vieroitushoidon sijasta heille annettaan yhä useammin vain 
korvaavaa lääkehoitoa, jota moni hyödyntää jopa osana päihteiden-
käyttöään. 
 
Eri hoitomuotojen vaikuttavuutta ei ole paljon tutkittu Suomessa. Sosi-
aaliviraston mukaan (23.9.2009) korvaushoidosta eli avohoitopainottei-
sesta hoitojärjestelmästä ei ole saatavilla juurikaan tutkimustietoa 
Suomesta, mutta mallille löytyy esikuvia joistakin Euroopan maista, 
USA:sta ja Australiasta. Virasto korostaa, että Käypä Hoito -suosituk-
sen mukaan opioidiriippuvaisten korvaushoito on ainoa huumeriippu-
vuuksien hoitomuoto, jonka vaikuttavuudesta on kiistaton näyttö. Kor-
vaushoito parantaa viraston mukaan merkittävästi hoidossa pysymistä, 
vähentää rikollisuutta, laittomien huumeiden käyttöä, infektioriskikäyt-
täytymistä ja kuolleisuutta. 
 
Viraston hoitolinjauksesta esitetään kuitenkin jatkuvasti eriäviä mielipi-
teitä. Osa alan työntekijöistä kannattaa ehdottomasti lääkkeetöntä vie-
roitushoitoa korvaushoidon sijasta. Sen vuoksi esitän, että kaupunki to-
teuttaisi itse tai osallistuisi yhteistyökumppanin kanssa selvityksen, jos-
sa selvitetään huumeriippuvaisten eri hoitomuotojen vaikuttavuutta 
Suomessa. Siten päihderiippuvaisia voidaan hoitaa jatkossa entistä tu-
loksellisemmin ja kustannustehokkaammin.”  
 
Aloitteesta on saatu 21.4.2010 terveyslautakunnan, 6.5.2010 sosiaali-
lautakunnan ja 17.5.2010 tietokeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 
28–30. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että sosiaalivi-
rasto on yhteistyössä Kalliolan setlementin ja A-klinikkasäätiön kanssa 
kehittämässä uutta lääkkeetöntä hoitomallia. Vuonna 2010 lääkkeetön-
tä huumehoitoa ei olla vähentämässä vuoden 2009 tasosta. 
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Eri hoitovaihtoehtoihin motivoituneiden asiakkaiden määrä ja lähtöti-
lanne motivaation suhteen vaihtelevat paljon. Huumehoitojen vaikutta-
vuutta on vaikea verrata keskenään. Paras näyttö saataisiin satunnais-
tetusta ja kontrolloidusta tutkimuksesta.   
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka on alan sektoritutkimuslai-
tos, ei ole tällä hetkellä käynnistämässä huumehoitojen vaikuttavuu-
teen kohdistuvaa tutkimusta. Khs pitää perusteltuna sosiaalilautakun-
nan näkemystä, että Helsingin kaupunki osallistuisi kumppanina tällai-
seen selvitykseen, mikäli THL käynnistää selvityksen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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18 
VT KATI PELTOLAN JA 24 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SELVITYKSEN  
TEKEMISESTÄ KOTIHOIDON MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN TARPEESTA  
JA VANHUSTEN KUNTOUTTAVASTA HOIDOSTA 
 
Kvsto 20.1.2010, asia 22 
Khs 2010-82 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Terveyskeskus suunnittelee Suursuon kuntoutussairaalaan uutta psy-
kogeriatrista osastoa, joka parantaisi vanhojen ihmisten mielenterveys-
ongelmien selvittämistä ja hoitoa. HUS:in vanhuspsykiatria suuntaa nyt 
voimavaransa ensisijaisesti uusien psykoosien ja affektihäiriöiden tut-
kimiseen ja hoitoon. Vanhusten masennuksen selvittämiseen ja hoitoon 
ei ole tarpeeksi työvoimaa kaupungin omassakaan psykiatrian yksikös-
sä. 
 
Suomalaista vanhustenhoitoa vaivaa edelleen ylilääkitys, vaikka sitä 
yritetään purkaa. Masentuneet ja muista mielenterveyden häiriöistä 
kärsivät tarvitsevat nykyistä selvästi enemmän henkilökohtaista huo-
lenpitoa ja myös lääkityksen perusteellista suunnittelua ja jatkuvaa ar-
viointia. Terveyskeskuksen kotihoidon lääkäreiden ja kotihoidon yksi-
kön erillisten mielenterveystyöryhmien pitäisi pystyä tarjoamaan nykyis-
tä kiinteämpää ja monipuolisempaa palvelua sekä tavallisissa asun-
noissa että palvelutaloissa eläville. 
 
Ehdotamme, että sosiaali- ja terveysvirastot tekisivät selvityksen siitä, 
paljonko kotihoidon mielenterveyskuntoutuksen tarpeessa olevia Hel-
singissä on ja millä mielenterveyskotihoidon ja muiden tarvittavien tuki-
en voimavaroilla kotona tai palvelutaloissa asuvien vanhusten kuntout-
tava hoito pystyttäisiin toteuttamaan hyvin.”  
 
Aloitteesta on saatu 21.4.2010 terveyslautakunnan ja 6.5.2010 sosiaali-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 31 ja 32. 
 
Khs viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että noin viidesosalla 
ikäihmisistä on mielenterveysongelmia. Mielenterveyshäiriöt ovat sa-
moja kuin nuoremmilla aikuisilla, mutta vanhusikäisten hoidossa on 
otettava huomioon heille tavallinen muu sairastaminen ja siihen liittyvä 
lääkehoito sekä vanhimmissa ikäryhmissä yleistyvät muistisairaudet.  
Masennus ja ahdistuneisuus ovat suhteellisen yleisiä, sillä hoitoa edel-
lyttävää masennusta on 10–15 %:lla yli 65-vuotiaista. Vakavaa psy-
koottistasoista masennusta on noin 1–3 %:lla. Vanhusikäisten psykoo-
sit ovat melko harvinaisia, mutta suurten ikäluokkien vanhetessa myös 
psykoosisairauksista kärsivien määrä lisääntyy huomattavasti. Muisti-
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sairauksiin kuten Alzheimerin tautiin, liittyy usein psyykkisiä oireita ku-
ten masennusta, epärealistista epäluuloisuutta ja varsin usein ns. käy-
tösoireita, kuten kiihtymystä tai aggressiivisuutta. Päihdeongelmat näyt-
tävät olevan merkittävästi yleistymässä iäkkäiden keskuudessa. 
 
Helsingissä pyritään noudattamaan porrasteista hoitomallia. Sen mu-
kaan iäkkäät henkilöt, joilla ei ole mielenterveyden häiriöitä tai joilla on 
niihin riski, mutta ei oireita, hyötyvät yleisestä terveyden edistämisestä 
ja ehkäisevistä palveluista. Lievistä tai keskivaikeista mielenterveyshäi-
riöistä kärsiville apua tarjotaan perusterveydenhuollon kautta siten, että 
hoitavalla henkilöllä on mahdollisuus konsultoida psykiatrian asiantunti-
jaa. Komplisoituneita keskivaikeita mielenterveyshäiriöitä sairastavien 
hoidossa tavoitteena on rakentaa konsultaatioapua ja hoitoa antavia 
moniammatillisia työryhmiä, jotka tarpeen mukaan myös liikkuvat poti-
laan luokse. Vakavimmista häiriöistä kärsivät vanhukset tarvitsevat 
akuuttia osastotutkimusta ja -hoitoa ja osa heistä myös pitempiaikaista 
psykiatrista tukea tarjoavaa hoitopaikkaa.  

 
Sosiaaliviraston vanhusten sosiaali- ja lähityön painopistealueena on 
syrjäytymisvaarassa olevien ja yksinäisten ikääntyneiden aktiivinen et-
siminen. Yksilöllistä palvelutarpeiden kartoitusta ja neuvontaa tehdään 
ikäihmisten hyvinvointia tukevilla kotikäynneillä (ent. ehkäisevä koti-
käynti), joita tarjotaan vuosittain kaikille 75 vuotta täyttäville, jotka eivät 
ennestään ole palvelujen piirissä. Lakisääteiset palvelutarpeen arvioin-
tikäynnit tehdään 75 vuotta täyttäneiden luo. Nämä toteutetaan sosiaa-
liviraston tai terveyskeskuksen työntekijän toimesta tai heidän yhteis-
käyntinään ja käyntejä on vuosittain n. 600. 
 
Kotihoidossa palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelman laatimi-
seen sisältyy asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen arviointi, joka sisäl-
tää myös mielenterveydelliset kysymykset. Palveluista vastaa mo-
niammatillinen tiimi. Kotihoidon 24 lääkäristä 8 on geriatreja, joiden 
koulutukseen sisältyy vanhuspsykiatrinen osuus. Tarvittaessa lääkärit 
konsultoivat vanhuspsykiatrian erityisasiantuntijoita. Kotihoidon mielen-
terveysosaamista vahvistaa myös viisi alueellista mielenterveystiimiä. 
Vuonna 2009 mielenterveystiimien asiakkaista 119 oli vähintään 75-
vuotiaita ja käyntejä tehtiin yhteensä 860 (7,2 käyntiä/asiakas). 
 
Terveyskeskuksessa on kehitetty kotihoidon asiakkaina kotona tai pal-
velutaloissa asuvien lääkehoitoon toimintatavat, joilla pyritään estä-
mään haitallinen monilääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutuk-
set. Kotihoidossa ja sosiaaliviraston omassa palveluasumisessa on li-
säksi käytössä hoidon laadun arviointimenetelmä RAI (Resident As-
sessment Instrument), jolla voidaan seurata esimerkiksi lääkehoidon 
toteutumista. Tulosten perusteella kehitys on ollut myönteistä.  
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Kaupunginsairaalaan 1.1.2010 liitetyssä Suursuon sairaalassa kehite-
tään psykogeriatrista arviointia ja hoitoa. Jo saatujen alkuvuoden ko-
kemusten perusteella siellä voidaan esimerkiksi jatkokuntouttaa ja arvi-
oida potilaita, joita ei pystytty kotiuttamaan heti HUSin vanhuspsykiatri-
an vuodeosastohoidon jälkeen. Näin on voitu toteuttaa onnistuneita ko-
tiutuksia ja siirtoja kevyemmille hoitotasoille. Jatkossa sairaala tulee te-
kemään läheistä yhteistyötä HUSin vanhuspsykiatrian ja terveyskes-
kuksen psykiatriaosaston kanssa.  
 
Khs toteaa, että iäkkäiden mielenterveysongelmien esiintyvyydestä ja 
suositeltavista hoitolinjoista on saatavilla tutkimuksellista ja tilastollista 
tietoa, joten erillisen selvityksen tekeminen ei ole tarpeellista. Palvelu-
jen jatkuva kehittäminen toimijoiden yhteistyönä on kuitenkin tärkeää. 
Erityisesti tulee panostaa ikääntyneiden mielenterveysongelmien var-
haiseen tunnistamiseen ja hoidon saatavuuteen. Kaikissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimipisteissä tulee iäkkäitä henkilöitä kohdattaessa 
kiinnittää huomiota heidän mahdollisiin mielenterveysongelmiinsa ja 
tarjota asianmukainen hoito tai ohjaus hoidon piiriin.  
 
Nykyisen palvelujärjestelmän toimivuutta ja työnjakoa tulee arvioida ja 
kehittää jo suunnitellusti ns. hoitoketjuyhteistyössä terveyskeskuksen 
eri osastojen, sosiaalitoimen vanhuspalvelujen ja HUSin vanhuspsy-
kiatrian yksikön yhteistyönä.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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19 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON ALOITE KULJETUSPALVELUIDEN LAADUN  
PARANTAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 64 
Khs 2010-475 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin kuljetuspalveluissa on ilmennyt vakavia puutteita. 
Taksien odotusajat ovat pitkiä ja etenkin aamuisin taksia on vaikea 
saada. Pitkät odotusajat hankaloittavat elämän suunnittelua ja asioiden 
hoitamista. Talvella kovilla pakkasilla pitkät odotusajat ovat myös ter-
veydelle vaarallisia. 
 
Ehdot kuljetuspalveluiden käytölle ovat vammaisten ja eri tavoilla liikun-
tarajoitteisten henkilöiden näkökulmasta liian tiukat. Joustamattomuus 
siinä, miten sääntöjä käytännössä tulkitaan, aiheuttaa palveluiden käyt-
täjille kohtuuttomia tilanteita ja rajoittaa mahdollisuutta liikkua ja viettää 
mielekästä ja aktiivista elämää. 
 
Esimerkiksi kuukausittaisiin matkamääriin voi hakea joustoa, mutta yli-
määräisten matkojen saaminen on käytännössä vaikeaa. Vaikeavam-
maisten mahdollisuuksia saada lupa taksin tilaamiseen taksitolpalta on 
Helsingin matkapalvelun aikana heikennetty. 
 
Monille vammaisille joukkoliikennevälineet eivät ole toimiva vaihtoehto. 
Esimerkiksi pyörätuolin kanssa on raitiovaunuissa edelleen vaikea kul-
kea, etenkin lumisena aikana. 
 
Asiakaskyselyn antama kuva tilanteesta on todennäköisesti todellisuut-
ta kauniimpi. Sosiaaliviraston aikuispalveluiden muutoksenhakujaosto 
käsittelee vain valituksia, joiden tekemiseen palveluiden käyttäjillä on 
ollut voimavaroja. Iso osa epäkohdista jää näin ollen tulematta viran-
omaisten ja luottamushenkilöiden tietoon ja käsittelemättä. 
 
Tämänhetkiset käytännöt ovat vammaisten liikkumista rajoittavia. He-
rää kysymys, toteutuvatko vammaisten perusoikeudet enää? 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki 
 
1 käynnistää välittömästi selvityksen kuljetuspalveluiden 

epäkohdista; 
2 ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin siltä osin kuin nykyisissä 

kuljetuspalveluita koskevissa säännöissä ja rajoituksissa 
on muutostarpeita, jotta vammaisten henkilöiden oikeus-
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turva ja mahdollisuus hyvään elämään toteutuisi nykyistä 
paremmin; 

3 järjestää jatkuvan seurannan kuljetuspalveluiden toimivuu-
desta.” 

 
Aloitteesta on saatu 19.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 33. 
 
Khs viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että vammaispal-
velulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja tehdään Helsingissä 
vuosittain yhteensä noin 480 000 kappaletta. Palmia on vastannut 
1.7.2009 lukien matkojen yhdistely- ja välityspalvelusta (matkapalvelu-
keskus). Palveluehtoihin ei tehty muutoksia matkapalvelukeskuksen 
siirtyessä Palmialle. 
 
Kuljetuspalvelujen laatua ja toimivuutta seurataan jatkuvasti mm. asia-
kaspalautteen ja -kyselyiden avulla. Kokonaistyytyväisyys kuljetuspal-
veluihin on kasvanut joka vuosi. Vuonna 2008 erittäin tai melko tyyty-
väisiä oli 88,6 % vastanneista. Eri asiakasryhmien välillä on eroja, tyy-
tyväisimpiä ovat iäkkäät asiakkaat. 
 
Sosiaalivirasto on yhdessä Palmian kanssa parantanut kuljetuspalvelu-
jen laatua mm. lisäämällä ajoneuvojen määrää ja kehittämällä matkojen 
tilauspalvelua. Palvelun laatua seurataan kuukausittaisen raportoinnin 
avulla. 
 
Khs yhtyy sosiaalilautakunnan näkemykseen, että kuljetuspalvelujen 
seuranta on järjestetty riittävällä tavalla ja ettei kuljetuspalvelujen to-
teuttamistapa vaaranna vammaisten kuntalaisten perusoikeuksia. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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20 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE LASTEN  
KORVIEN ENNALTAEHKÄISEVÄSTÄ HOIDOSTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 65 
Khs 2010-454 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Pienten lasten korvatulehdukset ovat yleisin pienten lasten sairaus. 
Johtuen korvakäytävän ahtautuneesta tilasta, jolloin tulehduksia pää-
see syntymään. Tähän on kaksi hoitoa, joista penisilliinikierre ei ole hy-
vä ratkaisu pienelle lapselle. 
 
Toinen, parempi vaihtoehto on korvien niin sanottu putkitus, eli korva-
käytävään asennetaan putket. 
 
Nyt kyseiseen hoitoon määrätään vain lähetteellä ja sen jälkeen itse 
operaatiota saa odottaa kuukausia. 
 
Pikkulapsen särkevä korva valvottaa vanhempia ja aiheuttaa poissaolo-
ja työpaikalta. 
 
Me allekirjoittaneet toivomme Helsingin terveydenhuollon kiinnittävän ja 
panostavan huomionsa pienten lasten korvien ennaltaehkäisevään tut-
kimukseen ja hoitoon. Toivomme myös, että pienten lasten tulehtuneet 
korvat saisivat ajoissa hoidon edellä mainitulla, jälkimmäisellä tavalla.” 
 
Aloitteesta on saatu 12.5.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 34. 
 
Khs viittaa annettuun lausuntoon ja toteaa, että tärykalvon ilmastointi-
putkilla on jonkin verran välikorvatulehduksia ehkäisevää vaikutusta. 
Tämän lisäksi putkitus helpottaa toistuvien tulehdusten diagnostiikkaa, 
ja se saattaa lievittää korvaperäisiä oireita ja parantaa kuuloa tulehduk-
sen yhteydessä. Sosiaali- ja terveysministeriön laatimissa kiireettömän 
hoidon perusteissa todetaan lasten toistuvan tai pitkäaikaisen välikor-
van kiireettömän leikkaushoidon perusteista mm. seuraavaa: 
 
Leikkaushoidon aiheellisuus perustuu aina yksilölliseen arvioon. Kii-
reettömän leikkaushoidon edellytyksenä tulee olla jompikumpi näistä ti-
lanteista: 
   
1 Lääkärin toteama äkillinen välikorvatulehdus yli kolme ker-

taa kuuden kuukauden tai yli neljä kertaa vuoden aikana.  
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2 Hoidosta huolimatta välikorvassa on eritettä yhtäjaksoisesti 
yli kaksi kuukautta.  

 
Kuten edellä olevasta käy ilmi, lapsen välikorvatulehdusta ei yleensä 
tule hoitaa putkituksella. Kun leikkaushoidon tarve on olemassa, poti-
laat hoidetaan HYKSissä. Maaliskuussa 2010 kitarisa/putket -jonossa 
oli 67 potilasta, joista 66 potilaan aika oli kolmen kuukauden sisällä eli 
potilaat saivat hoidon hoitotakuun määräajan puitteissa. Keskimääräi-
nen odotusaika oli n. 70 päivää. 
 
Ylähengitysteiden virusinfektio on merkittävin välikorvatulehduksen ris-
kitekijä ja näin ollen kaikki keinot, joilla lasten sairastumista ylähengi-
tystieinfektioon pystytään vähentämään, todennäköisesti vähentävät 
myös sen komplikaationa ilmaantuvia välikorvatulehduksia. Muita riski-
tekijöitä ovat nuori ikä, päiväkoti- tai perhepäivähoito, vähintään yksi si-
sarus, perinnöllinen alttius (immunogiset tekijät ja nenänielun raken-
teellinen ahtaus), altistuminen tupakansavulle, tutin käyttö ja rintaruo-
kinnan puuttuminen tai sen lyhyt kesto. Em. riskitekijöistä voidaan vai-
kuttaa päivähoitomuotoon, tupakansavulle altistumiseen, tutin käyttöön 
ja imetykseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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21 
VT YRJÖ HAKASEN JA 5 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KULTTUURI- 
TEHDAS KORJAAMON AVUSTUKSISTA 
 
Kvsto 20.1.2010, asia 24 
Khs 2010-87 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupunki tukee Kulttuuritehdas Korjaamoa tänä vuonna toi-
minta-avustuksilla yhteensä 113 000 eurolla, vuokratukena 6 880 eurol-
la kuukaudessa, maksuttomilla valo- ja äänilaitteilla ja katsomolla sekä 
välillisesti muillakin tavoin. 
 
Korjaamon yksi halli toimii toimistohotellina, erään yrittäjän lehtien toi-
mitustiloina sekä ravintolatilana. Kulttuuritehdas Korjaamolla on enem-
män henkilökuntaa kuin yleensä kulttuurikeskuksen taloilla. Yritys vuok-
raa osaa Korjaamon tiloista edelleen. Kaupunki ei saa tiloissa järjeste-
tyistä tapahtumista tuloja. Tällaiseen kaupallisen toiminnan tukemi-
seen, etenkin kun se on jatkuvaa, liittyy monia ongelmia kaupungin roo-
lia ajatellen. 
 
On esitetty arvioita, joiden mukaan kaupungin omana toimintana Kor-
jaamolla voitaisiin tuottaa itse tai vuokrata tilat vuodessa noin 250 tilai-
suudelle noin 200 000 eurolla vuodessa. Kun toiminta tapahtuisi kau-
pungin omana tuotantona tai itse suoraan tiloja vuokraten, kaupunki 
saisi tapahtumista lippu- ja vuokratuloja selvästi tätä enemmän (esi-
merkiksi 2 000 e vuokra x 100 iltaa ja lipputulot 20 e x 200 kävijää x 
150 iltaa = 600 000 e). 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus selvittää, mitä 
toiminnan järjestäminen Korjaamon tiloissa kaupungin omana, esimer-
kiksi kulttuurikeskuksen järjestämänä maksaisi, ja paljonko kaupungille 
kertyisi omana tuotantona järjestetyllä toiminnalle tuloja.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.5.2010 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 35. 
 
Khs toteaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon viitaten, että 
Kulttuuritehdas Korjaamo Oyon perustanut omalla konseptillaan toimi-
van kulttuurikeskuksen, joka sijaitsee kahdessa kaupungin omistamas-
sa kiinteistössä Helsingin Taka-Töölössä.  Kulttuuritehdas Korjaamo 
Oy vastaa kulttuurikeskuksen toiminnasta, jonka periaatteista on sovittu 
osapuolten välisessä yhteistyösopimuksessa, joka on voimassa vuo-
den 2018 loppuun asti. 
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Kulttuuritehdas Korjaamo mahdollistaa kiinteistön uudenlaisen poikki-
kulttuurillisen ja monimuotoisen näyttely- ja tapahtumakeskuksen to-
teuttamisen. Hanke edistää hallintokuntien välistä yhteistyötä ja on uu-
denlainen julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyön muoto. Yhtiö 
vastaa Korjaamon toiminnasta ja kantaa siitä taloudellisen vastuun ja 
riskit, kaupunginmuseo vastaa Raitioliikennemuseon perusnäyttelystä, 
jonka operointitehtäviä Korjaamo Oy hoitaa. Osapuolet kehittävät kes-
kuksen tarjontaa yhteisen ohjausryhmän kautta, yhtiö toimittaa kau-
pungille tilinpäätöstietonsa ja on sitoutunut kävijämäärien seurantaan 
sekä muun asiakaspalautteen järjestämiseen.   
 
Kulttuuritehdas Korjaamolla on Helsingissä poikkeuksellinen kansain-
välinen kulttuurikeskus, joka toimii monialaisesti teatterin, musiikin, ku-
vataiteen ja kulttuurikeskustelujen alueilla.   
 
Kulttuuritehdas Korjaamo vastaa ohjelmatoiminnan suunnittelusta ja to-
teuttamisesta, kiinteistöjen hoidosta ja markkinoinnista. Korjaamolla oli 
vuonna 2009 yhteensä noin 280 kulttuuritapahtumaa  –  konsertteja, 
teatteriesityksiä ja keskusteluja – sekä 20 taidenäyttelyä. Vuoden aika-
na kävijöitä oli n. 110 000, joista n. 30 000 oli lipun ostaneita. 
  
Vuonna 2010 kulttuurikeskuksen kautta kiinteistövirastolle ohjautui 
yhteensä 83 304 € sopimuksen mukaisena lisävuokrana sekä 
Korjaamolle seuraavina avustuksina: 60 000 euroa toiminta-avustusta, 
23 000 € muuta tukea ja 30 000 € erillistukea Stage-festivaalille. 
 
Kaupunki hankki vuoden 2008 lopulla omistukseensa myös tilaan 
kuuluvan tekniikan, 480 000 eurolla, joka oli 180 000 euroa 
kilpailutettua hankintahintaa alhaisempi hinta. Tehdyn ostosopimuksen 
mukaan yrityksen maksama tilavuokra sisältää oikeuden käyttää 
laitteita. Kaikki huolto- ja ylläpitokustannukset ovat näiltä osin Korjaamo 
Oy:n vastuulla. Kaupungin edun kannalta kiinteistön omistajana on, 
että kulttuuritarkoitukseen korjatut tilat muodostavat käyttökelpoisen 
kokonaisuuden. 
 
Korjaamo maksaa kaupungille suojelluista ja käyttörajoitetuista tiloista 
vuokraa 186 000 euroa vuodessa (2010). Korjaamo on maksanut kau-
pungille vuokria käynnistymisvuodesta 2004 alkaen, yhteensä n. 1 050 
000 euroa.  

 
Valtuustoaloitteessa  esitetyt laskentamallit Korjaamon mahdollisista 
kassavirroista eivät perustu todelliseen kokonaiskuvaan kustannuksista 
ja toiminnan lähtökohdista.  
 
Mikäli kulttuurikeskus operoisi tiloja, vuokrakustannus tulisi ottaa huo-
mioon. Toiseksi erilaisten esitysten järjestämiseen liittyy huomattavasti 
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erilaisia kuluja, ennen kuin tapahtuman nettotuottoa voidaan arvioida. 
Tällaisiin kuluja ovat tilavuokran lisäksi kiinteistön kaikki hoitokulut, tuo-
tantohenkilöstön kulut, tapahtumien kulut taiteilijoille maksettavine 
palkkioineen, tekniset kulut, viestinnän ja markkinoinnin kulut sekä 
muut tapahtumatoimintaan liittyvät kulut.  
 
Kaupungin käytössä olevien tilinpäätöstietojen mukaan Kulttuuritehdas 
Korjaamo Oy on nykymuodossaan ollut voimakkaasti alijäämäistä toi-
mintaa, eikä se ole näin ollen tuottanut taloudellista lisäarvoa. Lisäksi 
keskus on saanut harkinnanvaraisia tukia säätiöiltä ja opetusministeri-
öltä. Tällaisten tukien saaminen kunnan operoimaan toimintaan ei ole 
itsestäänselvyys, mutta hyödyttää nykymuodossaan helsinkiläisiä kult-
tuuripalvelujen käyttäjiä. 
 
Yksityinen taho on tukenut kulttuurikeskuksen toimintaa monin verroin 
kaupungin panostusta enemmän. Korjaamo ilmoittaa sijoittaneensa itse 
kulttuurikeskukseen lähes 2,5 miljoonaa euroa, joista noin 1 miljoonaa 
euroa gallerioihin, kahvilaan, kalusteisiin, valaistukseen ja tekniikkaan 
ja noin 1,5 miljoonaa euroa toiminnan käynnistämiseen ja kehittämi-
seen. 
 
Helsingin Kulttuurikeskuksella ei ole käytössään keskuksen mahdolli-
seen operoimiseen tarvittavia määrärahoja. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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22 
VT PÄIVI LIPPOSEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN ALOITE NOLLATOLERANSSI- 
OHJELMAN PERUSTAMISESTA TYÖPAIKKAKIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 30 
Khs 2010-178 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin on tärkeätä kehittää mainettaan hyvänä työnantajana, sillä 
kilpailu pätevästä ja sitoutuneesta työvoimasta tulee kiristymään. Työ-
paikkakiusaaminen on suuri ongelma työyhteisöissä. Tästä antoi viittei-
tä myös Helsingin kaupungin työntekijöille suunnattu kysely. Olisi tär-
keätä käynnistää nollatoleranssiohjelma työpaikkakiusaamista kohtaan. 
Tämä edellyttää erityisesti kaupungin työsuojeluvaltuutetun velvoitta-
mista omalla vastuualueellaan erityisesti perehtymään työpaikka-
kiusaamisen kitkemiseen ja ehkäisyyn. 
 
Me valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus selvittäisi mahdollisuu-
den perustaa nollatoleranssiohjelma työpaikkakiusaamisen ehkäisemi-
seksi ja kitkemiseksi kaupungin työpaikoilla. Esitämme myös, että teh-
tävä annettaisiin työsuojeluvaltuutetun vastuulle.” 
 
Aloitteesta on saatu 30.4.2010 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 36. 
 
Khs viittaa annettuun henkilöstökeskuksen lausuntoon ja toteaa, että 
yhdenkään työntekijän ei tule kokea olevansa kiusattu tai syrjitty. Nolla-
toleranssi on  periaate, jonka mukaan kaupunki toimii työpaikka-
kiusaamisen suhteen. 
 
Helsingin kaupungilla on ajantasaiset ohjeet ja määräykset työyhtei-
sössä esiintyvien ristiriitatilanteiden varalle. Toimintaohjetta henkisen 
väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi ollaan päivit-
tämässä ja uudistamassa siten, että henkilöstökeskus yhdessä työter-
veyslaitoksen asiantuntijan kanssa kirjoittaa uuden toimintaohjeen ja 
laatii kirjasen koko kaupungin henkilöstön käyttöön.  
 
Ensisijaisesti työyhteisöristiriidat tulisi hoitaa työpaikalla. Mikäli se ei 
onnistu, voidaan hakea ulkopuolista apua. Vastuu asiassa on esimie-
hellä. Esimiesten koulutuksessa vastuukysymykset ovat tärkeä osa-
alue. Kaupungilla on myös asiantuntijaryhmä, mikäli ristiriitatilanteita ei 
saada ratkaistuksi omassa työyhteisössä.  
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Henkilöstökeskus järjestää syksyllä 2010 työsuojeluvaltuutetuille ja  
-päälliköille työyhteisöjen konfliktitilanteiden ennaltaehkäisy- ja sovitte-
luvalmennusta.  
 
Kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun nollatoleranssiohjelma on kan-
natettava ja sitä on tarkoitus työstää kaupungin työsuojeluneuvottelu-
kunnassa ja muussa työhyvinvointityössä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36054) 
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23 
VT PÄIVI LIPPOSEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN ALOITE MAAHANMUUTTAJIEN  
SUOMENKIELEN OPINTOJEN AKTIVOIMISESTA 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 31 
Khs 2010-179 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Maahanmuuttajien syrjäytyminen on vakava ongelma. Kielitaito on 
keskeinen tekijä sopeutumisessa ja työnsaannissa uudessa kotimaas-
sa. Maahanmuuttajat tulisi heti aktivoida kieliopintojen pariin, jossa ta-
voitellaan hyvää suomen taitoa. Kielitaito edesauttaa työllistymistä ja 
vastuunottoa itsestään ja perheestä. Kaupungin tulisi myös varmistaa 
riittävät resurssit maahanmuuttajien suomen opetukseen. 
 
Me valtuutetut esitämme, että kaupunki selvittäisi mahdollisuuden akti-
voida nopeammin ja tiiviimmin maahanmuuttaja suomen opintojen pa-
riin.” 
 
Aloitteesta on saatu 14.4.2010 ruotsinkielisen työväenopiston johto-
kunnan, 22.4.2010 opetuslautakunnan, 23.4.2010 suomenkielisen työ-
väenopiston johtokunnan, 27.4.2010 sosiaalilautakunnan ja 30.4.2010 
henkilöstökeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 37–41. 

 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin  toteaa aluksi, että  maahanmuuttaji-
en taustat ja ja elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia. Tämän vuoksi tarvi-
taan monipuolista kielikoulutustarjontaa. Pääkauaunkiseudun sivistys-
toimen johdon yhteistyöryhmä mm. koordinoi  osaltaan pääkaupunnki-
seudun maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten suomenkielen (S2- kieli) 
opetuksen järjestämistä. Pääkaupunkiseudun aiesopimus maahan-
muuttajien työllistymisen edistämiseksi allekirjoitettiin joulukuussa 
2009.  Sopimuksen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa maahanmuut-
tajien kotoutumista ja työllistymistä TE-toimistojen ja kuntien yhteisin 
toimenpitein.  
 
Työhallinto on vastuussa aikuisten maahanmuuttajien suomen tai ruot-
sin kielen opetuksesta osana työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta. 
Työvoimapoliittisen kieli- ja kotoutumiskoulutuksen tarjonta tulee saat-
taa kysyntää vastaavalle tasolle turvaamalla sille riittävä rahoitus valti-
on talousarviossa. Näin työttömien maahanmuuttajien ohjautuminen 
koulutuksen kautta työmarkkinoille tehostuisi. Kaupungin tarjoamasta 
koulutuksesta vapautuisi vastaavasti paikkoja niille, jotka ovat töissä tai 
työmarkkinoiden ulkopuolella, mutta suomen kielen opetuksen tarpees-
sa. 
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Henkilöstökeskus koordinoi työllisyysmäärärahoin toteutettavia suomen 
tai ruotsin kielen koulutuksia maahanmuuttajataustaisille henkilölle, jot-
ka ovat kaupungin työllisyydenhoidon palvelujen piirissä. Koulutusta 
järjestetään kaupungin virastoissa ja liikelaitoksissa työskenteleville tai 
harjoitteleville maahanmuuttajille. Henkilöstökeskus vastaa vuonna 
2008 käynnistyneestä ”Ammatillisen suomen kielen kehittämiskokonai-
suus” (ASKI) -hankkeesta. Hanke tuottaa arviointi-, testaus- ja koulu-
tusmenetelmiä maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ammatillisen 
suomen kielen taidon parantamiseksi.  
 
Maahanmuuttajien nopea ja tiivis aktivointi suomen kielen opintojen pa-
riin on tärkeätä ja edistää kotoutumista. Haasteena on se, etteivät ai-
kuisten maahanmuuttajien tarpeet ja oikea kurssi aina kohtaa. Maa-
hanmuuttajien määrä ja hakeutuminen suomi toisena kielenä (S2) ope-
tukseen ovat kasvaneet huomattavasti parin viimeisen vuoden aikana. 
Hyvä kielitaito on työuralla etenemisen keskeinen edellytys. Jotta maa-
hanmuuttajat ohjautuisivat mahdollisimman nopeasti tarkoituksenmu-
kaiseen suomen kielen koulutukseen, tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri vi-
ranomaisten kesken. 

 
Opetusvirasto järjestää aikuislukiossa vuosittain noin tuhannelle maa-
hanmuuttajalle eritasoisia suomen kielen kursseja. Jatkossa määrära-
hoja suunnataan myös suomen kielen opintojen ja ammattiopintojen in-
tegroimiseen. Myös ostopalveluna hankittavaa suomen kielen koulutus-
ta järjestetään. Ammatillisissa oppilaitoksissa järjestetään maahan-
muuttajille ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta ja 
keväällä 2010 alkoi ko. koulutus aikuiskoulutuksena toteutettavana. 
Opetusvirasto hallinnoi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa projek-
tia ”Suomen kielen opetukseen ohjaaminen”. Hankkeessa kehitetään 
ohjauksen malleja ja ilmoittautumiskäytänteitä, jotta maahanmuuttaja-
taustaiset asiakkaat pääsisivät tarkoituksenmukaisille kursseille nope-
asti. Opetushallituksen myöntämällä määrärahalla on kehitetty luku- ja 
kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutusta yhteistyössä kol-
mannen sektorin kanssa. Opetusvirasto koordinoi kaupunkitasoista 
suomi toisena kielenä -opetustarjontaa kaupungin maahanmuuttaja-
strategian mukaisesti. 
 
Suomenkielinen työväenopisto on painottanut viime vuosina suomen 
kielen opetusta oman opetustuntimääränsä sisällä, mutta sitä ei voida 
enää jatkaa, koska muut oppiaineet kärsisivät siitä liikaa. Työväenopis-
to toivoo muilta hallintokunnilta, kolmannelta sektorilta ja valtiolta pa-
nostusta yhteistyöhankkeisiin. Suomen kielen kurssit muodostavat 
oleellisen osan maahanmuuttajille suunnatusta opetuksesta, jota on al-
keiskursseista erityiskursseihin.  
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Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin suomen ja ruotsin 
kielen opetuksen resursseja kohdennetaan etenkin niille maahanmuut-
tajille, joiden ei ole mahdollista päästä työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
tuksen piiriin, kuten lapsiaan kotona hoitavat kotiäidit, ja että koulutus 
luodaan vastaamaan em. ryhmien tarpeita. Helsingin kaupungilla on 
meneillään kaksi hanketta, joissa kehitetään suomen kielen kurssitiedo-
tusta (Infopankin Neo-Selma-projekti) ja kielikoulutukseen ohjausta 
(em. opetusviraston Suomen kielen opetukseen ohjaamisen kehittä-
misprojekti). Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan on tärkeää tur-
vata riittävät resurssit paitsi suomen ja ruotsin kielen opetukseen myös 
varmistaa sosiaalisen vahvistamisen periaatteeseen nojautuvan sosi-
aalityön mukana olo maahanmuuttajien kotouttamisessa. 

 
Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimes-
ta on käynnistetty poikkihallinnollinen työryhmä, jonka tehtävänä oli 
tehdä esitys maahanmuuttajataustaisten, lapsiaan kotona hoitavien ai-
kuisten suomen/ruotsin kielen opetuksen järjestämisestä. Työryhmän 
loppuraportti on lausuntokierroksella 31.8.2010 saakka. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36054) 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 47  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 30.8.2010  
  
  
 

 

24 
VT PÄIVI LIPPOSEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KOULUJEN NOLLA- 
TOLERANSSIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISESTÄ KOULUKIUSAAMISTA  
VASTAAN 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 32 
Khs 2010-180 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kouluissa ilmenee yhä enemmän väkivaltaa oppilaiden parissa ja kes-
ken. Opettajien ei ole aina helppo tunnistaa tai puuttua koulukiusaami-
seen. Osa kiusaamisesta tapahtuu myös koulumatkalla tai koulupäivän 
jälkeen. Olisi tärkeätä, että Helsingin kouluissa käynnistettäisiin nollato-
leranssiohjelma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. 
 
Me valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus selvittää kuinka kau-
pungin kouluissa voidaan käynnistää nollatoleranssiohjelma koulu-
kiusaamista vastaan.” 

 
Aloitteesta on saatu 11.5.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 42. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon, jossa todetaan mm., että perusopetus-
lain  mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskelu-
ympäristöön ja  aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella on 
oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. 
 
Helsingin kaupungin peruskoulujen yhteisen arvopohjan mukaan kou-
luissa ei sallita minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää tai rasismia, ja kou-
luissa edistetään tasa-arvoa, kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja pide-
tään yhdessä huolta ystävällisestä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hy-
vinvoinnista (Perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiset linja-
ukset 1.8.2005). Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman 
(2007) mukaan toimintaympäristön tulee olla fyysisesti ja henkisesti 
turvallinen. 
 
Ko. linjausten mukaan oppimisympäristön turvallisuutta vaarantaviin 
asioihin on puututtava heti. Lisäksi jokaisessa koulussa on oppilashuol-
toryhmä, jonka tehtävänä on osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia 
ja turvallisuutta ylläpitävään ja edistävään työhön.  
 
Kouluilla on toimintamallit kriisi-, kiusaamis-, väkivalta-, syrjintä- ja häi-
rintätilanteisiin liittyvien ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja hoitami-
seksi. Vastuu oppimisympäristön kehittämisestä on koulun henkilöstöl-
lä. Oppilaat ovat mukana oppimisympäristön suunnittelussa ikäkauten-
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sa edellytysten mukaisesti. Yhteistyö kotien kanssa on tärkeä osa tur-
vallista ja hyvää oppimisympäristöä ja sen kehittämistä. 
 
Oppimisympäristön turvallisuudesta huolehtimisen tueksi kouluille on 
tuotettu materiaalia, kuten koulun turvallisuuskansio.  Kouluja on myös 
ohjeistettu oppimisympäristön turvallisuuteen liittyvissä asioissa ryhmä-
kirjeillä. Lisäksi kouluissa seurataan oppilaiden hyvinvointia ja turvalli-
suutta säännöllisesti erilaisin kyselyin ja tutkimuksin sekä järjestetään 
täydennyskoulutusta. 
  
Koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kouluissa on käy-
tössä useita vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen opetusohjel-
mia ja toimintamalleja, kuten: 
 
− Askeleittain-opetusohjelma (www.askeleittain.fi) 
− Friends-ohjelma (www.asemanlapset.fi > Friends) 
− KiVa Koulu -ohjelma (www.kivakoulu.fi) 
− Rohkenenko puuttua, osaanko toimia -toimintamalli 

(www.klaarihelsinki.fi;   
− Vertaissovittelu-toimintamalli (www.ssf-ffm.com). 
 
Opetuslautakunta edellyttää, että jokaisessa koulussa on käytössä jo-
kin vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen opetusohjelma ja toi-
mintamalli koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Nyt jo 
käytössä olevien ohjelmien ja toimintamallien hyödyntämistä ja syste-
maattista käyttöä tuetaan ja seurataan. 
 
Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009–2012 keskei-
senä tavoitteena on, että lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun 
mahdollisuudet paranevat. Suunnitelman toteuttamiseksi on käynnistet-
ty useita monitoimijaisia lasten ja nuorten sekä heidän kasvu- ja kehi-
tysyhteisöjensä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäviä hank-
keita. 
 
Koulukiusaamisen ehkäisyllä ja vähentämisellä on merkittävä vaikutus 
lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 
 
Khs toteaa, että Helsingin kouluissa on lähtökohtana on nollatolerans-
siperiaate koulukiusaamisen suhteen. Khs edellyttää, että opetuslauta-
kunta saa selvityksen vuoden 2010 loppuun mennessä kuinka periaate 
toteutuu Helsingin kouluissa mukaan lukien ns. sopimuskoulut. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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25 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON ALOITE HERTTONIEMEN LUMILAUTAILU- 
MÄESTÄ 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 37 
Khs 2010-307 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lumilautailu on nuorison keskuudessa suosittu talvikauden harrastus. 
Lumilautailuun ja temppulasketteluun sopivia mäkiä on Helsingissä kui-
tenkin liian vähän. Laskettelukeskukset ovat kaukana ja monille nuorille 
liian kalliita. 
 
Uusi lumilautailumäki voitaisiin perustaa Länsi-Herttoniemeen, viljely-
palstoja vastapäätä sijaitsevaan Herttoniemen liikuntapuiston laskette-
lumäkeen, joka jo nyt lumisina talvina on laskettelusta kiinnostuneen 
nuorison käytössä. Herttoniemessä on monia pulkkailuun sopivia mä-
kiä, joten Herttoniemen liikuntapuistoon perustettava lumilautailumäki 
ei olisi pois muilta ulkoilijoilta. Lähellä metroa sijaitsevana Herttoniemen 
liikuntapuiston läheisyyteen perustettava liikuntaviraston huoltama lu-
milautailumäki palvelisi kauempaakin tulevia. Lumilautailumäen perus-
taminen Itä-Helsinkiin, jossa nyt on vähän talviurheilupaikkoja, olisi 
myös erityisen perusteltua kaupungin tasapuolisen kehittämisen kan-
nalta. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotammekin, että Helsingin kaupungin 
liikuntavirasto tutkisi mahdollisuutta perustaa uusi lumilautailumäki 
Herttoniemeen.” 
 
Aloitteesta on saatu 11.6.2010 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 43. 
 
Khs viittaa liikuntalautakunnan lausuntoon, jossa todetaan mm., että 
aloitteessa esitetty paikka, johon lumilautailumäki esitetään Herttonie-
messä perustettavaksi, sijaitsee liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston 
hallinnassa olevan Herttoniemen liikuntapuiston alueella. Paikka on ns. 
vanha pujottelumäki, jota ulkoliikuntaosasto turvallisuussyistä ei ole 
kunnossapitänyt vuosiin. Rinne sijaitsee keskellä latuverkostoa ja sinne 
päästäkseen on ylitettävä ylläpidettäviä latu-uria, myös rinteen alaosa 
ylittää latu-uran. 
 
Valtuustoaloitteessa esitetty lumilautailumäkihanke on ideana hyvä ja 
toteutuessaan se parantaisi erityisesti nuorison talvikauden liikunta-
mahdollisuuksia.  Hankkeen toteuttaminen Helsingin alueella edellyttää 
muun muassa toimivia liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä, käytännön yl-
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läpito- ja hoito-olosuhteiden luomista sekä turvallisuusnäkökohtiin pa-
neutumista. 
 
Lumilautailumäen toteuttaminen Herttoniemeen nyt esitettyyn paikkaan 
ei ole liikuntatoimen kannalta tarkoituksenmukainen ratkaisu sen sijain-
tipaikan, rakennustöistä aiheutuvien kustannusten eikä alueen käytös-
sä esille tulevien turvallisuusnäkökohtien kannalta. Rinteen käyttämi-
nen lumilautailumäkenä edellyttäisi latuverkoston siirtämistä. Tällä het-
kellä pujottelurinteessä ei myöskään ole valoja. Mikäli pujottelurinne 
kunnostettaisiin lumilautailijoiden käyttöön, se vaikeuttaisi huomatta-
vasti hiihtotoimintaa Herttoniemen liikuntapuistossa.  
 
Liikuntatoimen hallinnoimilla alueilla ei tällä hetkellä ole yhtään ns. lu-
milautailumäkeä.  Valtuustoaloitteessa esitettyyn lumilautailumäkitilan-
teeseen on odotettavissa Itä-Helsingin puolelle viiden vuoden aikaja-
nalla kohennusta, kun vuonna 2010 alkavat Kivikon uuden liikuntapuis-
ton rakentamistyöt ovat suunnitelmien mukaan loppusuoralla vuonna 
2015.  Rakentamistyön yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös muun 
muassa lumilautailu-/pulkkarinteen sijoittamista alueella sijaitsevaan 
täyttömäkeen. Kivikon alueelle on mahdollista sijoittaa pidempi rinne, 
minkä lisäksi se on myös tavoitettavuudeltaan parempi. 
 
Liikuntatoimella on toimiva, noin 200 kilometrin latuverkosto, joka käsit-
tää tasapuolisesti koko Helsingin kaupungin alueen. Hiihto-olosuhtei-
den ylläpitämiseksi liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston kiertävä latujen 
kunnossapitoryhmä on tarvittaessa käynyt erikseen lumettamassa latu-
reittejä esimerkiksi Itä-Helsingissä Herttoniemen alueella. Liikuntatoimi 
tarjoaa talvikauden palveluinaan mahdollisuuden käyttää ulkoilureittejä 
vapaa-ajan liikuntaan sekä urheilukenttiä luisteluun ja jääkiekkoon laa-
ja-alaisesti niin yksilö- kuin koko perheen liikuntaan. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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26 
VT SIRKKU INGERVON JA 9 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VALMISTA- 
VASTA OPETUKSESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 38 
Khs 2010-288 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on jo yli 10 vuoden ajan edellytetty maahanmuuttajataus-
taisten peruskouluikäisten valmistavan opetuksen opettajan virkaan va-
littavalta erityisluokanopettajan kelpoisuus. Valmistavat luokat eivät ole 
erityisluokkia, mutta onnistuneen oppimispolun alun takaamiseksi eri-
tyisluokanopettajan pohjakoulutus on edelleen tarpeellinen. 
 
Valmistavan luokan oppilaiden opetus on vahvasti eriyttämistä vaati-
vaa. Samassa valmistavassa luokassa opiskelee useimmiten ikäryh-
mät, jotka vastaavat luokka-asteita 1–6 tai 7–9. Monen oppilaan vähäi-
sen koulunkäyntitaustan sekä ikä- ja kehitystason tavallista luokkaa 
suuremman vaihtelevuuden vuoksi voidaan perustellusti katsoa valmis-
tavan luokan opettajan jatkossakin tarvitsevan erityisluokanopettajan 
pätevyyttä. 
 
Erityisluokanopettajan kompetenssi on tukenut oppilaiden mahdollisten 
oppimisvaikeuksien havaitsemista ja erottamista toisen kielen oppimis-
prosessista. Myös pätevyys eri vuosiluokkien opetussuunnitelmien si-
sältöjen opettamiseen on olennaisen tärkeää oppilaiden valmistami-
sessa ikätasoiseen perusopetukseen. 
 
Palkan laskemisajatus viran kelpoisuusehtoja laskemalla ei ole Helsin-
gin hyvän työnantajaimagon mukaista. Lääkärinviran pätevyysvaati-
muksia ei lasketa, jos lääkärit eivät hakeudu terveysasemille. Tällöin 
mietitään muita keinoja ja ennemminkin palkan nostoa. 
 
Valmistavien luokkien erityisluokanopettajien virkoihin on yleensä haki-
joita, mutta silti jotkut rehtoreista ovat halunneet mieluummin valita ei-
kelpoisen hakijan lukuvuodeksi kerrallaan, jopa vuodesta toiseen, kuin 
antaa päteville mahdollisuuden virkaan. Osa erityisopettajan viroista ei 
täyty tästä syystä muodollisesti kelpoisella hakijalla. 
 
Moni valmistavan luokan virassa oleva opettaja on sitoutunut ja erikois-
tunut nimenomaan valmistavan luokan opetuksen haasteisiin. Moni pä-
tevistä erityisluokanopettajista valmistavassa opetuksessa on itsekin 
maahanmuuttajataustainen. Nykyisten valmistavassa opetuksessa pit-
kään toimineiden erityisopettajien tietotaidon hukkaaminen maahan-
muuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa olisi erittäin lyhytnäköistä. 
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Valmistavan opetuksen ja yleensä maahanmuuttajataustaisten oppilai-
den opetusjärjestelyiden suunnittelussa ja koordinoinnissa tulee kuulla 
asiantuntijatahoja. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että luotettavan työnantaja-
kuvan säilyttämiseksi 
 
1 Valmistavan luokan opettajan pätevyydeksi määritellään 

edelleen erityisluokanopettajan pätevyys. 
 

2 Valmistavan opetuksen virassa jatkavien pätevien erityis-
opettajien palkkaa ei lasketa pätevyysvaatimuksia alenta-
malla. 

 
3 Valmistavan luokan ryhmiä pyritään perustamaan iältään 

1–2-luokkia, 3–6-luokkia tai 7–9-luokkia vastaaviksi.” 
 

Aloitteesta on saatu 22.4.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 44. 
 
Khs toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että suomenkieli-
sessä perusopetuksessa on lukuvuonna 2009–2010 yhteensä 35 val-
mistavan opetuksen ryhmää 27 peruskoulussa.  
 
Valmistavan opetuksen opettajan kelpoisuudesta ei ole säädetty ope-
tustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetukses-
sa.  Kunta koulutuksen järjestäjänä voi itse päättää, minkälainen koulu-
tustausta on sopivin valmistavan opetuksen opettajalle. Opettajilta on 
eri kunnissa vaadittu erilaista kelpoisuutta. Käytännössä ryhmien opet-
tajina toimivat yleisimmin luokanopettajat, erityisluokanopettajat tai ai-
neenopettajat. Helsingissä valmistavan opetuksen opettajilta on tähän 
saakka vaadittu erityisluokanopettajan kelpoisuutta, vaikka valmistava 
opetus ei ole erityisopetusta.  
 
Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla on pula kelpoisista erityis-
luokanopettajista. Vuonna 2009 vakinaista täyttämistä varten haettava-
na olleista 48:sta erityisluokanopettajan virasta saatiin täytettyä 15 %. 
Hakemuksista kelpoisten osuus oli 15 %. Valmistavan opetuksen virko-
ja oli keväällä 2009 haettavana kuusi, joista yksi täytettiin. 
 
Valmistavassa opetuksessa on kuluvana lukuvuonna 35 opettajaa. 
Opettajatilanne valmistavassa opetuksessa on viime vuosina ollut va-
kiintumaton. Virat on täytetty määräaikaisesti, koska asetetut kelpoi-
suusvaatimukset täyttäviä opettajia ei ole ollut riittävästi saatavilla.  
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Viime vuosina opettajien maahanmuuttajaopetukseen liittyyvää perus-
koulutusta on kehitetty ja erilaista maahanmuuttajaopetukseen val-
miuksia antavaa lyhyt- ja pitkäkestoisempaa täydennyskoulutusta on 
runsaasti saatavilla. 
 
Lähivuosina valmistavan opetuksen opetusryhmien määrä tullee Hel-
singissä vielä kasvamaan. Valmistavan opetuksen opettajatilanne on 
tarpeen vakiinnuttaa siten, että opetustehtäviin saadaan rekrytoitua 
kelpoiset, vakinaiset opettajat. Koska kysymyksessä on maahanmuut-
tajataustaisten oppilaiden opetus eikä erityisopetus, on opettajaksi tar-
koituksenmukaista jatkossa palkata luokanopettajakelpoisuuden omaa-
va opettaja, jolla on lisäksi monikulttuurista opetusta tukevia opintoja tai 
muulla tavoin riittäväksi katsottava osaaminen monikulttuurisesta ope-
tuksesta. 
 
Kohta 2 
 
Ne valmistavassa opetuksessa opettavat erityisluokanopettajat, joilla 
on keväällä 2010 toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde, voivat ha-
lutessaan edelleen jatkaa työskentelyä valmistavassa opetuksessa ny-
kyisin palvelussuhteen ehdoin. Työnantaja tulee kuitenkin jatkossa 
hyödyntämään näiden opettajien kokemusta siten, että opettajilta edel-
lytetään osallistumista uusien valmistavan opetuksen opettajien mento-
rointiin ja perehdyttämiseen sekä valmistavan opetuksen kehittämis-
työhön. 
 
Kohta 3 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukai-
sesti opetusryhmät pyritään muodostamaan siten, että niissä huomioi-
daan oppilaan ikä, aiempi kouluhistoria ja osaaminen. Ryhmät pyritään 
myös muodostamaan siten, että samassa ryhmässä on enintään kol-
meen eri vuosiluokkaan kuuluvia oppilaita. Asiaa on valmisteltu yhteis-
työssä koulujen rehtoreiden kanssa. 
 
Lisäksi Helsingin kaupungin kouluilta saadun palautteen mukaan pe-
rusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmiin sijoittaminen on erityi-
sen haasteellista 15–17-vuotiaina maahan tulleiden nuorten kohdalla. 
Valmistavan opetuksen jälkeen nuorten oppivelvollisuusikä on täyttynyt 
tai täyttyy pian, eivätkä he jatka perusopetuksessa. Samanaikaisesti 
näiltä nuorilta puuttuu useimmiten perusopetuksen päättötodistus, ei-
vätkä he näin ollen voi jatkaa toisen asteen koulutukseen. Helsingin 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman osana kehitetään myöhään 
maahan tulleiden koulutus- ja kotouttamispalveluja yhteistyössä eri hal-
lintokuntien kanssa sekä perusasteen että toisen asteen välillä. Tähän 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 54  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 30.8.2010  
  
  
 

 

tarkoitukseen perustetaan syksyllä 2010 kaksi uutta perusopetukseen 
valmistavan opetuksen ryhmää. 
 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on saanut opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön ja Helsingin kaupunginhallitusken päätöksiin perustuen järjes-
tämisluvan 1.8.2010 alkaen  muiden kuin oppivelvollisuusikäisten pe-
rusopetuksen järjestämiseen korkeintaan 20 oppilaalle. Järjestämislupa 
perustuu erityiseen koulutustehtävään,erityisryhmienkouluttamiseen, 
jolle Helsingissä on ilmeinen tarve. Kohderyhminä ovat koulutusjärjes-
telmän ulkopuolelle jääneet oppivelvollisuusiän ylittäneet, nuoret koulu-
pudokkaat ja alisuoriutujat,maahanmuuttajat, romanit ja muut vaikeas-
sa työmarkkina-asemassa olevat aikuiset 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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27 
DEN AV LEDAMOTEN STURE GADD OCH 3 ANDRA LEDAMÖTER VÄCKTA  
MOTIONEN OM UNDERVISNING I SOMALISKA OCH SOMALISK HISTORIA  
OCH KULTUR FÖR FINLÄNDARE 
 
Stge 17.2.2010, ärende 39 
Stn 2010-289 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”I Finland görs stora ansträngningar för att anpassa invandrare till det 
finländska samhället, det ordnas till exempel språkkurser i finska och i 
de svenskspråkiga trakterna också kurser i det andra nationalspråket 
svenska. 
 
För somaliska barn ordnas dessutom också t.ex. i Helsingfors moders-
målsundervisning i somaliska (ett dussin lärare är engagerade), vilket 
är viktigt för att de inte skall förlora sin identitet och kontakten med sitt 
ursprungsland. Men tonvikten läggs på integration. 
 
För att ett samarbete med somalierna skall vara fruktbart också på sikt 
borde också vi finländare vara intresserade av det somaliska språket 
och den somaliska kulturen. Okunskapen bland finländarna är i alla fall 
kompakt och trots att tusentals somalier bor i Helsingfors ordnas det 
vid universitetet eller andra läroinrättningar inte kurser i somaliska för 
finländare. Detta ointresse är ett tecken på kulturell nonchalans. Soma-
liska språket talas trots allt av många fler människor i världen än de 
som talar finska eller svenska. Många finländare studerar ivrigt mindre 
språk som har mycket färre företrädare i Finland. Varför inte somalis-
ka? 
 
Undertecknade föreslår att Helsingfors stad skrider till åtgärder för att 
organisera, marknadsföra och genomföra kurser i somaliska språket 
och somalisk historia och kultur för finländare.” 
 
Kultur- och biblioteksnämnden har avgett utlåtande om motionen 
29.4.2010 och direktionen för finska arbetarinstitutet 23.4.2010. 
Utlåtandena utgör bilagorna 45 och 46. 

 
Stn konstaterar med hänvisning till utlåtandena från direktionen för 
finska arbetarinstitutet och kultur- och biblioteksnämnden följande: 

 
Direktionen för finska arbetarinstitutet anser med tanke på ett 
främjande av växelverkan mellan invandrare och urbefolkningen att det 
är angeläget att också de infödda lär känna invandrarnas kulturer. De 
somalisktalande invandrarna är den tredje största invandrargruppen i 
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Helsingfors, men okunskapen om somalisk kultur är stor. Det finns med 
andra ord ett uttalat behov att göra somalisk kultur känd bland finländ-
arna.  
 
Finska arbetarinstitutet försöker bemöta behovet genom att ordna en 
föreläsningsserie om somalisk kultur hösten 2010. Inom ämnesgruppen 
samhälle planeras för närvarande tre öppna föreläsningar om somalisk 
kultur. Föreläsningsserien ska presentera Somalias historia och 
sedvänjor och livet bland somalier i Finland. Den somaliska kulturen 
ses ur både kvinnans och mannens synvinkel. Samma höst planerar 
ämnesgrupperna samhälle och hemhushållning att samarbeta genom 
en kurs som ger deltagarna en inblick i seder och traditioner inom olika 
kulturer samtidigt som deltagarna lagar mat tillsammans. Avsikten är 
att presentera somalisk kultur under en av kurskvällarna. 
 
Internationella kulturcentret Caisa ordnade kurser i somaliska 2004–
2005 i samarbete med andelslaget Actioni. Caisa är fortfarande redo 
att samarbeta om exempelvis arbetarinstitutet har beredskap att ordna 
sådana kurser.  
 
Direktionen för finska arbetarinstitutet konstaterar att en kurs i soma-
liska ordnades 2007. En fortsättningskurs i grunderna i somaliska pla-
nerades för 2008 vid östra områdesinstitutet, men den blev inte av ef-
tersom endast tre personer anmält sig.  
 
Efter det har arbetarinstitutet inte ordnat några kurser i somaliska och 
har heller inga planer, eftersom det inte funnits efterfrågan vid något av 
områdesinstituten. Resurserna för språkundervisning har dessutom 
krympt, och undervisningen satsar på språk med efterfrågan.  
 
Arbetarinstitutet hoppas att undervisning i somaliska och somalisk his-
toria och kultur för finländare också ska ges på svenska.  
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Sj / Hannu Hyttinen, tel. 310 36683) 
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27 
VT STURE GADDIN JA 3 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SOMALIAN KIELEN,  
HISTORIAN JA KULTTUURIN OPETUKSESTA SUOMALAISILLE 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 39 
Khs 2010-289 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan, joka suomennettuna sisältää 
seuraavaa: 
 
Suomessa tehdään suuria ponnistuksia maahanmuuttajien sopeuttami-
seksi suomalaiseen yhteiskuntaan järjestämällä esimerkiksi suomen 
kielen kursseja ja ruotsinkielisillä alueilla toisen kansalliskielen ruotsin 
kursseja. 
 
Esimerkiksi Helsingissä somalialaisille lapsille järjestetään lisäksi äidin-
kielen opetusta somalin kielessä (tusinan verran opettajia), mikä on 
tärkeää, jotta lapsen oma identiteetti ja yhteys alkuperämaahan säily-
vät. Painotus on kuitenkin integraatiossa. 
 
Jotta yhteistyö somalien kanssa tuottaisi tulosta myös tulevaisuudessa, 
tulisi myös meidän suomalaisten olla kiinnostuneita somalin kielestä ja 
Somalian kulttuurista. Suomalaisten tietämättömyys istuu kuitenkin tiu-
kassa eikä yliopistolla tai muissa oppilaitoksissa järjestetä somalin 
kursseja suomalaisille siitä huolimatta, että Helsingissä asuu tuhansia 
somaleja. Tämä mielenkiinnon puute on merkki kulttuurisesta välinpi-
tämättömyydestä. Somalin kieltä puhuu kuitenkin paljon useampi ihmi-
nen maailmassa kuin suomea tai ruotsia. Monet suomalaiset opiskele-
vat innolla pienempiä kieliä, joiden edustajia on Suomessa paljon vä-
hemmän. Miksi ei somalia? 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpi-
teisiin Somalian kielen, historian ja kulttuurin kurssien suunnittelemi-
seksi, markkinoimiseksi ja järjestämiseksi suomalaisille. 
 
Aloitteesta on saatu 29.4.2010 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja 
23.4.2010 suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunnot, jotka 
ovat liitteinä 45 ja 46. 
 
Khs toteaa suomenkielisen työväenopiston johtokunnan ja kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan lausuntoihin viitaten seuraavaa:  
 
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan mukaan maahanmuuttaji-
en ja kantaväestön molemminpuolisen vuorovaikutuksen edistämisen 
kannalta on tärkeää, että myös kantaväestö tutustuu maahanmuuttaji-
en kulttuureihin. Somalian kieltä puhuvat maahanmuuttajat ovat kol-
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manneksi suurin maahanmuuttajaryhmä Helsingissä, mutta somalia-
laista kulttuuria ei kuitenkaan tunneta hyvin. Helsingissä on siis selke-
ästi tarve tehdä somalikulttuuria tutuksi kantaväestölle.  
 
Suomenkielinen työväenopisto pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen 
järjestämällä somalikulttuuria esittelevän luentosarjan syksyllä 2010. 
Yhteiskunnallisten aineiden ainealalla on parhaillaan suunnitteilla kol-
men luennon yleisluentokokonaisuus somalikulttuurista. Luentosarjas-
sa on tarkoitus esitellä Somalian historiaa, tapakulttuuria ja Suomessa 
asuvien somalien elämää. Somalikulttuuria lähestytään sekä naisten 
että miesten näkökulmasta. Lisäksi syksyksi 2010 on suunnitteilla yh-
teiskunnallisten aineiden ja kotitalouden ainealan yhteistyössä järjes-
tämä kurssi, jossa tutustutaan eri kulttuurien tapoihin ja perinteisiin ruo-
kaa yhdessä valmistaen. Myös tällä kurssilla on tarkoitus esitellä yhdel-
lä kurssikerralla somalialaista kulttuuria.  
 
Kansainvälinen kulttuurikeskus  Caisa järjesti somalian kielen kursseja  
vuosina 2004–2005 yhteistyössä osuuskunta Actionin kanssa. Kulttuu-
rikeskus Caisa on edelleen valmis, mikäli  esimerkiksi työväenopistolla 
olisi valmiuksia järjestää ko. kursseja. 
 
Työväenopiston johtokunta toetaa, että  somalin kieltä on opetettu 
vuonna  2007. Keväälle 2008 itäiseen alueopistoon suunniteltu somali-
an alkeiden jatkokurssi ei toteutunut, koska sille ilmoittautui ainoastaan 
kolme opiskelijaa. 
 
Somalian kielen kursseja ei työväenopistossa ole sen jälkeen järjestetty 
eikä niitä myöskään ole suunnitteilla, koska kysyntää ei ole ollut mis-
sään alueopistossa. Lisäksi kieltenopetuksen resurssit ovat pienenty-
neet, ja opetustarjonta on suunnattu niihin kieliin, joista on ollut kysyn-
tää. 
 
Työväenopisto toivoo myöskin, että somalin kielen, historian ja kulttuu-
rin opetusta suomalaisille järjestettäisiin myös ruotsin kielellä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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28 
DEN AV LEDAMOTEN STURE GADD OCH 4 ANDRA LEDAMÖTER VÄCKTA  
MOTIONEN OM ETT UTBYTESPROJEKT FÖR VÅRDARE MELLAN SVERIGE  
OCH FINLAND 
 
Stge 17.2.2010, ärende 40 
Stn 2010-290 

 
Motionen lyder såsom följer: 
 
”Vi vet att det i Sverige, även i Stockholmsområdet, finns mängder av 
finskspråkiga åldringar som inte får vård på sitt modersmål. Av Stock-
holms stads 830 000 invånare är 18 600 födda i Finland och mer än 
dubbelt så många har finska rötter. l Sverige har man ingen tradition av 
lagfäst tvåspråkighet och den historiska utgångspunkten skiljer sig helt 
från den finländska. 
 
Tiotusentals finska kvinnor följde med sina män till Sverige där det 
fanns jobb för 40 år sedan T.ex. de som förblev hemmafruar hade inte 
alltid möjlighet att lära sig svenska och är i dag, liksom många av män-
nen, i behov av vård på finska. Gamla människor lär sig inte nya språk 
på sjukhuset eller åldringshemmet, det vet vi i Finland. Tvärtom för-
stärks barndomens språk och barndomsminnena tränger bort nyare 
minnen. 
 
Samtidigt finns det i Helsingfors en ständig brist på sköterskor, vårdare, 
hemvårdare och annan personal som kan sköta gamla svenskspråkiga 
patienter och klienter. Hos oss (i motsats till Sverige) förutsätter lag-
stiftningen vård på svenska där det behövs. Men det är brist på perso-
nal och tjänstemännen saknar ofta vilja att fördela klienter på ett ända-
målsenligt sätt (svenskspråkiga tillsammans) och koncentrera svensk 
personal till rätta ställen. Detta är inte alltid möjligt, men även då det är 
möjligt saknas det ofta god vilja. 
 
Om 10–50 vårdare från Sverige på en viss tid skulle ’bytas ut’ mot 
samma antal vårdare från Finland skulle alla inblandade få en ny erfa-
renhet, kännedom om grannlandet och fylla ett konkret behov. Det är 
oacceptabelt att dementa eller bara litet glömska personer lämnas utan 
kontakter trots att problemet kan lösas. Även friska åldringar som kan-
ske måste vårdas 20–30 år borde få den kontakt och uppmärksamhet 
de förtjänar och har rätt till på sitt modersmål. 
 
Undertecknade föreslår därför att staden inleder samarbete med 
Stockholm och statsmakten för att inleda ett utbytesprojekt för vårdper-
sonal utgående från att de språkliga behoven tillgodoses både för de 
gamla i Stockholm och Helsingfors.” 
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Ett utlåtande om motionen har 21.4.2010 fåtts från hälsovårdsnämn-
den, 14.5.2010 från personalcentralen och 19.5.2010 från socialnämn-
den. Utlåtandena utgör utgör bilagorna 47–49. 
 
Stn hänvisar till utlåtandena och konstaterar att vårdansvaret för 
svenskspråkiga klienter har centraliserats till tre hälsostationer, vissa 
bäddavdelningar vid stadssjukhuset, en poliklinik inom psykiatrisk öp-
penvård, södra serviceområdet inom hemvården och namngivna tand-
läkare, munhygienister och tandvårdare inom tandvården. De svensk-
språkiga klienterna har inte förpliktats att använda servicen i de 
svenskspråkiga enheterna, poliklinikerna och teamen utan de kan uträt-
ta sina ärenden och söka vård också enligt principen om områdesvisa 
tjänster. 
 
Hemvårdsenheten vid hälsovårdscentralen sörjer för hemvården för 
äldre. Långtidssjukvården för äldre i Helsingfors överfördes till social-
verkets ansvarsområde tjänster för äldre från 1.1.2010. 
 
De svenskspråkiga tjänsterna för äldre hänvisar de svenskspråkiga äld-
re klienterna till den service som är avsedd för dem. De svenskspråkiga 
tjänsterna för äldre omfattar socialarbetet, stödet för närståendevård, 
närarbetet, dagverksamheten och serviceboendet. Socialverket tillhan-
dahåller som sin egen verksamhet dygnetruntvård för äldre klienter på 
svenska i de svenskspråkiga enheterna vid Gustafsgårds, Stengårds, 
Forsby och Kvarnbäckens åldringscentral och som köpt tjänst på 
Munksnäshemmet. Serviceboendet dygnet runt sköts som köpt tjänst. 
Dagverksamhet på svenska finns såväl som egen verksamhet och som 
köpta tjänster. 
 
Ålderdomshemsavdelningarna på Gustafsgårds C-hus har erfarenhet 
av nordisk utbytesverksamhet med unga anställda. Samarbetet med 
Pohjola-Norden har inletts och det kommer sommaranställda från Sve-
rige till avdelningarna på Gustafsgårds C-hus genom utbytesprogram-
met Nordjobb. Personalcentralen samordnar utbytet. 
 
Personalcentralen har under flera år marknadsfört stadens lediga tjäns-
ter speciellt inom hälsovårdsbranschen även i Sverige. År 2007 deltog 
Helsingfors stad tillsammans med kommuner i huvudstadsregionen och 
Tehy i ett rekryteringsevenemang i Stockholm. Man har också annon-
serat om lediga jobb i tidningar. Trots den intensifierade marknadsfö-
ringen har man knappt hittat några återvandrare. 
 
Utbyte av vårdpersonal skulle säkra tillgången till service på moders-
målet bättre än i nuvarande situation om verksamheten planerades och 
verkställdes väl. Detta skulle ge också personalen en möjlighet till ut-
veckling. Verksamheten minskar dock inte personalbristen eller perso-
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nalomsättningen om den förverkligas i enlighet med ömsesidighets-
principen. Dessutom förutsätter den tillbörliga registreringen av patient-
uppgifter att alla anställda har kunskaper i finska. 
 
Personalcentralen strävar efter att i samarbete med hälsovårdscentra-
len och socialverket vidareutveckla och hitta lösningar med vilka man 
kan säkra att de svenskspråkiga i Helsingfors får service på sitt eget 
modersmål. 
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Sj / Hilkka Tapiolinna, tel. 310 36683) 
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28 
VT STURE GADDIN JA 4 MUUN VALTUUTETUN ALOITE RUOTSIN JA  
SUOMEN VÄLISESTÄ HOITAJIEN VAIHTOPROJEKTISTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 40 
Khs 2010-290 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan, joka suomennettuna sisältää 
seuraavaa:  
 
Tiedämme, että Ruotsissa, myös Tukholman alueella, on monia suo-
menkielisiä vanhuksia, jotka eivät saa hoitoa äidinkielellään. Tukhol-
man kaupungin 830 000 asukkaasta 18 600 on syntynyt Suomessa ja 
yli kaksinkertaisella määrällä asukkaista on suomalaiset juuret. Ruot-
sissa ei ole lakisääteistä kaksikielisyyttä ja historiallinen lähtökohta on 
täysin erilainen kuin Suomessa. 
 
Yli 40 vuotta sitten kymmenet tuhannet suomalaiset naiset seurasivat 
miehiään Ruotsiin, jossa oli töitä. Esimerkiksi kotirouviksi jääneillä ei ol-
lut aina mahdollisuutta oppia ruotsia. Nyt he tarvitsevat hoitoa suomen 
kielellä, kuten myös monet miehistä. Suomessa tiedämme, etteivät 
vanhukset opi uusia kieliä sairaalassa tai vanhainkodissa. Sitä vastoin 
lapsuudessa käytetty kieli vahvistuu ja lapsuuden muistot työntävät 
pois uudemmat muistot. 
 
Samaan aikaan Helsingissä on jatkuva pula hoitajista, kodinhoitajista ja 
muusta henkilökunnasta, joka voisi hoitaa vanhoja ruotsinkielisiä poti-
laita ja asiakkaita. Meillä Suomessa (päinvastoin kuin Ruotsissa) lain-
säädäntö edellyttää ruotsinkielistä hoitoa tarvittaessa, mutta henkilö-
kunnalta ja virkamiehiltä puuttuu usein tahto jakaa potilaat tarkoituk-
senmukaisella tavalla (ruotsinkieliset yhdessä) ja keskittää ruotsinkieli-
nen henkilöstö oikeisiin paikkoihin. Tämä ei ole aina mahdollista, mutta 
hyvää tahtoa puuttuu usein myös silloin, kun se olisi mahdollista. 
 
Jos 10–50 hoitajaa Ruotsista vaihdettaisiin tietyksi ajaksi samaan mää-
rään suomalaisia hoitajia, saisivat kaikki osallistujat uuden kokemuksen 
ja tietoa naapurimaasta, ja he täyttäisivät konkreettisen tarpeen. De-
mentoituneiden ja vain vähän muistamattomien ihmisten jättämistä il-
man kontakteja siitä huolimatta, että ongelma voitaisiin ratkaista, ei 
voida hyväksyä. Myös terveiden vanhusten, jotka tarvitsevat hoitoa eh-
kä 20–30 vuoden ajan, tulisi saada ansaitsemiaan kontakteja ja huo-
miota, joihin heillä on myös oikeus. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki aloittaa yh-
teistyössä Tukholman ja valtiovallan kanssa hoitohenkilökunnan vaih-
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toprojektin siten, että vanhusten kielelliset tarpeet tyydytetään sekä 
Tukholmassa että Helsingissä. 
 
Aloitteesta on saatu 21.4.2010 terveyslautakunnan, 14.5.2010 henki-
löstökeskuksen ja 19.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat 
liitteinä 47–49. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että terveyskeskuksessa 
vastuu ruotsinkielisten asiakkaiden hoidosta on keskitetty kolmelle ter-
veysasemalle, kaupunginsairaalassa joillekin vuodeosastoille, psykiat-
rian avohoidossa yhdelle poliklinikalle, kotihoidon eteläiselle palvelu-
alueelle, hammashuollossa nimetyille hammaslääkäreille, suuhygienis-
teille ja hammashoitajille. Ruotsinkielisiä asiakkaita ei ole velvoitettu 
käyttämään nimenomaan ruotsinkielisten yksiköiden, poliklinikoiden tai 
tiimien palveluja, vaan he voivat asioida ja tulla hoitoon myös alueellis-
ten palvelujen periaatteen mukaisesti.  
 
Terveyskeskuksen kotihoito-osasto huolehtii vanhusten kotihoidosta. 
Helsingissä vanhusten pitkäaikaissairaanhoito siirtyi 1.1.2010 lukien 
sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualueelle.  
 
Ruotsinkieliset vanhuspalvelut ohjaavat ruotsinkieliset vanhusasiakkaat 
heille tarkoitettuihin palveluihin. Ruotsinkieliset vanhuspalvelut käsittä-
vät sosiaalityön, omaishoidontuen, lähityön, päivätoiminnan ja palvelu-
asumisen. Sosiaalivirasto tarjoaa ikääntyneille asiakkaille omana toi-
mintana ruotsinkielistä ympärivuorokautista hoitoa ruotsinkielisissä yk-
siköissä Kustaankartanon, Kivelän, Koskelan ja Myllypuron vanhusten-
keskuksissa sekä ostopalveluna Munksnäshemmetissä. Ympärivuoro-
kautinen palveluasuminen järjestetään ostopalveluna. Ruotsinkielistä 
päivätoimintaa on tarjolla omana toimintana ja ostopalveluna. 
 
Kustaankartanon C-talon vanhainkotiosastoilla on kokemusta pohjois-
maisesta nuorten työntekijöiden vaihtotyöstä. Yhteistyö Pohjola-
Nordenin kanssa on käynnistynyt, ja kesätyöntekijöitä tulee Ruotsista 
Kustankartanon C-talon osastoille Nordjobbin välittämänä. Henkilöstö-
keskus koordinoi Nordjobb-vaihtoa.  
 
Henkilöstökeskus on useamman vuoden ajan markkinoinut kaupungin 
avoinna olevia työpaikkoja etenkin terveydenhoitoalalla myös Ruotsis-
sa. Vuonna 2007 Helsingin kaupunki osallistui pks-kuntien ja Tehyn 
kanssa Tukholmassa järjestettyyn rekrytointitapahtumaan. Myös leh-
dissä on ilmoitettu avoimista työpaikoista. Tehostetusta markkinoinnista 
huolimatta paluumuuttajia ei ole juuri löytynyt.  
 
Hoitohenkilökunnan vaihto hyvin suunniteltuna ja toteutettuna kyllä tur-
vaisi nykyistä paremmin asiakkaiden äidinkielisten palvelujen saantia ja 
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tarjoaisi henkilökunnalle kehittymismahdollisuuden. Se ei kuitenkaan 
vastavuoroisuusperiaatteella toteutettuna pienennä henkilöstövajetta 
eikä henkilöstön vaihtuvuutta. Lisäksi terveydenhuollon potilastietojen 
asianmukainen kirjaaminen edellyttää kaikilta hoitajilta suomen kielen 
taitoa.  
 
Henkilöstökeskus pyrkii yhteistyössä terveyskeskuksen ja sosiaaliviras-
ton kanssa edelleen kehittämään ja löytämään ratkaisuja, joiden avulla 
voidaan varmistaa ruotsinkielisten helsinkiläisten palvelujen saanti hei-
dän omalla äidinkielellään. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36054) 
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29 
VT TERHI KOULUMIEHEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SUKUPUOLI-
NÄKÖKULMASTA KOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 66 
Khs 2010-455 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Virallisen tasa-arvopolitiikan asiakirjoihin on kirjattu kunnianhimoisia 
tavoitteita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Työelämän ja koulu-
tuksen alueella on tehty toimenpiteitä tasa-arvosuunnittelun kehittämi-
seksi, segregaation purkamiseksi ja naisten tutkijanuran edistämiseksi, 
mutta sukupuolinäkökulman huomioiminen on silti edelleen puutteellis-
ta monilla yhteiskunnan alueilla. Tasa-arvoa on kuitenkin mahdollista 
edistää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella ja tiedostamisella. 
Nuorten tasa-arvotietoisuutta on vahvistettava ja se voidaan toteuttaa 
koulutuksen kautta, jolloin opetussuunnitelmat ovat ratkaisevassa 
asemassa. 
 
Esitän, että Helsingin kaupunki kehottaa kaupungin kouluja ja erityisesti 
lukioita nostamaan sukupuolinäkökulman esiin opetussuunnitelmissaan 
ja oppimateriaaleissaan. Se on lukiolain mukaista, sillä lukiokoulutuk-
sen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista tasapainoisiksi yh-
teiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelä-
män sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tar-
peellisia tietoja ja taitoja. 
 
Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista päättää valtio-
neuvosto. Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä 
sisällöistä vahvistamalla opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta 
opetuksen järjestäjät laativat paikallisen opetussuunnitelman. Lukiot 
voivat kuitenkin profiloitua ja painottaa opetuksessaan eri aihekokonai-
suuksia. Koulujen johtokuntien tehtävänä on laatia kaupungin opetus-
lautakunnan jaostolle esitykset opetussuunnitelmista ja muista opetuk-
sen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai oppilaitoskohtaisista suunnitel-
mista sekä hyväksyä vuosittain opetussuunnitelmaan perustuvat suun-
nitelmat. 
 
Ehdotan, että Helsingin kaupunki kehottaa kaupungin kouluja ja erityi-
sesti lukioita nostamaan sukupuolinäkökulman esiin opetussuunnitel-
missaan ja oppimateriaaleissaan. Se edistää sukupuolten välistä tasa-
arvoa ja opiskelijoiden kasvamista yhteiskunnan jäseniksi sekä heidän 
persoonallisuutensa monipuolista kehitystä. Se auttaa nuoria ymmär-
tämään, miten yhteiskunnallisen vallan jakautuminen vaikuttaa tieteen 
ja historiankirjoituksen tutkimuksen kohteen ja menetelmien valinnoilla 
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siihen, millaista tietoa tuotetaan. Sinällään on hyvä, että tasa-arvoa 
edistetään opetussuunnitelmissa läpäisyperiaatteella, mutta sen lisäksi 
tarvitaan konkreettisia toimintaesimerkkejä tai tavoite jää sanahelinäk-
si.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 50. 

 
Khs toteaa saatuun lausuntoon viitaten, että opetushallitus päättää lu-
kiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista . Koulutuksen järjestäjä 
laatii opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun opetussuunni-
telman, joka laaditaan yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveystoimen 
viranomaisten kanssa.  
 
Opetussuunnitelmaan sisältyvät aihekokonaisuudet ohjaavat lukioita 
vastaamaan yhteiskunnallisesti merkittäviin kasvatus- ja koulutushaas-
teisiin. Opetushallitus on lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) 
esittänyt aihekokonaisuuksia, joissa sivutaan tasa-arvo- ja sukupuo-
linäkökulmaa. Aihekokonaisuuksien toteuttamista opetustyössä on 
suunniteltu rehtorien kanssa viimeksi syksyllä 2009 rehtorikokoukses-
sa. Lukiot raportoivat toimintakertomusten yhteydessä aihekokonai-
suuksien toteutumisesta. 

 
Lukion opetussuunnitelman yhteisten arvojen mukaan ”lukiossa kunni-
oitetaan jokaisen ihmisarvoa ja edistetään tasa-arvoa ja oikeudenmu-
kaisuutta; ei hyväksytä väkivaltaa, syrjintää tai rasismia”. Oppilaitoksel-
la on suunnitelma kiusaamisen, syrjinnän, väkivallan ja häirinnän en-
naltaehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja hoitamiseksi. Sen mukaisesti 
häirintää ei sallita eikä häirintää saa esiintyä. Siihen puututaan välittö-
mästi. 
 
Matematiikan osalta tasa-arvoa on lisätty tukemalla lukion aloittavien 
opiskelijoiden matematiikan opiskelua tarkoituksena, että opiskelijat 
harkitsevat valintaansa lyhyen ja pitkän matematiikan välillä, eivätkä 
ajaudu sukupuolensa mukaan tekemään enemmistön mukaisia valinto-
ja. Uusien opiskelijoiden ohjauksessa pitkää matematiikkaa ja fysiikkaa 
tuodaan esiin yhtälailla sekä tytöille että pojille.  

 
Opinto-ohjauksessa kiinnitetään huomiota ainevalintojen jatko-
opintomahdollisuuksiin vaikuttaviin tasa-arvonäkökohtiin. Sekä tyttöjä 
että poikia kannustetaan toisen sukupuolen perinteisesti suosimille 
aloille. 
 
Opetusmateriaalille, kuten oppikirjoille ei ole viranomaisen ennakkotar-
kastusta. Opettajat valitsevat käytettävät oppikirjat ja rehtori hyväksyy 
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oppikirjalistat lukuvuosittain. Muuta oppimateriaalia kuin oppikirjoja käy-
tettäessä opettajat valitsevat niitä opetussuunnitelman perusteella. 
 
Opetukseen sisällytetään tasa-arvoa käsittelevää materiaalia tavoittee-
na lisätä opiskelijoiden tasa-arvotietoisuutta. Erityisesti yhteiskunta-
opissa käsitellään tasa-arvokysymyksiä yksilön perusoikeuksiin lähei-
sesti liittyvissä asioissa.  
 
Opettajat, jotka osallistuvat oppimateriaalien laadintaan ovat todenneet, 
että tasa-arvonäkökohtiin kiinnitetään nykyisin erityistä huomiota jo ma-
teriaalin tekovaiheessa. Opettajat ovat kuitenkin havainneet joitakin ta-
sa-arvoon liittyviä ongelmia oppimateriaaleissa. Esimerkiksi biologiassa 
ihmisen lisääntyminen käsitellään lähes kokonaan naisen kehon näkö-
kulmasta. Opetuksessa painotetaan kuitenkin, kirjojen linjasta poiketen, 
myös miehen roolia esimerkiksi raskausaikana.  
 
Lukiolta saadun palautteen mukaan ne ovat ottaneet sukupuolinäkö-
kulman opetussuunnitelman toteuttamisessa huomioon ja oppimateri-
aalien valinnassa arvioidaan sukupuolten tasa-arvoinen käsittely. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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30 
VT TERHI MÄEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN ALOITE ASUKKAIDEN KOKOON-
TUMISTILASTA MYLLYPURON OSTOSKESKUKSEEN 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 67 
Khs 2010-450 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Citycon-yhtiö rakennuttaa Myllypuron vanhan ostoskeskuksen tilalle 
uuden rakennuksen, johon tulee liiketilojen lisäksi asuntoja ja maan-
alainen autotalli. Rakennukseen tulee ainakin kaksi päivittäistavara-
kauppaa, apteekki, posti, ruokaravintola ja kaupallisten palvelujen li-
säksi ostoskeskusrakennuksen pihalle rakennetaan erillinen, tilaltaan 
noin 500 neliömetrin paviljonkirakennus. Kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nan talonrakennusohjelmaehdotuksissa on esitetty uuden, nykyisen 
lehtisalin kokoa vastaavan noin 150 neliömetrin tilan hankkimista leh-
tisalitoimintaa varten paviljonkirakennuksesta. 
 
Myllypuro-Seura ry. ja myllypurolaiset yhdistykset sekä asukasaktiivit 
ovat tiiviisti osallistuneet uuden ostoskeskuksen suunnitelmiin jo 90-
luvulta alkaen ja ostoskeskuksen tiloihin haluttaisiin nyt riittävät kokoon-
tumistilat alueen asukkaille ja yhdistyksille. 
 
Edellä olevan johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki 
ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin, jotta Myllypuron ostoskeskukseen 
saataisiin riittävät tilat niin lehtienlukusalille kuin alueen asukkaille ko-
koontumistiloiksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2010 sosiaalilautakunnan ja 22.7.2010 kulttuu-
ri- ja kirjastolautakunnan lausunnot, jotka on liitteinä 51 ja 52. 
 
Khs viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon, jossa todetaan mm. että 
Citycon-yhtiö rakennuttaa Myllypuroon uutta ostoskeskusta, jonka pi-
halle tulee noin 500 neliön suuruinen paviljonkirakennus. Myllypurolai-
set järjestöt ja asukkaiden edustajat ovat pitkään esittäneet erilaisin 
aloittein asukastilan saamista Myllypuron ostoskeskuksen yhteyteen. 
 
Sosiaalivirasto on ilmoittanut, että se on valmis siirtämään ylläpitämän-
sä Myllypuron lähiöaseman ja yhdyskuntatyöntekijän työhuoneen uu-
teen paremmin toimivaan tilaan Myllypuron ostoskeskukseen edellyttä-
en, että kirjaston lehtilukusali siirtyy myös samoihin tiloihin. Sosiaalivi-
rasto ei lisää toimintojaan tai kulujaan tällä järjestelyllä. Mikäli asukasti-
lan vuokrista koituu uudessa tilassa lisäkuluja, ne osoitetaan olemassa 
olevasta asukastalojen tukeen tarkoitetusta sosiaaliviraston määrära-
hasta.  
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Myllypuron ostoskeskuksen yhteyteen tulevaan paviljonkirakennukseen 
on suunniteltu 150 neliön suuruinen lehtisali, 268 neliön suuruinen asu-
kastila sekä 100 neliön tila yksityisen tahon ylläpitämälle kahviolle.  
 
Myllypurolaiset järjestöt ja muut aktiiviset toimijat vastaavat asukastilan 
toiminnasta. Tilojen käyttö perustuu monien toimijoiden yhteistyöhön. 
Citycon-yhtiö on kuullut käyttäjien näkemyksiä uusien tilojen suunnitte-
lussa.   
 
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa lausunnossaan mm., että Myllypu-
ron uudistettavasta lehtisalista on tehty 29.3.2010 päivätty tarve-
selvitys, joka on hyväksytty kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokoukses-
sa 18.5.2010. 
 
Kaupunginkirjaston tavoitteena on parantaa palveluita Itä-Helsingissä 
ja siksi suunnitelmana on Myllypuron perinteisen lehtisalin kehittäminen 
ja muovaaminen uuden ajan lehtisaliksi, työnimenään Idän Kymppi. Pe-
rinteisen lehtitarjonnan lisäksi tila tulee olemaan mediakeskus, jossa 
kaupunkilaisilla on mahdollisuudet uuden teknologian avulla ja henkilö-
kunnan opastuksella sähköiseen asiointiin ja omaan sisällöntuotantoon 
(radio, TV, video). Toimintamallin suunnittelun lähtökohtana ja sisar-
hankkeena on kaupunginkirjaston Kohtaamispaikka Lasipalatsissa. 
Kohtaamispaikan toimintamallia on tarkoitus soveltaa Myllypurossa.  
 
Uuden ajan lehtisali on tarkoitus sijoittaa Myllypuron uudelleen raken-
nettavan ostoskeskuksen asukaspaviljonkiin, joka on yhteistyöhanke 
sosiaaliviraston kanssa.  
 
Tilan ja toiminnan suunnitteluun osallistuvat kaupunginkirjaston lisäksi 
sosiaalivirasto ja alueen asukkaat. Paviljongista on tulossa asukastoi-
minnan mahdollistava monipuolinen toimintapaikka, jonka sosiaaliviras-
to näkee yhteisöä vahvistavana voimavarana. Lehtisalin käyttöön tulee 
150 m²:n tila, asukastilalle on varattu 268 m²:ä ja yksityisen tahon yllä-
pitämälle kahviolle 100 m²:ä. Myllypuron lehtisali on hallinnollisesti osa 
Itäkeskuksen kirjastoa mistä käsin lehtisalin toimintaa ohjataan. Kau-
punginkirjasto on hakenut Myllypuron uuden ajan lehtisaliin rahoitusta 
Lähiö- ja Innovaatiorahastolta siten että Innovaatiorahastosta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  

 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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31 
VT TERHI MÄEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TILOJEN JÄRJESTÄ- 
MISESTÄ KOULUISSA TOIMIVILLE ILTAPÄIVÄRYHMILLE 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 68 
Khs 2010-451 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläisille 1.–2.-luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville perus-
koululaisille järjestetään koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Toi-
minnasta on säädetty perusopetuslaissa ja sitä koordinoi Helsingin 
opetusvirasto. Tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvin-
vointia ja terveyttä ja luoda pohja hyvälle kasvulle. Tavoitteena on 
myös luoda lapselle mielekästä, laadukasta ja turvallista vapaa-ajan 
toimintaa, joka osaltaan tukee lapsen ikäkauden kehitystä. 
 
Toimintaa järjestävät koulut, järjestöt, seurakunnat ja yksityiset tahot ja 
toiminnasta vastaavat koulutetut, aikuiset ohjaajat. 
 
Koulujen yhteydessä järjestetyssä iltapäivätoiminnassa ei tällä hetkellä 
kuitenkaan ole voitu osoittaa omia toimitiloja kaikille iltapäiväryhmille. 
Ryhmät saattavat kokoontua päivittäin eri tiloissa koulurakennuksessa 
ilman että olisi osoitettu edes pysyviä tiloja tavaroille kuten esimerkiksi 
askartelutarpeille ja muille leikkivälineille. Lapset ovat tässä vaiheessa 
päivää usein väsyneitä ja levottomia ja pysyvien omien tilojen puute li-
sää levottomuutta. 
 
Edellä olevan johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki 
ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin riittävien ja sopivien toimitilojen jär-
jestämiseksi kaikille kouluissa toimiville iltapäiväryhmille.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 53. 
 
Khs toteaa, että opetustoimessa on koulujen kapasiteettilaskelmien yh-
teydessä määritelty kouluittain iltapäivätoiminnan ehdoilla kalustettavi-
en ja varustettavien opetustilojen määrä. Tilat toimivat aamupäivisin 
opetustiloina ja sen jälkeen iltapäivätoiminnan tiloina. Esimerkiksi syk-
syksi 2010 valmistuu kahdeksaan kouluun iltapäivätoiminnan tarpeisiin 
varustetut ja kalustetut opetustilat. Näistä saatavia kokemuksia tullaan 
jatkossa käyttämään hyväksi muiden rakennushankkeiden yhteydessä 
varustettaviin iltapäivätoiminnan tiloihin. 
 
Opetustoimi tehostaa koulutilojen käyttöä lasten ja nuorten harrastus-
toimintaan. Koulutilojen maksuttoman käytön mahdollisuuksia on laa-
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jennettu. Opetuslautakunta on päättänyt 23.3.2010,  että koulu- ja oppi-
laitostilojen maksuttomaan käyttöön oikeuttavat 1.1.2011 alkaen mm. 
seuraavat toiminnot ja tapahtumat: 
 
− koulun tai oppilaitoksen omat toimintasuunnitelmaan sisäl-

tyvät päivittäiset toiminnot ja tapahtumat mukaan lukien 
koulun järjestämä kerhotoiminta 

− opetusviraston järjestämä ja avustama perusopetuslain 
mukainen  
iltapäivätoiminta 

− valtion tai kaupungin avustama kerho- ja harrastustoiminta 
− koulun kerhotoimintaan rinnastettavan järjestön tai vastaa-

van organisaation ylläpitämä kerhotoiminta, joka toteute-
taan välittömästi ennen tai jälkeen koulupäivän ja johon 
osallistuminen on kaikille avointa (ei pääsykokeita) edellyt-
täen, että osallistumisesta ei peritä osallistumismaksua; 
pienen tarvikemaksun kerääminen on mahdollista; kerho-
toiminta voidaan tarjota useamman koulun oppilaille 

− koulun tai oppilaitoksen toiminta-alueella lasten ja nuorten 
parissa toimivien järjestöjen ja hallintokuntien toiminnat, 
jotka tukevat peruskouluikäisten hyvinvointia ja osallistuvat 
alueelliseen kerho- ja harrastustoiminnan yhteistyöhön. 

 
Lisäksi opetuslautakunta päätti siirtää päätösvallan tilojen myöntämi-
sestä koulujen ja oppilaitosten rehtoreille siten, että rehtorilla on oikeus 
päättää tilojen myöntämisestä arkipäivinä kello 17.00 saakka. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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32 
VT TERHI MÄEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN ALOITE MYLLYPURON JA  
VIIKIN YHDISTÄVÄSTÄ HIIHTOLADUSTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 69 
Khs 2010-452 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kokemuksesta suomalaiset tietävät, että hiihtäminen on paras talvilii-
kuntamuoto jota on helppo harrastaa kohta ensilumien satamisen jäl-
keen. Esteettömän ladun pituus on tärkeää, jotta hiihtämisen liikunnalli-
suudesta pystyy hyötymään ja nauttimaan. 
 
Myllypuron Hallainvuoren alueen länsipuolisilla ulkoiluteillä kiertää noin 
3 km valaistu latu, jossa on paljon korkeusvaihteluita. Kallioalueesta 
länteen ovat laajat Viikin aukeat pellot, jotka pohjoispäästään kohtaavat 
Viikin liikuntakeskuksen. Pelloille on vuosittain ajettu tasankolatu, mutta 
ladulta toiselle on päässyt vain kävelemällä sukset kainalossa koska 
Viikin pellot on kynnetty aivan tien viereen asti. Tänä talvena on nämä 
kaksi latua yhdistetty ajamalla yhdistävä 100 m mittainen latu pellon 
pohjoisessa päässä olevalle kävelytielle ja näin on saatu aikaan sopi-
van pituinen noin 6 km vaihteleva latu, josta puolet on valaistua ulkoilu-
reittiä. 
 
Edellä olevan johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki 
ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin jotta jatkossa, talvina jolloin lunta on 
taas vähemmän, liikuntaviraston ja Viikin peltoja hallinnoivan organi-
saation välillä tehtäisiin sopimus siitä, että yhdistävä latu voidaan vetää 
pellon pohjoispäähän esimerkiksi jättämällä pellon pää sängelle noin 
10 m alueelta, johon yhdistävä latu voidaan ajaa jo 10 cm lumentulon 
jälkeen ja näin saadaan aikaan yhtenäinen 6 km latu, jonka käyttäjiä 
olisivat sekä Viikin että Myllypuron asukkaat.” 
 
Aloitteesta on saatu 31.5.2010 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 54. 
 
Khs toteaa, että liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston edustaja on aloit-
teen perusteella selvittänyt yhdessä Viikin koetilan edustajan kanssa 
latuyhteyden muodostamista aloitteen mukaisesti Hallainvuoren alueel-
ta Viikin peltojen pohjoiselle osuudelle. Viikin koetilan puolelta ei nähty 
olevan estettä suostumuksen myöntämiseksi latuyhteyden toteuttami-
seen. Alueella käydyn tarkastuskatselmuksen yhteydessä todettiin, että 
käytännössä latuyhteyden muodostaminen ja kunnossapito sekä hoito 
on käytettävissä oleva kunnossapitokalusto huomioiden mahdollista, 
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jos tilan hoitajat jättävät kyntämättä noin seitsemän metriä pellon lai-
dasta. 

 
Liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston ja Viikin koetilan edustajien keske-
nään käymän keskustelun perusteella latuyhteys toteutuu tarkastuskat-
selmuksessa asiasta sovitun mukaisesti.  Yhteistoiminta on Viikin koeti-
lan puolelta mahdollista olla voimassa toistaiseksi ensi talvikaudesta 
lukien. Latuyhteys täytyy kuitenkin ottaa uudelleen harkittavaksi, jos 
alueelle kaavaillun hevosmaneesin rakennuttaminen toteutuu. 
 
Nykytilanteen sääolosuhteiden äkillinen vaihtelevuus huomioiden aloit-
teen mukaisen latuyhteyden toteuttaminen edellyttää myös, että tal-
viajan sääolosuhteet ja lumitilanne ovat suotuisat latu-uran ylläpitämi-
seksi. On otettava huomioon, että peltoaukealle ajettavan ja ulkoilurei-
tillä kulkevan latu-uran kunnossapidon ja hoidon kannalta olosuhteet 
poikkeavat toisistaan ja edellyttävät kunnossapitohenkilöstöltä erilais-
ten työkoneiden ja -menetelmien käyttöä. 
 
Liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston ylläpitämä latuverkosto toteutetaan 
näillä edellytyksillä aloitteen mukaisesti yhtenäisenä linjauksena sille 
Viikin pohjoisella osalla olevalle peltokaistaleelle, johon aloitteen allekir-
joittaneet valtuutetut toivoivat latuyhteyttä muodostettavaksi.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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33 
VT ANTTI VUORELAN ALOITE KOTINUMMEN KOULUN SÄILYTTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 17.3.2010, asia 14 
Khs 2010-573 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kotinummen koulu on toimiva ja tarpeellinen lähikoulu, jossa on osaa-
va henkilökunta ja hyvä henki. Yhteistyö kodin ja koulun välillä toimii 
erinomaisesti. Kotinummen koulu on asuinalueen sydän. Samassa ra-
kennuksessa toimii myös Kotinummen päiväkoti ja vieressä on Ko-
tinummen leikkipuisto, johon lapset voivat mennä iltapäivällä koulun 
jälkeen.  
 
Toimivaa kokonaisuutta, johon kuuluvat päiväkoti, koulu ja leikkipuisto, 
ei pidä särkeä. Palveluiden karsimisen sijaan pitää korottaa veroäyriä 
eikä lopettaa kouluja. Hyvästä yhteishengestä Kotinummen koulussa 
kertovat myös lukuisat koululla järjestetyt markkinat ja erilaiset tapah-
tumat. Kotinummen koulu pitää säilyttää nykyisellään. 
 
Esitän, että Kotinummen koulun toiminta säilytetään nykyisellään.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 55. 
 
Khs toteaa, että osana palvekuverkkotarkastelua syksyllä 2009 ope-
tusviraston esityksestä poiketen opetuslautakunnan suomenkielinen 
jaosto ja sen jälkeen opetuslautakunta päättivät lausunnossaan palve-
luverkon kehittämisestä kaupunginhallitukselle 23.3.2010 , että Ko-
tinummen koulun toiminta säilytetään nykyisellään.  
 
Opetuslautakunta toteaa lausunonossaan, että Kotinummen ala-asteen 
koulun ja Ylä-Malmin peruskoulun  hallinnollinen yhdistäminen ei ole 
tarpeen, sillä Kotinummen ala-asteen koulun tiloista ei luovuta. Päätök-
set, joita on tehty aiemmin koulutiloista luopumisesta Malmin alueella 
(Pukinmäen ala-aste, osa Ylä-Malmin peruskoulun tiloista), pannaan 
täytäntöön elokuussa 2010. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 
ja opetuslautakunta haluavat seurata näiden päätösten täytäntöönpa-
non vaikutuksia ennen uusien päätösten tekemistä Malmin alueen osal-
ta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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34 
VT KIMMO HELISTÖN JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KAUPUNKI- 
CAMPINGALUEEN PERUSTAMISESTA 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 29 
Khs 2010-183 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tutkittaisiin mahdolli-
suuksia perustaa esim. Töölönlahdelle uudenlainen palvelu reppumat-
kaajille eli ns. kaupunkicampingalue lyhytaikaiseen telttamajoittumi-
seen. 
 
Kaupunkicamping toimisi kesäkuukausina tarjoten matkalaisille lyhytai-
kaisen telttapaikan oheispalveluineen. Vastaanottopalvelut, peseyty-
mis- ja wc-tilat sekä aamiasravintola/kahvila voisivat toimia esimerkiksi 
parakeissa. Telttapaikkoja voisi campingalueella olla tiiviisti sijoitettuina 
useita kymmeniä, jopa toistasataa. 
 
Campingalue voisi olla yrittäjä- tai yhteisövetoinen samalla tavoin kuin 
esimerkiksi Rautatietorin jääkentän toiminta.” 
 
Aloitteesta on saatu 15.4.2010 yleisten töiden lautakunnan, 6.5.2010 
kaupunkisuunnittelulautakunnan, 25.5.2010 kiinteistölautakunnan ja 
31.5.2010 liikuntalautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 56–59. 

 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt 27.2.2002 Töölönlahden asemakaavan nro 10920. Raken-
nusvirasto laatii parhaillaan puiston ja muiden yleisten alueiden raken-
nussuunnitelmia. Töölönlahden alueelle muodostetaan puistoa, aukioi-
ta ja julkista kaupunkitilaa sekä kanava- ja vesiaiheita. Alueelle sijoittuu 
erilaisia teemapuistoja ja pohjoisosan ainoaa laajempaa yhtenäistä 
nurmialuetta on tarkoitus käyttää konserttien järjestämiseen Kaivopuis-
ton tapaan. Puistosta muodostuu asukkaiden ja keskustassa kävijöiden 
oleskelupuisto ja sitä on tarkoitus käyttää monipuolisesti vaihtuviin ta-
pahtumiin. Puiston toteutuksessa edellytetään kaupunkikuvallisesti kor-
keaa laatutasoa.    
 
Aloitteessa ehdotetulla pienemmälläkin vain telttailukäyttöön tarkoitetul-
la leirintäalueella tulee olla huoltorakennus, jossa on vähintään wc- ja 
suihkutilat, keitto- ja astianpesupaikat, jätehuoltotilat ja mahdollisesti 
kahvila/ravintola. Telttojen minimietäisyys toisistaan tulee olla noin 4 
metriä. Leirintäalueeseen kuuluu valvonta- ja vartiointi sekä keskitetty 
jätehuolto lajitteluineen. Leirintäalueelle tulee olla ajoyhteys ja pysä-
köintipaikkoja. Keskustassa sijaitseva leirintäalue tulee aidata turvalli-
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suussyistä. Kaupunkikuvallisista laatuvaatimuksista johtuen Töölönlah-
delle ei voida sijoittaa parakkeja.   
 
Töölönlahden ja keskustan muiden puistojen sekä keskeisten uusien 
asuntoalueiden puistojen luonne on olla asukkaiden käytössä oleva 
yleinen puisto. Leirintäalueen sijoittaminen ei sovellu puistojen luontee-
seen eikä keskeisissä puistoissa ole ylimääräistä tilaa erilliseen leirin-
täaluetoimintaan, joka varaisi ison osan alueesta pois julkisesta käytös-
tä yksityisen tahon omaksi reviiriksi. 
 
Helsingissä Rastilan leirintäalue on yksi Suomen parhaita ja tasoluoki-
tukseltaan korkeita 4-tähden leirintäalueita (tähtiluokitus 1-5). Alueella 
on 80 nurmipohjaista telttapaikkaa, matkailuajoneuvopaikkoja sekä ma-
joitusrakennuksia. Alueella on monipuoliset majoituspalvelut, huoltora-
kennukset, sauna ja uimaranta. Leirintäalue on hyvin saavutettavissa 
sekä joukkoliikenteellä että autolla. Se, että leirintäalueen lähistöltä on 
yhteydet metrolla Helsingin keskustaan, on ainutlaatuista ja harvinaista 
myös pohjoismaalaisittain. Helsingin Leirintäalueyhdistys on ilmoittanut, 
että Rastila on niin korkeatasoinen ja hyvin saavutettavissa oleva leirin-
täalue, ettei Helsingissä ole tarvetta uudelle leirintäalueelle. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  

 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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35 
VT ILKKA TAIPALEEN ALOITE TÄHTITORNIN ALUEESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 41 
Khs 2010-309 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Esitän, että Helsingin kaupunginhallitus toimii siten, että Tähtitieteen 
laitoksen päärakennus & tontti säilytettäisiin tähtitieteen ”Mekkana” eli 
siellä toimisi edelleen eläviä huipputähtitieteilijöitä, museaalinen tieteel-
linen kokoelma ja mielellään myös Pohjoismaiden suurimman harrasta-
ja tieteellisyhdistyksen Ursan toiminnot. 
 
Tähtitiede, kosmologia ja niiden luoma tieteellinen, intellektuaalinen 
kiehtovuus vahvistavat Helsinkiä – nyt meillä on Teknillinen museo, 
Vantaalla Heureka. 
 
Liitteenä olevien asiakirjojen perusteella Tähtitornin alueen tontti tulee  
- ehkä rakennuksineen - palauttaa kaupungille, jos sen käyttö tähtitie-
teen/harrastuksen piirissä loppuu. Kaupungin tulee ryhtyä tässä tilan-
teessa toimiin jossa em. henkiset (tässä = omaisuusarvot) palautuvat 
kaupungille vuoden 1828 hengen ja kirjaimen mukaisesti.” 
 
Aloitteesta on saatu 22.6.2010 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 60. Lausunnossa on huomioitu myös Helsingin yliopiston, 
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n sekä eräiden tähtitieteilijöiden kan-
nat aloitteessa esitettyyn. Mainitut kannanotot ovat myös tämän mietin-
nön liitteinä 61–63. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: 
 
Tähtitiede on 1.1.2010 yhdistynyt fysiikan laitokseen, jonka opetus ja 
tutkimus keskittyvät Kumpulan tiedekampukselle. Niin ikään tähtitieteen 
opetus ja tutkimus keskittyvät jatkossa Kumpulan tiedekampukselle, 
missä tutkijoiden työhuonetila on suurempi ja laboratoriotilat paremmat 
kuin vanhassa observatoriorakennuksessa ja kampuksella toimimisen 
synergiaedut varsinkin opetuksessa ovat laitoksen mukaan kiistatto-
mat. 
 
Helsingin yliopisto ilmoittaa suunnittelevansa parhaillaan tähtitieteen 
yleisökeskuksen perustamista Tähtitorninmäen observatoriorakennuk-
seen. Yleisökeskuksen keskeisiä elementtejä olisivat tähtitieteen mu-
seo, tähtitieteeseen liittyvät näyttelyt, kiertokäynnit, yleisönäytökset ja 
vierailuluennot. Yliopiston näkemyksen mukaan yleisökeskuksen tulee 
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tomia kiinteässä yhteydessä tähtitieteen yliopistolliseen tutkimukseen 
sekä yhteistyössä mm. Tähtiteteellisen yhdistyksen Ursan kanssa. 
 
Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen geofysiikan ja tähtitieteen osas-
ton johto ilmoittaa tukevansa suunnitelmia tähtiteteen yleisökeskuksen 
perustamiseksi observatoriorakennukseen. Se, missä määrin laitos voi 
käyttää peruskorjatun observatorion tiloja tutkimukseen ja opetukseen 
tulevaisuudessa, selviää rakennuksen tulevan peruskorjauksen yhtey-
dessä. Ainakin observatorioon jääviä teleskooppeja pyritään käyttä-
mään apuna opetuksessa myös tulevaisuudessa. 
 
Tähtiteteellinen yhdistys Ursa ry ilmoittaa suhtautuvansa varovaisen 
positiivisesti ajatukseen tähtitieteen yleisökeskuksesta ja toteaa mm. 
että keskuksen on oltava toiminnallinen siten, että kävijät pääsevät itse 
kokeilemaan ja tekemään. Lausunnon mukaan vierailu paikassa, jossa 
harjoitetaan tutkimusta on statukseltaan aivan toisenlainen kuin vierailu 
vain vanhoja esineitä sisältävässä rakennuksessa. 
 
Tähtitieteilijöiden kannanoton allekirjoittaneet tähtitieteilijät viittaavat 
7.12.2009 yliopiston rehtorille luovutettuun vetoomukseen, jonka alle-
kirjoittajiin kuului tähtiteteen laitoksen henkilökuntaa, tähtiteen harrasta-
jia sekä muita eri taiteen- ja tieteenalojen edustajia ja jossa esitettiin 
mm., että observatorio tulisi edelleen säilyttää tähtiteteellisen tutkimuk-
sen tyyssijana. Mainitut tähtitieteilijät ilmoittavat näkemyksenään, että 
observatorion säilyttäminen alkuperäisessä käytössään tukisi raken-
nuksen merkitystä kulttuurihistoriallisena monumenttina ja olisi nimen-
omaan sellaisena todellinen kaupungin kaunistus ja kiinnostava tutus-
tumiskohde kaupunkilaisille ja muulle yleisölle. 
 
Kaupunginhallitus toteaa, että Tähtitorninmäen observatoriorakennuk-
sen tuleva käyttö on ensisijaisesti Helsingin yliopiston ja sen tähtitie-
teen alan yhteistyökumppaneiden ratkaistavissa. Kiinteistöviraston tont-
tiosasto valmistelee parhaillaan observatoriotontin käyttöoikeussopi-
musta. Sopimusneuvottelut Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa 
käydään syksyn 2010 aikana ja niissä huomioidaan suunnitelma tähti-
teteen yleisökeskuksen perustamiseksi. Yleisökeskuksen hankesuunni-
telman sisältö ja toteutettava peruskorjaus ratkaisevat tontin käyttötar-
koituksen ja sopimusehdot. Tontin käyttöoikeuden korvauksettomuus 
perustuu vuonna 1828 annettuun keisarilliseen määräykseen ja liittyy 
nimenomaan alueen käyttöön observatoriona.  
 
Neuvoteltu käyttöoikeussopimus ehtoineen esitetään aikanaan kiinteis-
tölautakunnan hyväksyttäväksi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
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(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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36 
VT ANTTI VUORELAN ALOITE TAPANILAN LIIKENNETURVALLISUUDEN  
PARANTAMISESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 35 
Khs 2010-296 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Esitän, että Tasankotien ja Sointutien risteykseen asennetaan pihaka-
tu-liikennemerkki tai lapsista varoittava liikennemerkki lasten liikenne-
turvallisuuden parantamiseksi. Asutuksen läpi kulkeva henkilö- ja 
kuorma-autoliikenne vaarantaa lasten liikenneturvallisuuden. Ajonope-
uksien alentaminen parantaisi osaltaan liikenneturvallisuutta.” 
 
Aloitteesta on saatu 1.4.2010 yleisten töiden lautakunnan ja 8.4.2010 
kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 64 ja 
65. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että pihakatua koskevien 
säännösten ja suunnitteluperiaatteiden mukaan Tasankotien ja Sointu-
tien risteystä ei voida merkitä pihakatumerkillä. Risteys ei myöskään 
täytä tieliikenneasetuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuun-
nitteluosaston suunnitteluperiaatteiden kriteerejä ”Lapsia” -varoitus-
merkin käytölle. Khs toteaa, että kyseessä on uusi asuinalue, jonka 
asemakaava on vahvistettu vuonna 2000 ja alue on rakennettu  koko-
naisuudessaan 2000-luvun alkupuolella. Katujen ratkaisut ovat ajan-
mukaisia myös liikenneturvallisuuden kannalta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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37 
VT TERHI KOULUMIEHEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN ALOITE UUDISASUN- 
TOJEN KORVAMERKITSEMISESTÄ SENIORIASUNTOKOHTEIKSI 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 70 
Khs 2010-457 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Esitän, että kaupunginvaltuusto korvamerkitsee osan uudisasunnois-
taan vanhusväestön käyttöön senioriasuntokohteiksi. 
 
Helsingin kaupungin tavoitteena on, että yhä useampi seniori asuisi 
mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Se on yleensä myös 
ikääntyvien oma toive. Huomattavan suuressa osassa helsinkiläisistä 
kerrostaloista ja muissa asumuksissa on kuitenkin liikkumisen esteitä. 
Yhdestäkin kohdasta katkeava esteettömyys voi katkaista joiltakin ih-
misiltä kulkemisen kokonaan, vaikka liikkumisen helppous on tärkeää 
varsinkin pyörätuolien ja rollaattorien kanssa kulkeville. 
 
Helsingin esikaupungit on rakennettu pääsääntöisesti 1950–80-luvuilla. 
Suuren maaltamuuton aikaan eli 1960–1970-luvuilla grynderit rakensi-
vat kokonaisia alueita kerralla valmiiksi. Lähiöasunnot rakennettiin 
alunperin nuorille lapsiperheille, mutta vuosikymmenten kuluessa nii-
den asukkaat ovat ikääntyneet ja vaatimukset asumiselle muuttuneet. 
Talot eivät useinkaan vastaa esteettömyyden tavoitteisiin. Myös häm-
mästyttävän monissa sellaisissa taloissa, joihin hissi on rakennettu, 
johtaa hissitasanteelle hankalakulkuinen portaikko. 
 
Asuntojen uudistuotannossa ja asuntoalueiden suunnittelussa esteet-
tömyys huomioidaan hyvin, jopa pieniin yksiöihin edellytetään nykyään 
rakennettavaksi suuri inva-mitoitettu wc. Rakennusmääräyksille on hy-
vät perustelut, ristiriitana voi pitää vain sitä, että suurin osa näistä uu-
sista asunnoista ohjautuu sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät 
kärsi liikkumisen esteistä. Esimerkiksi vuonna 2009 Helsingin kaupun-
gin vuokra-asuntoihin asukkaiksi valituista hakijoista 97 % oli työikäisiä. 
Alle 34-vuotiaita ja oletettavasti fyysisesti terveitä nuoria oli 58 %, 18–
24-vuotiaita oli 26 %. Koko vuonna vain 3 % asukkaiksi valituista oli yli 
65-vuotiaita henkilöitä, mikä määrä on pysynyt samana vuosien ajan. 
 
Kaupungin asunto- ja maapoliittisena tavoitteena on lisätä monipuolista 
asuntotarjontaa, parantaa asumisoloja sekä tasapainottaa asuntomark-
kinoiden toimintaa. Päämääränä on huomioida erilaiset väestöryhmät 
ja elämäntilanteet entistä paremmin asuntotuotannossa. Aloitteeni tu-
kee tavoitetta. Jos osa uusista asuntokohteista varataan ikääntyneille, 
tarjolla olevien asuntojen määrä ei vähene kokonaisuutena, sillä portai-
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ta kävelemään kykeneville nuorille vapautuu vastaavasti asuntoja van-
hasta asuntokannasta, asuntotarjonta kuitenkin monipuolistuu. Uudis-
tus edistää myös vanhuspoliittisen strategian toteutumista ja tehostaa 
erityisesti kotihoidon toimintaa, sillä kaupungille on helpompaa tuottaa 
palveluita alueellisesti keskitetysti. Uudistus edistää myös senioreiden 
henkistä hyvinvointia, sillä senioritalot luovat edellytykset kanssakäymi-
selle ja yhteisöllisyydelle, joka vähentää ikääntyvien yksinäisyyttä. 
 
Edellä olevin perusteluin esitän, että Helsingin kaupunki korvamerkit-
see osan uudisasunnoistaan senioriasuntokohteiksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2010 sosiaalilautakunnan, 16.6.2010 asunto-
lautakunnan ja 17.6.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 66–68. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: 
 
Kaupungin omistamat vuokra-asunnot ovat eri ikäryhmien haettavissa. 
Kaupungin vuokra-asuntoa hakeneiden ikärakenne on perinteisesti 
painottunut nuoriin alle 35-vuotiaisiin hakijoihin, joiden osuus vuonna 
2009 oli 63 % asuntoa hakeneista.Yli 65 -vuotiaiden osuus kaupungin 
vuokra-asunnon hakijoista oli 2 % ja vuokra-asunnon saaneista 3 %. 
Vanhempiin ikäryhmiin kuuluvilla on nuoria asunnonhakijoita paremmat 
taloudelliset mahdollisuudet järjestää asumisensa muutoin esimerkiksi 
hakeutumalla omistus- tai asumisoikeusasuntoihin.  
 
Kaupungin omistamissa tavallisissa vuokra-asunnoissa asuvista asuk-
kaista 65 vuotta täyttäneiden osuus on lähes 11 %. Vastaavasti koko 
väestöstä 65 vuotta täyttäneiden osuus on noin 14 %. Seniori-ikäisten 
osuus kaupungin vuokra-asunnoissa näyttäisi vastaavan heidän väes-
töosuuttaan, varsinkin huomioiden se, että vanhemmissa ikäryhmissä 
palveluasuminen ja laitosasuminen ovat keskimääräistä yleisempiä.  
 
Rakennuksen iän mukaan tehty tarkastelu osoittaa, että yli 65-
vuotiaista kaupungin ARA-vuokra-asukkaista lähes 34 % asuu vuoden 
1980 jälkeen rakennetussa rakennuksessa, joiden pääsääntöisesti voi-
daan olettaa olevan kohtuullisen esteettömiä. 1950-luvulla rakennetuis-
sa asunnoissa mainitun ikäryhmän osuus on 19 %, 1960-luvulla raken-
netuissa asunnoissa 24 % ja 1970-luvulla rakennetuissa taloissa 20 %. 
Asunnon vaihdot vuokra-asunnosta toiseen ovat mahdollisia tarpeen 
vaatiessa, mm. terveydellisten syiden perusteella. Asunnon vaihtami-
nen on mahdollista paitsi yhtiön sisällä, myös asuntoasiainosaston 
kautta tai ns. keskinäisenä vaihtona, jolloin asukas etsii itse vaihto-
kumppanin. Uusista, valmistuvista vuokra-asunnoista varataan ⅓ kau-
pungin vuokra-asunnon vaihtajille.  
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Valtion tuella rakennettujen ARA-vuokra-asuntojen tulee olla pääsään-
töisesti kaikkien asunnontarvitsijaryhmien haettavina. Rajattua hakua 
tietyille ryhmille voidaan käyttää silloin, kun ryhmä on riittävän laaja ja 
se on perusteltua ottaen huomioon asuntojen omistussuhteet ja käyttö-
tarkoitus.  Tavoitteena kuitenkin on, että eri ryhmien asumisen tulisi jär-
jestyä normaalissa asuntokannassa. 
 
Varsinaisesti ikäihmisille suunnattuja omistus- ja vuokra-asuntoja on 
Helsingissä tällä hetkellä noin 3 000. Lukuun sisältyvät Helsingin kau-
pungin omistamat vanhusten asuintalot, joissa on yhteensä 615 asun-
toa. Nämä asunnot ovat yli 60-vuotiaille suunnattuja normaaleja vuok-
ra-asuntoja, joista osaan hakeudutaan kiinteistöviraston asuntoasiain-
osaston ja osaan sosiaaliviraston kautta. Helsinkiin on myös juuri val-
mistumassa kaksi senioreille suunnattua asumisoikeustaloa, joissa on 
yhteensä 86 asuntoa. Senioriasuntoja tuottavat etupäässä erilaiset 
säätiöt ja yhdistykset ja asuntojen määrä on jatkuvassa kasvussa. 
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaan senioriasuntojen 
uustuotantoon luovutetaan tontteja yleisten tontinluovutusperiaatteiden 
mukaisesti, vastaten noin 100 asunnon vuosituotantoa.  
 
Kaupungin omien vuokra-asuntojen uudistuotannon varaaminen se-
nioriväestön käyttöön ei tällä hetkellä ole mielekästä ottaen huomioon 
seniori-ikäisten verraten hyvän tilanteen asuntomarkkinoilla, yleisen 
asuntomarkkinatilanteen sekä kaupungin vuokra-asuntojen muutoinkin 
riittämättömän tarjonnan. Ikääntyvien ja vanhusten väestönosuuden 
kasvaessa on kuitenkin tärkeätä, että ikääntyvien asuntotarpeiden kehi-
tystä seurataan ja sen perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin 
tilanteen niin vaatiessa. Asuntojen korvamerkitsemisen asemesta on 
perusteltua panostaa asuntotuotannon monipuolisuuteen sekä asunto-
jen ja asuinympäristön esteettömyyteen. Myös kotona asumista tukevi-
en ja toimintakykyä edistävien palveluiden kehittämistä sekä vanhusten 
olemassa olevia asuntojen muutostyömahdollisuuksia tulisi tehostaa. 

 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  

 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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38 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON JA 39 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
YHTEISTYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA KIVINOKAN VIRKISTYSALUEEN  
KEHITTÄMISEKSI 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 71 
Khs 2010-456 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kivinokan kansanpuisto perustettiin 1931 helsinkiläisten retkeily- ja 
telttailualueeksi. Nyt kaupunki on vuokrannut maa-alueet kesämaja- ja 
siirtolapuutarhatoiminnasta vastaaville yhdistyksille. Kivinokan alue on 
kooltaan 27 hehtaaria ja se on merkitty yleiskaava 2002:ssa selvitys-
alueeksi. 
 
Kivinokan ulkoilu- ja kesämaja-alue sijaitsee Vanhankaupunginlahdella, 
Kulosaaren ja Herttoniemen välissä. Kivinokan alueella on kaksi kau-
pungin yleistä uimarantaa, kalastuspaikkoja, jalkapallokenttiä, kioski-
kahvila, monta yleistä käymälää sekä esteettömäksi rakennettu luonto-
polku, joka soveltuu myös näkövammaisille. 
 
Kivinokan arvokas ja monipuolinen kasvi- ja eläinlajisto tarjoavat virkis-
tysalueen hyvien kulkuyhteyksien päässä. Kivinokan käyttäjiä ovat 
lenkkeilijät, pyöräilijät, uimarit ja luonnon ystävät kaikkialta Helsingistä. 
 
Kivinokan alue on merkitty seudullisesti merkittäväksi kulttuurihistorial-
liseksi ympäristöksi, jossa yhdistyy metsäluonto, kartanopuisto ja työ-
väen kesämaja- ja puutarhakulttuuri. Kivinokassa järjestetään vuosit-
tain ympäristötaidenäyttely, juhannusjuhlat, joulupolku ja muita kaikille 
helsinkiläisille avoimia tapahtumia. 
 
Kivinokka on ollut helsinkiläisten ulkoilu- ja kesämajakäytössä jo kohta 
80 vuotta. Kivinokan kehittämistä kaupunkilaisten ulkoilukäytössä tulisi 
jatkaa vuorovaikutteisesti kaupungin eri hallintokuntien ja kesämaja-
alueita edustavien järjestöjen kanssa. Talvella alueelle voitaisiin tehdä 
esimerkiksi latuverkosto ja uimarannalle voisi rakentaa rullatuolilla liik-
kuvia varten esteettömän luiskan veteen. Nämä ovat vain kaksi esi-
merkkiä kehitysideoista, joita alueen yhdistyksillä on alueen ulkoilu- ja 
virkistyskäytön parantamiseksi, mutta ideoiden edistämiseksi tarvitaan 
yhteistyötä sekä Kivinokan alueen yhdistysten että kaupungin hallinto-
kuntien kesken. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Kivinokan virkistys-
alueen kehittämiseksi perustetaan yhteistyöryhmä, johon kuuluvat 
edustajat seuraavilta tahoilta: 
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– Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto  
– Helsingin kaupungin liikuntavirasto  
– Helsingin kaupungin rakennusvirasto  
– Helsingin kaupungin ympäristökeskus  
– Kivinokkalaiset ry (380 kesämajaa)  
– JHL ry (180 kesämajaa) 
– Ponnistus ry (48 kesämajaa)” 
 
Khs toteaa, että Kivinokka on yksi kolmesta Yleiskaava 2002:ssa selvi-
tysalueeksi (selvitysalue, jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai 
osayleiskaavalla) merkitystä alueesta. Kaksi muuta olivat Koivusaari ja 
Vartiosaari. Koivusaaren suunnittelu on edennyt länsimetron rakenta-
mispäätösten jälkeen, mutta Vartiosaaren ja Kivinokan osalta varsinais-
ta kaavasuunnittelua ei ole toistaiseksi käynnistetty.  
 
Kivinokan, kuten Vartiosaarenkaan, osayleiskaavoitusta ei toistaiseksi 
ole käynnistetty muutoin kuin tekemällä ja ohjelmoimalla toimintasuun-
nitelmiin perusselvitysten täydennyksiä ja tarkistuksia. Kaupunkisuun-
nitteluviraston vuoden 2010 toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydes-
sä kaupunkisuunnittelulautakunta on toivonut, että Kivinokan osayleis-
kaavoitus voitaisiin aloittaa vuoden 2011 aikana.  

 
Valtuustoaloitteessa esitetyt suunnittelunäkökohdat ovat kaikki var-
teenotettavia ja pohdittavia varsinaisen suunnittelun alkaessa. Aloit-
teessa esitetyt suunnittelun sisältöön liittyvät ajatukset voidaan käsitellä 
normaalin kaavaprosessin puitteissa. Yhteistyö sekä muiden hallinto-
kuntien että osallisten, kuten tässä tapauksessa kesämaja-alueita 
isännöivien yhdistysten, kanssa kuuluu kiinteästi maankäyttö- ja raken-
nuslain määrittelemiin menettelytapoihin.  
 
Aloitteessa tarkoitetun työryhmän tarve voidaan harkita esimerkiksi 
kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnan yhteydessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ajankohta, kuten koko kaavapro-
sessin alustava aikataulu, voidaan selvittää kaupunkisuunnitteluviras-
ton seuraavaa toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Khs toteaa, että ellei 
kaavoitus ala suunnitellussa aikataulussa, yhteistyöryhmä perustetaan.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  

 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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39 
VT ANTTI VALPPAAN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE AMMATTI- 
KULJETTAJIEN JOUSTAVISTA AJOAJOISTA KESKUSTAN KÄVELYKADUILLA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 63 
Khs 2010-453 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Saatujen tietojen mukaan keskustan kävelykatujen (Iso Roobertinkatu, 
Aleksanterinkatu) yrittäjät ja näiden tavarankuljetuksiin käyttämät kulje-
tusliikkeet kärsivät liian tiukalle asetetuista sallituista tavaranlastaus- ja 
purkuajoista. 
 
Useiden kuljettajien kohdalla sallittu lastaus- ja purkuaika on liian tiuk-
ka, koska erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuva tavara las-
keutuu rahtikoneilla yleensä vasta puolen päivän aikoihin eli samoihin 
aikoihin, kuin sallittu lastaus- ja puruaika keskustan kävelykaduilla me-
nee umpeen (kello 11). Huomioiden Vantaalta Helsingin keskustaan 
ajaen kuluvan ajan, tämä väärä aika kuljetuksille johtaa tilanteisiin, jois-
sa kuljetusyrittäjät joutuvat sakkolappujen uhalla toimittamaan tavarat 
liikkeisiin sallittujen aikojen ulkopuolella. 
 
Näinä taloudellisina aikoina kaupungin tulisi omilla toimillaan edistää 
pienyrittäjyyttä ja sen edellytyksiä. Näillä liian tiukoilla aikarajoituksilla 
on käytännössä yritystoimintaa rajoittavia vaikutuksia sekä ammattiau-
toilijoille että kävelykatujen liikkeenharjoittajille. Kaupungin tulisi ryhtyä 
toimiin, joilla tavaran lastaus- ja purkuaikoja kävelykaduilla laajenne-
taan niille tavarankuljettajille, joilla on tuulilasissaan tätä varten tarkoi-
tettu erillinen lupa.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.6.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 69. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että nykyisen kävelykatujen 
huolto- ja jakelutoimintojen aikarajoituksen tavoitteena on, että jakelulii-
kenne olisi hoidettu ennen vilkkainta kävelyaikaa. Kävelykadun idean 
toteutumiseksi luvatonta jakelua on pyritty estämään esimerkiksi pyl-
väin tai hydraulisesti nousevilla ja laskevilla pollareilla. 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto ilmoittaa, että 
sen tarkoituksena on tehdä kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitys 
kävelykatujen huoltoajolle sallitun ajan pidentämisestä kello 12:een 
vuoden kestävänä kokeiluna. Lisäksi liikennesuunnitteluosasto selvittää 
mahdollisuuden lastausruutujen lisäämiseksi kävelykatujen ympäris-
tössä.  
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Kaupunkisuunnittelulautakunta ilmoittaa ottavansa yksityiskohtaisem-
min kantaa esityksen sisältöön asian tullessa ajankohtaiseksi. 
  
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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40 
VT ANTTI VALPPAAN JA 8 MUUN VALTUUTETUN ALOITE ISONNEVANTIEN  
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 72 
Khs 2010-458 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa:  
 
”Etelä-Haagan Isonnevantien kohta välillä Riistavuoren vanhustenkes-
kus–Angervotie–Gymnasiet Lärkan on Isonnevantietä ylittäville hen-
genvaarallinen erityisesti silloin, kun autoja tulee vanhustenkeskuksen 
suunnalta. 
 
Kyseisellä tienpätkällä autoilijat ovat suorastaan pakotettuja ajamaan 
kovaa, sillä välillä Riistavuoren vanhustenkeskus–Angervotie on tie mo-
lemmilta puolilta täytetty pysäköidyillä autoilla, jotka kaventavat Isonne-
vantien tältä kohdalta niin kapeaksi, että vain kapeat autot pääsevät yh-
tä aikaa kapeikon läpi. Usein autot kaasuttavatkin kovaa päästääkseen 
nopeasti läpi kapeikosta. Bussit pääsevät vain yksin kulkiessaan läpi 
tästä kapeikosta. 
 
Angervotien kohdalla Isonnevantien ylittää kaksi suojatietä ja hitusen 
(noin 30 metriä) Lärkanin suuntaan kolmas suojatie, joka jää oikealle 
kaartuvan mutkan ja samoin oikealla puolella olevan asuntoyhtiön pen-
sasaidan taakse piiloon vanhustenkeskuksen suunnasta tuleville. Pen-
sasaita vie huomiota sen yläpuolella mutkan takana näkyviltä varoitus-
merkeiltä lapsista sekä hidastetöyssystä, joka on tässä vaiheessa noin 
100 metrin päässä Lärkanin kohdalla. 
 
Erityisesti pimeään aikaan tämä kolmas suojatie, jota käyttävät mm. 
Huopalahden juna-aseman suunnasta tulevat Lärkanin, Haagan perus-
koulun kuin myös Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaat ja muut 
jalankulkijat sekä pyöräilijät ovat hengenvaarassa, sillä vanhustenkes-
kuksen suunnasta tulevilla on tässä vaiheessa vielä runsaasti vauhtia 
kapeikon nopean läpiajon synnyttämän kiihdytyksen takia. 
 
On siis vain ajan kysymys, koska tällä tieosuudella erityisesti kolman-
nen suojatien kohdalla sattuu vakava onnettomuus. Siksi esitän, että 
kaupunki ryhtyy toimiin parantaakseen alueen yleistä liikenneturvalli-
suutta esimerkiksi em. kapean tienosan leventämisen taikka hidaste-
töyssyn avulla.” 
 
Aloitteesta on saatu 22.4.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 70. 
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Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupunkisuunnittelulau-
takunta on 17.4.2008 hyväksynyt Haagan liikenneturvallisuussuunni-
telman. Suunnitelman mukaan Isonnevantien ja Tunnelitien sekä Ilkan-
tien länsireunalle rakennetaan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Ison-
nevantien, Riistavuorenkujan, Tunnelitien, Ilkantien, Metsäläntien sekä 
Palokaivonaukion liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla ajo-
nopeuksia hillitseviä hidasteita, kuten kiertoliittymiä, korotettuja suoja-
teitä sekä katujen ja katuliittymien kavennuksia ja korotuksia. Lärkanin 
ja Riistavuoren palvelukeskuksen väliset kaksi suojatietä korotetaan.  
 
Liikennehankkeiden investointiohjelmassa Isonnevantien jalankulku- ja 
pyörätien sekä korotettujen suojateiden rakentaminen on ajoitettu to-
teutettavaksi vuonna 2013. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  

 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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41 
VT MARTTI TULENHEIMON JA 19 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
MERIHAAN SILLASTA 
 
Kvsto 17.3.2010, asia 15 
Khs 2010-576 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sörnäisten rantatien ja Pohjoisrannan yhdistävä Hakaniemen silta on 
rakennusviraston mukaan saavuttamassa lähivuosina käyttöikänsä 
luonnollisen pään. Nykyinen silta on tarkoitus korvata uudella. 
 
Vanhan sillan kuntoa tarkkaillaan paraikaa ja tehtävät korjaustoimenpi-
teet on päätetty rajoittaa välttämättömiin töihin. 
 
Uuden sillan rakentaminen avaa mahdollisuuksia sekä eheyttää että tii-
vistää kaupunkirakennetta sillan molemmin puolin. Uusi silta voisi olla 
matala ja istua siten kaupunkikuvaan nykyistä paremmin. 
 
Niinpä me allekirjoittaneet esitämme, että nykyisen Hakaniemen sillan 
tilalle tulevasta uudesta sillasta järjestetään arkkitehtuurikilpailu. 
 
Samassa yhteydessä on tutkittava sekä sillan että Sörnäisten rantatien 
suotuisinta linjausta. Parhaassa tapauksessa sillan siirtäminen Meri-
haan itäpuolelle vapauttaisi merkittävästi maata uuteen käyttöön. Tämä 
mahdollistaisi rakentamista nykyisen sillan rampin tilalle ja osittain Sör-
näisten rantatien paikalle. 
 
Mikäli sillan ja Sörnäisten rantatien osittainen uudelleenlinjaus osoittau-
tuvat selvityksessä järkeviksi ja kannattaviksi hankkeiksi, on uuden sil-
lan rakentamisen seurauksena vapautuville alueille syytä varata raken-
nusoikeutta. 
 
Ihannetilanteessa uusi silta voitaisiin rahoittaa myymällä rakennusoike-
utta nykyisen sillan pohjoisen rampin paikalle ja esimerkiksi nykyiseltä 
sillalta Haapaniemenkadulle ulottuvalle alueelle. 
 
Myöskään vaihtoehtoa korvata nykyinen Sörnäisten rantatie tunnelilla 
Merihaan ja Suvilahden välillä ei ole syytä sulkea pois. 
 
Luonteva nimi uudelle sillalle voisi olla vaikkapa Merihaan silta.” 

 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 yleisten töiden lautakunnan ja 5.7.2010 
kaupunkisuunnitteluviraston lausunnot, jotka ovat liitteinä 71 ja 72. 
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Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Merihaan ja Hakanie-
men välisen alueen suunnittelu on mukana kaupunkisuunnitteluviraston 
toimintasuunnitelmassa vuosille 2010–2012. Tavoitteena on tiivistää 
Merihaan ja Hakaniemen väliin jäävän alueen kaupunkirakennetta. 
Työn yhteydessä ratkaistaan Sörnäisten rantatien sijainti Merihaan 
kohdalla. Suunnittelussa tutkitaan Hakaniemen sillan korvaamista kau-
punkikuvaan paremmin sopivammalla sillalla. Sillan eri vaihtoehtojen li-
säksi selvitetään aloitteessa ehdotettuja pääkadun linjaamista Meri-
haan itäpuolelle sekä Hakaniemen sillan korvaamista tunnelilla. 
 
Rakennusviraston selvitysten mukaan silta on nykyisellään huonokun-
toinen ja se tulisi joko käyttää loppuun ja korvata uudella vuoteen 2020 
mennessä tai peruskorjata vuoteen 2013 mennessä. Rakennusviraston 
teettämien laskelmien mukaan pitkän aikavälin (2010–2100) elinkaari-
kustannukset huomoiden uusi silta olisi vaihtoehdoista edullisempi. Li-
säksi sillan uusimista puoltavat mahdollisuudet kehittää alueen maan-
käyttöä sekä pienemmät työnaikaiset liikennehäiriöt ja vähäisemmät to-
teutuksen aikataulu- ja kustannusriskit. Sillan kuntoa seurataan ja mita-
taan jatkuvasti sen liikennöintikelpoisuuden varmistamiseksi. Sillalle 
tehtävät korjaustoimenpiteet on tässä vaiheessa rajoitettu välttämättö-
miin töihin. 
 
Mikäli suunnittelussa päädytään uusimaan Hakaniemen silta, sen 
suunnittelu on tarkoitus ratkaista arkkitehtikilpailulla. Kilpailujen järjes-
tämisestä siltojen suunnittelussa on hyviä kokemuksia. Esimerkiksi 
suunnitteilla olevan Auroransillan (Nordenskiöldinkadun ylittävä kevyen 
liikenteen silta) suunnittelusta järjestettiin vuonna 2009 siltakilpailu yh-
teistyössä rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 
Menettely oli prosessina toimiva ja tuotti hyviä ja toteuttamiskelpoisia 
suunnitelmia.  

 
Sillan nimen muuttaminen Hakaniemen sillasta Merihaansillaksi tullaan 
aikanaan käsittelemään nimistötoimikunnassa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  

 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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433 § 
10.8.2010 pöydälle pantu asia 
LAUSUNTO MARTTI TULENHEIMON YM. VALTUUSTOALOITTEESTA, 
JOKA KOSKEE HAKANIEMEN SILLAN TILALLE TULEVAN UUDEN 
SILLAN ARKKITEHTUURIKILPAILUA  
 
HKR 2010-818, Halke Khs 2010-576/581 14.4.2010 
Esityslistan asia Ko/8 
 
        Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa-

van lausunnon: 
 
Rakennusvirasto teetti vuonna 2008 Hakaniemen sillalle erikoistarkas-
tuksen ja sen pohjalta selvityksen (raportti 23.6.2009) sillan korjaami-
sesta. Selvityksessä esitetään, että silta tulee peruskorjata vuoteen 
2013 mennessä tai silta tulee käyttää loppuun ja korvata uudella vuo-
teen 2020 mennessä. 
 
Sillan peruskorjauksen kustannukset ovat noin 6,3 milj. euroa ja uuden 
sillan rakennuskustannukset noin 12,0 milj. euroa. Pitkän aikavälin 
(2010–2100) elinkaarikustannuksiltaan uusi silta tulisi kuitenkin edulli-
sempi. Sillan uusimista peruskorjaukseen verrattuna puoltavat erityi-
sesti mahdollisuudet kehittää alueen maankäyttöä, kaupunkikuvalliset 
syyt, pienemmät työnaikaiset liikennehäiriöt, liikenteen aiheuttamat me-
lu- ja muut haitat ja vähäisemmät toteutuksen aikataulu- ja kustannus-
riskit. 
 
Nykyisellään Hakaniemen silta on huonokuntoinen. Sillan kuntoa seu-
rataan ja mitataan jatkuvasti sen liikennöintikelpoisuuden varmistami-
seksi. Sillalle tehtävät korjaustoimenpiteet on kuitenkin rajoitettu tässä 
vaiheessa vain välttämättömiin töihin. 
 
Merihaan ja Hakaniemen alueen suunnittelu on kaupunkisuunnitteluvi-
raston toimintasuunnitelmassa vuosille 2010–2012. Kaupunkisuunnitte-
luvirasto tutkii Merihaan ja Hakaniemen väliin jäävän alueen kaupunki-
rakenteen tiivistämistä. Hakaniemen sillan sijainti on ratkaisevassa 
asemassa alueen kehittämisessä. 
 
Mikäli suunnittelussa päädytään uusimaan Hakaniemen silta, uuden sil-
lan suunnittelu on tarkoitus ratkaista siltakilpailuna. Rakennusvirasto 
järjestää siltakilpailun yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 
Aikaisemmista menettelyistä on hyvät kokemukset. Menettely on pro-
sessina toimiva ja on tuottanut hyviä ja toteuttamiskelpoisia suunnitel-
mia.
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Sillan nimen muuttaminen Hakaniemensillasta Merihaansillaksi tulta-
neen aikanaan käsittelemään nimistötoimikunnassa. 
 
Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 
 
Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotuksen toisen kappaleen vii-
meisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: 
 

”Sillan uusimista peruskorjaukseen verrattuna puoltavat 
erityisesti mahdollisuudet kehittää alueen maankäyttöä, 
kaupunkikuvalliset syyt, pienemmät työnaikaiset liikenne-
häiriöt, liikenteen aiheuttamat melu- ja muut haitat ja vä-
häisemmät toteutuksen aikataulu- ja kustannusriskit.” 

 
Lisätiedot: 
Henny Peter, projektinjohtaja, puhelin 310 38566 
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DIAARIKORTISTA  

 11.8.2010 

 vir Tila: 2008 - 318 / 046 Dnro: 
13.2.2008 Avattu: 
A. toimista reilun kaupan kaupungin arvonimen saamiseksi Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
RIL      Lahdensuo Riikka Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 13.2.2008 vir 30.9.2008 Aarnipuu Tiia  A. toimista reilun kaupan 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 13.2.2008 55  Kvsto  Kaupunginhallituksen val 
2 8.9.2008 1070  Khs  Valtuutettujen tekemien er
3 15.9.2008 1096  Khs  Valtuutettujen tekemien er
4 24.9.2008 207  Kvsto  K1 Miet. 6/ 2008 aloite nro

 
       

 

 vir Tila: 2008 - 472 / 052 Dnro: 
27.2.2008 Avattu: 
A. terveyskeskuksen työntekijöiden sähköposteista Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
MRI      Raitio Markku Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 27.2.2008 vir 30.9.2008 Tenkula Tarja  A. terveyskeskuksen työnt

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 18.4.2008 rat 9.5.2008 8.5.2008 Terke K1 jälj. 
L2 17.6.2010 vir 15.9.2010  Tervlk K1 jälj. Palautuvat lausun 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 27.2.2008 68  Kvsto  Kaupunginhallituksen val 
2 8.9.2008 1070  Khs  Valtuutettujen tekemien er
3 15.9.2008 1096  Khs  Valtuutettujen tekemien er
4 24.9.2008 207  Kvsto  K1 miet.6/2008 aloite nro 

 
       

 

 vir Tila: 2008 - 2136 / 635 Dnro: 
8.10.2008 Avattu: 
A. Kaarlo Haltian puistikon kunnostamisesta Otsikko: 

Yksikkö: Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina Valmistelija: 
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DIAARIKORTISTA  

 11.8.2010 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 8.10.2008 vir 31.5.2009 Taipale Ilkka  A. Kaarlo Haltian puistiko 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 13.10.2008 rat 31.12.2008 10.12.2008 Ytlk K1 jälj. 
L2 12.12.2008 rat 27.2.2009 13.2.2009 Taimujk K1 jälj. 
L3 12.12.2008 rat 27.2.2009 27.2.2009 Museojk K1 jälj. 
L4 18.5.2009 rat 30.6.2009 1.7.2009 Ytlk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 8.10.2008 224  Kvsto  Khn valmisteltavaksi 
2 27.4.2009 548  Khs  Kvstoon, Pöydälle 
3 4.5.2009 573  Khs  Kvstoon, Ehdotuksen muk
4 13.5.2009 111  Kvsto  miet. 1/2009 aloite 9 pala 
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 11.8.2010 

 vir Tila: 2009 - 296 / 001 Dnro: 
11.2.2009 Avattu: 
A. hallintokuntien ohjeistuksesta valtuustoaloitteiden käsittelyprosessissa Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
AVA      Vallittu Anja Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 11.2.2009 vir 30.9.2009 Männistö Lasse  A. hallintokuntien ohjeistu 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 11.2.2009 42  Kvsto  Khn valmisteltavaksi 
2 24.8.2009 896  Khs  Kvstoon, Pöydälle 
3 9.9.2009 193  Kvsto  Pöydälle 
4 31.8.2009 915  Khs  Kvstoon, Ehdotuksen muk
5 23.9.2009    Kvsto  Palautettiin, miet. 3/2009 

 
       

 

 vir Tila: 2009 - 1797 / 545 Dnro: 
27.8.2009 Avattu: 
A. ravintoloiden ulkoterassien aukioloajoista Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 26.8.2009 vir 28.2.2010 Helistö Kimmo  A. ravintoloiden ulkoteras 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 7.12.2009 vir 30.9.2010   Klk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 26.8.2009 185  Kvsto  Khn valmisteltavaksi 
2 9.11.2009 1221  Khs  Kvstoon, Pöydälle 
3 25.11.2009 256  Kvsto  K1 palautettiin, miet. 8/20 
4 16.11.2009 1242  Khs  Kvstoon, Esittelijän muute
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DIAARIKORTISTA  

 11.8.2010 

 vir Tila: 2010 - 574 / 629 Dnro: 
17.3.2010 Avattu: 
A. savuttomien vuokratalojen rakentamisesta liitettäväksi osaksi Savuton Helsinki 
strategiaa 

Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 17.3.2010 vir 8.9.2010 Vuorela Antti  A. savuttomien vuokratalo

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 14.4.2010 rat 15.6.2010 1.6.2010 Aslk K1 jälj. 
L2 14.4.2010 vir 23.8.2010  Vuokralaisneuvot K1 jälj./ent.määräaika 15. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 17.3.2010 74  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 732 / 524 Dnro: 
7.4.2010 Avattu: 
A. puurakentamisen edistämisestä Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 vir 30.11.2010 Asko-Seljavaara Sirp  A. puurakentamisen edist 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 14.4.2010 vir 15.9.2010   Klk K1 jälj. 
L2 14.4.2010 vir 15.9.2010   Kslk K1 jälj. 
L3 14.4.2010 vir 15.9.2010   Ytlk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 92  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 733 / 381 Dnro: 
7.4.2010 Avattu: 
A. Syväpuron yhteisön palveluista Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli Valmistelija: 
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 11.8.2010 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 vir 30.11.2010 Taipale Ilkka  A. Syväpuron yhteisön pal

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 15.4.2010 rat 31.8.2010 1.7.2010 Soslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 92  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 734 / 102 Dnro: 
7.4.2010 Avattu: 
A. suojatyötyyppisten käytäntöjen laajentamisesta sekä huoltosuhteisten 
työntekijöiden asemasta ja tulevaisuudesta 

Otsikko: 

Yksikkö: Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
LM       Mickwitz Leena Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 vir 30.11.2010 Taipale Ilkka  A. suojatyötyyppisten käyt

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 14.4.2010 vir 23.8.2010   Heke K1 jälj.(ent.määräaika 9.8.

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 92  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 735 / 653 Dnro: 
7.4.2010 Avattu: 
A. Kustaa Vaasan tien alikulusta Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 vir 30.11.2010 Modig Silvia  A. Kustaa Vaasan tien alik

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 14.4.2010 vir 15.9.2010   Kslk K1 jälj. 
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PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 92  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 736 / 472 Dnro: 
7.4.2010 Avattu: 
A. Laajasalon ylä-asteen hiekkakentän kunnostamisesta keinonurmikentäksi Otsikko: 

Yksikkö: Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 vir 30.11.2010 Puura Heli  A. Laajasalon ylä-asteen 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 27.4.2010 vir 15.9.2010   Lilk K1 jälj. 
L2 27.4.2010 vir 15.9.2010   Olk K1 jälj. 
L3 27.4.2010 vir 15.9.2010   Soslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 92  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 738 / 891 Dnro: 
7.4.2010 Avattu: 
A. työntekijöihin ja luottamushenkilöihin kohdistuvan vihapuheen nollatoleranssista Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
TKR      Kruskopf Teemu Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 vir 30.11.2010 Näre Sari  A. työntekijöihin ja luottam

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 7.5.2010 rat 30.6.2010 22.6.2010 Olk K1 jälj. 
L2 7.5.2010 vir 30.8.2010   Soslk K1 jälj./ent.määräaika 30. 
L3 7.5.2010 rat 30.6.2010 9.6.2010 Tervlk K1 jälj. 
L4 7.5.2010 vir 30.6.2010   HKLjk K1 jälj. 
L5 7.5.2010 rat 30.6.2010 24.6.2010 Tyke K1 jälj. 
L6 7.5.2010 rat 30.6.2010 30.6.2010 Oike K1 jälj. 
L7 7.5.2010 rat 30.6.2010 21.6.2010 Heke K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
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 11.8.2010 

1 7.4.2010 92  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 740 / 523 Dnro: 
7.4.2010 Avattu: 
A. autopaikkanormeista luopumisesta Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 vir 30.11.2010 Kari Emma  A. autopaikkanormeista lu

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 14.4.2010 vir 15.9.2010   Kslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 7.4.2010 92  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 820 / 051 Dnro: 
21.4.2010 Avattu: 
A. Kaupungin tietotekniikkakustannusten pienentäminen Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
TKO      Korhonen Tapio Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Sumuvuori Johanna  A. Kaupungin tietotekniikk

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 104  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 821 / 006 Dnro: 
21.4.2010 Avattu: 
A. Helsingin Asumisoikeus Oy:n kehittäminen Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 



 

YHTEENVETO 346HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 
DIAARIKORTISTA  

 11.8.2010 

Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Saarnio Pekka  A. Helsingin Asumisoikeu 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 27.4.2010 vir 15.9.2010   Klk K1 jälj. 
L2 27.4.2010 vir 15.9.2010   Helsingin Asumis K1 jälj. 
L3 27.4.2010 vir 15.9.2010   Aslk K1 jälj. 
L4 27.4.2010 vir 15.9.2010   Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 104  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 823 / 37 Dnro: 
21.4.2010 Avattu: 
A. Ikäihmisten pääsy kirkkoon Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Lipponen Päivi  A. Ikäihmisten pääsy kirkk

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.4.2010 vir 31.8.2010   Soslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 104  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 824 / 379 Dnro: 
21.4.2010 Avattu: 
A. Sirkus ikäihmisten kuntoutusmuotona Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Anttila Maija  A. Sirkus ikäihmisten kunt

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.4.2010 vir 31.8.2010   Soslk K1 jälj. 
L2 28.4.2010 vir 31.8.2010   Tervlk K1 jälj. 



 

YHTEENVETO 347HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 
DIAARIKORTISTA  

 11.8.2010 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 104  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 825 / 316 Dnro: 
21.4.2010 Avattu: 
A. Mielenterveyspotilaiden palveluasunnot Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Anttila Maija  A. Mielenterveyspotilaiden

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.4.2010 vir 31.8.2010   Soslk K1 jälj. 
L2 28.4.2010 vir 31.8.2010   Tervlk K1 jälj. 
L3 28.4.2010 rat 31.8.2010 5.7.2010 Aslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 104  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 826 / 699 Dnro: 
21.4.2010 Avattu: 
A. Rakentamista kuvaavat taulut Otsikko: 

Yksikkö: Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Anttila Maija  A. Rakentamista kuvaavat

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.4.2010 rat 30.6.2010 17.6.2010 Ytlk K1 jälj. 
L2 28.4.2010 rat 30.6.2010   Kslk K1 jälj. TÄMÄ LAUSUNT 
L3 28.4.2010 vir 15.9.2010   Att K1 jälj./ent. määräaika 30.
L4 4.5.2010 rat 30.6.2010 6.7.2010 Klk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 104  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 



 

YHTEENVETO 348HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 
DIAARIKORTISTA  

 11.8.2010 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 827 / 311 Dnro: 
21.4.2010 Avattu: 
A. Rintasyöpäseulonnat ja ultraäänitutkimukset Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR      Rautanen Marja-Liisa Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Anttila Maija  A. Rintasyöpäseulonnat ja

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.4.2010 vir 10.9.2010   Tervlk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 104  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 828 / 311 Dnro: 
21.4.2010 Avattu: 
A. Terveysasemien keskitetty ajanvaraus Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR      Rautanen Marja-Liisa Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Tenkula Tarja  A. Terveysasemien keskit

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.4.2010 vir 10.9.2010   Tervlk K1 jälj. 
L2 28.4.2010 vir 10.9.2010   Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 104  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 829 / 542 Dnro: 
21.4.2010 Avattu: 
A. Siltamäen korttelituvan lisätila ja toiminnan laajentaminen Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
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OHA      Hari Olli Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Tenkula Tarja  A. Siltamäen korttelituvan 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.4.2010 vir 31.8.2010   Soslk K1 jälj. 
L2 28.4.2010 vir 31.8.2010   Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 104  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 832 / 37 Dnro: 
21.4.2010 Avattu: 
A. Vanhusten pitkäaikaishoito ja vanhuspalveluohjelma Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Hakanen Yrjö  A. Vanhusten pitkäaikaish

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.4.2010 vir 31.8.2010   Soslk K1 jälj. 
L2 28.4.2010 vir 31.8.2010   Tervlk K1 jälj. 
L3 28.4.2010 vir 31.8.2010   Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 21.4.2010 104  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 943 / 374 Dnro: 
5.5.2010 Avattu: 
A. Osmonkallion vanhainkodin toiminnan jatkamisesta Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 5.5.2010 vir 30.11.2010 Peltola Kati  A. Osmonkallion vanhaink

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
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Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 12.5.2010 vir 31.8.2010   Soslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 5.5.2010 119  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 944 / 656 Dnro: 
5.5.2010 Avattu: 
A. ajohidasteiden asentamisesta Luoteisväylälle Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 5.5.2010 vir 30.11.2010 Kanerva Seppo  A. ajohidasteiden asenta 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 14.5.2010 vir 15.9.2010   Kslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 5.5.2010 119  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 945 / 350 Dnro: 
5.5.2010 Avattu: 
A. perheväkivallan vastaisen toimintaohjelman laatimisesta Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 5.5.2010 vir 30.11.2010 Pakarinen Pia  A. perheväkivallan vastais

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 12.5.2010 vir 31.8.2010   Soslk K1 jälj. 
L2 12.5.2010 vir 31.8.2010   Olk K1 jälj. 
L3 12.5.2010 vir 31.8.2010   Nlk K1 jälj. 
L4 12.5.2010 vir 31.8.2010   Turva K1 jälj. 
L5 12.5.2010 vir 31.8.2010   Terve ja turvallin K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 5.5.2010 119  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 
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 vir Tila: 2010 - 1025 / 636 Dnro: 
19.5.2010 Avattu: 
A. Munkkiniemen matonpesupaikan poistamisesta sekä matonpesupaikkojen 
tarpeellisuuden kartoittamisesta 

Otsikko: 

Yksikkö: Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 vir 30.11.2010 Pakarinen Pia  A. Munkkiniemen matonp 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 25.5.2010 vir 31.8.2010   Ytlk K1 jälj./ent. määräaika 30.
L2 27.5.2010 rat 30.6.2010 24.6.2010 HelSajk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 131  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1026 / 81 Dnro: 
19.5.2010 Avattu: 
A. melunmittaus- ja hiukkasmittaustaulujen asentamisesta Otsikko: 

Yksikkö: Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 vir 30.11.2010 Taipale Ilkka  A. melunmittaus- ja hiukk 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 25.5.2010 rat 30.6.2010 21.6.2010 Ylk K1 jälj. 
L2 25.5.2010 rat 30.6.2010 17.6.2010 Ytlk K1 jälj. 
L3 25.5.2010 rat 30.6.2010 24.6.2010 Kslk K1 jälj. 
L4 25.5.2010 vir 30.6.2010   HSY K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 131  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 
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 vir Tila: 2010 - 1027 / 352 Dnro: 
19.5.2010 Avattu: 
A. ennaltaehkäisevän työn turvaamisesta sosiaalivirastossa Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 vir 30.11.2010 Vuorela Antti  A. ennaltaehkäisevän työ 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 25.5.2010 vir 31.8.2010   Soslk K1 jälj. 
L2 25.5.2010 vir 31.8.2010   Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 131  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1029 / 31 Dnro: 
19.5.2010 Avattu: 
A. potilastulkkien palkkaamisesta Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR      Rautanen Marja-Liisa Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 vir 30.11.2010 Peltola Kati  A. potilastulkkien palkkaa 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 25.5.2010 vir 10.9.2010   Tervlk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 131  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1030 / 210 Dnro: 
19.5.2010 Avattu: 
A. globaalin vastuun strategian laatimisesta Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
TKO      Korhonen Tapio Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
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1 19.5.2010 vir 30.11.2010 Wallgren Thomas  A. globaalin vastuun strat 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 131  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1031 / 369 Dnro: 
19.5.2010 Avattu: 
A. viittomakielen tulkkauksen päivystyksen järjestämisestä Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
AVA      Vallittu Anja Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 vir 30.11.2010 Puhakka Sirpa  A. viittomakielen tulkkauk 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 23.6.2010 vir 15.9.2010   Tervlk K1 jälj. 
L2 23.6.2010 vir 15.9.2010   Soslk K1 jälj. 
L3 23.6.2010 vir 15.9.2010   Olk K1 jälj. 
L4 23.6.2010 vir 15.9.2010   Pelk K1 jälj. 
L5 23.6.2010 vir 15.9.2010   Taske K1 jälj. 
L6 23.6.2010 vir 15.9.2010   Heke K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 131  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1032 / 544 Dnro: 
19.5.2010 Avattu: 
A. tori- ja markkinaperinteen elvyttämisestä Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 vir 30.11.2010 Liemola Lasse  A. tori- ja markkinaperinte

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 25.5.2010 rat 30.6.2010 22.6.2010 Klk K1 jälj. 
L2 25.5.2010 vir 30.6.2010   Ytlk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
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 11.8.2010 

1 19.5.2010 131  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1034 / 257 Dnro: 
19.5.2010 Avattu: 
A. tilaajavastuusta kilpailuttamisessa Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
MAL      Malinen Matti Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 vir 30.11.2010 Hakanen Yrjö  A. tilaajavastuusta kilpailu

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 23.6.2010 vir 31.8.2010   Tplk K1 jälj. 
L2 23.6.2010 vir 31.8.2010   Ytlk K1 jälj. 
L3 23.6.2010 vir 31.8.2010   Klk K1 jälj. 
L4 23.6.2010 vir 31.8.2010   Helenjk K1 jälj. 
L5 23.6.2010 vir 31.8.2010   HelSajk K1 jälj. 
L6 23.6.2010 vir 31.8.2010   HKLjk K1 jälj. 
L7 23.6.2010 vir 31.8.2010   Lilk K1 jälj. 
L8 23.6.2010 vir 31.8.2010   Oike K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 19.5.2010 131  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1140 / 025 Dnro: 
2.6.2010 Avattu: 
A. strategian laatimisesta kumppanuudesta järjestöjen kanssa palvelujen 
tarjoamisessa 

Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
TKO      Korhonen Tapio Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 2.6.2010 vir 28.2.2011 Pakarinen Pia  A. strategian laatimisesta 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 2.6.2010 151  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 
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 vir Tila: 2010 - 1141 / 61 Dnro: 
2.6.2010 Avattu: 
A. homekoulujen ja -päiväkotien kunnostamisesta Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 2.6.2010 vir 28.2.2011 Koulumies Terhi  A. homekoulujen ja -päivä

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 11.6.2010 vir 1.12.2010   Klk K1 jälj. 
L2 11.6.2010 vir 1.12.2010   Ymk K1 jälj. 
L3 11.6.2010 vir 1.12.2010   Taske K1 jälj. 
L4 11.6.2010 vir 1.12.2010   Heke K1 jälj. 
L5 11.6.2010 vir 1.12.2010   Opev K1 jälj. 
L6 11.6.2010 vir 1.12.2010   Sosv K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 2.6.2010 151  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1142 / 471 Dnro: 
2.6.2010 Avattu: 
A. Yrjönkadun uimahallin kesäkäytöstä Otsikko: 

Yksikkö: Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 2.6.2010 vir 28.2.2011 Näre Sari  A. Yrjönkadun uimahallin 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 18.6.2010 vir 30.11.2010   Lilk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 2.6.2010 151  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1143 / 541 Dnro: 
2.6.2010 Avattu: 
A. tonttien vuokrantarkistuksen periaatteista Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
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RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 2.6.2010 vir 28.2.2011 Koskinen Kauko  A. tonttien vuokrantarkistu

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 11.6.2010 vir 1.12.2010   Klk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 2.6.2010 151  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1224 / 173 Dnro: 
16.6.2010 Avattu: 
A. tupakoinnista kunnallisten luottamustehtävien hoitamisen aikana Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
AVA      Vallittu Anja Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 16.6.2010 vir 28.2.2011 Vuorela Antti  A. tupakoinnista kunnallist

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 16.6.2010 168  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1225 / 81 Dnro: 
16.6.2010 Avattu: 
A. kaupunkilaisten ympäristöhavaintojen keräämisestä yhteiseen käyttöön Otsikko: 

Yksikkö: Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
ESA      Saarinen Erja Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 16.6.2010 vir 28.2.2011 Vierikko Kati  A. kaupunkilaisten ympäri

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 21.6.2010 vir 15.10.2010   Ylk K1 jälj. 
L2 21.6.2010 vir 15.10.2010   Raklk K1 jälj. 
L3 21.6.2010 vir 15.10.2010   Titek K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
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 11.8.2010 

1 16.6.2010 168  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1226 / 542 Dnro: 
16.6.2010 Avattu: 
A. meluhaittojen välttämisestä kaupungin asuinkiinteistöissä Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 16.6.2010 vir 28.2.2011 Vuorela Antti  A. meluhaittojen välttämis

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 21.6.2010 vir 30.11.2010   Klk K1 jälj. 
L2 21.6.2010 vir 30.11.2010   Kiinteistöyhtiöide K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 16.6.2010 168  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1227 / 611 Dnro: 
16.6.2010 Avattu: 
A. "Helsinki Toilet" ohjelmasta Otsikko: 

Yksikkö: Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 16.6.2010 vir 28.2.2011 Asko-Seljavaara Sirp  A. "Helsinki Toilet" ohjelm

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 18.6.2010 vir 15.9.2010   Ytlk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 16.6.2010 168  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1228 / 58 Dnro: 
16.6.2010 Avattu: 
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 11.8.2010 

A. Sipoon liitosalueiden suunnittelun tavoitekeskustelusta Otsikko: 
Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 

RM       Ryöti Miliza Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 16.6.2010 vir 28.2.2011 Hakanen Yrjö  A. Sipoon liitosalueiden su

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 16.6.2010 168  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1282 / 635 Dnro: 
23.6.2010 Avattu: 
A. Sinebrychoffin puiston rauhoittamisesta Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
AVA      Vallittu Anja Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 23.6.2010 vir 28.2.2011 Kolbe Laura  A. Sinebrychoffin puiston r

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 29.6.2010 vir 30.9.2010   Ytlk K1 jälj. 
L2 29.6.2010 vir 30.9.2010   Ylk K1 jälj. 
L3 29.6.2010 vir 30.9.2010   Turva K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 23.6.2010 176  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1283 / 639 Dnro: 
23.6.2010 Avattu: 
A. keskusta-alueen katuopasteista Otsikko: 

Yksikkö: Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 23.6.2010 vir 28.2.2011 Kolbe Laura  A. keskusta-alueen katuo 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.6.2010 vir 1.10.2010   Ytlk K1 jälj. 
L2 28.6.2010 vir 1.10.2010   Kslk K1 jälj. 
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PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 23.6.2010 176  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1284 / 272 Dnro: 
23.6.2010 Avattu: 
A. yritysten hallinnollisen taakan vähentämisestä Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
TKO      Korhonen Tapio Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 23.6.2010 vir 28.2.2011 Kari Emma  A. yritysten hallinnollisen t

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 23.6.2010 176  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1285 / 314 Dnro: 
23.6.2010 Avattu: 
A. kotihoidon palveluntuotannon tehostamisesta Otsikko: 

Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR      Rautanen Marja-Liisa Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä  Kuvailu 
1 23.6.2010 vir 28.2.2011 Männistö Lasse  A. kotihoidon palveluntuot

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.6.2010 vir 30.11.2010   Tervlk K1 jälj. 
L2 28.6.2010 vir 30.11.2010   Heke K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä  Kuvailu 
1 23.6.2010 176  Kvsto  Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 


	Mietintö 4-2010
	14eh10
	14stge10
	Mietintö 4-2010
	Mietintö 4-2010Lausunnot
	Mietintö 4-2010Lausunnot
	Ryj
	Ryj1
	DOC180810

	Ryj2
	DOC180810-001

	Ryj3
	DOC180810-002


	Stj
	DOC180810-003

	Sj
	DOC180810-004
	DOC180810-005

	Kaj
	DOC180810-006


	Lausunto 41 Ytl
	Mietintö 4-2010Lausunnot

	Mietintö 4-2010LiiteB
	RAPORTTI2008
	RAPORTTI2009
	RAPORTTI2010


