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Liite 2 kaupunkisuunnittelulautakunta 
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Liite 10 opetuslautakunta 

 
Aloite 9 Pia Pakarinen ym. (perusopetuksen aluehallinto) 13, 162 

 
Liite 11 opetuslautakunta 

 
Aloite 10 Pia Pakarinen ym. (Heltechin Logistiikkakeskus) 14, 164 

 
Liite 12 opetuslautakunta 

 
Aloite 11 Pia Pakarinen ym. (koulujen sisäilma- ja kosteusongelmat) 16, 166 

 
Liite 13 opetuslautakunta 
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Aloite 13 Pia Pakarinen ym. (peruskorjausten jälkeiset vuokrat) 19, 171 
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Aloite 14 Emma Kari ym. (osa-aikainen kerho- ja leikkitoiminta) 20, 173 
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Aloite 17 Kauko Koskinen ym. (omaishoitajien lisääminen) 25, 181 
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Aloite 18 Kauko Koskinen ym. (Linnunlauluntie 4:n korjaaminen) 26, 183 

 
Liite 22 rakennuslautakunta 
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Aloite 26 Sari Näre ym. (ostopalvelupäiväkodit) 36, 205 
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Aloite 27 Sanna Vesikansa ym. (kiireellinen sairaankuljetus) 38, 207 
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Liite 34 pelastuslautakunta 

 
Aloite 28 Tarja Tenkula ym. (lasten valvotut tapaamiset) 39, 211 

 
Liite 35 sosiaalilautakunta 
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Liite 36 terveyslautakunta 
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Aloite 30 Jussi Halla-aho ym. (asuintalojen lisäkerrokset) 42, 216 
 
Liite 37 kiinteistölautakunta 

 
Aloite 31 Yrjö Hakanen ym. (opetus- ja sivistysmäärärahat) 44, 223 

 
Liite 38 opetuslautakunta 
Liite 39 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
Liite 40 suomenkielisen työväenopiston johtokunta 
Liite 41 ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 
Liite 42 nuorisolautakunta 
 

Aloite 32 Yrjö Hakanen ym. (kaupungin työntekijöiden palkat) 47, 239 
 
Liite 43 henkilöstökeskus 

 
Aloite 33 Yrjö Hakanen ym. (tontti- ja sisäiset vuokrat) 49, 241 

 
Liite 44 kiinteistölautakunta 

 
Aloite 34 Yrjö Hakanen ym. (työllisyyden edistäminen) 53, 246 

 
Liite 45 henkilöstökeskus 
Liite 46 työllistämistoimikunta 

 
Aloite 35 Arja Karhuvaara ym. (yli 70-vuotiaiden liikuntapalvelusetelit) 55, 249 

 
Liite 47 liikuntalautakunta 

 
Aloite 36 Seija Muurinen ym. (jatkotutkintoja suorittaneiden palkkaus) 57, 252 

 
Liite 48 henkilöstökeskus 

 
Aloite 37 Seija Muurinen ym. (kuljetus liikuntapalveluihin) 59, 254 

 
Liite 49 sosiaalilautakunta 
Liite 50 liikuntalautakunta 

 
Aloite 38 Seija Muurinen ym. (hoiva- ja hoitopalvelusetelit) 61, 258 

 
Liite 51 sosiaalilautakunta 
Liite 52 terveyslautakunta 

 
Aloite 39 Outi Alanko–Kahiluoto (positiivinen diskriminaatio) 63, 264 

 
Liite 53 opetuslautakunta 
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Aloite 40 Outi Alanko–Kahiluoto (Herttoniemenrannan monitoimitalo) 64, 266 
 
Liite 54 kiinteistölautakunta 
Liite 55 nuorisolautakunta 
Liite 56 sosiaalilautakunta 
Liite 57 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
Liite 58 terveyslautakunta 

 
Aloite 41 Elina Moisio ym. (rakentamisen energiatehokkuusneuvonta) 66, 276 

 
Liite 59 yleisten töiden lautakunta 
Liite 60 rakennuslautakunta 

 
Aloite 42 Elina Moisio ym. (nuorten työllistyminen) 68, 283 

 
Liite 61 henkilöstökeskus 
Liite 62 työllistämistoimikunta 
 

Aloite 43 Tuomas Rantanen ym. (leikkipuisto Tuhkimo) 70, 286 
 
Liite 63 kiinteistölautakunta 
Liite 64 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 44 Lilli Autti (oman alueen palveluopas) 72, 290 

 
Liite 65 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 45 Lilli Autti (perheneuvoloiden henkilöstö) 74, 292 

 
Liite 66 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 46 Lilli Autti (neuvolatoiminnan määrärahat) 76, 294 

 
Liite 67 terveyslautakunta 

 
Aloite 47 Lilli Autti (köyhien lapsiperheiden tukeminen) 78, 297 

 
Liite 68 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 48 Lilli Autti (sosiaalihuoltolain mukaiset tehtävät) 79, 299 

 
Liite 69 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 49 Lilli Autti (lasten sijaishuollon turvaaminen) 80, 301 

 
Liite 70 sosiaalilautakunta 
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Aloite 50 Lilli Autti (kotihoidon henkilökunta) 82, 303 
 
Liite 71 terveyslautakunta 

 
Aloite 51 Lilli Autti (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) 83, 305 

 
Liite 72 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 52 Arto Bryggare (jäävuorojen hinnat) 85, 307 

 
Liite 73 liikuntalautakunta 

 
Aloite 53 Tarja Kantola ym. (MoniNaisten talon tilavuokra) 86, 309 

 
Liite 74 henkilöstökeskus 
Liite 75 sosiaalilautakunta 
 

Aloite 54 Terhi Mäki ym. (lapsiperheiden kotipalvelu) 88, 313 
 
Liite 76 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 55 Heli Puura ym. (uimahalli Herttoniemeen) 89, 315 

 
Liite 77 liikuntalautakunta 

 
Motion  ·  Aloite 56 Thomas Wallgren m.fl. (utrymmen för svenskspråkig  91, 319 
 kulturverksamhet)  

 
Liite 78 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Motion  ·  Aloite 57 Thomas Wallgren m.fl. (svenskspråkig hemvård för äldre) 93, 321 

 
Liite 79 terveyslautakunta 

 
Aloite 58 Tuomo Valokainen ym. (keski-ikäisten miesten kuntoutus) 95, 323 

 
Liite 80 terveyslautakunta 

 
Aloite 59 Sanna Vesikansa ym. (päiväkotien melutaso) 96, 325 

 
Liite 81 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 60 Outi Ojala ym. (määräraha tanssin talolle) 98, 327 

 
Liite 82 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
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Aloite 61 Kati Peltola ym. (terveysasemien ja kotihoidon henkilöstö) 99, 329 
 
Liite 83 terveyslautakunta 

 
Aloite 62 Kati Peltola ym. (avopalvelut, palveluasuminen ja laitoshoito) 101, 331 

 
Liite 84 sosiaalilautakunta 
Liite 85 terveyslautakunta 

 
Aloite 63 Kati Peltola ym. (omahoitotarvikkeiden jakelu) 103, 336 

 
Liite 86 sosiaalilautakunta 
Liite 87 terveyslautakunta 

 
Aloite 64 Sirpa Puhakka ym. (lastensuojeluhenkilöstön lisääminen) 105, 343 

 
Liite 88 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 65 Sirpa Puhakka ym. (kirjastojen uushankinnat) 106, 345 

 
Liite 89 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 66 Sirpa Puhakka ym. (pitkäaikaistyöttömien terveys- 107, 347 

tarkastukset) 
 
Liite 90 terveyslautakunta 

 
Aloite 67 Pekka Saarnio ym. (vanhusasiamiehen palkkaaminen) 108, 350 

 
Liite 91 sosiaalilautakunta 
Liite 92 terveyslautakunta 

 
Aloite 68 Pekka Saarnio ym. (Herttoniemen uimahallin rakentaminen) 109, 354 

 
Liite 93 liikuntalautakunta 

 
Aloite 69 Pekka Saarnio ym. (nuorison työllistäminen kesäaikaan) 110, 357 

 
Liite 94 henkilöstökeskus 
Liite 95 työllistämistoimikunta 
 

Aloite 70 Hanna-Kaisa Siimes ym. (maahanmuuttajavaltaisten  112, 360 
lähiöiden koulut ja päiväkodit) 
 
Liite 96 sosiaalilautakunta 
Liite 97 opetuslautakunta 
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Aloite 71 Hanna-Kaisa Siimes ym. (3.–6.-luokkalaisten iltapäiväkerhot) 114, 366 
 
Liite 98 opetuslautakunta 

 
Aloite 72 Hanna-Kaisa Siimes ym. (kouluruokailun määrärahat) 115, 369 

 
Liite 99 opetuslautakunta 

 
Aloite 73 Hanna-Kaisa Siimes ym. (asukastalojen toiminta) 116, 371 

 
Liite 100 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 74 Tea Vikstedt ym. (ikäjohtamiskokeilun jatkaminen) 117, 373 

 
Liite 101 henkilöstökeskus 

 
Aloite 75 Tea Vikstedt ym. (rakennustyömaiden valvonta) 118, 376 

 
Liite 102 yleisten töiden lautakunta 
Liite 103 teknisen palvelun lautakunta 
Liite 104 asuntotuotantotoimikunta 

 
Aloite 76 Antti Valpas ym. (pysäköintilippujen maksaminen) 120, 382 

 
Liite 105 yleisten töiden lautakunta 
Liite 106 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 77 Antti Valpas ym. (julkisten tilojen induktiosilmukat) 122, 386 

 
Liite 107 yleisten töiden lautakunta 
 

Aloite 78 Yrjö Hakanen ym. (lähiörahaston varat) 124, 389 
 
Liite 108 sosiaalilautakunta 
Liite 109 terveyslautakunta 

 
Aloite 79 Yrjö Hakanen ym. (eläkeläisten alennukset) 126, 393 

 
Liite 110 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
Liite 111 HSL-kuntayhtymä 
Liite 112 liikuntalautakunta 

 
Aloite 80 Yrjö Hakanen ym. (joukko- ja kevyen liikenteen edistäminen) 128, 403 

 
Liite 113 liikennelaitoksen johtokunta 
Liite 114 kaupunkisuunnittelulautakunta 
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Aloite 81 Yrjö Hakanen ym. (Helsingin Energian ekologisoiminen) 130, 409 
 
Liite 115 Helsingin Energian johtokunta 

 
Aloite 82 Yrjö Hakanen ym. (Maunulan palvelut) 133, 411 

 
Liite 116 nuorisolautakunta 
Liite 117 HSL-kuntayhtymä 
Liite 118 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 83 Yrjö Hakanen ym. (terveyspalvelut) 136, 417 

 
Liite 119 sosiaalilautakunta 
Liite 120 terveyslautakunta 

 
Aloite 84 Yrjö Hakanen ym. (sosiaaliviraston määrärahat) 139, 423 

 
Liite 121 sosiaalilautakunta 

 
 



HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KHN EHDOTUKSET Kj/3 3  
   
   
 3.11.2010  
   
  
  
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro Y-tunnus 
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 800012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17    Alv.nro 
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/halke/    FI02012566 
  
 

 

3 
TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA  
VUOSIKSI 2011–2013 
 
Khs 2010-1874, 2009-1143, 2009-1880, 2009-1881, 2009-2580,  
2010-83, 2010-85, 2010-184, 2010-171, 2010-172, 2010-173,  
2010-174, 2010-175, 2010-176, 2010-181, 2010-182, 2010-282,  
2010-283, 2010-284, 2010-298, 2010-291, 2010-292, 2010-285,  
2010-286, 2010-287, 2010-304, 2010-299, 2010-293, 2010-305,  
2010-306, 2010-294, 2010-300, 2010-301, 2010-302, 2010-303,  
2010-466, 2010-467, 2010-468, 2010-469, 2010-476, 2010-477,  
2010-430, 2010-431, 2010-423, 2010-432, 2010-433, 2010-434,  
2010-435, 2010-436, 2010-437, 2010-438, 2010-439, 2010-440,  
2010-464, 2010-441, 2010-465, 2010-459, 2010-460, 2010-463,  
2010-470, 2010-424, 2010-425, 2010-426, 2010-427, 2010-461,  
2010-462, 2010-471, 2010-428, 2010-429, 2010-442, 2010-443,  
2010-444, 2010-445, 2010-446, 2010-447, 2010-448, 2010-472,  
2010-473, 2010-478, 2010-479, 2010-480, 2010-481, 2010-482,  
2010-483, 2010-484 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä kaupunginhallituksen ehdo-

tuksen talousarvioksi vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 
ohjeellisena vuosille 2011–2013 kaupunginhallituksen mietinnön  
nro 5–2010 mukaisena. 
 
Lisätiedot: 
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250 
 

LIITTEET Liite 1 Mietintö 5–2010 
 Liite 2 Mietintö 6–2010 
 Liite 3 Talousarvio vuodeksi 2011... - päätöshistoria 
 
KHS Khs toteaa, että talousarvio vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelma vuo-

siksi 2011–2013 sisältyvät Khn mietintöön nro 5–2010. Talousarvion 
yhteydessä käsiteltävät valtuutettujen tekemät talousarvioaloitteet sisäl-
tyvät mietintöön nro 6–2010. 
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PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 800012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17    Moms nr 
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/halke/    FI02012566 
  
 

 

3 
BUDGET FÖR ÅR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2011–2013 
 
Stn 2010-1874, 2009-1143, 2009-1880, 2009-1881, 2009-2580,  
2010-83, 2010-85, 2010-184, 2010-171, 2010-172, 2010-173, 
 2010-174, 2010-175, 2010-176, 2010-181, 2010-182, 2010-282,  
2010-283, 2010-284, 2010-298, 2010-291, 2010-292, 2010-285,  
2010-286, 2010-287, 2010-304, 2010-299, 2010-293, 2010-305,  
2010-306, 2010-294, 2010-300, 2010-301, 2010-302, 2010-303,  
2010-466, 2010-467, 2010-468, 2010-469, 2010-476, 2010-477,  
2010-430, 2010-431, 2010-423, 2010-432, 2010-433, 2010-434,  
2010-435, 2010-436, 2010-437, 2010-438, 2010-439, 2010-440,  
2010-464, 2010-441, 2010-465, 2010-459, 2010-460, 2010-463,  
2010-470, 2010-424, 2010-425, 2010-426, 2010-427, 2010-461,  
2010-462, 2010-471, 2010-428, 2010-429, 2010-442, 2010-443,  
2010-444, 2010-445, 2010-446, 2010-447, 2010-448, 2010-472,  
2010-473, 2010-478, 2010-479, 2010-480, 2010-481, 2010-482,  
2010-483, 2010-484 
 
BESLUTSFÖRSLAG Stadsfullmäktige beslutar godkänna stadsstyrelsens förslag till budget 

för år 2011 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2011–
2013 enligt stadsstyrelsens betänkande nr 5–2010. 
 
Tilläggsuppgifter: 
Saxholm Tuula, budgetchef, telefon 310 36250 
 

BILAGOR Bilaga 1 Betänkande 5–2010 
 Bilaga 2 Betänkande 6–2010 
 Bilaga 3 Budget för år 2011 och ekonomiplan för ... - beslutshistoria 
 
STN Stn konstaterar att budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren 

2011–2013 ingår i Stns betänkande nr 5–2010. De av fullmäktige-
ledamöter väckta budgetmotioner som ska behandlas i anslutning till 
budgeten ingår i betänkande nr 6–2010. 
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Liitteet kaupunginhallituksen mietintöön nro 6 vuodelta 2010 
 
 

Bilagor till stadsstyrelsens betänkande nr 6 för år 2010 
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1 
VT PÄIVI LIPPOSEN TALOUSARVIOALOITE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ  
KOULUKIRJASTOILLE 
 
Kvsto 13.5.2009, asia 11 
Khs 2009-1143 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Koulukirjastoille suunnattava 100 000 euron määräraha, jolla hankin-
taan lukion oppikirjoja. Kirjat koottaisiin oppilaiden käytössä olevaksi 
kirjapankiksi koulukirjaston yhteyteen.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 1. 
 
Khs viittaa opetuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että jatkuvan lai-
naustoiminnan harjoittaminen lukioissa ei koulukirjastojen rajallisten ti-
la- ja henkilöstöresurssien vuoksi ole tarkoituksenmukaista. Sen sijaan 
tavoitteena on lisätä lukioiden ja yleisten kirjastojen yhteistyötä ja pal-
velukykyä mm. lukioiden oppimateriaalien ja tiedonhankinnan suhteen. 
 
Lukiolaki ei edellytä lukion oppikirjojen hankkimista opiskelijoille. Ope-
tuslautakunta pitää kuitenkin tärkeänä koulukirjastojen kokonaisvaltais-
ta kehittämistä vuosittain osoitettavien määrärahojen puitteissa. Määrä-
rahan taso on ollut vuodesta 2006 vuosittain 72 000 euroa, jolla lukiot 
ovat hankkineet kaunokirjallisuutta, sanakirjoja ja muuta opetukseen 
käytettävää materiaalia.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250)  
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2 
VT ANTTI VUORELAN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
KEHÄ III:N MELUSUOJAUKSEN PARANTAMISESTA 
 
Kvsto 9.9.2009, asia 9 
Khs 2009-1880 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ala-Tikkurilassa esimerkiksi Valjastien kohdalla kehä III:n vieressä lii-
kenteen melu on lisääntynyt voimakkaasti ja raskas liikenne on kasva-
nut. Etenkin rekkojen aiheuttama meteli on todella häiritsevää. Me-
lusuojaus on täysin riittämätön. 
 
Esitän, että varataan riittävä määräraha Kehä III:n melusuojauksen pa-
rantamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 6.5.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
18.5.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 2 
ja 3. 
 
Khs toteaa, yleisten töiden lautakunnan lausuntoon viitaten, että Kehä 
III eli kantatie 50 on Liikenneviraston hallinnoima maantie. Maanteiden 
meluntorjuntahankkeet, koska kyseessä on olemassa oleva asutus, 
ovat Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteistyöhankkeita, joiden 
rahoituksesta valtio noudatettujen kustannusjakoperiaatteiden mukaan 
hoitaa 75–50 % ja joihin kaupunki osallistuu 25–50 prosentin osuudella.  
 
Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa vuosille 2008–
2012 on esitetty Helsingin alueelle useita maanteiden meluntorjunta-
kohteita, jotka ovat kiireellisempiä kuin Kehä III:n meluntorjunnan pa-
rantaminen Ala-Tikkurilan kohdalla. Esitetystä prioriteettijärjestyksestä 
ei ole syytä poiketa. 
 
Liikenneviraston budjetissa ei ole rahoitusta Kehä III:n meluntorjunnan 
parantamiseksi Ala-Tikkurilan kohdalla. Kaupungin ei ole tarkoituksen-
mukaista varata omaa osuuttaan rahoituksesta, ennen kuin Liikennevi-
rasto saa valtion budjetissa oman osuutensa rahoituksesta hankkeen 
käynnistämiseksi. Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole perusteltua, 
että kaupunki rahoittaisi yksin tämän, kokonaiskustannuksiltaan 3,6 
milj. euron hankkeen.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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3 
VT ANTTI VUORELAN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
MALMIN TOIMINTAKESKUKSEN ILOA KOTIIN -HANKKEESTA 
 
Kvsto 9.9.2009, asia 10 
Khs 2009-1881 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Esitän, että Malmin toimintakeskuksen Iloa kotiin -hankkeelle varataan 
riittävä rahoitus, jotta toiminta voi jatkua nykyisellä tasolla.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 4. 
 
Khs toteaa, että Iloa kotiin -toimintamallia on kehitetty sosiaalilauta-
kunnan, työllistämistoimikunnan ja kaupunginhallituksen päätösten mu-
kaisesti vuoden 2010 alusta alkaen. Työhönkuntoutuksen kotihoidon 
tukiryhmien toiminnan kehittämiseen on lisäksi osoitettu työllisyyden 
hoidon määrärahoja 410 000 euroa vuodelle 2010. Iloa kotiin -toiminta-
mallia tullaan jatkamaan työhönkuntoutusyksikölle osoitettujen määrä-
rahojen puitteissa myös vuonna 2011 osana kotihoidon tukiryhmien 
toimintaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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4 
VT ANTTI VUORELAN TALOUSARVIOALOITE LÄHIKIRJASTOJEN SÄILYTTÄ- 
MISESTÄ 
 
Kvsto 9.12.2009, asia 15 
Khs 2009-2580 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kirjastot ovat yksi sivistyksemme kulmakivistä. Lähikirjastot ovat asuk-
kaille erittäin tärkeitä ja osa peruspalvelujamme. Kaikilla ei ole varaa 
eikä aikaa mennä keskustaan kirjastoon. Palveluiden pitää olla lähellä 
asukkaita. 
 
Esitän, että varataan riittävä määräraha lähikirjastojen toiminnan säilyt-
tämiseksi nykyisellään. Jos rahaa on pakko säästää, niin säästetään 
jättämällä keskustakirjasto rakentamatta.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 5. 
 
Khs toteaa lausuntoon viitaten, että nykyinen kirjastoverkon muotou-
tuminen ja kehittyminen on seurannut kaupungin yleistä kehitystä ja 
uusia kirjastoja on perustettu kaupungin kasvaessa uusille alueille.  
 
Kvsto päätti 16.6.2010 palveluverkkojen kehittämisestä siten, että lau-
ta- ja johtokuntien tulee jatkaa palveluverkkojen kehittämistä niin, että 
valtuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaiset tavoitteet saavute-
taan ja budjettikehyksen mukaisia menomäärärahoja ei ylitetä. Lisäksi 
Khs on kehottanut 21.6.2010 em. Kvston päätöksen täytäntöönpanos-
sa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa valmistelemaan kirjastoverkon kehit-
tämissuunnitelmat niin, että lähikirjastojen neliömäärä asukasta kohti ei 
kasva. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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5 
VT SIRKKU INGERVON JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
POSIVIREEN PALVELUJEN OSTAMISESTA 
 
Kvsto 20.1.2010, asia 17 
Khs 2010-83 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Työllistyminen PosiVireen kautta tukee pitkäaikaistyöttömän integroi-
tumista yhteiskuntaan ja ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden käyttöä eli kuluja. 
 
Lisäksi PosiViren työntekijöiden hoitaessa avustavat tehtävät siirtyy 
ammattikoulutettujen työntekijöiden aikaa asiakkaiden hoitamiseen. Ei 
varmasti ole taloudellisestakaan järkevää, että koulutettu henkilökunta 
tekee sellaisia työtehtäviä, jotka voi tehdä kaupungin omistaman sosi-
aalisen yrityksen työntekijät. 
 
Työttömän henkilön työllistyessä PosiViren kautta palkkatyöhön hän 
poistuu toimeentulotuen saajista. Samalla hän tuottaa verotuloja kau-
pungille ja kasvattaa ostovoimaa. Pitkäaikaistyöttömän aktivointi vä-
hentää vastikkeettoman toimeentulotuen kustannuksia ja verotulot li-
sääntyvät. Tällöin toimeentulotuessa tarvittavat rahat vähenevät. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin omistaman 
sosiaalisen yrityksen, Posivireen, palveluiden ostojen mahdollistami-
seksi varataan lisää 0,5 miljoonaa euroa keskitettyä määrärahaa niitä 
hallintokuntia varten, jotka voivat työllistää avustaviin tehtäviin PosiVi-
reen kautta. Samalla selvitetään eri hallintokuntien tarve ja halukkuus 
yhteistyöhön 
 
Esitämme myös, että PosiVireen kautta työllistettävät avustavat henki-
löt eivät vähennä ko. hallintokunnan koulutetun henkilöstön palkkaraho-
ja.”  
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan, 1.6.2010 terveys-
lautakunnan ja 24.5.2010 henkilöstökeskuksen lausunnot, jotka ovat 
liitteinä 6–8. 
 
Khs toteaa, että pitkäaikaistyöttömien työllistyminen on merkittävä syr-
jäytymistä ehkäisevä tekijä. Posivire Oy:ltä on ostettu avustavia palve-
luja kotihoidon, vanhusten palvelujen, vammaisten palvelujen ja päih-
dehuollon palvelujen tehtäviin.  Vaikeavammaisten saattajapalvelujen 
tuottaminen siirtyi Posivire Oy:lle tämän vuoden alusta ja terveyskes-
kus on tehnyt tämän vuoden keväällä sopimuksen lähihoitajapalvelujen 
ostosta. Ostopalvelusopimuksiensa perusteella hallintokunnat varaavat 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 8
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

talousarvioonsa vuosittain määrärahan avustavien palvelujen hankin-
taan PosiVire Oy:stä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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6 
VT TARJA TENKULAN JA 18 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
KOULUJEN ILTAVAHTIMESTAREIDEN PALKKAAMISESTA 
 
Kvsto 20.1.2010, asia 18 
Khs 2010-85 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupungissa käy kiihkeänä keskustelu palveluverkon kehittämisestä. 
Nyt kaivataan innovatiivisia ja tuottavia ehdotuksia kaupungin tilojen 
tehokkaaseen käyttöön. Koulutilojen iltakäytön esteenä on hyvin yksin-
kertainen ongelma: kouluilta puuttuu iltavahtimestarin palvelut. 
 
Lähes joka kouluilla on hyvin varustellut liikuntatilat iltaisin tyhjillään. 
Samaan aikaan liikuntaseurat valittavat liikuntatilojen puutetta eri puo-
lella kaupunkia. Kouluilla on myös hyvät tekstiili- ja teknisentyön luokat 
sekä musiikkiluokat tyhjillään iltaisin. 
 
Taloudellinen lama tulee nostamaan työttömyyslukuja myös Helsingis-
sä. Kaupungin velvollisuus on järjestää tuottavia, uusia työpaikkoja ja 
siksi esitän paikattavaksi jokaiselle koululle iltavahtimestarin monipuoli-
sen iltatoiminnan mahdollistamiseksi. 
 
Ihmiset kaipaavat toimintaa vauvasta vaariin. Lähiyhteisöjen muodos-
tuminen tukee henkistä hyvinvointia ja siksi kaupungin tulee tarjota alu-
eilla tähän lisää mahdollisuuksia avaamalla koulut iltakäyttöön. Koulut 
on rakennettu lähiöissä keskeisille paikoille, joten niihin on helppo kul-
kea myös julkisilla kulkuvälineillä. Marttojen soppakoulu ja arjestasel-
viytymiskoulutusta tullaan tarvitsemaan todella paljon. Eläkeläisten 
puutöiden värkkäämiskerhon mahdollistaminen teknisen työntiloissa 
antaisi monille mahdollisuuksia harrastaa lähellä. Koulujen musiikki-
luokkiin on investoitu monia instrumentteja, jotka ovat vain päiväkäy-
tössä. Näiden erikoisluokkien käytöstä täytyy tietenkin olla vastuuhenki-
löt, jotka tuntevat laitteet ja välineet, ettei turvallisuusriskejä synny. Pai-
kallisjärjestöt huolehtivat varmasti toiminnoista, kunhan koulujen tilat 
saadaan vaivattomasti käyttöön. 
 
Edellä esitetyn perusteella esitän kaupungin talousarvioon 2011 varat-
tavan määrärahan, jolla voidaan palkata iltavahtimestareita kouluille il-
tatoiminnan mahdollistamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 9. 
 
Khs toteaa lausuntoon viitaten, että pääosassa opetusviraston kouluis-
sa on jo nykyisellään iltakäyttöä. Koulujen tekstiili- ja teknisentyön luo-
kissa sekä musiikkiluokissa järjestetään työväenopiston opetusta.  Em. 
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erityistilojen käyttö vaatii erityistä ammattitaitoa. Kaikilla kouluilla, joilla 
liikuntasalit ovat iltakäytössä, opetusvirasto tilaa ostopalveluna iltaval-
vojan Palmialta. Mikäli Palmian oma henkilöstö ei suorita iltavalvontaa, 
Palmia tilaa iltavalvonnan Seure Oy:ltä. Tiloissa on jonkin verran myös 
omavalvontaista toimintaa. Opetusvirasto on varannut vuoden 2011 ta-
lousarvioehdotuksessa iltavalvonnan hankkimiseen 1 700 000 euroa.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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7 
VT HANNELE LUUKKAISEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOIRAVERON PERIMISEN LUOPUMISESTA 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 19 
Khs 2010-184 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki luopuisi koira-
veron perimisestä. 
 
Perustelut: 
 
− Helsingin naapurikunnat ovat jo aiemmin luopuneet koira-

verosta 
 

− Koiraveron tuotosta iso osa kuluu sen perimiseen. 
 
Khs toteaa, että vaikka järjestyslaki määrää, että koiran ulkoiluttajien 
on kerättävä koirien jätökset, aiheutuu kaupungille kuitenkin lain nou-
dattamatta jättämisestä seuraavia puhtaanapitokustannuksia. Koirave-
rosta kerätyt verotulot ovat osa kaupungin veropohjaa, ja näin ollen ke-
rätyillä koiraveroilla on voitu osaltaan kattaa puhtaanapidosta aiheutu-
via kustannuksia. Kun koirien jätöksistä aiheutuvia puhtaanapitokus-
tannuksia katetaan koiranomistajilta kerättävällä verolla, kohdentuvat 
kustannukset niitä aiheuttavalle taholle. 
 
Koiraverosta kaupungille kertyvä tuotto on kaupungin saamista eri ve-
romuodoista pienin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole pe-
rusteltua luopua tästäkään veromuodosta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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8 
VT PIA PAKARISEN JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
JUOMA- JA MAKEISAUTOMAATEISTA SAADUN TUOTON KORVAAMISESTA 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 20 
Khs 2010-171 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman käsittelyn yhteydessä 4.11.2009 seuraavan ponnen: 
"Kaupunginvaltuusto edellyttää epäterveellisiä juomia ja makeisia myy-
vien automaattien poistamista kaikista Helsingin kouluista." 
 
Juoma- ja makeisautomaatit ovat helsinkiläisten lukioiden ja ammat-
tioppilaitosten oppilaskuntien ainoa merkittävä tulonlähde. Sen merkitys 
oppilaskunnille vaihtelee oppilaitoksen koon mukaan noin 1000 eurosta 
5000 euroon. Jos valtuusto edellyttää oppilaskuntien luopuvan tulon-
lähteestään, on kohtuullista, että niille samalla tarjotaan mahdollisuus 
ansaita sama summa jollain hyödyllisellä tavalla, esim. tekemällä tal-
kootyötä koulussa tai koulun ympäristössä. 
 
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin kau-
pungin vuoden 2011 talousarvioon varataan 30 000 euron määräraha, 
joka maksetaan opetustoimen harkinnan mukaan tietyin kriteerein luki-
oiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilaskunnille korvaamaan juoma- 
ja makeisautomaateista saadun tuoton menetys.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 10. 
 
Khs toteaa, että opetuslautakunta on 13.4.2010 kaupunginhallitukselle 
antamassaan lausunnossa todennut kannattavansa juoma- ja ma-
keisautomaattien säilyttämistä ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukiois-
sa ehdolla, että automaattien tuotevalikoimaa tarkistetaan ja vaihde-
taan kevyempiin ja terveellisempiin vaihtoehtoihin. Tarvittaessa ma-
keisautomaatit vaihdetaan uudelle tuotevalikoimalle soveltuvimmiksi tai 
välipala-automaateiksi. Opetusvirasto on vuoden 2011 talousarvioeh-
dotuksessa varautunut oppilaskuntien tukemiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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9 
VT PIA PAKARISEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
PERUSOPETUKSEN ALUEHALLINTOA KOSKEVISTA RATKAISUISTA JA  
OPPILASHUOLTO- JA HENKILÖSTÖJÄRJESTELYISTÄ 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 21 
Khs 2010-172 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Suomenkielisessä perusopetuksessa on ollut muutaman vuoden ajan 
vireillä aluehallinnon kehittäminen. Aluehallintoa kehittämällä on mm. 
mahdollista luoda kaupungin eri alueiden kouluille yhteisiä oppilaaksiot-
toalueita, mikä edistää asianmukaisten oppilasryhmien muodostamista 
ja siten myös koulukiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä. Myös 
oppilashuollon ja teknisen tuen sekä muun koulujen yhteisen henkilös-
tön työnjohtoon liittyvät järjestelyt olisi aluehallinnon kautta helpompi to-
teuttaa. 
 
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunginval-
tuusto edellyttää, että opetustoimen perusopetuksen aluehallintoa kos-
kevat ratkaisut ja sen edellyttämät oppilashuolto- ja henkilöstöjärjestelyt 
toteutetaan vuoden 2011 loppuun mennessä.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 11. 
 
Khs toteaa, että kaupungin strategiaohjelman lähtökohtana on, että 
2000-luvulla purettua alueellista organisaatiomallia ei tarkastella nykyi-
sen valtuustokauden aikana. Kaupungin strategiaohjelmaan 2009–
2012 on kirjattu, että sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen organisoinnis-
ta tehdään esiselvitys, jonka tulee sisältää myös päivähoidon ja oppi-
lashuollon uudelleenorganisoinnin tarkastelun kaupungin sisällä.  Ope-
tustoimessa käynnistetään syksyllä 2010 alueellisesta toimintamallia 
koskeva tarkastelu uudestaan. Tarkastelu laajennetaan kattamaan 
myös koulujen saamia alueellisia tukipalveluja ja miten alueellisia yh-
teistyörakenteita muiden hallintokuntien kanssa voidaan vahvistaa.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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10 
VT PIA PAKARISEN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
HELTECHIN LOGISTIIKKAKESKUSHANKKEEN TOTEUTTAMISESTA 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 22 
Khs 2010-173 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on saatu viime vuosina ope-
tusministeriöltä vihdoin pyyntöjen mukaisesti, mutta vastaavasti amma-
tillisen koulutuksen tilantarpeet ovat kasvaneet huimasti, jotta koulutus 
pystytään tarjoamaan. Vaikka kaupunki on lisännyt ammatillisen koulu-
tuksen tiloja kiitettävän nopeassa tahdissa, ammatillisen koulutuksen ti-
lantarpeet ovat edelleen kiireellisiä, ja yksi kiireellisimmistä on tilojen 
hankinta Logistiikkakeskusta varten. 
 
Opetuslautakunta hyväksyi 31.1.2008 Logistiikkakeskuksen tarveselvi-
tyksen. Investointiohjelmaan vuosiksi 2009–2013 on esitetty Logistiik-
kakeskuksen rakentamista vuosina 2013–2015 kooltaan 23.600 brm2. 
Hankkeesta laaditaan uutta tarkennettua tarveselvitystä, jossa hank-
keen koko on noin puolet edellisestä. 
 
Logistiikan alan koulutuspaikkojen saaminen täysimääräisesti mahdol-
lisimman nopeasti käyttöön on ensiarvoisen tärkeää, jotta peruskoulus-
ta valmistuville nuorille pystytään tarjoamaan tarvittava määrä koulu-
tuspaikkoja. Helsingin tekniikan alan oppilaitos Heltech toimii tällä het-
kellä yhdeksässä eri toimipisteessä. Mm. Vallilan koulutusyksikön ko-
ne- ja metallialan koulutuksen olisi tarkoitus siirtyä Logistiikkakeskuk-
sen yhteyteen, kun se aikanaan rakennetaan. Heltechin toimintojen siir-
tyminen mahdollisimman nopeasti muutamaan isompaan yksikköön 
helpottaisi esim. oppilashuollon resurssien jakamista ja oppilaitoksen 
hallinnointia. Tästä syystä Logistiikkakeskuksen rakentamista olisi ai-
kaistettava. 
 
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin tek-
niikan alan oppilaitoksen Heltechin Logistiikkakeskuksen hankkeen to-
teuttamista kiirehditään niin, että sen rakentaminen voitaisiin ajoittaa 
vuosille 2012–2014.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 12. 
 
Khs toteaa, että logistiikkakeskusta ei ole ollut mahdollista sisällyttää 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosille 2011–2013. 
Ensisijaisena vaihtoehtona on pidettävä opetuslautakunnan esittämää 
Abraham Wetterintien vuokratilaa. Toinen vaihtoehto on Holkkitiellä en-
tinen vesilaitoksen tontti, jolle tilakeskus on tutkimassa uudisrakennuk-
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sen sijoittamista.  Rakentaminen olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan 
vuonna 2013.  
 
Ammatillisten oppilaitosten tilantarpeet ovat lähivuosina kaiken kaikki-
aan niin mittavat, että paikkojen järjestämiseksi tarvitaan kaikkia mah-
dollisia ratkaisuja. Vuokratiloista selvitetään parhaillaan myös Meritalon 
soveltuvuutta sosiaalialan oppilaitoksen käyttöön. Taloussuunnitelmaan 
sisältyy lisäksi kaksi tilapäistä vuokratilahanketta, toinen sosiaalialan 
oppilaitoksen käyttöön 2011 ja toinen tekniikan alan oppilaitoksen käyt-
töön 2014. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 16
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

11 
VT PIA PAKARISEN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SISÄILMA- JA KOSTEUSONGELMIEN  
KORJAAMISESTA 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 23 
Khs 2010-174 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Opetustoimelle on myönnetty vuodeksi 2010 noin 40 miljoonan euron 
suuruinen määräraha koulujen sisäilma- ja kosteusongelmien korjauk-
siin. Määrä on aikaisempiin vuosiin nähden merkittävä, mutta vastaa-
vasti pikaista korjausta odottavien koulujen ja oppilaitosten luettelossa 
on edelleen parikymmentä rakennusta, jotka ovat joutuneet odotta-
maan omaa korjaustaan jo pitkään kiireisempien mentyä listalla niiden 
ohi. Myös muuta tervettä mutta ikääntynyttä rakennuskantaa on perus-
korjattava, jotta niihin ei kehittyisi vakavia sisäilmaongelmia. Huonossa 
kunnossa olevien rakennusten peruskorjaukset maksavat normaalisti 
yli 10 miljoonaa euroa. Kiinteistökannan pitäminen pitkällä aikavälillä 
asianmukaisessa kunnossa edellyttää siten riittävän määrärahan va-
raamista usealle lähivuodelle. 
 
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin kau-
pungin vuoden 2011 talousarvioon varataan 60 miljoonan euron suu-
ruinen määräraha koulujen ja oppilaitosten sisäilma- ja kosteusongel-
mien korjauksia varten.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan ja 1.6.2010 kiinteis-
tölautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 13 ja 14. 
 
Khs toteaa, että vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa on varattu kou-
lujen peruskorjauksiin yhteensä n. 49 milj. euroa. Vuosina 2012 ja 2013 
korjauksiin on käytettävissä hieman enemmän eli 55 ja 63 milj. euroa. 
Kaupungin investointitason alentamistavoite ei valitettavasti mahdollista 
tätä korkeampaa määrärahaa, eikä myöskään tilakeskuksen resurssit 
hoitaa hankkeita. Määrärahan sisällä painotetaan hankkeita, joissa on 
esiintynyt kosteus- ja sisäilmaongelmia.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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12 
VT PIA PAKARISEN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
KOULURAKENNUKSISTA PERITTÄVÄN KAUPUNGIN SISÄISEN VUOKRAN  
ALENTAMISESTA 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 24 
Khs 2010-175 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Koulurakennuksista perittävän kaupungin sisäisen vuokran pääoma-
korvauksessa käytetään tällä hetkellä 3 prosentin tuottotavoitetta. Kou-
lurakennusten vuokrat ovat erittäin korkeat ja peruskorjausten jälkeen 
erityisen korkeat. 
 
Pääomakorvauksen tuottotavoitteen alentaminen 3 prosentista 1 pro-
senttiin vähentäisi opetusviraston menoja ja vastaavasti vähentäisi 
myös tilakeskuksen tuloja. Nettovaikutus kaupungin talousarvioon olisi 
nolla, mutta opetusviraston vuokrat vastaisivat paremmin normaalia 
markkinavuokrahintaa. 
 
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kouluraken-
nuksista perittävän kaupungin sisäisen vuokran pääkorvauksessa käy-
tettävä 3 prosentin tuottotavoite alennetaan Helsingin kaupungin vuo-
den 2011 talousarviossa nykyisestä 3 prosentista 1 prosenttiin.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 15. 
 
Khs toteaa, että kaupungin sisäisten pääomavuokrien määrittely tapah-
tuu palvelutilojen osalta kustannusperusteisesti siten, että uudishinnas-
ta poistetaan 70 % 30 vuoden poistoajalla ja sijoitetulle pääomalla las-
ketaan kolmen prosentin korko. 
 
Kulttuurihistoriallisten rakennusten osalta korkotasoa voidaan harkiten 
pudottaa jopa nollaan, jos rakennuksen ominaisuuksista tai suojeluvaa-
timuksista aiheutuu tavanomaiseen tasoon nähden suuremmat inves-
tointikustannukset tai tilaratkaisut ovat sellaisia, että tilojen tehokas 
käyttö ei ole mahdollista. 
 
Korkoprosentin alentaminen koulurakennuksissa yleisesti ei ole perus-
teltua, sillä tilakeskuksen lausunnon mukaan kaupungin sisäiset vuok-
rat ovat ulkopuolisten tilojen vuokria alemmalla tasolla. Vuokranalennus 
saattaisi opetustoimen tilat eriarvoiseen asemaan muihin nähden. 
 
Sen sijaan jatkossa on perusteltua, että sisäistä korkoa voidaan erityi-
sesti suojelukohteissa tapauskohtaisesti harkita välillä 0–3 %, jos suo-
jeluvaatimusten aiheuttamat lisäkustannukset peruskorjauksissa ovat 
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huomattavat. Tämä harkinta on mahdollista tehdä hankesuunnitelmien 
käsittelyn yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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13 
VT PIA PAKARISEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
PERUSKORJAUSTEN JÄLKEISTEN VUOKRIEN ILMOITTAMISESTA KÄYTTÄJÄ-
VIRASTOILLE 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 25 
Khs 2010-176 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Käyttäjävirastojen omaa budjetointia hankaloittaa se, että tilakeskus 
ilmoittaa peruskorjausten jälkeiset vuokrat käyttäjävirastoille niin myö-
hään, että niiden on otettava budjettiinsa arviomääräinen vuokra. Vuok-
ran arvioiminen oikeansuuruiseksi on käytännössä ilman riittäviä taus-
tatietoja hankalaa. Tilakeskus saattaa laskuttaa tilavuokria myös taan-
nehtivasti vuoden loppupuolella ilman käyttäjävirastolle etukäteen an-
nettavaa tietoa. 
 
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että tilakeskus vel-
voitetaan ilmoittamaan seuraavalle budjettivuodelle kuuluvat peruskor-
jausten jälkeiset vuokrat käyttäjävirastoille viimeistään edellisen vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 16. 
 
Khs toteaa, että opetusvirasto ja kiinteistövirasto ovat keskinäisessä 
yhteistyöasiakirjassa sopineet vuokrien ilmoittamisesta tietyn aikatau-
lun mukaisesti talousarvioprosessin eri vaiheissa. Khs pitää tärkeänä, 
että talousarvion valmisteluvaiheessa tehtävät hankkeiden aikataulu-
muutokset tulevat huomioon otetuiksi  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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14 
VT EMMA KARIN JA 23 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE OSA- 
AIKAISEN KERHO- JA LEIKKITOIMINNAN LISÄÄMISESTÄ JA ALLE 3-VUOTIAIDEN  
LASTEN KERHOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 26 
Khs 2010-181 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lasten päivähoito on tärkeä osa kunnan lapsiperheille tarjoamaa tuki- 
ja palvelujärjestelmää. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on vanhem-
painvapaan jälkeen oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon. 
 
Helsingin päivähoitojärjestelmä kaipaa kuitenkin lisää joustavuutta, jot-
ta se voisi paremmin vastata lapsiperheiden tarpeisiin. Monet pienten 
lasten vanhemmat tarvitsevat lyhytkestoista osa-aikaista lapsenhoitoa, 
joka mahdollistaisi mm. lasta hoitavan vanhemman opiskelun. 
 
Hyvä tapa lisätä päivähoitojärjestelmän joustavuutta, on osa-aikaisen 
kerho- ja leikkitoiminnan lisääminen. Sosiaaliviraston järjestämä kerho-
toiminta on tällä hetkellä 3-5 -vuotiaille lapsille tarkoitettua leikkitoimin-
taa. Toimintaa järjestetään päiväkodeissa ja leikkipuistoissa 2-3 tuntia 
päivässä, 2-5 päivänä viikossa. 
 
Kerhoja on kuitenkin tarpeeseen verrattuna vähän ja pääsääntöisesti 
ne sulkevat ovensa jo klo 12. Kerhotoimintaa ei järjestetä lainkaan alle 
3-vuotiaille lapsille. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla jää usein ai-
noaksi vaihtoehdoksi päivähoitopaikan hakeminen. Kunnalle tämä tar-
koittaa raskaampaa ja kalliimpaa hoitojärjestelyä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2011 talousarvi-
oon varataan riittävät varat osa-aikaisen kerho- ja leikkitoiminnan li-
säämiseen ja alle 3-vuotiaiden lasten kerhotoiminnan käynnistämi-
seen.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 17. 
 
Khs toteaa, että sosiaalivirastossa on keväällä 2010 käynnistetty selvi-
tys siitä, miten leikkipuistoissa voitaisiin vastata lasten kerhotoiminnan 
tarpeisiin.  Sosiaalivirastossa on myös valmisteltu kerhotoiminnan li-
säämiseksi palvelusetelikokeilua yksityisen tuottajan järjestämän ker-
hotoiminnan tukemiseksi. Yksityistä kerhotoimintaa ja avoimia varhais-
kasvatuspalveluja leikkipuistoissa kehitetään ja lisätään päivähoidon 
tueksi ja vaihtoehtoiseksi palvelumuodoksi. Sosiaaliviraston tavoitteena 
on saada vuonna 2011 käyttöön kerhotoiminnan palveluseteli, jonka 
kustannukset sisältyvät sosiaalilautakunnan talousarvioehdotukseen. 
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Kerhotoimintaa järjestää myös kolmas sektori, kuten seurakunnat ja 
järjestöt. Järjestöille myönnetään kaupungin avustuksia lasten kerho-
toimintaan.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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15 
VT ESSI KUIKAN JA 25 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUISTA 
 
Kvsto 3.2.2010, asia 27 
Khs 2010-182 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Mielenterveyskuntoutujien tukiasumisen määrärahat loppuvat usein 
kesken vuoden ja kuntoutujat joutuvat odottamaan palveluasumispaik-
kaa Auroran sairaalassa. Palveluasumispaikan odottajia on nykyään 
noin 20 ja he vievät sairaalapaikkoja niitä tarvitsevilta. Tämä on sekä 
epätarkoituksenmukaista että kallista. Sairaalapaikan hinta on 300–
400 euroa vuorokaudessa, kun taas hyvin tuettu palveluasuminen 
maksaa vain 80–100 euroa vuorokaudessa. Osastohoitopäivät väheni-
sivät, jos sairaalassa ei tarvitsisi viipyä turhaan. Sairaalajakson pitkit-
tymisestä voi aiheutua myös laitostumista. 
 
Osittain on kyse hallintokuntien välisistä raja-aidoista. Palveluasuminen 
kuuluu sosiaalivirastolle ja vuodeosastohoito terveyskeskukselle. Kun 
sosiaalivirastolla loppuvat rahat, terveyskeskus joutuu ongelmiin eikä 
hoitoketju toimi. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että mielenterveyskuntoutuji-
en asumispalveluihin varataan riittävät määrärahat vuodelle 2011 niin, 
että sairaalassa tukiasuntoa odottavien määrä vähenee merkittävästi.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan ja 1.6.2010 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 18 ja 19. 
 
Khs toteaa, että sovitun työnjaon mukaan terveyskeskus vastaa mie-
lenterveyskuntoutujien avohoidosta, kuntouttavasta asumisesta ja 
kotihoidosta. Sosiaalivirasto vastaa mielenterveyskuntoutujien asumis-
palvelujen järjestämisestä. Kansalliseen mielenterveys- ja päihdesuun-
nitelmaan (Mieli 2009) pohjautuva toimeenpanosuunnitelma valmistuu 
sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteistyönä. Lisäksi alle 65-
vuotiaiden sijoitus, arviointi ja kuntoutusprosessin kokonaisuus selkiyte-
tään. Mielenterveyskuntoutujien (terveyskeskus, HUS, sosiaalivirasto) 
hoitoketjua parannetaan. 
 
Vuonna 2009 mielenterveyskuntoutujille oli 560 palveluasumispaikkaa. 
Huhtikuun 2010 lopussa palveluasumiseen jonotti psykiatrisissa sairaa-
loissa (Aurora, HUS Kellokoski) yhteensä 37 potilasta ja muissa yksi-
köissä lisäksi 20 potilasta. 
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Sosiaalilautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa mielenter-
veyskuntoutujien asumispalveluvuorokausien määrää on lisätty edelli-
sen vuoden talousarvioon nähden. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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16 
VT KAUKO KOSKISEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
TANSSIOPPILAITOSTEN TUKEMISESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 27 
Khs 2010-282 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Tanssinharrastajien ja -opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut 
Suomessa 2000-luvulla. Tanssi on toiseksi suosituin perusopetuksen 
taiteenaloista. Helsinki ei tue tanssin perusopetusta, mutta tukee musii-
kin ja kuvataiteiden perusopetusta. Espoo ja Vantaa tukevat tanssia 
samoin kuin muutakin taideopetusta. 
 
Helsinki tukee musiikkiopistoja 11 eurolla /oppitunti, jos opetus saa 
myös valtion tukea, muutoin 28 eurolla /oppitunti. Helsinki on maamme 
tanssitoiminnan keskus ja täältä löytyvät maamme vanhimmat, suu-
rimmat ja arvostetuimmat alan oppilaitokset. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2011 talousarvi-
oon varataan 200 000 euron määräraha helsinkiläisten tanssioppilaitos-
ten tukemiseksi.”  
 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 20. 
 
Khs toteaa lausuntoon viitaten, että kulttuuri- ja kirjastolautakunta on 
päättänyt siirtää 18.5.2010 osan lakisääteisestä valtionosuutta saavista 
musiikkioppilaitoksille myönnettävistä varoista vuonna 2011 tanssin pe-
rusopetusta antaville oppilaitoksille. Varat siirretään korvauksista, joita 
kaupunki on maksanut musiikkioppilaitoksille valtionosuuden ulkopuo-
lelle jääneiden oppituntien kustannuksista. Lisäksi Khs toteaa, että ta-
lousarvioesityksessä 2011 talousarviokohdassa 4 17 03 Yhteisöjen tu-
keminen (Muut avustukset) on varattu 100 000 euroa tanssin perus-
opetukseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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17 
VT KAUKO KOSKISEN JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
TUKEA SAAVIEN OMAISHOITAJIEN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 16 
Khs 2010-283 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Omaishoitajien työpanos on varsin merkittävä. Helsingissä on arvioitu 
olevan noin 20 000 omaishoitajaa. Heidän hoidettavanaan on suuri 
määrä laitoskuntoisia omaisia, joiden laitoshoito maksaisi Helsingille 
vuosittain useita miljoonia euroja. 
 
Taloussuunnitelman mukaan omaishoidon tukea saavien henkilöiden 
kokonaismäärä vuonna 2011 alenisi vuoden 2010 tasolta (vammais-
palvelut 992, kehitysvammaishuolto 515 ja vanhusten palvelut 2 100). 
 
Omaishoitajia tukemalla on kuitenkin mahdollisuus säästää kaupungin 
menoissa. Kaupunginvaltuusto on lisäksi hyväksynyt useita toivomus-
ponsia omaishoitajien työtaakan helpottamiseksi. 
 
Omaishoitajien ja hoidettavien aseman parantamiseksi sekä kustan-
nusten säästämiseksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että 
vuoden 2011 talousarvioon varataan määräraha, joka mahdollistaa tu-
kea saavien omaishoitajien määrän lisäämisen vähintään 5 %:Ila tä-
män vuoden tasosta.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 21. 

 
Khs toteaa, että omaishoidon asiakasmäärä on Helsingissä viime vuo-
sina noussut keskimäärin 5 % vuosittain. Vuoden 2011 talousarviossa 
on omaishoidontuen määrärahoja lisätty kuluvaan vuoteen nähden ja 
asiakasmäärän arvioidaan olevan yli 5 % kuluvan vuoden ennustettua 
asiakasmäärää suurempi saajien määrän ollessa 2400. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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18 
VT KAUKO KOSKISEN JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
LINNUNLAULUNTIE 4:N RAKENNUKSEN KORJAAMISESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 17 
Khs 2010-284 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Linnunlauluntie 4:ssä sijaitseva (ns. Juneksen talo) ei täytä kohtuullisia 
kaupunkikuvallisia vaatimuksia ja se rumentaa ympäristöä. Lisäksi on 
vaara, että mm. vesipellitysten puuttumisen vuoksi rakenteisiin pääse-
vä vesi aiheuttaa kosteusvaurioita ja siten myös terveyshaittoja. Myös 
rakennuksen maalaamattomuus edistää seinärakenteiden ja koko ra-
kennuksen turmeltumista. 
 
Korkein hallinto-oikeus on rakennuslautakunnan esityksestä myöntänyt 
kaupungille välttämättömien korjaustöiden teettämisoikeuden. Täten 
me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin vuoden 2011 
talousarvioon varataan riittävä määräraha Linnunlauluntien rakennuk-
sen välttämättömien ulkopuolisten korjaustöiden suorittamiseksi kau-
pungin toimesta. Rakennuksen pelastamisella on kiire.” 
 
Aloitteesta on saatu 11.5.2010 rakennuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 22. 
 
Khs toteaa, että kaupungilla on laaja ikääntynyt kiinteistökanta, jonka 
ylläpito vie korjausinvestointimäärärahoja. Tiukentuneessa taloustilan-
teessa omiakin korjaushankkeita on jouduttu lykkäämään. Ensisijaisesti 
pyritään korjaamaan kosteus- ja sisäilmaongelmakohteet. Rakennusten 
peruskorjaukseen on varattu vuosittain noin 120 milj. eurolla. Helsingin 
kaupungilla ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollisuutta läh-
teä avustamaan yksityisessä omistuksessa olevien rakennusten kor-
jaamista.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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19 
VT LASSE MÄNNISTÖN JA 18 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
HAASTE-KÄYTÄNNÖN KÄYTTÖÖNOTON SELVITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 18 
Khs 2010-298 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupunki on tulevina vuosina taloudellisten haasteiden 
edessä, kun taantuman lasku tulee maksettavaksi. Samaan aikaan 
työelämässä olevien helsinkiläisten määrä laskee ja eläkeläisten mää-
rää kasvaa. Olemme kaupungin talouden näkökulmasta tilanteessa, 
jossa meidän on pakko etsiä tapoja turvata laadukkaat ja tasa-arvoiset 
hyvinvointiyhteiskunnan palvelut helsinkiläisille aikaisempaa pienem-
mällä rahamäärällä. 
 
Palveluntuotannon eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten arviointi on 
kuitenkin usein haastavaa. Ruotsissa useat kunnat ovatkin ottaneet 
käyttöön ns. Haaste-käytännön (Utmaningsrätt), jonka kautta kolman-
nen ja yksityisen sektorin toimijat voivat edistää palveluntuotannon eri 
vaihtoehtojen välistä laadun ja kustannusten arviointia. 
 
Haaste-käytännön ajatuksena on se, että kolmannen tai yksityisen sek-
torin yhteisö voi esittää tietystä osasta kunnallista palveluntuotantoa 
kunnalle haasteen. Haasteen jättäjä esittää haasteessa yksilöidysti, mi-
ten kyseessä oleva palvelu tai sen osa voitaisiin tuottaa vallitsevaa tuo-
tantomallia laadukkaammin ja/tai edullisemmin. Kunta on velvoitettu 
(1.) ottamaan haasteen vastaan, (2.) käsittelemään ja arvioimaan haas-
teen ja (3.) antamaan haasteeseen vastauksen. 
 
Kunnalla ei ole velvoitetta mitenkään muuttaa omaan toimintaansa tai 
palveluiden tuotantotapaa. Kuitenkin eri mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja 
arvioitaessa haasteet ja niihin annetut vastaukset antavat arvokasta li-
sätietoa eri tuotantotavoista ja niiden mahdollisuuksista. 
 
Tämän aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupungin-
hallituksen tulisi selvittää mahdollisuudet ottaa edellä kuvatun kaltainen 
Haaste-käytäntö käyttöön Helsingissä. Selvityksen jälkeen voitaisiin 
edetä asian kokeilulla.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan ja 1.6.2010 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 23 ja 24. 
 
Khs toteaa, että talousarvioehdotukseen sisältyy yhtenä tuottavuuden 
edistämisen toimenpiteenä, että vuonna 2011 selvitetään palvelualoite-
käytäntö kansainvälisten esimerkkien mukaan. Palvelualoitekäytännös-



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 28
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

sä verrataan oman palveluntuotannon hintaa yksityisen ja kolmannen 
sektorin palveluihin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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20 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOULUSOSIONOMIEN PALKKAAMISESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 19 
Khs 2010-291 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Koulupudokkaiden ja syrjäytyneiden nuorten määrä on ollut viime vuo-
sina kasvussa myös Helsingissä. 
 
Sosionomien käyttämisestä osana koulun henkilökuntaa on ollut hyvää 
kokemusta keinona vähentää koulupudokkuutta ja syrjäytymistä jo pe-
ruskoulussa. Koulusosionomien käyttö edesauttaa varhaisen puuttumi-
sen ja syrjäytymisen ehkäisemisen tavoitetta. 
 
Esimerkiksi Helsingin Myllypuron kouluun pystyttiin palkkaamaan mää-
räaikaisen Koulua elämää varten -hankkeen rahoituksella sosionomi, 
joka toimi menestyksellä osana koulun oppilashuollon tiimiä. Kokemus-
ten mukaan koulusosionomeista on ollut apua oppilaiden elämänhallin-
nan ja koulun yhteisöllisyyden sekä ilmapiirin parantamisessa. Kou-
lusosionomit ovat voineet puuttua lasten koulunkäynnin vaikeuksiin, 
mm. lintsaamiseen, sekä edistää vanhempien osallisuutta koulunkäyn-
tiin. Koulun arjessa koulusosionomin ammattitaidosta on hyötyä tilan-
teissa, joihin opettajien tai kuraattorin aika tai työnkuva ei veny, esi-
merkiksi ristiriitatilanteissa tai poissaolon syiden selvittelyssä sekä ko-
dissa kävijän roolissa. 
 
Kouluissa sosionomi toimii moniammatillisessa yhteistyössä lasten ar-
keen kuuluvien ammattilaisten kanssa. Oppilaat ovat kokeneet kou-
lusosionomin läsnäolon positiivisesti. Kouluterveyskyselyiden mukaan 
koululaiset myös kaipaavat kouluun lisää läsnä olevia, tuttuja aikuisia. 
 
Helsingin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2009–
2012 viitataan siihen, että yhtenä keinona vähentää koulupudokkuutta 
voitaisiin tarpeenmukaisesti lisätä koulusosionomien käyttöä. Suunni-
telmassa todetaan, että "Kodissakävijöiden tehtäväkuva otetaan uudel-
leen käyttöön (sosionomi AMK) suurpiireittäin tarpeen mukaan". 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 
2011 ja suunnitelmakauden budjettia varataan 0,5 miljoonaa 10 sosio-
nomin (AMK) palkkaamiseen. 
 
Esitämme myös, että sosionomien tehtävänkuvana olisi toimia kodin ja 
koulun yhteistyössä sekä moniammatillisen yhteistyön työpareina aluil-
la, joilla koulupoissaolot ovat suuret ja koulun oppimisilmapiiriä halu-
taan kehittää.” 
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Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 25. 
 
Khs toteaa lausuntoon viitaten, että osana Helsingin lasten ja nuoren 
hyvinvointisuunnitelmaa 2009–2012 opetustoimen strategisiin paino-
tuksiin liittyvänä kärkihankkeena on mm. lasten ja nuorten terveellisen 
ja turvallisen kasvun mahdollisuuksien paraneminen. Hankkeen tavoit-
teena on kehittää peruskouluikäisten palveluiden moniammatillisia pal-
velukokonaisuuksia.  Kokonaisuuteen on sisällytetty myös kodissakävi-
jöiden tehtäväkuva. Lisäksi syksyllä 2009 käynnistyneen Tukevasti-
hanke tavoitteena on kehittää lapsi- ja perhelähtöinen varhaiseen tu-
keen perustuva monitoimijainen malli tukea lasten ja vanhempien hy-
vinvointia kuudelta seitsemännelle luokalle siirtymisen muutosvaihees-
sa. Näiden hankkeiden yhteydessä kehitetään alueellista yhteistyötä, 
tarkennetaan yhteistyötä lastensuojelun kanssa ja selvitetään perhe-
työn mahdollisuudet koulun yhteydessä.  
 
Opetustoimen vuoden 2011 henkilöstösuunnitelma ei sisällä sosiono-
min toimia ja määrärahaa sosionomien palkkaamiseen ei ole varaudut-
tu vuoden 2011 talousarviossa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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21 
VT MARI HOLOPAISEN JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
HALLINNON SÄÄSTÖ- JA TEHOSTAMISTOIMENPITEISTÄ 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 20 
Khs 2010-292 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Verotulojen heikkeneminen vaatii vuoden 2011 budjetissa tehostamis-
toimenpiteitä palvelujen tuotannon osalta. Esitämme, että vuoden 2011 
budjetin valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota myös Helsingin 
kaupungin hallinnon säästö- ja tehostamistoimenpiteisiin. Budjetin esit-
telyn yhteydessä esitetään selkeät ehdotukset siitä, miten nämä hallin-
non organisaatioiden säästöt toteutetaan.” 
 
Khs toteaa, että talousarvioehdotukseen sisältyy, että kaupunki laatii 
vuoden 2011 aikana palveluiden tuottamisen strategian, jossa määritel-
lään, miten palvelut järjestetään ja tuotetaan – mitkä palvelut kaupunki 
tuottaa itse, mitkä palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa ja mitkä hankitaan markkinoilta. Tavoitteena on turvata palvelu-
jen saatavuus ja laatu tulevaisuudessa. Tarkoituksena on tuottaa mah-
dollisimman laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti.  
 
Khs toteaa lisäksi, että vuoden 2011 alussa käynnistetään tuottavuutta 
ja työhyvinvointia lisäävä ohjelma. Ohjelman tavoitteena on parantaa 
tuottavuutta ja taloudellisuutta. Ohjelma koostuu eri hallintokuntien toi-
minnan tehostamiseen ja työhyvinvointiin tähtäävistä hankkeista ja se 
koskee kaikkia hallintokuntia. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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22 
VT SIRKKU INGERVON JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
KOIRAVERON POISTAMISESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 21 
Khs 2010-285 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Koiravero on aikansa elänyt vero. Helsingissä se on 50 euroa vuodes-
sa/koira. Koiraveron keräämisestä on luopunut jo moni kaupunki ja 
kunta. Pääkaupunkiseudulla asuvat ovat eriarvoisessa asemassa koi-
raveron suhteen, kun toisen kaupungin rajojen sisäpuolella asuva ei 
joudu sitä maksamaan. 
 
Koirat ovat monelle tärkeä harrastus sekä samalla psyykkisen ja fyysi-
sen terveyden edistäjä. Monelle Helsingin asukkaalle koira on myös 
tärkeä arjen jakaja ja yksinäisyyden lievittäjä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki luopuu koirave-
rosta v. 2011 tai viimeistään tämän valtuustokauden aikana.” 
 
Khs toteaa, että vaikka järjestyslaki määrää, että koiran ulkoiluttajien 
on kerättävä koirien jätökset, aiheutuu kaupungille kuitenkin lain nou-
dattamatta jättämisestä seuraavia puhtaanapitokustannuksia. Koirave-
rosta kerätyt verotulot ovat osa kaupungin veropohjaa, ja näin ollen ke-
rätyillä koiraveroilla on voitu osaltaan kattaa puhtaanapidosta aiheutu-
via kustannuksia. Kun koirien jätöksistä aiheutuvia puhtaanapitokus-
tannuksia katetaan koiranomistajilta kerättävällä verolla, kohdentuvat 
kustannukset niitä aiheuttavalle taholle. 
 
Koiraverosta kaupungille kertyvä tuotto on kaupungin saamista eri ve-
romuodoista pienin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole pe-
rusteltua luopua tästäkään veromuodosta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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23 
VT SIRKKU INGERVON JA 14 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
LEIKKIPUISTOJEN KESÄTOIMINNAN VAHVISTAMISESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 22 
Khs 2010-286 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Leikki- ja asukaspuistot ovat usein hyvillä isoilla puistoalueilla, ja niissä 
on pienillekin lapsille sopiva uima-allas. Kuitenkin monet leikkipuistot 
ovat kiinni kesän kuumimpaan aikaan. Leikkipuistoissa voisi olla kesäi-
sin muitakin toimijoita järjestämässä lasten ja nuorten toimintaa yhteis-
työssä kaupungin kanssa. Esimerkiksi lasten ja nuorten päiväleirit, 
kurssit, retket voisivat olla osa leikkipuistojen kesän toimintaa avoimen 
toiminnan ohella. Erityisesti tällaista toimintaa tarvitaan niille nuorille, 
jotka ovat kesän kaupungissa. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 
2011 ja suunnitelmakauden budjettia siihen varataan riittävä määrära-
ha koululaisten kesätoiminnan lisäämiseksi leikkipuistoissa yhteistyös-
sä asukkaiden, järjestöjen ja muiden hallintokuntien kanssa.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 26. 
 
Khs toteaa, että leikkipuistojen kesätoiminta suunnitellaan koko loma-
kauden ajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Kouluikäisten 
vastaanottoon kesäkuussa varaudutaan mahdollisimman monipuolisel-
la toiminnalla ja henkilöstömäärällä. 
  
Leikkipuistot tekevät jo nyt paljon yhteistyötä asukkaiden ja järjestöjen 
kanssa ja niistä on hyviä kokemuksia. Leikkipuistojen kesän 2011 toi-
mintasuunnitelma tullaan tekemään yhteistyössä leikkipuiston käyttäji-
en, muiden hallintokuntien ja järjestöjen kanssa. Siinä otetaan huomi-
oon kouluikäisten tarpeet ja aiempien kesien kokemukset sekä käytet-
tävissä olevat henkilöstöresurssit. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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24 
VT SIRKKU INGERVON JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
NUORTEN KESÄTYÖPAIKKOJEN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 23 
Khs 2010-287 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Nuorisotyöttömyys on lisääntymässä ja nuorille tarkoitettujen kesätyö-
paikkojen saaminen on kiven alla, kun niitä hakevat myös työtä vailla 
olevat aikuiset. Tilanne ei ole helpottumassa ja monen nuoren kesä-
tienestit ovat tärkeä osa hänen opiskeluaikaista elämistään. Kesätyö-
paikan saanut nuori on samalla poissa toimeentulotukijonosta ja saa 
arvokasta työkokemusta, joka taas voi auttaa seuraavan työpaikan 
saamisessa. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 
2011 ja suunnitelmakauden budjettia siihen varataan 0,8 miljoonan li-
sämääräraha 15–20-vuotiaiden nuorten 1–3 kuukauden mittaisten ke-
sätyötyöpaikkojen lisäämiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 21.5.2010 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 27. 
 
Khs toteaa viitaten henkilöstökeskuksen lausuntoon, että Helsingin 
kaupunki on jo vuosien ajan panostanut 16−17-vuotiaisiin nuoriin tar-
joamalla heille kesätöitä kaupungilla. Kuluvana vuonna henkilöstökes-
kuksen määrärahoihin sisältyvä 1 miljoonan euron määräraha mahdol-
listi 950 nuoren palkkaamisen 1−2 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. 
Lisäksi kaupunginhallitus varasi 615 000 euron määrärahan käytettä-
väksi kaupungin puhtaanapitoon. Siisti kesä! -hanke työllisti noin 135 
nuorta. Em. keskitettyjen määrärahojen lisäksi virastot ja liikelaitokset 
palkkaavat omin määrärahoin nuoria kesätöihin. Yhteensä kesätyönte-
kijöitä ja sijaisia palkataan kesäajaksi kaupungille noin 4 500. 
 
Vuodelle 2011 henkilöstökeskus varaa omassa budjetissaan 16−17-
vuotiaiden nuorten kesätyöpaikkoihin samansuuruisen määrärahan 
kuin vuonna 2010. Lisäksi henkilöstökeskus varautuu valmistelemaan 
nuorten kesätyöllistämistä Khn yhden miljoonan erillismäärärahan mu-
kaisesti vuoden 2010 tapaan. Osa tästä määrärahasta käytetään Siisti 
kesä! -hankkeeseen ja osa muihin nuorten kesätyöpaikkoihin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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25 
VT SIRKKU INGERVON JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
JÄRJESTÖAVUSTUKSIEN MÄÄRÄRAHAN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 24 
Khs 2010-304 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Raha-automaattiyhdistys on vetäytymässä monista tukemistaan hank-
keista. Kaikkia niitä kaupungin rahoituksella ei voida kokonaan pelas-
taa, mutta olisi tärkeää, että edes kaupungin kannalta tärkeät toiminnot 
voisivat säilyä järjestöavustuksien. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmistellessa v. 2011 ja 
suunnitelmakauden budjettia sekä sosiaalivirasto, opetusvirasto, nuori-
sotoimi että terveystoimi lisäävät järjestöavustuksiensa määrää, jotta 
yhteistyö tärkeissä ja olennaisissa kumppanuushankkeissa ja ennalta-
ehkäisevien ja varhaisen tuen toimintojen järjestämisessä ei vaarantui-
si.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan, 1.6.2010 terveys-
lautakunnan, 25.5.2010 opetuslautakunnan ja 11.5.2010 nuorisolauta-
kunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 28–31. 
 
Khs toteaa, että Raha-automaattiyhdistys on muuttamassa järjestöjen 
avustuslinjauksia, mikä asteittain muuttaa julkisen, yksityisen ja kol-
mannen sektorin palvelutuottajien verkostoa ja työnjakoa. RAY:n yleis-
linjana on, että se vetäytyy kunnille kuuluvien lakisääteisten tehtävien 
ja palvelutuotannon rahoittamisesta. 
 
Lisäksi Khs toteaa, että kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä järjestöjen 
ja RAY:n kanssa, mutta kaupungin avustusten ensisijaisena tarkoituk-
sena on tukea avustettavan yhteisön toimintaa, ei ylläpitää sitä. Lauta-
kuntien myöntämät avustukset on pyritty kohdentamaan pääasiassa 
järjestöjen erityyppiseen toimintaan sekä neuvontaan, koulutukseen ja 
valistukseen eivätkä ne ole ns. yleisavustuksia. Talousarviossa ei ole 
mahdollisuuksia kattaa yleisavustuksien lisäyksillä järjestöjen mahdolli-
sia puutteita muissa rahoitusmuodoissa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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26 
VT SARI NÄREEN JA 16 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
OSTOPALVELUPÄIVÄKOTIEN PITÄMISESTÄ SOPIMUSTUOTTAJINA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 25 
Khs 2010-299 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sosiaalivirasto on purkamassa sopimustuottajayhteistyötä osalta osto-
palvelupäiväkoteja. Samaan aikaan päivähoitopaikkojen tarve Helsin-
gissä ylittää taas ennusteet. Alueellisiin tarveylityksiin lienee tarkoitus 
rakentaa parakkipäiväkoteja, joita on alettu kutsua paviljonkipäiväko-
deiksi. Hallinnon läpinäkyvyyden takaamiseksi on syytä selvittää val-
tuutetuille, montako näitä parakki/paviljonkipäiväkoteja on suunniteltu 
rakennettavaksi ja mikä on niiden keskimääräinen yksikköhinta sekä 
rakennusaika ja käyttöikä. Mikä on yhden parakkipäiväkotipaikan päi-
vähinta? 
 
Viraston palvelustrategian mukaan päivähoidossa pyritään monimuo-
toisuuteen ja pitkäjänteisyyteen eli turvaamaan vanhempien valinnan-
mahdollisuudet ja monituottajamalli. Palvelustrategian ja kaupungin us-
kottavuus sopimuskumppanina kärsii, jos sopimuksia karsitaan tavalla, 
jossa palvelutuottajat jäävät epätietoisuuteen karsintaperusteista. Mitkä 
ovat siis poisrajausperusteet? Hankintamenettelyssä on toteutettava 
syrjimättömyysperiaatetta, johon ei istu aatteellisiin syihin vetoaminen. 
 
Vaille jatkosopimusta jääneet sopimustuottajat eivät välttämättä siirry 
palveluyrityksiksi. Ennen kuin lähdetään karsimaan päivähoidon sopi-
mustuottajia tulee olla tiedossa, miten paljon kertyy kustannuksia jär-
jestettäessä korvaavia paikkoja. Mikäli ostopalvelupäiväkotien karsimi-
sesta syntyy runsaan puolen miljoonan euron säästö vuodessa, tuleeko 
paikoista luopuminen loppujen lopuksi kalliimmaksi kuin oletettu sääs-
tö, kun korvaavia paikkoja joudutaan toisaalta rakentamaan? Me alle-
kirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tähän asti toimineet ostopalve-
lupäiväkodit pidetään sopimustuottajina palvelustrategian mukaisesti 
ainakin kunnes päiväkotipaikkojen tarve koko kaupungin tasolla vähe-
nee.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 32. 
 
Khs toteaa, että kaupungin strategiaohjelman linjaus, jonka mukaan 
käyttäjälähtöiset palvelut tarjotaan asiakkaan osallisuutta ja omaa vas-
tuuta vahvistaen, toteutuu toiminnassa lasten päivähoidon osalta siinä, 
että jatketaan painopisteen siirtoa ostopalveluista yksityisen hoidon tu-
keen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää on viimevuosien aikana toistu-
vasti nostettu. Tämän linjauksen lisäksi päivähoidon järjestäminen pe-
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rustuu alueellisen palveluverkon tarkasteluun, päivähoidon tarpeeseen 
alueella ja kustannustehokkuuteen. Paviljonkipäiväkoteja ei ole suunni-
teltu ja rakennettu korvaamaan ostopalvelupäiväkoteja. Oma palvelu-
tuotanto on kuitenkin edelleen pääsääntöinen tapa järjestää päivähoi-
toa. 
 
Lisäksi Khs toteaa, että sosiaalivirasto on sopinut kevään aikana osto-
palvelujen optiovuosien käytöstä vajaan 600 paikan osalta. Sosiaalivi-
rastolla on myös tarkoitus tuoda lautakunnan käsiteltäväksi vuoden 
2010 aikana esitys siitä, millaiseen järjestelmään ostopalvelupäivähoi-
dosta on tarkoituksenmukaista siirtyä ostopalvelupäiväkotien optiovuo-
sien päättymisen jälkeen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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27 
VT SANNA VESIKANSAN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
MÄÄRÄRAHASTA ITÄ- JA POHJOIS-HELSINGIN KIIREELLISEEN SAIRAAN-
KULJETUKSEEN 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 26 
Khs 2010-293 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Malmin sairaala suljetaan syyskuussa pariksi vuodeksi. Myös ensiapu-
poliklinikka siirretään peruskorjauksen ajaksi Marian sairaalaan. Pelas-
tuslaitoksen arvion mukaan jokaisen Pohjois-Helsinkiin sijoitetun neljän 
ambulanssin tehtäväsidonnaisuus kasvaa tunnilla vuorokaudessa, kos-
ka matkaan Marian sairaalaan kuluu monikertaisesti aikaa verrattuna 
Malmille. Kerrannaisvaikutukset samanaikaisten tehtävien sattuessa eri 
puolilla Helsinkiä voivat olla moninkertaisia. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että terveyskeskus varaa riit-
tävän määrärahan kiireellisen sairaankuljetuksen pitämiseen myös Itä- 
ja Pohjois-Helsingissä nykyisellä tasolla.” 
 
Aloitteesta on saatu 1.6.2010 terveyslautakunnan ja 25.5.2010 pelas-
tuslautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 33 ja 34. 
 
Khs toteaa, että varattavien ambulanssien ja muiden ensihoitoyksiköi-
den määrä, asemapaikat, valmiusajat ja muut lisäresursoinnit vahviste-
taan kerran vuodessa pelastuslaitokselle maksettavan sopimuskorva-
uksen määrästä sovittaessa. Terveyskeskus maksaa tämän korvauk-
sen omasta talousarvioraamistaan ja määrärahaa on korotettu vuosit-
tain talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti.  
 
Lisäksi Khs toteaa, että hallituksen esityksessä ensi vuonna voimaan 
astuvaksi terveydenhuoltolaiksi ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjes-
tämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille. Hallituksen esityksen toteutues-
sa palvelutason määrittäminen jäisi siis ensisijaisesti HUS:n ja Pelas-
tuslaitoksen väliseksi.  Lisäresursointia ei ole syytä tehdä tässä tilan-
teessa, jossa järjestämisvastuut ovat vielä avoinna. 
 
Helsingin kansainvälisesti korkealaatuinen ensihoito- ja sairaankulje-
tusjärjestelmä ei ole uhattuna, vaikka esitetty määrärahakohdennus ei 
toteutuisikaan. Ambulanssin tehtäväsidonnaisuuden kasvu hidastaa 
kuitenkin joissakin tapauksissa potilaan saamaa apua. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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28 
VT TARJA TENKULAN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
LASTEN VALVOTTUJEN TAPAAMISTEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 27 
Khs 2010-305 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungissa ei ole järjestetty valvottuja lasten tapaamisia 
kaupungin puolesta. Tätä tärkeää eroperheiden palvelua Helsingissä 
toteuttaa eri järjestöt. 
 
Valvotut tapaamiset tukevat perheitä ja erityisesti se on lasten oikeus 
tavata erillään asuvaa vanhempaansa. 
 
Edellä esitetyn perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan valvottujen tapaamisten järjestämistä varten joko 
omana toimintanaan tai kunnallisena toimintana.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 35. 
 
Khs toteaa, että kuten aloitteessa todetaan, Helsingissä valvotun tai 
tuetun tapaamisen palvelua ovat tuottaneet järjestöt, joita kaupunki on 
tukenut taloudellisesti avustuksilla. Sosiaalilautakunta voi jatkossakin 
järjestöavustuksia myöntäessään tukea em. järjestöjä. 
 
Talousarvioon ei sisälly määrärahoja tapaamispaikkatoiminnan järjes-
tämiseen omana toimintana. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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29 
VT TARJA TENKULAN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
MÄÄRÄRAHAN VARAAMISESTA ROKOTUKSIIN PANEPIDEMIAA VASTAAN 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 28 
Khs 2010-306 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin terveydenhoidon yksiköt ovat hoitaneet hyvin  
H1N1-rokotukset ja tämä työ jatkuu. Panostus on merkinnyt sitä, että 
terveysasemilla, kouluissa ja äitiys- ja lastenneuvoloissa henkilöstön 
peruspalvelut ovat jääneet odottamaan. Asiakasjonoitta ei ole voitu sel-
viytyä. Tämä on käytännössä merkinnyt monien tärkeiden äitiys- ja las-
tenneuvolakäyntien siirtymisiä kohtuuttomien aikojen päähän. 
 
Äitiys- ja lastenneuvoloihin tulee nyt resurssoida niin, että lasten mää-
räaikaistarkastukset voidaan jatkossakin toteuttaa aikataulussaan. Las-
ten ikäkausitarkastuksia tulee tehdä tarkasti STM:n ohjeiden mukaisesti 
oikea-aikaisesti, että mahdolliset terveyspoikkeamat voidaan huomata 
viipymättä. Tällöin niihin voidaan oikeasti puuttua ja korjata. 
 
Panepidemiat ovat tulleet riesaksamme ja niihin varautuminen on kun-
nallisen perusterveydenhuollon tehtävä. Ne eivät kuitenkaan saa vaa-
rantaa normaalien äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden toteutumista. 
 
Edellä esitetyn perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan panepidemiarokotusten toteuttamista varten.” 
 
Aloitteesta on saatu 1.6.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 36. 
 
Khs toteaa, että pandemian ehkäisy ja hoito vaativat terveyskeskuksel-
ta uudelleen järjestelyjä palvelutoiminnassa. Poikkeusjärjestelyt painot-
tuivat erityisesti terveysasemille ja neuvolatoimintaan sekä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuoltoon. Neuvoloissa sikainfluenssarokottamisen 
ohella jatkettiin myös normaalia neuvolatoimintaa. Rokotusten laajen-
tuessa noin puolet neuvolan terveydenhoitajista keskittyi 12.11.2009–
1.2.2010 välisenä aikana väestön rokottamiseen. Neuvolavastaanottoja 
supistettiin siten, että tarkastuksista tehtiin kaikki äitiysneuvolatarkas-
tukset, kuuden kuukauden ikäisten ja sitä nuorempien lasten tarkastuk-
set sisältäen rokotukset sekä välttämättömät muut tarpeen mukaiset 
vanhempien lasten tarkastukset sekä rokotusohjelman mukaiset roko-
tukset. Supistettu toiminta oli voimassa noin kolmen kuukauden ajan. 
Supistettu toiminta ei kohdistunut raskaana oleviin tai vauvoihin ja 
kaikki välttämättömät muiden lapsien tarkastukset tehtiin supistuksesta 
huolimatta. Muiden neuvolatarkastusten siirtymisellä kolmella kuukau-
della eteenpäin ei ole terveysvaikutuksia.  
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Talousarviossa ei ole erikseen varauduttu mahdolliseen tulevaan epi-
demiaan, jonka ajankohdasta ei ole tietoa, vaan paras tae terveyspal-
velujen riittävästä tarjonnasta on organisaatio, joka pystyy joustavasti 
reagoimaan arvaamattomissakin tilanteissa olemassa olevia resursseja 
uudelleen ohjaamalla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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30 
VT JUSSI HALLA-AHON JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
ASUINTALOJEN LISÄKERROSTEN RAKENTAMISESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 29 
Khs 2010-294 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Myllypurossa on rakennettu pilottihankkeena asuintaloon lisää kerrok-
sia. Uusien asuntojen myynnillä katettiin suuri osa talon putkiremontis-
ta. Toimenpide onnistui hyvin ja ehdotamme, että kaupunki tutkisi täl-
laiset mahdollisuudet myös vuokratalojensa putkiremonttien rahoittami-
seen ja suhtautuisi positiivisesti osakeyhtiöiden tämänkaltaiseen lisära-
kentamiseen, siellä, missä se on teknisesti ja kaupunkikuvaan sopien 
mahdollista. 
 
Tällä tavoin asuntojen määrä kasvaa ja kustannukset eivät paisu kes-
tämättömiksi asukkaillekaan.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 37. 
 
Khs toteaa, että täydennysrakentamisen edistäminen on kaupungin 
strategiaohjelman mukainen tavoite ja sen nopeuttamiseksi kaupunki 
on ryhtynyt toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 29.4.2009 
(94 §) Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seuranta-
raportin yhteydessä, että maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 
tavoitekohtaan 13, täydennysrakentamisen edistäminen, liittyen käyn-
nistetään täydennysrakentamiskampanja, jonka tavoite on kannustaa 
kiinteistönomistajia, asunto-osakeyhtiöitä sekä kiinteistöyhtiöitä lisä- ja 
täydennysrakentamiseen sekä soveltuvien vanhojen toimitila- ja teolli-
suuskiinteistöjen muuttamiseen asuinrakennuksiksi.  
 
Kaupunginjohtaja on asettanut johtajistokäsittelyssä 19.8.2009 (55 §) 
täydennysrakentamistyöryhmän edistämään kaupunkirakenteen tiivis-
tämistä maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa 2008–2017 mää-
riteltyjen periaatteiden mukaisesti. Työryhmä on käsitellyt mm. selvitys-
tä kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden lisärakentamismahdollisuuksista 
ja osallistunut tulosten arviointiin sekä johtopäätösten ja jatkotoimenpi-
desuositusten laatimiseen.  
 
Kaupunki tukee täydennysrakentamista taloudellisesti. Kaupungin 
vuokratonteilla kaupunki maksaa vuokratontin haltijalle niin sanottuna 
täydennysrakentamiskorvauksena yhden kolmanneksen sijasta enim-
millään kaksi kolmannesta kaavoituksen vuokratontille tuomasta koh-
tuullisesta nettoarvonnoususta silloin, kun haltijan nykyisten autopaik-
kojen toteuttamisesta uuden asemakaavan mukaisille autopaikoille ai-
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heutuu merkittäviä korvausinvestointeja. Täydennysrakentamiskorva-
usta on vuosina 2006–2010 maksettu seitsemälle taloyhtiölle yhteensä 
3,6 miljoonaa euroa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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31 
VT YRJÖ HAKASEN JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
OPETUS- JA SIVISTYSMÄÄRÄRAHOISTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 30 
Khs 2010-300 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa painotetaan sivistyksen ja 
kulttuurin vahvistamista helsinkiläisten hyvinvoinnin ja työllisyyden pe-
rustana. Ohjelman lähtökohtana on myös palvelujen kehittäminen 
asukkaiden tarpeista lähtien. 
 
Koulujen, kirjastojen ja muiden sivistystoimen peruspalvelujen turvaa-
minen lähipalveluina on tärkeää sekä asuinalueiden kehityksen että 
asukkaiden tasa-arvoisten mahdollisuuksien kannalta. Esimerkiksi luki-
oiden ja ammatillisten koulutuspaikkojen tarjontaa on tarvetta vahvistaa 
erityisesti Itä- ja Koillis-Helsingin alueilla. 
 
Lähipalvelujen turvaamisen ohella tarvitaan lisää resursseja ns. koulu-
pudokkaiden määrän vähentämiseksi, erityisopetuksen resursseihin, 
oppilashuollon palveluihin, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ke-
hittämiseen sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenopetuk-
seen ja monikulttuurisuuden haasteisiin vastaamiseksi. 
 
Esitämme, että talousarvion raamiin 2011 ja taloussuunnitelman 2011–
2013 pohjaan: 
 
− varataan riittävät määrärahat, joilla turvataan se, että kou-

luverkkoa ei supisteta ja että uusille rakennettaville alueille 
turvataan lähikoulut; samalla kehitetään koulutilojen yhteis-
käyttöä muun muassa nuorisotoimen kanssa ja asukkaiden 
mahdollisuuksia saada tiloja käyttöön  
 

−  lisätään peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja luki-
oiden resursseja erityisopetuksen ja oppilashuollon palve-
lujen lisäämiseksi, koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan 
sekä opetusryhmien pitämiseksi pienenä 
 

− lisätään kirjastotoimen määrärahoja niin, että turvataan lä-
hikirjastoverkon säilyminen ja laajentaminen, mahdolliste-
taan kirjastojen aukioloaikojen pidentäminen ja lisätään ai-
neistohankintojen resursseja 
 

− lisätään koulujen ja Työväenopiston resursseja maahan-
muuttajien suomen kielen opetuksen lisäämiseksi ja sen 
kehittämiseksi, mm. pidemmillä ja useammantasoisilla 
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− lisätään tukea nuorisotoimelle siten, että alueelliset nuori-

sotilat - myös matalan kynnyksen paikat - voidaan säilyttää 
ja että nuorten autonomisia tilojen tuetaan 
 

− lisätään määräraha lapsi- ja nuorisoasiamiehen / -valtuute-
tun toimen sekä nuorisovaltuuston perustamiseksi edistä-
mään lasten ja nuorten äänen kuulumista päätöksenteossa 

 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan, 18.5.2010 kulttuuri- 
ja kirjastolautakunnan, 20.4.2010 suomenkielisen työväenopiston joh-
tokunnan, 25.5.2010 ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan ja 
11.5.2010 nuorisolautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 38–42. 
 
Khs toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että vuoden 2011 
talousarvioehdotuksessa perusopetuspalveluiden mitoituksen lähtökoh-
tana on lähikouluperiaate eli perusopetuksen tarjoaminen omalla 
asuinalueella. Talousarviossa on otettu huomioon erityisopetuksen ja 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrällinen kasvu. Perusope-
tuksessa oppilashuollon resursseja ei ole vuoden 2011 talousarvioeh-
dotuksessa vähennetty oppilasmäärän alenemisesta huolimatta. Näin 
laskennallisesti oppilasta kohden oppilashuollon henkilöstöä on käytet-
tävissä entistä enemmän vuonna 2011. Lukioiden ja ammatillisen oppi-
laitosten kouluterveyden- ja opiskelijahuollon osalta on toiminnassa 
kaupunkitasoinen työryhmä. Tämän lisäksi opetusministeriö on myön-
tänyt 3 milj. euroa Helsingin kaupungin hakemuksesta erityisavustusta 
perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen vuonna 2010. Kyseistä 
valtionavustusta on mahdollista käyttää vielä vuoden 2011 aikana. 
 
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnossa todetaan, että se suhtau-
tuu periaatteessa myönteisesti lisäresursointiin niin palveluverkon, au-
kioloaikojen kuin aineiston suhteen, mutta on samalla tietoinen yleises-
tä heikkenevästä taloudellisesta tilanteesta. 
 
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunnossa todetaan, et-
tä kaupunki on selkeyttämässä omaa tarjontaansa suomen kielen kou-
luttajana. Opiston suomen kielen opetuksen resurssit ovat kasvaneet 
vuodesta 2009 lähtien.  Opetusta tarjotaan alkeiskursseista edistyneim-
piin kursseihin sekä erityiskursseihin. Tavoitteena on, että opetus tukee 
kantaväestön ja maahanmuuttajien molemminpuolista vuorovaikutusta. 
 
Nuorisolautakunta toteaa, että se ei kannata lisämäärärahan varaamis-
ta lapsi- ja nuorisoasiamiehen/valtuutetun toimen perustamiseen. Lau-
sunnossa on varsin kattavasti esitetty miten nuorten kuuleminen on jär-
jestetty Helsingissä.  Nuorisoasiainkeskus on lisäksi mukana yli hallin-
tokunnat ylittävässä yhteistyössä tarkoituksena mahdollistaa lasten ja 
nuorten osallistuminen kaupungin hallintokuntien palveluiden suunnitte-
luun ja oman asuin- ja elinympäristön parantamiseen. 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 46
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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32 
VT YRJÖ HAKASEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKOJEN JÄLKEENJÄÄNEISYYDEN  
KORJAAMISESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 31 
Khs 2010-301 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kunta-alalle on tehty matalatasoiset valtakunnalliset työehtosopimuk-
set. Ne tuovat useimmille työntekijöille vain 0,4–1,5 prosentin korotuk-
set ja myöhemmin tuloksellisuuseristä riippuen vähän lisää. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa työntekijöiden palkkojen reaalista heikentymistä 
Helsingissä, jossa asuminen ja monet muut elinkustannukset nousevat 
usein muuta maata enemmän. 
 
Moniin kaupungin tehtäviin on vaikea saada työntekijöitä, koska tarjottu 
palkka ei riitä kattamaan kaikkia elinkustannuksia tai sillä on vaikea tul-
la toimeen. Kaupungin tarjoama palkka ei aina ole kilpailukykyinen yk-
sityisen sektorin palkkoihin verrattuna. Eräissä tehtävissä jopa naapuri-
kunnat maksavat parempaa palkkaa kuin Helsinki. 
 
Kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisen 
tarvetta korostaa se, että kaupunki joutuu hakemaan lähivuosina aiem-
paa enemmän uusia työntekijöitä kun ns. suuret ikäluokat siirtyvät 
eläkkeelle. Palkkojen tason yleistä korottamista ei voi korvata myös-
kään palkitsemisjärjestelyillä, jotka koskevat parhaimmillaankin vain 
osaa työntekijöistä ja jotka on toteutettava kunkin viraston ja laitoksen 
budjetin puitteissa. 
 
Esitämme, että talousarvion raamiin 2011 ja taloussuunnitelman poh-
jaan 2011–2013 lisätään 30 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin 
työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen henkilöstö-
ryhmien kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla esimerkiksi ns. Helsinki-
lisällä.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.5.2010 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 43. 
 
Khs toteaa, että kaupungilla on voimassa virka- ja työehtosopimukset 
vuosille 2010−2011 ja ns. Tehy-pöytäkirja. Uusissa virka- ja työehtoso-
pimuksissa on sovittu vain vuoden 2010 palkankorotuksista, joiden val-
takunnallinen kustannusvaikutus on 0,9 %. Tehy-pöytäkirjassa on sovit-
tu korotuksista myös vuodelle 2011. Lisäksi kaupunginhallitus on päät-
tänyt kolmen miljoonan erillismäärärahasta strategiseen palkitsemiseen 
vuonna 2010. 
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Edellisellä sopimuskaudella vuosina 2007−2009 kunta-alan toteutetut 
palkankorotukset olivat 11,7 %. Sopimuskauden tavoitteena palkkata-
sa-arvon edistäminen, mihin kaupunginhallitus myönsi kolmen miljoo-
nan euron lisämäärärahan. 
 
Helsingin kaupungin henkilöstöraportista 2009 käy ilmi, että palkkakehi-
tys on säilynyt tasaisena Helsingissä, ja palkkataso on hieman korke-
ampi verrattuna muuhun kuntasektoriin. 
 
Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista poiketa valtakun-
nallisista virka- ja työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista 
enempää. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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33 
VT YRJÖ HAKASEN JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
TONTTIVUOKRIEN JA SISÄISTEN VUOKRIEN KOHTUULLISTAMISESTA 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 32 
Khs 2010-302 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin perimien tonttivuokrien korotukset kiihdyttävät jo 
muutenkin korkeiden asumiskustannusten nousua. Helsinki perii ton-
teistaan selvästi korkeampia vuokria kuin esimerkiksi Tukholma ja 
eräät muut suuret kaupungit. Tonttivuokria nostaa Helsingissä lisäksi 
se, että vuokrien määräytymisen lähtökohtana ovat korkeat laskennalli-
set arvot, joista on nostettu kiinteistöviraston päätöksillä jopa 10 % 
vuodessa. Tällä vauhdilla tonttivuokrat uhkaavat kaksinkertaistua noin 
kuudessa vuodessa. 
 
Kiinteistöviraston Tilakeskus perii myös kaupungin omien palvelujen ti-
loista korkeita ns. sisäisiä vuokria. Näihin sisäisiin vuokriin sisältyy 
normaalien ylläpito- ja lainakulujen lisäksi ylimääräistä, joka on tuonut 
kiinteistövirastolle vuodessa kymmenien miljoonien voitot. Monessa ta-
pauksessa sisäiset vuokrat ylittävät jopa vapailta markkinoilta saatavi-
en vastaavien tilojen vuokratason, vaikka kaupungin tilat on yleensä 
rahoitettu lainarahoitteisia yksityisiä tiloja edullisemmin valtionosuuksil-
la ja verovaroilla. Korkeat sisäiset vuokrat antavat vääristyneen kuvan 
kaupungin palvelujen todellisesta kustannustasosta. Tätä ylihinnoiteltua 
vuokratasoa on kuitenkin käytetty perusteluna palveluverkon karsimi-
selle. 
 
Kunnan tehtävänä ei ole voiton tavoitteleminen tonttimaan ansiottomal-
la arvonnousulla eikä lakisääteisten palvelujen tarvitsemilla tiloilla. 
Kaupungin tulee päinvastoin omilla toimillaan pyrkiä turvaamaan asuk-
kaiden oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen ja edullisiin palveluihin. 
 
Tonttivuokrien tuottotavoitteen kohtuullistamisen ei tarvitse vähentää 
kaupungin tuloja nykyisestä, koska lähivuosina tulee sovittavaksi suuri 
määrä vanhoja huomattavasti matalammalla tasolla solmittuja maan-
vuokrasopimuksia ja suuri määrä uusien alueiden maanvuokrasopi-
muksia. 
 
Esitämme, että talousarviossa 2011 ja taloussuunnitelmassa 2011–
2013 kohtuullistetaan vuodesta 1980 alkaen tehtyjä asuntotonttien 
maanvuokrasopimuksia niin, että vuosivuokra on 2 prosenttia tontin 
laskennallisesta arvosta. Lisäksi esitämme, että kiinteistöviraston tila-
keskuksen perimiä ns. sisäisiä vuokria alennetaan kaupungin omilta 
palveluilta sekä paikallisesta asukas- ja kansalaistoiminnalta.” 
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Aloitteesta on saatu 18.5.2010 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 44. 
 
Khs toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 1.10.1980 (asia 18), että 
asuntotonttien vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, jo-
ka määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Kau-
pungin perimä maanvuokra on korkotuottoa sille pääomalle, joka on si-
toutunut kaupungin maaomaisuuteen. Vuokrat sidotaan elinkustan-
nusindeksiin.  
 
Tontin laskennallinen hinta määritetään vuokrattavan tontin kerrosalan 
ja rakennusoikeuden yksikköhinnan perusteella. Pääoma-arvoon vaikut-
tavat kohteen rahoitus- ja hallintamuodosta riippuen muun muassa hin-
tatilastoista saatava selvitys rakennusoikeuden arvosta kyseisellä alu-
eella, kaupungin alueella maanvuokrauksissa noudattama yleinen käy-
täntö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (jatkossa ”ARA”) 
valtion tukemaa tuotantoa varten pääkaupunkiseudun kuntiin vahvista-
mat tonttien rakennusoikeuden enimmäishinnat. Lisäksi maanvuokraa 
määritettäessä pyritään aina arvioimaan maanvuokran vaikutus asu-
miskustannuksiin.  
 
Käytännössä ARA:n vahvistama tonttien hintataso on tärkein ohje asun-
totonttien vuokrausperusteita määriteltäessä. Kaupunki ei siis itse arvioi 
vuokrausperusteena käytettäviä rakennusoikeuden arvoja, vaan ne pe-
rustuvat Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY:n (aiemmin YTV:n) 
laatimiin hintakäyrästöihin, jotka ARA vahvistaa noudatettavaksi valtion 
tukemassa tuotannossa vuosittain. Käyrästö perustuu HSY:n alueelta 
keräämään hyvin laajaan toteutuneiden tonttikauppojen hintatilastoon. 
Käyrästön hintataso on Helsingissä pääsääntöisesti alle puolet toteutu-
neiden kauppojen hintatasosta. Kaupunki ei myöskään ole korottanut 
tonttien hintatasoa 10 % vuodessa siten kuin aloitteessa esitetään. 
Mahdolliset korotukset noudattavat pääsääntöisesti edellä mainitun käy-
rästön hintatason kehitystä.   
 
Edellä esitetyin perustein voidaan todeta, että asuntotonttien laskennal-
lista hintaa määritettäessä käytettävät rakennusoikeuden pääoma-arvot 
ja niihin tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävät korotukset ovat hyvin 
maltillisia. Koska tonttien pääoma-arvot pääsääntöisesti merkittävästi 
alittavat tonttien arvioitavissa olevan markkinahinnan, ei kaupungin ton-
tin laskennallisesta hinnasta perimää 4 %:n tuottokorkoa myöskään 
voida pitää kohtuuttomana. Tämä erityisesti huomioiden tontinluovutuk-
sessa noudatetut hyvin pitkät 60–100 vuoden vuokra-ajat.  

Kaupungin asuntotonteilta perimän 4 % tuottokoron laskeminen talous-
arvioaloitteen mukaisesti 2 %:iin 1.1.1980 ja sen jälkeen solmittujen 
asuntotonttien maanvuokrasopimusten osalta merkitsisi 50 % alennus-
ta näiden tonttien maanvuokriin. Tämä tarkoittaisi siten n. 27,95 milj. 
euron vuotuisten maanvuokratulojen menetystä ja käytännössä vas-
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taavan suuruista epäsuoraa tulonsiirtoa kyseisten tonttien vuokralaisil-
le. Talousarvioaloitteen hyväksymisellä olisi erittäin huomattavat nega-
tiiviset vaikutukset kaupungin talouteen eikä aloitetta tulisi hyväksyä. 
Aloitetta ei tästä syystä ole huomioitu kiinteistöviraston vuoden 2011 ta-
lousarviossa. 
 
Edellä mainitun suuruisen maanvuokrien tulonmenetyksen kompesoi-
minen aloitteessa esitetyllä tavalla tulevina vuosina solmittavista maan-
vuokrasopimuksista saatavilla vuokratuloilla kestäisi useita vuosia. Mi-
käli uusien asuntotonttien maanvuokrasopimusten tuottokorko lasket-
taisiin 2 %:iin, kaupunki myös menettäisi näiden tonttien sekä uusittavi-
en vuokrasopimusten osalta vuosittain erittäin merkittävän määrän 
maanvuokratuloja, verrattuna siihen, että sopimukset tehtäisiin ja uusit-
taisiin nykyisen käytännön mukaisesti käyttäen 4 % tuottokorkoa. Tuot-
tokoron laskulla olisi näin ollen erittäin merkittävät kerrannaisvaikutuk-
set kaupungin talouteen pidemmällä aikavälillä.  
 
Esimerkiksi, jos oletetaan, että kaupunki vuokraa vuosittain uutta asuin-
rakennusoikeutta 100 000 k-m² ja tämän rakennusoikeuden keskimää-
räiseksi vuokrausperustehinnaksi arvioidaan 500 euroa/k-m², maan-
vuokratulon kumulatiiviset menetykset olisivat pelkästään uusien 
vuokrasopimusten osalta 10 vuoden ajanjaksolla karkeasti arvioi-
den n. 55 milj. euroa ja 20 vuoden ajanjaksolla yli 200 milj. euroa.  
 
Edellä mainittujen lisäksi kaupunki menettäisi vuosittain maanvuokratu-
loja kymmeniä miljoonia euroja vuoden 1.1.1980 jälkeen solmittujen 
maanvuokrasopimusten perusteella perittävien vuokrien alenemisen 
johdosta sekä vanhoja maanvuokrasopimuksia uusittaessa.   
 
Helsingin kaupungin nykyisin käyttämä maanvuokrausmenettely on 
pääpiirteissään samanlaisena käytössä hyvin yleisesti Suomessa. Ylei-
sen ja kuntien maapolitiikassa jo vuosikymmeniä vallinneen käytännön 
mukaisesti vuokratuoton tulee vastata pitkäaikaissijoituksille tyypillistä 
tuottoa. Suomessa käytetään hyvin yleisesti 4–6 %:n tuottovaatimusta, 
mikä on myös oikeuskäytännössä yleisesti hyväksytty. Ainakaan ylei-
sesti ei ole tiedossa, että tätä alempaa tuottovaatimusta olisi maan-
vuokrasopimuksissa jossakin käytössä. Maanvuokrien perusteena käy-
tettävän 4 % tuottokoron laskemista 2 %:iin ei tästäkään syystä voida 
pitää perusteltuna. 
 
Maanvuokratulot eivät jää kiinteistöviraston käyttöön vaan kaupunki 
käyttää maanvuokratuloina keräämänsä varat kuntalaisten palveluiden 
sekä kaupungin alueiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen kaupungin-
valtuuston vuosittain vahvistaman talousarvion mukaisesti.  Kaupungin 
maanvuokratulojen voimakas alentaminen aloitteessa esitetyllä tavalla 
ei ole vallitsevassa kaupungin erittäin haastavassa taloudellisessa ti-
lanteessa järkevää.   
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Tilavuokrien osalta todettakoon, että tilakeskus perii hallintokunnilta 
palvelutiloista sisäisiä vuokria, jotka määritellään kustannusperustei-
sesti kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Ta-
vanomainen poistaika on 30 vuotta, poistettava osuus 70 % ja sidotulle 
pääomalle lasketaan palvelutiloissa 3 %:n korko. Hallintokuntien mak-
samat vuokrat ovat hallintokunnille pääsääntöisesti edullisempia kuin 
vapailta markkinoilta saatavien vastaavien tilojen vuokrat. Tilakeskus 
tulouttaa poistot ja tuoton, joten tilakeskuksen käyttöön jää vain ylläpi-
totoimintaan ja hallinnointiin tarvittavat määrärahat. Rakennusinvestoin-
teja varten tilakeskukselle myönnetään vuosittain investointimääräraho-
ja.  
 
Kaupungin sisäisiä vuokria alentamalla ei voi ratkaista kaupungin raha-
tilannetta, koska toimenpide ei tuota kaupungille yhtään lisää määrära-
hoja. Talousarvioaloitetta ei tästä syystä ole huomioitu vuoden 2011 ta-
lousarviossa myöskään tältä osin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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34 
VT YRJÖ HAKASEN JA 17 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 33 
Khs 2010-303 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Työttömyys on kasvanut Helsingissä viimeksi kuluneen vuoden aikana 
lähes puolella. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys on kasvanut jopa 
80 prosenttia. Myös pitkäaikaistyöttömyys ja maahanmuuttajien työttö-
myys ovat kääntyneet uudelleen nousuun. 
 
Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Kaupungilla on myös 
suuri vastuu ja monia mahdollisuuksia torjua työttömyyttä ja edistää 
työllisyyttä. Kaupungin roolia työllistäjänä korostaa se, että yksityisen 
sektorin työllisyyden näkymät ovat monella alalla heikentyneet. Toisaal-
ta monissa kaupungin järjestämissä palveluissa on nykyisin niin vähän 
työntekijöitä, että se aiheuttaa työssä uupumista, lisää sairastavuutta ja 
vaikeuttaa laadukkaiden palvelujen turvaamista. 
 
Työttömyys, etenkin nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys, tulevat 
monella tavalla kalliiksi sekä työttömille että kaupungille. Kunta joutuu 
muun muassa maksamaan Kelalle puolet vähintään 500 päivää työttö-
mänä olleiden työmarkkinatuen kustannuksista. Sekä työttömien että 
kaupungin kannalta olisi hyödyllisempää käyttää rahat työllistämiseen 
eikä tällaisiin "sakkomaksuihin". 
 
Rakentaminen, peruskorjaus sekä kaukolämpö- ja vesijohtoverkostojen 
kunnostaminen ovat esimerkkejä alueista, joilla kaupunki voi kehittää 
työtä ja tuloja tuovaa toimintaa. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2011 talousarvion raamiin ja 
taloussuunnitelman 2011–2013 pohjaan lisätään 15 miljoonaa euroa 
käytettäväksi työttömien työllistämiseen, tukityöllistämiseen, työllistä-
misjaksojen pidentämiseen sekä nuorten työllistämisen aloituspaikko-
jen ja vaikeasti työllistyvien työpaikkojen luomiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 21.5.2010 henkilöstökeskuksen ja 20.5.2010 työl-
listämistoimikunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 45 ja 46. 
 
Khs toteaa, että vaikeasti työllistyvien tukemiseksi työelämään kau-
pungilla on TE-toimiston, kansaneläkelaitoksen ja kaupungin yhteinen 
työvoiman palvelukeskus Duuri, josta pitkäaikaistyöttömiä ohjataan eri-
laisten palvelujen piiriin. Näitä palveluja ovat työharjoittelu, työelämä-
valmennus, tukityö, oppisopimus- ja rekrytointikoulutukset ja kuntoutta-
va työtoiminta.  
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Kaupunki käytti vuonna 2009 työllisyydenhoitoon yli 36 miljoonaa eu-
roa. Vuoden 2010 työllisyysbudjetti on kaupunginhallituksen käyttöva-
roissa olevat kohdennetut määrärahat mukaan huomioiden noin 42 mil-
joonaa euroa. 
 
Vuoden 2011 talousarviossa on varattu työllisyyden hoitoon yhteensä 
43 milj. euroa.  
 
Kaupunki ottaa palkkatuettuun työhön työttömiä helsinkiläisiä noin 8000 
kuukaudeksi. Tämä tarkoittaa 1 300 henkilön palkkaamista kuuden 
kuukauden mittaiseen työsuhteeseen kaupungin virastoihin ja laitoksiin. 
Osa tukityöpaikoista osoitetaan alle 35-vuotiaille nuorille ja nuorille ai-
kuisille. Kaupunki tarjoaa lisäksi työharjoittelupaikkoja nuorille ja pitkä-
aikaistyöttömille. 
 
Tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen kaupungin palveluksessa 
aloittaa 140 henkilöä. Keskimäärin opiskelijoita on noin 365 henkilöä 
kuukaudessa. Ammatillisen rekrytointikoulutuksen kaupungin tai yrityk-
sen työtehtävissä aloittaa vähintään 150 henkilöä. 
 
Helsinki-lisää on varattu noin 650 henkilön palkkauksen tukemiseen.  
Helsinki-lisää maksetaan yrityksille ja yhdistyksille 300–600 euroa kuu-
kaudessa pitkäaikaistyöttömien palkkaamisesta tukityöhön. Yritykset ja 
järjestöt voivat saada Helsinki-lisää myös maahanmuuttajan työharjoit-
telun ohjaamisesta. Kaupungilla työharjoittelussa, työelämävalmennuk-
sessa tai palkkatuetussa työssä oleville henkilöille järjestetään ammatil-
lista kehittymistä ja työnhakuvalmiuksia parantavaa koulutusta sekä 
yksilöllisesti räätälöityjä kursseja tai palveluja. Osallistujia koulutuksiin 
on noin 2000. Työelämälähtöistä suomen kielen koulutusta kehitetään 
yhteistyössä kaupungin kielikoulutuksesta vastaavan oppilaitoksen 
kanssa. Suomen kielen koulutusta järjestetään noin 400 maahanmuut-
tajalle. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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35 
VT ARJA KARHUVAARAN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
PALVELUSETELEISTÄ YLI 70-VUOTIAIDEN OMATOIMISEN LIIKKUMIS- 
HARRASTUKSEN TUKEMISEKSI 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 11 
Khs 2010-466 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“On tutkittua näyttöä siitä, että monipuolinen liikunta ylläpitää ja jopa 
parantaa toiminta- ja liikkumiskykyä myös yli 65-vuotiaiden kohdalla. 
Tehostetuissa liikuntainterventioissa paras suhteellinen toimintakyvyn 
paraneminen on saatu erityisesti vanhimmilla ikäluokilla. 
 
Kaupunki järjestää ohjatusti ryhmäliikuntaa ja kuntosaliohjausta eri 
puolilla kaupunkia. Myös lukuisat yksityiset kuntosalit ovat ikäihmisten 
käytettävissä. Kynnystä lähellä kotia olevien kuntosalien käyttöön las-
kee liikuntapalvelujen kohtuullinen hinta. Palvelusetelit ovat oiva tapa 
lisätä kaupungin ikäihmisten mahdollisuutta valita helposti saavutettava 
liikuntatoimija, jonka sijainti on lähinnä kotia ja johon voi päästä ilman 
kuljetuspalveluja. 
 
Me valtuutetut esitämmekin, että kaupunki tukisi yli 70-vuotiaiden oma-
toimista liikkumisharrastusta palvelusetelin muodossa. Seteli kelpaisi 
maksuksi sekä kaupungin että yksityisiin liikuntapaikkoihin.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 47. 
 
Khs toteaa lausuntoon viitaten, että liikuntatoimi painottaa ikäihmisten 
liikunnan tarpeellisuutta ja sen hyötyjä terveyden säilyttämiseksi. Lii-
kunta on siten tärkeässä asemassa ikääntyneiden ihmisten terveyden, 
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Ikääntyvien liikuntatoimintaa 
halutaan kehittää yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, liikunta-
seurojen ja järjestöjen kanssa. Kaupungin tarjoamat liikuntapalvelut 
ovat tällä hetkellä joko maksuttomia tai voimakkaasti subventoituja ja 
huomattavasti edullisempi kuin yksityisten palvelutuottajien liikuntapal-
velut. Palvelusetelijärjestelmän vuosikustannukset olisivat 2,4 miljoo-
naa euroa. Tämän lisäksi järjestelmän ylläpito ja hallinnointi edellyttäisi 
henkilöresurssia palkkakustannuksineen sekä soveltuvan tietojärjes-
telmän.  
 
Voimassaolevan palvelusetelilaki koskee tällä hetkellä vain sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ja niiden järjestämiä palveluja kuntalaisille.  
 
Liikuntatoimen talousarvio 2011 ei sisällä yli 70-liikuntapalveluihin koh-
distuvaa palvelusetelijärjestelmää. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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36 
VT SEIJA MUURISEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
PALKAN KOROTTAMISESTA MAISTERITUTKINNON JÄLKEISTEN TUTKINTOJEN  
SUORITTANEILLE TYÖNTEKIJÖILLE 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 12 
Khs 2010-467 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Monet Helsingin kaupungin akateemisista työntekijöistä suorittavat li-
säopintoja perustutkinnon lisäksi työssä ollessaan. Usein he myös 
hyödyntävät oppimaansa työssään. Lisäopinnot suorittanut työntekijä ei 
kuitenkaan hyödy rahallisesti maisteritutkinnon jälkeisistä opintosuori-
tuksista, vaikka opinnot kohdistuisivat hänen tehtäväalueeseensa. Li-
säopintojen jälkeen on mahdollista saada palkankorotus vain pyrkimäl-
lä uuteen tehtävään tai lähtemällä toisen työnantajan palvelukseen. 
Kaupunki menettää usein yritteliäimpiä ja kehittymishaluisimpia työnte-
kijöitään, mitä ei voi pitää kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisena. 
 
Henkilökohtaisella lisällä on mahdollista palkita hyvästä työsuoritukses-
ta, mutta se ei korvaa ylempien tutkintojen suorittamisesta saatavaa 
pysyvää palkankorotusta. Alempia tutkintoja suorittaneille sen sijaan on 
jo kehitetty uralla etenemisen malleja (esim. terveyskeskus ja sosiaali-
virasto), niin ettei työntekijän tarvitse vaihtaa tehtävää tai työnantajaa 
saadakseen lisäpalkkaa. 
 
Esitän, että kaupunginvaltuusto varaa erillismäärärahan maisteritutkin-
non jälkeisten lisensiaatti- ja tohtoritutkintojen suorittavien työntekijöi-
den palkan korottamiseen pysyvästi sovitun asteikon mukaisesti, mikäli 
opinnot kohdistuvat työntekijän tehtäväalaan ja hyödyttävät työnanta-
jaa.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 48. 
 
Khs toteaa, että Helsingin kaupungilla on voimassa oleva ohje tunnus-
tusten antamisesta opintosuorituksesta. ohjeessa virastoja ja liikelai-
toksia kannustamaan henkilöstöään jatko- ja täydennyskoulutuksiin. 
Työn ohessa suoritetuista tutkinnoista voidaan palkita 200−2 000 euron 
suuruisella kertasummalla. Summan määrää arvioitaessa otetaan 
huomioon työnantajan tutkinnosta saama hyöty. 
 
Kaupungin palkitsemisjärjestelmän mukaan tehtäväkohtainen palkka 
määräytyy tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaan. Tehtävän vaati-
vuus määrittelee tehtävää hoitavan henkilön vähimmäiskoulutuksen. 
Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan muuttaa, jos tehtävän vaativuus 
muuttuu olennaisesti. Jos uuden tutkinnon mukaan muutetaan tehtäviä, 
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voidaan tarkistaa myös palkkausta. Henkilölle voidaan maksaa henki-
lökohtaista lisää työsuoritusten perusteella. Kun osaamisen kehittymi-
nen vaikuttaa myönteisesti työstä suoriutumiseen, tämä voidaan ottaa 
huomioon henkilökohtaisella lisällä. Tehtäväkohtainen palkka ja henki-
lökohtainen lisä ovat pysyviä palkanosia. 
 
Kaupungin palkitsemisjärjestelmä sisältää jo sellaisia palkanosia, joilla 
voidaan ottaa huomioon lisäkoulutuksesta saatu hyöty. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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37 
VT SEIJA MUURISEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
ITSENÄISESTI LIIKKUMAAN KYKENEMÄTTÖMIEN KULJETUKSISTA LIIKUNTA-
PALVELUIHIN 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 13 
Khs 2010-468 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on jo useiden vuosien ajan kehitetty iäkkäille ihmisille hy-
vinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja ja lisätty mm. liikuntapalveluja. 
Näihin palveluihin, esim. palvelukeskuksiin, voivat hakeutua ne ikäih-
miset, jotka kykenevät kulkemaan sinne itse tai järjestämään itse oman 
kuljetuksensa. Liikuntapalvelut ja siinä ohessa tulevat sosiaaliset kon-
taktit olisivat kuitenkin erityisen tärkeitä juuri niille, joilla toimintakyky on 
jo jonkin verran hiipunut, ja jotka eivät pääse kodistaan ulos ilman 
apua. Kohdistamalla liikuntapalvelut näille jo apua tarvitseville henkilöil-
le panostettaisiin samalla heidän toimintakykynsä säilymiseen ja voitai-
siin mahdollisesti myöhentää ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä. 
Liikunta ja sen mukanaan tuomat sosiaaliset kontaktit samoin kuin 
asunnosta ulos pääsy parantaisivat myös ihmisten elämänlaatua. Tällä 
hetkellä on tavallista, että liikuntapalveluja on tarjolla toimintakyvyltään 
heikentyneille vasta sitten kun he siirtyvät ympärivuorokautiseen hoi-
toon. 
 
Liikuntapalveluja iäkkäille järjestävät kaupungin omat toimijat, liikuntavi-
rasto, sosiaalivirasto ja terveyskeskus. Lisäksi on järjestöjä, jotka olisi-
vat valmiita järjestämään liikuntapalveluja iäkkäille tai osallistumaan 
toiminnan järjestämiseen, mikäli kaupunki voisi järjestää kuljetuksen. 
Kuljetuksen järjestäminen apua tarvitseville henkilöille on ongelmallista, 
koska liikuntapalveluja järjestävien virastojen budjeteissa ei yleensä ole 
määrärahoja kuljetuksille. Lisäksi jos kuljetettavan toimintakyky on 
alentunut, kuljetuspalvelun pitää olla ’kokonaispalvelu’, joka kattaa asi-
akkaan hakemisen kodista, mahdollisen pukeutumisessa avustamisen 
sekä itse kuljetuksen. 
 
Esitän, että kaupunginvaltuusto varaa erillismäärärahan itsenäisesti 
liikkumaan kykenemättömien henkilöiden kuljetuksiin liikuntapalvelui-
hin. Erillismäärärahan käytön suunnittelusta, koordinoinnista ja rahojen 
hallinnoinnista voisi vastata kuljetuksista tälläkin hetkellä vastaava ta-
ho.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan ja liikuntalautakun-
nan lausunnot, jotka ovat liitteinä 49 ja 50. 
 
Khs toteaa, että henkilöt, joilla on vammaispalvelulain tai sosiaalihuol-
tolain mukainen oikeus kuljetuspalveluihin, voivat käyttää tätä oikeut-



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 60
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

taan myös matkoilla liikuntaharrastuksiin. Terveyskeskuksen kotihoito 
ja fysioterapia sekä sosiaaliviraston vanhuspalvelut ovat syksyllä 2009 
ja keväällä 2010 järjestäneet kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille 
ryhmäkuntoutusta kuljetuksineen. Asiakkaita on ollut n. 130. Vuoden 
2011 osalta kokeilun jatkamisesta ei ole päätöstä. Hallintokunnat tar-
kentavat määrärahojensa kohdentumisen tulosbudjettien ja käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. Talousarvio ei sisällä erillismää-
rärahaa em. tarkoitukseen.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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38 
VT SEIJA MUURISEN JA 8 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
PALVELUSETELEISTÄ HOIVA- JA HOITOPALVELUIDEN HANKKIMISEKSI 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 14 
Khs 2010-469 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on ikäihmisille tarjolla asuntoja yksityisissä palvelutaloissa 
tai senioritaloissa (eivät ole kaupungin ostopalvelua), joihin iäkkäät ih-
miset voivat omasta aloitteestaan hakeutua. Monissa yksityisissä pal-
velutaloissa on maksua vastaan tarjolla erilaisia palveluja, myös hoiva- 
ja hoitopalveluja. Taloon muuttavalla asukkaalla on kuitenkin oikeus va-
lita, ostaako hän tarvitsemansa palvelut yksityisestä palvelutalosta vai 
käyttääkö hän kaupungin tuottaman kotihoidon palveluja. Asukas voi 
saada kaupungin järjestämää kotihoitoa myös yksityiseen palveluta-
loon, mikäli hänellä on todettu kaupungin työntekijöiden toimesta koti-
hoitoon oikeuttava palveluntarve. Yksityisten palvelutalojen ja seniorita-
lojen asunnot rinnastetaan ns. normaalissa asuntokannassa oleviin 
asuntoihin. Yksityisten palvelutalojen tuottamasta palvelusta asukas 
maksaa luonnollisesti koko palvelun hinnan. Sen sijaan kaupungin tuot-
taman kotihoidon asiakasmaksut on porrastettu tulojen mukaan. 
 
Yksityisten palvelutalojen asukkaille, joilla ei ole mahdollisuutta ostaa 
talon tuottamia palveluja, tilanne on turhauttava. Asukkaat joutuvat tur-
vautumaan talon ulkopuolelta tuotettavaan kaupungin kotihoidon palve-
luun, vaikka palvelutarjontaa olisi myös talon sisällä. Tällaisella toimin-
tamallilla tuhlataan olemassa olevia resursseja, eikä malli edistä nykyi-
sin tavoiteltavaa asiakkaiden valinnanvapautta. 
 
Kaupungin kotihoidolla on tulevina vuosina ja vuosikymmeninä suuri 
haaste palvelujen järjestämisessä, koska iäkkäiden ihmisten määrä ja 
samalla palveluntarve kasvavat vuosi vuodelta. Henkilöstöä on jo nyt 
ajoittain ollut vaikea saada lisää samassa suhteessa kuin palveluja tar-
vitsevien ikäihmisten määrä on kasvanut. Sikäli olisi järkevää hyödyn-
tää kaupungin tuottaman palvelun rinnalla jo olemassa olevia yksityis-
ten palvelutalojen hoiva- ja hoitopalveluja. 
 
Esitän, että Helsingin kaupunki varaa määrärahan kokeiluun, jossa yk-
sityisissä palvelutaloissa asuville asukkaille tarjotaan kaupungin tuot-
taman palvelun vaihtoehdoksi palveluseteleitä hoiva- ja hoitopalvelui-
den hankkimiseksi. Setelin voisivat saada asukkaat, joilla on todettu 
palveluntarve kaupungin työntekijöiden toimesta. Palveluseteleitä voi-
taisiin kokeilla rajatusti joissakin palvelutaloissa, joissa on jo nyt tarjolla 
kaupungin kotihoidon palveluja vastaavia palveluja.” 
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Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan ja 1.6.2010 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 51 ja 52. 
 
Khs toteaa, että Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli 
voimaan 1.8.2009. Helsingin kaupunginhallituksen päätöksen mukai-
sesti kaupunginjohtajan 30.9.2009 (67 §) nimittämä työryhmä valmisteli 
palvelusetelin käytön laajentamisesta selvityksen, joka valmistui 
31.1.2010.  
 
Kaupunginhallitus merkitsi 8.3.2010 (274 §) tiedoksi selvityksen palve-
lusetelin laajentamisesta ja päätti samalla kehottaa terveyslautakuntaa, 
sosiaalilautakuntaa, teknisen palvelun lautakuntaa, talous- ja suunnitte-
lukeskusta sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluja antamaan lausun-
tonsa työryhmän raportista 30.6.2010 mennessä. Lisäksi kaupunginhal-
litus päätti kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia tekemään kaupun-
ginhallitukselle 30.6.2010 mennessä tarvittavat esitykset palveluseteli-
lain mukaisen palvelusetelin käyttöönotosta, palvelusetelin arvon mää-
rittämisen linjauksista, palvelusetelityypeistä, palvelusetelien myöntä-
misperusteista, rekisterinpidosta sekä toimivallan delegoinnista johto-
sääntömuutoksineen palvelusetelityöryhmän raportissa esitettyjen pilot-
tien toteutusta varten. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.8.2010 palve-
lusetelin pilotoinnin sekä terveyskeskuksessa että sosiaalivirastossa. 
Pilottien valmistuttua päätetään palvelusetelijärjestelmän mahdollisesta 
vakiinnuttamisesta. 
 
Lisäksi Khs toteaa, että kokeiluista saatujen kokemusten perusteella 
päätetään aikanaan palvelusetelien laajentamisesta esimerkiksi kotihoi-
toon. Aloitteessa mainittu kokeilu yksityisten palvelutalojen tai seniorita-
lojen asukkaiden kotihoitopalvelujen palvelusetelikokeilusta ei siten ole 
ajankohtainen vielä tulevana vuonna. 
 
Talousarviossa on varauduttu kotihoidon määrärahojen lisäämiseen 
jonkin verran ja lisäyksen yksilöidystä kohdentamisesta päätetään 
myöhemmin käyttösuunnitelmien ja tulosbudjettien valmistelussa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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39 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON TALOUSARVIOALOITE POSITIIVISEN  
DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHASTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 15 
Khs 2010-476 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläiskouluille myönnetään positiivisen diskriminaation määrära-
haa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien 
kasautumista, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapai-
noa eri alueiden kesken. Positiivisen diskriminaation määräraha on 
osoittautunut toimivaksi keinoksi kohdentaa opetuksen resursseja alu-
eellista tasa-arvoa lisäävällä tavalla. 
 
Positiivisen diskriminaation määrärahaa olisi syytä nostaa 200 000 eu-
rolla, jotta sitä voitaisiin nykyistä paremmin kohdistaa niille kouluille, 
jotka tarvitsevat eniten lisäresursseja. Lisäysehdotus tukisi suoraan  
20 % kouluista. Näillä kouluilla tarvitaan oppilaiden sosioekonomisen 
taustan vuoksi lisätukea. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että valmistettaessa vuo-
den 2011 ja taloussuunnitelmakauden budjettia positiivisen diskrimi-
naation määrärahaa nostetaan 200 000 eurolla.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 53. 
 
Khs toteaa lausuntoon viitaten, että positiivisen diskriminaation määrä-
rahan olevan yksi osa koulujen saamaa resurssien kokonaisuutta. 
Määrärahaa lisäämällä voitaisiin mahdollistaa koululle nykyistä moni-
puolisempi tuki oppilaiden oppimiseen. Tilanteessa, jossa joudutaan 
heikkenevän taloudellisen tilanteen vuoksi kohdistamaan sopeutustoi-
menpiteitä koulujen tuntikehyksiin ja useisiin opetustoimintaa tukeviin ja 
täydentäviin palveluihin, opetuslautakunta katsoo, että nykyinen positii-
visen diskriminaation määrärahan taso on riittävä. Nykyinen taso takaa 
sen, että positiivisen diskriminaation määräraha on toimiva keino koh-
dentaa opetuksen resursseja riittävästi alueellista tasa-arvoa lisäävällä 
tavalla ja määräraha kohdentuu juuri kouluille, jotka tarvitsevat sitä op-
pilaiden sosioekonomisen taustan vuoksi lisätukea. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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40 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON TALOUSARVIOALOITE HERTTONIEMEN- 
RANNAN MONITOIMITALON RAKENTAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 16 
Khs 2010-477 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Herttoniemenrantaan on kaavoitettu tontti (kortteli 43270 tontti 1) use-
amman hallintokunnan yhteistyönä toteutettavaa monitoimitaloa varten. 
Alun alkaen hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2004–2006, mutta ra-
kentamisen aloittaminen on yhä uudelleen lykkääntynyt. 
 
Herttoniemen edelleen kasvavalla alueella on tarvetta sen eri-ikäisiä 
asukkaita palveleville asukastiloille. Alueen ikärakenteen johdosta nuo-
rison määrä kasvaa ja alueella olisi selkeä tarve nuorisokahvilalle. 
Myös ikääntynyt väestö tarvitsisi päivätoimintapaikkaa. Monitoimitalos-
sa voisi olla myös tilat lapsiperheiden ja vanhusten neuvolapalveluille. 
Myös omalle lähikirjastolle olisi Herttoniemenrannan alueella tarvetta. 
Monitoimitalo voitaisiin edelleen toteuttaa eri hallintokuntien, kuten nuo-
riso-, sosiaali-, terveys- ja kulttuuritoimien yhteistyönä. 
 
Esitänkin, että valmistettaessa vuoden 2011 ja taloussuunnitelmakau-
den budjettia varaudutaan Herttoniemenrannan monitoimitalon toteut-
tamiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 kiinteistölautakunnan, 11.5.2010 nuori-
solautakunnan, 25.5.2010 sosiaalilautakunnan, 18.5.2010 kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan sekä 1.6.2010 terveyslautakunnan lausunnot, jotka 
ovat liitteinä 54–58. 
 
Khs toteaa, että hallintokunnilla ei ole sellaisia tilatarpeita, jotka perus-
telisivat monitoimitalon suunnittelun käynnistämistä uudelleen.  
 
Kaupungin uusien toimitilojen tulee olla alueellisesti oikeassa suhtees-
sa väestökehitykseen ja -rakenteeseen.  Alueilla, joiden väestö on vä-
hentynyt ja väestörakenne muuttunut, tulee vähentää käytössä olevia 
tiloja, jotta vastaavasti välttämättömiä palvelutiloja voidaan järjestää 
uusille alueille.  
 
Jos nyt esillä oleva Herttoniemenrannan monitoimitalo haluttaisiin ra-
kentaa, olisi todennäköisesti tarpeen siirtää muualla olevia toimintoja 
tähän yksikköön eli lopettaa muita toimipisteitä. 
 
Useiden hallintokuntien yhteisten monitoimitalojen ideana on mm. 
säästää yhteisten tilojen kustannuksia. Kun palveluverkkoja muutosti-
lanteissa arvioidaan uudelleen, ovat tällaiset monitoimitalot kuitenkin 
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joustamattomia. Jos jokin hallintokunta luopuu tiloistaan, ei niille usein-
kaan ole muita ottajia ja maksajia.  
 
On kuitenkin perusteltua säilyttää Herttoniemen monitoimitalolle ajatel-
tu tontti toistaiseksi mahdollisia tulevia tarpeita varten. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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41 
VT ELINA MOISION JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
RAKENTAMISEN ENERGIATEHOKKUUSNEUVONNASTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 17 
Khs 2010-430 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Oulun kaupungissa rakentamisen energiatehokkuusneuvonta on ra-
kennettu osaksi rakennuslupaprosessia. Laadunohjaus on oululaisille 
suunnattu kuntalaispalvelu ja se sisältyy rakennuslupaan. Se toteute-
taan tilaisuuksilla, joissa asiantuntijat käyvät läpi talon tekniseen laa-
tuun vaikuttavia asioita. Osana palvelua ovat laatukortit, ympäristöopas 
ja energialaskuri. 
 
Palvelun ansiosta vuoden 2008 uudispientalojen lämmitysenergian 
säästötavoite 30 % määräysten vähimmäistasosta on Oulussa saavu-
tettu. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että rakennusvirastolle vara-
taan rakennuslupapalveluille määräraha, jolla rakentamisen energiate-
hokkuusneuvonta voidaan kytkeä osaksi rakennuslupaprosessia.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 yleisten töiden lautakunnan ja 
11.5.2010 rakennuslautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 59 ja 
60. 
 
Khs toteaa, että rakennuslupien myöntäminen kuuluu Helsingissä ra-
kennusvalvontavirastolle, joka on jo kytkenyt energiatehokkuusneu-
vonnan osaksi normaalia toimintaansa.  
 
Rakennusvalvontavirasto antaa energianeuvontaa sekä internet-
sivuillaan että yksittäisten hankkeiden lupaprosessin yhteydessä. Var-
sinkin virastossa käytössä oleva ennakoiva lupakäsittely on tärkeä, sillä 
rakennuksen energiankulutuksen kannalta merkittävimmät päätökset 
tehdään hankesuunnittelun alkuvaiheessa. Rakennusvalvontavirasto 
on palkannut keväällä 2009 lupayksikköön ”energia-arkkitehdin”, jonka 
työsarkaan kuuluu sekä virkamiesten energiatiedon täydentäminen että 
asukkaiden ja asiakkaiden energianeuvonta.  
 
Syksyllä 2009 rakennusvalvontaviraston verkkosivuille avattiin ”Ener-
giatehokas Helsinki” -portaali, jonka kautta kuntalaiset löytävät asumi-
seen sekä uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvää tietoa. Sivuille lisät-
tiin myös excel-muotoinen rakennushankkeen energialaskuri, jota tul-
laan käyttämään myös kaupungin omien asuinrakennushankkeiden 
energiatehokkuuden arvioinnissa. Viraston Rakentajan ekolaskuri  
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-sivustoa päivitetään parhaillaan vastaamaan uusia energiatehokkuus-
vaatimuksia. 
 
Helsingin rakennusvalvontavirasto on järjestänyt vuosittain pientalora-
kentajille suunnatun kolmen pientaloillan sarjan, jossa energiatehok-
kuuteen ohjataan sekä arkkitehtisuunnittelua että teknisiä ratkaisuja 
esittelevissä osioissa. Keväällä 2010 virasto osallistui OmaKoti-mes-
suille omalla osastolla yhdessä Vantaan rakennusvalvonnan kanssa. 
Osaston teemana oli energiatehokkuus. Tarjolla oli sekä energiansääs-
töön että matalaenergiarakentamiseen liittyvää tietoa.  
 
Helsingissä sekä olemassa oleva että uudistuotannon asuinrakennus-
kanta on pääosin kerrostalovaltaista, joten informaatio-ohjausta on 
suunniteltava ja kohdennettava myös kerrostalorakentamiseen. Ener-
giatehokkuusvaatimuksia ja (Helsingin) rakennusvalvonnan näkökulmia 
on esitelty useissa tilaisuuksissa, mm. valtakunnallisen Tee parannus!  
-hankkeen kevään 2010 seminaareissa ja Helsingin lähiöprojektin kor-
jausrakentamisen illoissa. Lähiöprojektin keväällä 2010 ilmestyvässä 
Keski-Vuosaaren korjaustapaohjeet -julkaisussa otetaan kantaa myös 
energiatehokkuuden parantamiseen. 
 
Syksyllä 2010 avataan Sitran ja Työ- ja elinkeinoministeriön tukemana 
Pääkaupunkiseudun Ilmasto info -neuvontakeskus. Ilmasto info -neu-
vontakeskuksen toimintasuunnitelmassa on linjattu että sen ”tehtävänä 
on neuvoa pääkaupunkiseudun asukkaita oman elämän ja toiminnan 
muuttamisessa ilmastomyönteiseksi ja ekotehokkaaksi. Kaupunkilaisille 
tarjotaan uusia palveluja ja väyliä tiedonlähteille: energiatehokkuus ja 
energiansäästö, liikkumisen ympäristömyönteiset valinnat, veden jär-
kevä käyttö, jätteen synnyn ehkäisy, kulutuksen vähentäminen ja mate-
riaalitehokkuus”. Palvelujen tarjonnassa hyödynnetään uutta informaa-
tioteknologiaa, mutta tarjotaan myös henkilökohtaista neuvontaa. Pää-
kaupunkiseudun Ilmasto info -neuvontakeskuksen valmisteluun osallis-
tuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä HSY ja HSL. Hel-
singin ja Vantaan rakennusvalvontavirastot vastaavat omalta osaltaan 
erityisesti uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvästä energiatehokkuus-
neuvonnasta. 
 
Helsingin rakennusvalvontavirasto on sitoutunut edistämään energiate-
hokasta rakentamista yli valtakunnallisen vähimmäistason ja siihen liit-
tyen tehostamaan viestintäänsä. Talousarvio sisältää nykyisen yhden 
kokopäiväisen tiedottajan rinnalle toisen kokopäiväisen tiedottajan. Uu-
den, erityisesti ulkoiseen tiedottamiseen keskittyvän tiedottajan palkka-
usmenot katetaan muiden henkilöstömenojen säästöillä. Vuoden 2011 
talousarvioon ei ole varattu lisämäärärahaa rakennusvalvontaviraston 
energiatehokkuusneuvontatehtävän hoitamiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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42 
VT ELINA MOISION JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
NUORTEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 18 
Khs 2010-431 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Taantuma kohtelee kuntataloutta pahiten vasta tulevana vuotena. 
Vaikka koko maan talous kääntyisikin nousuun, työttömyyden ennuste-
taan edelleen kasvavan. Viime vuoden viimeisen talouden ja toiminnan 
seurantaraportin mukaan Helsingin työttömyysaste oli marraskuun lo-
pussa 2009 8,0 %, mikä oli 2,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta 
aiemmin. 
 
Työttömäksi jäävien joukossa on muutama ryhmä, joiden tilanne on 
muita vaikeampi. Jo viime vuoden lopulla nuorten työttömien määrä oli 
kaksi kertaa suurempi kuin vuosi sitten. Helsingin kaupungilla Suomen 
suurimpana työllistäjänä on mahdollisuus ottaa nuoria palkkatuettuun 
työhön ja järjestää nykyistä enemmän kesätyömahdollisuuksia. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallituksen 
käyttövaroihin varataan erillinen määräraha, jolla edistetään nuorten 
työllistymistä kaupungille vuonna 2010.” 
 
Aloitteesta on saatu 21.5.2010 henkilöstökeskuksen ja 20.5.2010 työl-
listämistoimikunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 61 ja 62. 
 
Khs toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2009 lisätä työllisyy-
denhoidon määrärahoja nuorten työllistämiseen 2,5 miljoonaa euroa 
vuodelle 2009 ja 3 miljoonaa euroa vuodelle 2010. Määrärahat suun-
nattiin vastavalmistuneiden alle 30-vuotiaiden nuorten tukityöllistämi-
seen. Vuonna 2009 määrärahalla palkattiin 467 alle 30-vuotiasta nuorta 
seitsemäksi kuukaudeksi tukityöhön kaupungin virastoihin ja liikelaitok-
siin. Vuoden 2010 määrärahat käytetään solmittujen työsuhteiden jat-
kamiseen 7 kuukauden mittaisiksi vuonna 2010. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.5.2010 oikeuttaa henki-
löstökeskuksen ylittämään vuoden 2010 talousarvion kohta työllisyyden 
hoitaminen 4,0 miljoonalla eurolla.  Määrärahalla on tarkoitus työllistää 
450–500 nuorta tai nuorta aikuista, joilla on koulutus ammattiin, mutta 
jotka eivät ole koulutuksen jälkeen työllistyneet tai jotka ovat jääneet 
määräaikaisten työsuhteiden jälkeen työttömiksi. Ilman koulutusta ole-
villa nuorilla ja nuorilla aikuisilla on mahdollisuus palkkatuettuun työhön 
työharjoittelun jälkeen. 
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Huomioon ottaen kaupunginvaltuuston elokuussa 2009 myöntämän 
kolmen miljoonan euron lisämääräraha nuorten työllistämiseen vuodel-
le 2010 ja nyt esitetty neljän miljoonan euron ylitysoikeus, on nuorten 
tukityöhön käytettävissä yhteensä seitsemän miljoonaa euroa enem-
män kuin vuoden 2009 budjetissa. 
 
Työllisyysmäärärahoja on käytetty vuosittain 400 000 euroa sosiaa-
liasemien toimeentulotukea hakevien nuorten opiskelijoiden kesätyö-
hön. Tarkoitukseen ei saada valtion työllistämistukea. 
 
Nuorten työllistymistä kaupungin tehtäviin on edistetty myös kesäisin 
keskitetyin henkilöstömäärärahoin. Henkilöstökeskuksen määrärahois-
ta on ohjattu vuosittain miljoona euroa nuorten kesätöihin. Vuonna 
2010 on ollut lisäksi käytössä runsas 600 000 euron Khn erillismäärä-
raha nuorten kesätyöhön Siisti kesä! -hankkeessa.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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43 
VT TUOMAS RANTASEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
LEIKKIPUISTO TUHKIMON UUDISRAKENNUKSESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 19 
Khs 2010-423 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Esitämme, että vuoden 2011 talousarvioaloitteeseen varataan riittävä 
määräraha leikkipuisto Tuhkimolle ja sen uudisrakennukselle. Vanha 
puistorakennus joutui pari vuotta sitten käyttökieltoon pääosaltaan kos-
teusvaurioiden takia. Tämän takia lasten leikkipuistotoiminta ja sen 
mukana puistossa järjestetty alakoululaisten iltapäivätoiminta on jou-
duttu siirtämään pitkän kävelymatkan päähän Ylä-Roihuvuoreen. Puis-
tossa on sen jälkeen toiminut vapaaehtoisten vanhempien toimintarinki, 
joka on onnistunut tähän asti estämään puiston ajautumisen yleiseen 
rappiotilaan. 
 
Vanhaa rakennusta ei voi kuitenkaan korvata ja uudisrakennus on en-
nen pitkää tulossa. Tällä aloitteella ehdotetaan tuon hankkeen aikais-
tamista ennen kuin Tuhkimon leikkipuisto ja sen kalusteet ehtivät rap-
peutua jäädessään pitkäksi aikaa vaille kaupungin pyörittämää toimin-
taa ja valvontaa. 
 
Leikkipuisto Tuhkimo on suosittu hienon ympäristönsä ja koulujen 
suuntia palvelevan turvallisen kävelyreitityksen takia. Nyt leikkipuisto-
toiminnalle osoitettu korvaava tila Roihuvuoren nuorisotalon yhteydes-
sä ei tarjoa vastaavia ulkoilumahdollisuuksia. Toisaalta kulku sinne ta-
pahtuu vilkasliikenteistä Roihuvuorentietä pitkin ja edellyttää useita  
tienylityksiä. 
 
Leikkipuisto Tuhkimon puistorakennus kannattaisi suunnitella sellai-
seksi, että se voisi palvella muita käyttötarkoituksia alueella. Sopivia 
toimintoja voisivat olla asukasillat, kurssitoiminta ja perhejuhlien pito. 
Näin voitaisi nostaa rakennuksen käyttötehokkuutta ja miettiä sen kus-
tannusten jakoa eri toimintojen välillä ja jopa suhteessa ei-kaupalliseen 
ulosvuokraukseen. 
 
Jos leikkipuisto ja sen rakennus tukisivat myös puistotätitoimintaa, voisi 
sillä olla vuoden 2010 budjettilinjausten mukaista myönteistä vaikutusta 
siihen, että osa perheistä hyödyntäisi tätä palvelua päiväkodin sijaan. 
 
Leikkipuistorakennusta uudelleen suunniteltaessa on syytä selvittää 
voidaanko se toteuttaa arkkitehtuurin puolesta japanilaistyylisesti. Leik-
kipuisto sijaitsee nimittäin kahden alueella jo olevan japanilaistyylisen 
puiston välisellä puistoreitillä. Samaa kokoavaa ideaa kannattaisi vah-
vistaa myös leikkipuiston muussa kohennuksessa.” 
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Aloitteesta on saatu 1.6.2010 kiinteistölautakunnan ja 25.5.2010 sosi-
aalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 63 ja 64. 
 
Khs toteaa, että talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaehdotuk-
sessa vuosille 2011–2015 leikkipuisto Tuhkimon uudisrakennushanke 
on ajoitettu alkavan vuonna 2014 ja valmistuvan 2015. Japanilaistyyli-
nen rakennus voisi hyvinkin sopia kaupunkikuvaan. Leikkipuistotoimin-
nan monipuolistuminen on lisännyt rakentamisen kustannuksia ja sitä 
kautta kasvattanut vuokrakustannuksia. Tekeillä on nyt leikkipuistotoi-
mintakonseptin uudistamishanke, jonka aikana mietitään puistoraken-
nusten tehokas käyttö uudelleen. Ennen selvitystyön päättymistä ei ole 
järkevää kiirehtiä uusien rakennusten suunnittelun aloitusta. 
 
Selvitystyön aikana on koko kaupungissa huomioitava mahdollisuudet 
olemassa olevien tilojen yhteiskäyttöön. Samalla on arvioitava leikki-
puistotoiminnan toimintamahdollisuudet esimerkiksi Roihuvuoren tyyliin 
nuorisotiloissa tai kouluissa, joissa käyttötehokkuudet ovat alhaisia. 
Toimintamenojen kasvaessa jatkuvasti verotuloja nopeammin Helsin-
gissä on tilakustannuksista löydettävä säästöjä, jotta nykyisen kaltainen 
palvelutaso voidaan ylläpitää.  
 
Kvsto päätti 16.6.2010 palveluverkkojen kehittämisestä, että lauta- ja 
johtokuntien tulee jatkaa palveluverkkojen kehittämistä siten, että val-
tuuston hyväksymän strategiaohjelman tavoitteet saavutetaan ja bud-
jettiraamin mukaisia menoja ei ylitetä. Lisäksi Khs kehotti 21.6.2010 
em. Kvston päätöksen täytäntöönpanossa sosiaali- ja terveyslautakun-
taa valmistelemaan palveluverkon suunnitelmat siten, että tilojen käyt-
töä tehostetaan. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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44 
VT LILLI AUTIN TALOUSARVIOALOITE YLI 65-VUOTIAIDEN OMAN ALUEEN  
PALVELUOPPAASTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 20 
Khs 2010-432 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Voidakseen käyttää palveluja ja hakeakseen lainmukaisia etuuksia 
ihmisillä tulee olla käytettävissään tarpeellinen määrä tietoa. Ilman 
ajantasaista ja helposti saatavissa olevaa tietoa ihmisillä ei ole mahdol-
lisuuksia oikeuksiensa toteuttamiseen. Varsinkin iäkkäiden henkilöiden 
kanssa keskustellessa on noussut esille, että he kaipaavat suoraan ko-
tiin saatavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. 
 
Monet vanhukset ovat todenneet, etteivät he tiedä mistä voisivat kysyä 
neuvoa ja pyytää apua. Internetin käyttäminen on suurimmalle osalle 
vanhuksista edelleen vierasta, eivätkä he omista tietokonetta. Esille on 
noussut myös taloudelliset rajoitteet, asioiden selvittäminen puhelimitse 
on kallista, varsinkin jos joutuu soittamaan moneen paikkaan asiansa 
selvittämiseksi. 
 
Helsingin sosiaalivirastossa on koottu erittäin monipuoliset ikäihmisille 
suunnatut vanhuspalvelujen alueelliset oppaat, jotka on juuri päivitetty. 
Oppaista löytyy yksityiskohtaista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista 
alueittain: eteläinen, itäinen, läntinen, pohjoinen. Sosiaalipalvelujen 
osalta kerrotaan mm. omaishoidon toimintakeskuksista, palvelukeskuk-
sista, kuljetuspalveluista ja asunnon muutostöistä. Terveyspalveluista 
on mm. terveysasemien, hammashoitoloiden ja laboratorioiden yhteys-
tiedot sekä tietoa apuvälineistä ja kotihoidosta. Lisäksi tietoa on koottu 
Kelan palveluista ja veteraanien palveluista. Kuitenkin vain harvoilla 
ikäihmisillä on tietoa kyseisten palveluoppaiden olemassaolosta. 
 
Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan, jotta jokaiselle yli 65-vuotiaalle lähetetään kotiin oman 
alueensa palveluopas ilman erillistä pyyntöä.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 65. 
 
Khs toteaa, että sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualue lä-
hettää vuosittain kaikille 75 vuotta täyttäville, jotka eivät ole vanhuspal-
velujen tai kotihoidon piirissä, vanhuspalvelujen alueellisen oppaan. 
Samassa yhteydessä heille tarjotaan mahdollisuus hyvinvointia edistä-
vään kotikäyntiin. Heitä on noin 3 600 vuosittain. 
 
Vanhuspalvelujen alueelliset palveluoppaat ovat kaikkien saatavilla 
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sosiaaliviraston Internet-sivuilta. Oppaan voi pyytää puhelimitse myös 
sosiaaliviraston neuvontanumerosta ja sitä on toimitettu myös terveys-
asemille ja palvelukeskuksiin. Ikäihmisten palveluista tiedottamista pyri-
tään tehostamaan myös jokaisen helsinkiläisen kotiin jaettavan Helsin-
gin kaupungin tiedotuslehden Helsinki Infon kautta. 
 
Talousarviossa ei ole varauduttu esitettyyn palveluoppaan jakelun laa-
jennukseen. Sosiaaliviraston vastuualuekohtaiset tulosbudjetit täsmen-
tyvät sosiaaliviraston käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä vuo-
denvaihteessa 2011. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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45 
VT LILLI AUTIN TALOUSARVIOALOITE HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEKSI  
PERHENEUVOLOIDEN PALVELUIHIN 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 21 
Khs 2010-433 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Perheneuvola palvelee helsinkiläisiä 0–17-vuotiaita lapsia ja nuoria 
perheineen. Toiminta keskittyy kasvatus- ja perheneuvontaan ja pää-
paino on varhaisessa tuessa ja ennaltaehkäisevässä työssä. Perhe-
neuvola tarjoaa tukea vanhemmille kasvatukseen ja kehitykseen liitty-
vissä kysymyksissä sekä parisuhteeseen tai muihin perheen ihmissuh-
teisiin liittyvissä pulmatilanteissa ja kriiseissä. 
 
Varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn kannalta on ensiarvoisen 
tärkeää, että perheet pääsevät perheneuvolan palvelujen piiriin nope-
asti. Perheneuvolaan on edelleen kohtuuttoman pitkät odotusajat. 
 
Perheneuvolaan jonottavien asiakkaiden määrää sekä jonotusaikoja 
selvitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Viimeksi toteutetun 
jonoselvityksen (1.8.–31.10.2009) mukaan perheneuvolan palvelujen 
piiriin pääsi yhteensä 438 asiakasperhettä. Kuukauden sisällä yhtey-
denotosta palvelun piiriin pääsi 52,8 %. Loput perheet joutuivat odot-
tamaan tätä kauemmin, ja yli kuusi kuukautta ensimmäistä käyntiaikaa 
joutui odottamaan n. kymmenen prosenttia asiakkaista. 
 
Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan henkilöstön palkkaamiseen, jotta jokaisen alueen per-
heneuvoloiden palveluiden piiriin pääsee kuukauden sisällä yhteyden-
otosta.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 66. 
 
Khs toteaa, että perheneuvolaan jonottavien asiakkaiden määrää sekä 
jonotusaikoja selvitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Viimeis-
ten kahden vuoden aikana jonotilanne on tasaisesti parantunut työme-
netelmien ja toimintakäytäntöjen kehittämisen sekä henkilöstöresurssi-
en lisäämisen seurauksena. Viimeisimmän kyselyn mukaan yli kuusi 
kuukautta joutui odottamaan 6,2 % asiakkaista. Perheneuvolalla on 
119 vakanssia.  
 
Talousarvio ei sisällä lisävakansseja perheneuvoloihin. Hallintokunnat 
tarkentavat määrärahojensa kohdentumisen tulosbudjettien ja käyttö-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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46 
VT LILLI AUTIN TALOUSARVIOALOITE NEUVOLATOIMINNAN LISÄVELVOIT- 
TEIDEN TOTEUTTAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 22 
Khs 2010-434 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelutervey-
denhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuol-
losta tuli voimaan 1.7.2009. 
 
Asetuksen mukaan raskaudenaikaisiin tarkastuksiin tulee muutoksena 
yksi laaja terveydenhoitajan ja lääkärin yhdessä tekemä tarkastus ras-
kauden puolivälin jälkeen. Lasta odottavan perheen laajalla terveystar-
kastuksella tarkoitetaan äidin ja sikiön terveydentilan tutkimisen lisäksi 
perheen hyvinvoinnin selvittämistä haastattelulla ja tarvittaessa muilla 
menetelmillä. Lasta odottavan perheen laajaan terveystarkastukseen 
sisältyy myös suun terveydentilan selvittäminen. Lasten tarkastuksiin 
tulee lisäksi pakollinen neljän kuukauden ikäisenä tehtävä laaja terve-
ystarkastus. Aiemmin lääkärintarkastus on tehty tarpeen mukaan. Nä-
mä muutokset lisäävät terveydenhoitajien ja lääkärien tarvetta. Tarkis-
tuksia ei ole vielä aloitettu Helsingissä ja siirtymäkausi päättyy 
1.1.2011. 
 
Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan asetuksen mukaisten neuvolatoiminnan lisävelvoittei-
den toteuttamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 1.6.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 67. 
 
Khs toteaa, että aloitteessa mainitun lisäksi asetus mm. edellyttää, että 
kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä 
asetuksen mukainen toimeenpano-ohjelma neuvolatyölle, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun 
terveydenhuollolle. Em. toimeenpano- ohjelman valmistelu on terveys-
keskuksessa meneillään. Tässä valmistelussa selvitetään nykyisten 
tarkastuskäyntien määrällisiä ja sisällöllisiä uudelleen kohdentamis- ja 
kehittämistarpeita samoin kuin toiminnan resursseja. Toimeenpano-
ohjelman hyväksymisen yhteydessä päätetään asetuksen sisältöjen 
käyttöönotosta, tarvittavien resurssien allokoinnista ja mahdollisista re-
surssien uudelleen kohdennuksista.  
 
Talousarvioon ei sisälly lisämäärärahaa asetuksen mukaisen toimeen-
pano-ohjelman toteuttamiseen. Hallintokunnat tarkentavat määräraho-
jensa kohdentumisen tulosbudjettien ja käyttösuunnitelmien laadinnan 
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yhteydessä. Toimeenpano-ohjelman valmistuttua se tuodaan erikseen 
terveyslautakunnalle käsiteltäväksi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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47 
VT LILLI AUTIN TALOUSARVIOALOITE KÖYHIEN LAPSIPERHEIDEN TUKEMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 23 
Khs 2010-435 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunginvaltuuston syksyllä 2009 hyväksymässä lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmassa tuotiin esille lapsiperheiden köyhyys ja var-
sinkin yksinhuoltajien muita suurempi riski tipahtaa köyhyyteen ja hei-
dän suuri osuutensa toimeentulotuen saajista. Kuitenkaan suunnitel-
massa ei esitetty ainoatakaan kärkihanketta siihen, miten köyhyyttä tu-
lisi torjua kunnan ja valtakunnan tasolla. Suunnitelman mukaan toi-
meentulotukea saavissa perheissä elää lähes 12 000 alle 18-vuotiasta 
lasta. 
 
Köyhyys eriyttää lapsia tavallisista nykyajan elämänkokemuksista siten 
jo varhain, ja lasten jakautuminen hyvin ja huonosti pärjääviin on li-
sääntynyt jatkuvasti. Erityisen kriittinen ajankohta on lasten kannalta 
joulu. Ne lapsiperheet, jotka ovat joutuneet turvautumaan toimeentulo-
tukeen pidempiaikaisesti, elävät todellisessa köyhyydessä, kun otetaan 
huomioon toimeentulotuen jälkeenjääneisyys yleisen palkkatason ja ku-
lutustason kehityksessä. 
 
Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan köyhien lapsiperheiden tukemiseksi siten, että sosiaa-
livirastoissa myönnetään joulukuussa perheen lapsilisän suuruinen eh-
käisevä toimeentulotuki niille lapsiperheille, jotka ovat yhtäjaksoisesti 
olleet toimeentulotuen asiakkaina joko vuoden tai enemmän. Kyseinen 
tuki ei saa vaikuttaa perheelle myönnettävään muuhun toimeentulotu-
keen, ja sen myöntäminen on ohjeistettava.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 68. 
 
Khs toteaa, että ensisijaisesti lapsiperheiden köyhyyttä tulisi vähentää 
valtakunnallisilla ratkaisuilla joko kohdentamalla lisätulonsiirtoja lapsi-
perheille ja erityisesti yksinhuoltajille tai verotuksen avulla.  Sosiaalivi-
rasto puolestaan kehittää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeen-
tulotuen käyttöä sosiaalityön välineenä. Talousarvio ei sisällä lisämää-
rärahaa aloitteessa mainittuun tarkoitukseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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48 
VT LILLI AUTIN TALOUSARVIOALOITE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN  
TEHTÄVIEN HOITAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 24 
Khs 2010-436 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Väestön kasvu, taloudellinen lama ja ikääntyminen lisäävät julkisten 
sosiaalipalveluiden kysyntää. Myös nykyinen lainsäädäntömme, mm. 
toimeentulotukilaki, lastensuojelulaki ja vammaispalvelulaki asettavat 
aiempaa enemmän ehdottomia määräaikoja, joiden sisällä palvelutar-
peen arviointi ja päätös palveluista tulee tehdä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö kiinnitti huomiota syksyllä 2009 lääninhal-
lituksille valvontaa varten osoittamassaan kirjeessä siihen, että toi-
meentulotukiasioiden käsittelylle säädetyt määräajat ovat ehdottomia. 
Niiden tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden oikeusturvaa ja jokaisen 
oikeutta viimesijaiseen taloudelliseen turvaan. Tavoitteena on, että toi-
meentulotukiasiakas saa ohjeita ja neuvontaa sekä ratkaisuvaihtoehto-
ja vaikeaan taloudelliseen tilanteeseensa ajoissa. Näin voidaan pa-
remmin estää hänen ongelmiensa vaikeutuminen. Lain tarkoituksen to-
teutuminen on erityisesti nyt vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa 
tärkeää. 
 
Toimeentulotukihakemusten määrän voimakas kasvu on osaltaan li-
sännyt hakemusten käsittelijöiden työpaineita. Myös lastensuojelussa 
tulisi ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja perheen kanssa työskente-
lyyn jäädä aiempaa enemmän aikaa. 
 
Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan ammattitaitoisen henkilökunnan ja vuosilomasijaisten 
palkkaamisen, jotta sosiaalihuoltolain mukaiset tehtävät pystytään hoi-
tamaan lain asettamissa määräajoissa ja sisällöllisesti laadukkaasti.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 69. 
 
Khs toteaa, että talousarvion lähtökohtana on, että tuottavuuden para-
nemisen aikaansaamiseksi on toimintamenojen kasvun oltava kustan-
nustason nousua ja väestönkasvua pienempää. Talousarvio ei mahdol-
lista henkilöstölisäyksiä, vaan hyvään palvelutasoon pyritään mm. eri-
laisilla kehittämishankkeilla, uusilla työmalleilla ja tehtävien uudelleen 
organisoinnilla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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49 
VT LILLI AUTIN TALOUSARVIOALOITE LASTEN SIJAISHUOLLON TURVAA- 
MISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 25 
Khs 2010-437 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun on edistettävä lapsen suo-
tuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, 
huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä 
lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä 
ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän 
varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja 
lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lap-
sen etu. 
 
Lain mukaan lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienova-
raisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen 
etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se 
on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava 
lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdis-
tämisestä. 
 
Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan, jotta lasten sijaishuollossa voidaan jokaiselle lapselle 
ja nuorelle turvata hänelle parhaiten soveltuva sijoituspaikka myös os-
topalveluja käyttämällä, mikäli kunnan omat palvelut eivät ole riittäviä 
tai tarkoituksenmukaisia lapsen edun toteuttamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 70. 
 
Khs toteaa, että lapsen sijaishuoltopaikan hankinnassa on aina lähtö-
kohtana lapsen tarpeiden mukainen sijaishuoltopaikan löytyminen. Mi-
käli lapselle soveltuvaa sijaishuoltopaikkaa ei löydy tai ole vapaana 
omassa palvelutuotannossa, sijaishuoltopaikka hankitaan ulkopuolisel-
ta palveluntuottajalta. Sosiaalitoimeen on kohdennettu lisämäärärahaa 
mm. lastensuojelun toiminnan turvaamiseksi. Talousarviossa on sito-
vana tavoitteena ”Lasten sijaishuollossa lisätään perhehoitoa. Samalla 
kehitetään perhehoidon ympärivuorokautista mallia sekä ennaltaeh-
käisyä, lapsiperheiden kotipalvelua ja varhaista tukea.” 
 
Hallintokunnat tarkentavat määrärahojensa kohdentumisen tulosbudjet-
tien ja käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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50 
VT LILLI AUTIN TALOUSARVIOALOITE KOTIHOIDON HENKILÖKUNNAN  
LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 26 
Khs 2010-438 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen lisää kotihoidon 
tarvetta. Lisäksi on huomioitava kotona asuvien vanhusten kunnon hei-
kentyminen ja siitä johtuva kotihoidon vaativuuden ja hyvään hoitoon 
kuluvan ajan lisääntyminen. Henkilöstön riittävään mitoitukseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota tulevina vuosina sekä koti- että laitos-
hoidossa. 
 
Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan kotihoidon henkilökunnan lisäämiseen tarvetta vas-
taavasti samalla huomioiden, että työntekijöille tulee jäädä aiempaa 
enemmän aikaa hoitoon ja huolenpitoon vanhuksen luona.” 
 
Aloitteesta on saatu 1.6.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 71. 
 
Khs toteaa, että vanhuspalvelujen rakenneuudistusta jatketaan tavoit-
teena tarpeenmukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja koti-
hoidon vahvistaminen sekä laitospainotteisuuden vähentäminen. Talo-
usarviossa on varauduttu kotihoidon määrärahojen lisäämiseen. Lisäksi 
jatketaan työajan käytön tehostamista suuntaamalla sitä yhä enemmän 
välittömään asiakastyöhön. Näiden toimenpiteiden avulla pyritään vas-
taamaan odotettavissa olevaan kotihoidon asiakkaiden lukumäärän 
kasvuun. Hallintokunnat tarkentavat määrärahojensa kohdentumisen 
tulosbudjettien ja käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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51 
VT LILLI AUTIN TALOUSARVIOALOITE TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN  
TOIMEENTULOTUEN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 27 
Khs 2010-439 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Nyky-yhteiskunnassa rahan puute johtaa jatkuvaan arkielämän rajoit-
tuneisuuteen, joka kaventaa ihmisten osallisuutta ja syrjäyttää heidät 
yleisesti hyväksyttävästä elämäntavasta. Henkilöt ja perheet ovat jou-
tuneet taloudellisen pakon edessä luopumaan kaikesta ylimääräisestä; 
televisiosta, lehtitilauksista, harrastuksista, uusista vaatteista, loma-
haaveista, syntymä- ja juhlapäivien vietosta jne. selvitäkseen vuokran-
sa ja muiden laskujensa maksuista. Myös omaa terveyttä jätetään hoi-
tamatta ja lääkkeitä noutamatta rahan puutteen ja korkeiden hoitomak-
sujen vuoksi. Terveyserot ovat kasvaneet ja yhä suurempi määrä hen-
kilöitä joutuu turvautumaan edelleen leipäjonoihin, joiden olemassaoloa 
ei enää pitkään aikaan ole julkisesti kyseenalaistettu. Ihmisarvoiseen 
elämään kuulunee, että jokaisella kansalaisella on yhdenvertaiset 
mahdollisuudet ostaa elintarvikkeensa suoraan kaupasta leipäjonossa 
jonottamisen sijasta. Myös perustuslaillisten kansalais- ja poliittisten oi-
keuksien käyttäminen vaatii, että henkilöllä on käytössään taloudellisia 
resursseja vielä inhimillisten perustarpeiden tyydyttämisen jälkeenkin. 
 
Tämän vuoksi köyhyyttä on pyrittävä vähentämään aktiivisin toimenpi-
tein. Myös strategiaohjelman tavoitteena on mainittu kaupunkilaisten 
keskinäisen eriarvoisuuden ja kaupunkiköyhyyden poistaminen. Tar-
kastelun kohteeksi tulee ottaa mm. toimeentulotuen käytön lisääminen 
henkilöiden ja perheiden ihmisarvoisen elämän varmistamiseksi. Tut-
kimusten mukaan alimmissa tuloryhmissä tulojen korotus suuntautuu 
suoraan kotimaiseen peruskulutukseen, joten toimeentulotuen käytön 
lisäämisellä olisi myös ostovoiman lisääntymisen kautta elvytysvaiku-
tuksia. 
 
Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittä-
vän määrärahan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käytön li-
säämiseksi köyhyyden torjumiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 72. 
 
Khs toteaa, että talousarvion sitovana tavoitteena on, että 3 % toi-
meentulotukimäärärahoista käytetään ennaltaehkäisevään toimeentulo-
tukeen.  Talousarviokohdan menomääräraha on 7 milj. euroa suurempi 
kuin vuoden 2010 talousarviossa.  Täydentävän ja ehkäisevän toi-
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meentulotuen käyttöä sosiaalityön välineenä tullaan edelleen kehittä-
mään. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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52 
VT ARTO BRYGGAREN TALOUSARVIOALOITE JUNIORITOIMINNAN JÄÄ- 
VUOROJEN HINNOISTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 28 
Khs 2010-440 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläiset jääurheiluseurat kaipaavat enenevässä määrin tukea 
toiminnalleen. Liikuntalautakunnan myöntämä tuki ns. tuetun käytönpe-
riaatteen mukaan on oikeansuuntainen, muttei riittävä toimenpide. 
 
Sekä jääkiekon että taitoluistelun junioritoiminnan jäävuorot ovat seuro-
jen välisen clearing- eli maksujen tasausjärjestelmän piirissä. Vuonna 
2009 seurojen maksama nettohinta tunnilta (jääclearing-tunti) oli noin 
50–55 euroa kaupungin tuen jälkeen. Jäävuorojen kustannukset muo-
dostavat silti edelleen suuren menoerän seurojen toiminnassa. Kustan-
nukset siirtyvät perheiden maksettaviksi peli- ja kausimaksujen muo-
dossa. 
 
Tämän vuoksi esitän, että liikuntalautakunnalle osoitetaan riittävä mää-
räraha niin, että jääclearing-tunnin hintaa voidaan laskea 40 euron ta-
solle.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 73. 
 
Khs toteaa lausuntoon viitaten, että liikuntatoimi tukee helsinkiläisten 
liikuntaseurojen toimintaa vuosittain järjestöavustuksen määrärahan ja 
liikuntaviraston liikuntatilojen maksuttoman käytön muodossa. Avus-
tusasioiden kehittämistyön lähtökohtana pidetään nykyisten määrära-
hojen tasapuolisempaa kohdentumista eri käyttäjäryhmille lajista tai 
sen kustannuksista riippumatta.  Liikuntatilojen tuetussa käytössä lii-
kuntavirasto maksaa seuroille lajikohtaisen tuntikorvauksen. Tuntikor-
vauksen ja varsinaisen tuntihinnan erotuksen maksaa tilan käyttävä 
seura. Tilan omistava laitos tai säätiö päättää ao. maksuista. 
 
Vuoden 2011 talousarvioehdotukseen on liikuntatoimen esityksen mu-
kaisesti varattu noin 6,5 milj. euroa liikunnan järjestötoimintaan, mikä 
on Khn asettamasta säästötavoitteesta johtuen 0,026 milj. euroa vä-
hemmän kuin vuoden 2010 talousarviossa. Em. syistä liikuntajärjestö-
jen avustusmäärärahoja tai jääurheilun clearing-järjestelmän tukea ei 
ole mahdollista kasvattaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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53 
VT TARJA KANTOLAN JA 19 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
MONIKA-NAISET RY:N TYÖN TUKEMISESTA JA MONINAISTEN TALON  
TILAVUOKRAN AVUSTAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 29 
Khs 2010-464 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki sitoutuu tuke-
maan Monika-Naisten toimintaa maahanmuuttajanaisten ja -lasten pa-
rissa. 
 
Monika-Naiset ry tukee maahanmuuttajanaisten verkostoitumista ja 
työllistymistä. 
 
Yhdistyksen ylläpitämä MoniNaisten Talo Sörnäisissä on toimiva kes-
kus maahanmuuttajatyölle ja toimii naisten omien järjestöjen kokoon-
tumispaikkana. Monika-Naiset ry tekee tärkeää työtä väkivaltaa koke-
neiden naisten tukijana. Erityisen haavoittuvia ryhmiä ovat avioliiton 
kautta maahan muuttaneet usein miehestään täysin riippuvaiset naiset. 
 
Kaupungin tuki Monika-Naisten MoniNaisten Talolle on entistäkin tär-
keämpää raha-automaattiyhdistyksen muuttuneiden avustuskriteerei-
den takia, kun kotoutumistyön katsotaan kuuluvan kuntien ja valtion 
vastuulle. 
 
Esitämme kaupungin talousarvioon varattavaksi 230 000 euroa Moni-
Naisten Talon tilavuokriin ja 120 000 euroa Monika-Naisten työn tuke-
miseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 24.5.2010 henkilöstökeskuksen ja 25.5.2010 sosi-
aalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 74 ja 75. 
 
Khs toteaa. että Monika-Naiset ry on valtakunnallinen kattojärjestö, jo-
ka toiminnallaan tukee maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja ehkäi-
see syrjäytymistä ja erityisesti maahanmuuttajanaisiin ja lapsiin kohdis-
tuvaa väkivaltaa. Monika-Naisten liitto ry on saanut sosiaalilautakunnal-
ta avustuksia vuonna 2009 yhteensä 99 000 euroa ja hakenut avustus-
ta vuodelle 2010 yhteensä 350 706 euroa. Monika-Naiset ry on perus-
tanut Helsingin Sörnäisiin MoniNaistenTalon, joka toimii monikulttuuri-
sena kohtaamispaikkana maahanmuuttajanaisille. Sosiaalivirasto on 
osallistunut toimintaan olemalla mukana hankkeen ohjausryhmässä 
sekä ohjaamalla asiakkaita talon toiminnan piiriin. Sosiaalivirasto ottaa 
omassa toiminnassaan huomioon maahanmuuttajanaisten tarpeet sekä 
kielenopetuksen että vertaistuen osalta. Pysyvänä toimintana ovat ko-
toutumiskurssit perhekeskus Sahramissa maahanmuuttajanaisille. So-
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siaalivirastolla on lisäksi käynnissä Chili-hanke, joka järjestää kotoutu-
miskursseja maahanmuuttajanaisille. Helsingin kaupungin järjestöjen 
kautta tuottamia kotoutustoimia ei ole syytä lisätä ennen kuin kotoutta-
mislakiin liittyvien muutosten aiheuttamat vastuunjaot kotoutumistoi-
menpiteistä ja erityisesti rahoitus valtion ja kunnan välillä ovat selkiinty-
neet.  
 
Monika-Naiset ry:lle myönnettiin vuodelle 2010 työllistämistoimikunnan 
avustuksia toiminta- ja koulutusmenoihin 14 000 euroa. Avustuksesta 
11 500 euroa osoitettiin hakemuksen mukaisiin maahanmuuttajanais-
ten työllistymistä tukeviin koulutuksiin ja 2 500 euroa toimintamenoihin. 
Työllistämistoimikunnan avustusten lisäksi Monika-Naiset ry haki Hel-
sinki-lisää vuonna 2009 kahden henkilön palkkauskustannuksiin. Hel-
sinki-lisät myönnettiin.  
 
Talousarvio ei sisällä lisämäärärahaa aloitteessa mainittuun tarkoituk-
seen. Hallintokunnat tarkentavat määrärahojensa kohdentumisen tu-
losbudjettiensa ja käyttösuunnitelmiensa laadinnan yhteydessä.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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54 
VT TERHI MÄEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUSTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 30 
Khs 2010-441 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Päivähoitoikäinen lapsi sairastaa monia infektioita vuosittain ja jom-
mankumman vanhemmista on jäätävä kotiin hoitamaan sairasta lasta. 
Monilla perheillä ei ole tukiverkostoa ympärillään, pätkätyöt ovat lapsi-
perheissä yleisiä ja työelämän paineet lisääntyvät lapsen sairastuessa. 
Apua tarvitaan myös tilanteissa, jossa vanhempi, etenkin yksinhuoltaja, 
itse sairastuu ja tarvitsee apua lastenhoidossa. 
 
Vammaista lastaan kotona hoitavien vanhempien hoitotyö on usein 
ympärivuorokautista ja ajoittain niin uuvuttavaa, että vanhemmat tarvit-
sisivat lapselle kotihoitoa esimerkiksi asioimista tai vain lepoa varten. 
Lapsiperheiden kotipalvelu on myös erittäin tärkeä varhaisen tuen muo-
to niissä perheissä missä vanhemmuus on kadoksissa erilaisista syistä. 
 
Hyvin toimiva lapsiperheiden kotipalvelu tarvitsee riittävän määrän 
henkilökuntaa voidakseen tarjota apua perheiden arkeen. 
 
Edellä olevin perusteluin esitän, että kaupunginvaltuusto varaa riittävän 
määrärahan vuoden 2011 talousarviossa lapsiperheiden kotipalveluun.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 76. 
 
Khs viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, mm. että lapsi-
perheiden kotipalvelun asiakkaana vuonna 2009 oli 1 076 lapsiperhet-
tä. Näistä yksinhuoltajaperheitä oli 51,3 %.  Lapsiperheiden kotipalvelu 
suuntautui vuonna 2009 pääasiallisesti perheiden ennaltaehkäisevään 
ja varhaiseen tukeen (71 %). Erilainen tuen tarve vanhemmuuteen, lä-
hiverkoston puute, uupumus ja rasittuneisuus olivat tärkeimpiä kotipal-
velun tarpeen syitä. Vanhemman sairastuessa tai sairaan lapsen tai 
vammaisen lapsen hoitoon sai tukea noin 15 % asiakasperheistä. Ta-
lousarviossa on varauduttu ennaltaehkäisyn, lapsiperheiden kotipalve-
lun ja varhaisen tuen lisäämiseen. Hallintokunnat tarkentavat määrära-
hojensa kohdentumisen tulosbudjettien ja käyttösuunnitelmien laadin-
nan yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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55 
VT HELI PUURAN JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
UIMAHALLIN RAKENTAMISESTA HERTTONIEMEEN 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 31 
Khs 2010-465 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaakkois-Helsingissä ei ole yhtään uimahallia, vaikka alueen asukkaat 
ovat sitä jo pitkään toivoneet ja alueen väestömäärä ja tarve liikunta-
palveluille tulee voimakkaasti kasvamaan. Monipuolinen ja nykyaikai-
nen uimahalli vastaa hyvin erilaisten ihmisten liikuntatoiveisiin. Niin lap-
set, aikuiset kuin kasvava ikäihmisten joukko on aktiivisia uimahallien 
käyttäjiä. Uintiharrastuksen vetovoimaan vaikuttaa kuitenkin uimahallin 
sijainti ja kulkuyhteydet. Uinnin ja liikunnan edistäminen vahvistaa ih-
misten terveyttä ja toimintakykyä, ja sitä kautta se on kaupungin kan-
nalta järkevää, ennaltaehkäisevää toimintaa. 
 
Herttoniemeen on suunniteltu vuosikymmeniä uimahallia ja tonttikin on 
ollut hankkeelle varattuna. Herttoniemeen, liikenteellisesti keskeiseen 
kohtaan sijoittuva uimahalli palvelisi erinomaisesti mm. Roihuvuoren, 
Tammisalon, Laajasalon ja Herttoniemenrannan asukkaita. Myös öljy-
sataman tilalle rakennettavan Kruunuvuorenrannan asukkaille, joita ar-
vioidaan tulevan lähes 10 000, uimahalli olisi tärkeä. 
 
Lähivuosina Herttoniemen alueen maankäyttöä ja liikennettä suunnitel-
laan ja rakennetaan voimakkaasti, ja olisi tärkeää, että uimahallihanke 
saataisiin toteutettua tässä yhteydessä. Uimahallihanke olisi mahdollis-
ta yhdistää muihin ajankohtaisiin kaupungin, yksityisten yritysten ja jär-
jestöjen hankkeisiin ja etsiä rahoitusta ja talon toimintakonseptia laa-
jemmaltakin pohjalta. Myös olemassa olevan rakennuskannan ja tontti-
en hyödyntämismahdollisuudet on järkevää selvittää. Herttoniemen ja 
kaakkoisen Helsingin kannalta olisi tärkeää saada alueelle lisää työ-
paikkoja ja asukkaiden kannalta tärkeitä palveluja. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2011 talousarvi-
oon varataan määräraha Herttoniemen uimahallin/uimahallin sisältävän 
monitoimitalon suunnittelemiseksi ja taloussuunnitelmaan varataan 
määrärahat hankkeen toteuttamiseksi, mahdollisesti yhteistyössä yksi-
tyisten toimijoiden kanssa.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 77. 
 
Khs viittaa liikuntalautakunnan lausuntoon ja toteaa, että hanke ei si-
sältynyt kaupungin omana hankkeena taloussuunnitelma 2010–2014:n 
liikuntatoimen rakentamisohjelmaan. Uudessa taloussuunnitelmassa 
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investointitasoa on jouduttu alentamaan, eikä hankkeen mukaan otta-
miseen ollut realistisia mahdollisuuksia. Uimahallin toteuttaminen Vuo-
saaren Urheilutalo Oy;n kautta taas kasvattaisi sen laitosavustustarvet-
ta, mikä ei ole liikuntatoimen tulevien vuosien käyttötalousraamin vuok-
si mahdollista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 91
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

56 
DEN AV LEDAMOTEN THOMAS WALLGREN OCH 17 ANDRA  
LEDAMÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM HYRNING AV  
UTRYMMEN FÖR SVENSKSPRÅKIG KULTURVERKSAMHET  
I NORDSJÖ-RASTIS 
 
Stge 3.3.2010, ärende 32 
Stn 2010-459 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”I budgeten för 2011 för kulturcentralen reserveras ett anslag om 
20 000 euro för att hyra utrymmen för svenskspråkig kulturverksamhet i 
Nordsjö-Rastis.” 
 
Ett utlåtande om motionen kom från kultur- och biblioteksnämnden 
8.6.2010. Utlåtandet utgör bilaga 78. 
 
Stn konstaterar att det i stadens strategiprogram betonas att lokalerna 
ska användas effektivare. Dessutom ska det då servicenätet gås ige-
nom fästas särskild vikt vid att lokalerna används på ett ändamålsenligt 
sätt. Kulturcentralen har förtätat användningen av sina egna lokaler och 
för att nå de ovannämnda målen flyttat sin svenskspråkiga kulturverk-
samhet i området till Nordhuset och till kulturcentret Stoa i Östra cent-
rum. 
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tfn 310 36250) 
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56 
VT THOMAS WALLGRENIN JA 17 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE TILAN VUOKRAAMISESTA RUOTSINKIELISELLE KULTTUURI- 
TOIMINNALLE VUOSAAREN RASTIKSESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 32 
Khs 2010-459 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan, joka suomennettuna sisältää 
seuraavaa: 
 
Vuoden 2011 talousarvioon tulee varata 20 000 euron määräraha kult-
tuurikeskukselle tilojen vuokraamiseksi ruotsinkielistä kulttuuritoimintaa 
varten Vuosaaren Rastiksesta. 
 
Aloitteesta on saatu 8.6.2010 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 78. 
 
Khs toteaa, että kaupungin strategiaohjelmassa edellytetään tilankäy-
tön tehostamista ja palveluverkkotarkastelussa kiinnitetään erityistä 
huomiota tilojen tarkoituksenmukaiseen käyttöön.  Kulttuurikeskus on 
osaltaan tiivistänyt omien tilojensa käyttöä ja siirtänyt em. tavoitteiden 
toteuttamiseksi alueen ruotsinkielisen kulttuuritoimintansa Vuotaloon 
sekä Itäkeskuksen kulttuurikeskus Stoaan. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 93
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

57 
DEN AV LEDAMOTEN THOMAS WALLGREN OCH 19 ANDRA  
LEDAMÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM  
SVENSKSPRÅKIG HEMVÅRD FÖR ÄLDRE 
 
Stge 3.3.2010, ärende 33 
Stn 2010-460 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 

”Hemvård för äldre är en viktig grundrättighet. Den måste fungera dyg-
net runt på åtminstone finska och svenska. För att garantera svensk-
språkig hemvård dygnet runt inrättas i hemvården för åldringar en 
svenskspråkig kvälls- och nattpatrull som kan verka i hela staden. I 
budgeten för 2011 bör reserveras ett anslag på 200 000 euro för att 
täcka de utgifter som krävs för att genomföra de nyanställningar och 
organisationsförändringar som kan behövas” 
 
Ett utlåtande om motionen kom från hälsovårdsnämnden 1.6.2010. Ut-
låtandet utgör bilaga 79. 
 
Stn konstaterar att det är viktigt med hemvårdstjänster för svensksprå-
kiga klienter. Största delen av klienterna bor i södra och västra Helsing-
fors, och där har hemvård kunnat ordnas på modersmålet både dag- 
och nattetid. Med tanke på att klienterna är så få är det inte en kost-
nadseffektiv lösning att särskilda svenskspråkiga kvälls- och nattpatrul-
ler inrättas för att verka i hela staden, eftersom avstånden skulle bli 
långa och tidskrävande. Kommunerna i huvudstadsregionen inledde 
1.6.2010 ett pilotprojekt som går ut på att tolktjänster på svenska köps 
för hemvårdsbesök. Hälsovårdscentralens avdelning hemvården deltar 
i projektet, som pågår till utgången av året. 
 
Tilläggsresurser för hemvård är upptagna i budgeten. Enligt en prelimi-
när beräkning möjliggör tillskottet ca 50 nyanställningar inom hemvår-
den. Beslut om hur anställningarna ska kanaliseras till olika arbetsta-
gargrupper fattas senare, och i det sammanhanget blir det också aktu-
ellt att överväga ett eventuellt tillskott till personalen med svenska som 
modersmål.      
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tfn 310 36250) 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 94
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

57 
VT THOMAS WALLGRENIN JA 19 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE RUOTSINKIELISESTÄ VANHUSTEN KOTIHOIDOSTA  
 
Kvsto 3.3.2010, asia 33 
Khs 2010-460 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan, joka suomennettuna sisältää 
seuraavaa: 
 
Vanhusten oikeus kotihoitoon on tärkeä perusoikeus. Sen tulee toimia 
vuorokauden ympäri vähintään suomeksi ja ruotsiksi. Ruotsinkielisen 
ympärivuorokautisen kotihoidon takaamiseksi perustetaan vanhusten 
kotihoidon ruotsinkielinen ilta- ja yöpartio, joka toimii koko kaupungissa. 
Vuoden 2011 talousarvioon tulee varata 200 000 euron määräraha, jol-
la katetaan tarvittavien uusien työntekijöiden palkkaaminen sekä vaa-
dittavat organisaatiomuutokset. 
 
Aloitteesta on saatu 1.6.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 79. 
 
Khs toteaa, että kotihoitopalvelujen järjestäminen ruotsinkielisille asi-
akkaille on tärkeää. Asiakaskunta painottuu kaupungin etelä- ja länsi-
osiin ja näissä palvelujen äidinkielisessä järjestämisessä on onnistuttu 
sekä päivä- että iltapalveluissa.  Asiakkaiden vähäisen määrän vuoksi 
ei koko kaupungin alueella toimivien, erillisten ruotsinkielisten ilta- ja 
yöpartioiden perustaminen ole kustannustehokas ratkaisu, koska väli-
matkat muodostuisivat pitkiksi ja aikaa vieviksi. Pääkaupunkiseudun 
kunnissa alkoi 1.6.2010 pilottiprojekti, jossa kotihoitokäynneille oste-
taan ruotsinkielen tulkkipalveluja. Terveyskeskuksen kotihoito osallistuu 
pilottiin ja se kestää vuoden loppuun. 
 
Talousarviossa on kotihoidon osalta varauduttu lisäresursointiin. Alus-
tavan arvion mukaan lisäyksen ansiosta voidaan kotihoitoon palkata n. 
50 uutta työntekijää. Vakanssien kohdentamisesta eri työntekijäryhmiin 
päätetään myöhemmin ja tässä yhteydessä tulee myös harkittavaksi 
mahdollinen kohdennus ruotsia äidinkielenään puhuvaan henkilöstöön. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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58 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 24 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KESKI-IKÄISTEN MIESTEN KUNTOUTUKSESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 34 
Khs 2010-463 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Tasa-arvokeskusteluun viitaten totean, että keski-ikäisten miesten ter-
veydentarkastukset ja niistä huolehtiminen on jäänyt kaupungissamme 
toisarvoiseksi. Helsingin terveyskeskukset voisivat panostaa ohjattuun 
miesten kuntoutukseen ja ohjaukseen terveellisten elämäntapojen puo-
lesta. 
 
Nyt miesten kiusana on ylipaino, alkoholin liiallinen käyttö ja diabetes. 
 
Ehdotankin seuraavaa: 
 
Kaupunki varaa välittömästi yhden miljoonan euron lisärahoituksen tur-
vaamaan tärkeimpien pääkaupunkiseutumme terveyskeskuksien toi-
mintaa niin, että keski-ikäisten miesten huomioiminen ja ohjaus tarpeen 
vaatiessa kuntouttavaan ja ohjattuun hoitoon ei ainakaan kariutuisi ra-
han puutteeseen. 
 
Edellä mainittu pilottihanke olisi varmasti kannattavaa jatkossakin, sillä 
se estäisi vaarana olevien elintasosairauksien lisääntymisen.” 
 
Aloitteesta on saatu 1.6.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 80. 
 
Khs viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että terveyskes-
kus toteuttaa aloitteessa mainittuja keski-ikäisten miesten terveystar-
kastuksia ja hoitoonohjausta normaalin toimintansa osana sekä koh-
dennetusti erilaisissa hankkeissa. Näihin toimintoihin tarvittavat varat 
sisältyvät talousarvioon. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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59 
VT SANNA VESIKANSAN JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
PÄIVÄKOTIEN MELUTASON LASKEMISESTA JA SEURAAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 35 
Khs 2010-470 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Päiväkodeissa työskentelevä kasvatushenkilöstö on suurin ammatti-
ryhmä, joka kärsii melusta ja äänihäiriöistä. Päiväkodeissa äänihäiriöt 
ja melu haittaavat merkittävästi työntekoa sekä lisäävät sairauspoissa-
oloja ja -kuluja (mm. Työsuojelurahaston loppuraportti 1999). Pääkau-
punkiseudun päiväkodeissa tehdyssä tutkimuksessa melu nousi jos-
sain vaiheessa päivää jopa 90 desibeliin ja useissa se oli tällä tasolla 
suuren osan päivää. Melun on osoitettu haittaavan myös lasten keskit-
tymistä ja oppimiskyvyn kehitystä. 
 
Melutasoon voidaan vaikuttaa monilla toimilla. Uusien päiväkotien ja 
peruskorjausten suunnittelussa on pyrittävä kodinomaisiin ratkaisuihin, 
jolloin toiminnat voidaan ryhmissäkin hajauttaa useampiin tiloihin. Pie-
net ryhmäkoot sinänsä ja pienryhmätoiminta alentavat taustamelu-
tasoja. 
 
Meluntorjuntaa voidaan tehdä myös pienillä, pedagogisilla toimilla. 
Markkinoilla on melusta varoittavia mittalaitteita, joissa punainen valo 
alkaa vilkkua melun noustessa liian korkeaksi. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että sosiaalivirasto 
 
1 laatii suunnitelman, miten melutasoa seurataan ja miten si-

tä voidaan laskea erityisesti päiväkodeissa, jossa se on 
huomattu ongelmalliseksi esimerkiksi kaikuvien tilojen 
vuoksi; 

 
2 hankkii jokaiselle päivähoitoalueelle yksinkertaisen melu-

mittarin, ns. melukorvan, joita voidaan kierrättää alueen 
päiväkodeissa esimerkiksi viikko kerrallaan. Melumittarin 
väri muuttuu vihreältä keltaiselle, kun melutaso nousee ja 
liian kovassa melussa näyttää punaista. Yksinkertainen 
mittari osoittaa konkreettisesti myös lapsille, miten äänita-
so päivän eri tilanteissa voi vaihdella suuresti ja mikä mer-
kitys sillä on omalle viihtymiselle ja keskittymiskyvylle.” 

 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 81. 
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Khs viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että päiväkotien 
suunnittelua mm. ohjaavan Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAK-
LI ry:n (RAKLI) ohjeistusta uudistetaan parhaillaan. Ohjeistuksessa 
mm. pyritään painokkaasti kiinnittämään huomiota akustiseen suunnit-
teluun (pintarakenteet, kalusteet, tekstiilit sekä tilojen välinen äänieris-
tys). Päivähoidon työsuojeluryhmän arvioinnin perusteella perusmelu-
laskin on parempi vaihtoehto kuin punaisella punaista valoa näyttävä 
melukorva, joka ajoittain innostaa huutamaan enemmän, jotta valot 
välkkyisivät. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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60 
VT OUTI OJALAN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
MÄÄRÄRAHASTA TANSSIN TALOLLE 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 36 
Khs 2010-424 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinki tarvitsee tanssin talon. Kulttuurikeskus Stoaa on esitetty yh-
deksi mahdolliseksi tanssin taloksi. Asianmukaiset harjoitus- ja pukeu-
tumistilat ovat kuitenkin välttämätön edellytys tanssitaiteelle sopivalle 
rakennukselle. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki varaa vuoden 
2011 talousarvioon määrärahan tanssin talolle. Kyseeseen voisi tulla 
ulkopuolelta vuokrattava tila tai kaupungilta vapautuvan tilan osoittami-
nen tanssitaiteelle.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 82. 
 
Khs toteaa, että kulttuurikeskuksen johdolla toiminut työryhmä on teh-
nyt selvityksen ”tanssitaitelijoiden työ- ja esiintymistilat Helsingissä 
2008”. Hanke on toteutettu yhteistyössä tilakeskuksen ja kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa. Tanssin talon -hankkeen rahoitukseen pyri-
tään saamaan mukaan valtio, Helsingin kaupunki ja mahdollisesti ulko-
puolisia rahoittajia. Helsingin kaupungin taloudellinen tilanne ei tässä 
vaiheessa mahdollista määrärahan osoittamista ao. toimintaan.   
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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61 
VT KATI PELTOLAN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
TERVEYSASEMIEN JA KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN VAKANSSEISTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 37 
Khs 2010-425 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Terveyskeskuksen toteuttamissuunnitelmista vuodelle 2010 näkyy, et-
tä sen saamat määrärahat eivät riitä kaupunginvaltuuston päättämien 
palvelutavoitteiden toteuttamiseen. Kaupunginvaltuusto joutuu jälleen 
kerran etsimään lisärahoitusta välttämättömille peruspalveluille. Jo syk-
syn budjettineuvotteluissa sovittiinkin, että kaupunginhallitus arvioi pal-
kankorotusten vaikutukset ja etsii sellaiset ratkaisut, joiden avulla aina-
kaan hoito-, hoiva- ja opetustyötä ei vähennetä. 
 
Peruspalvelujen alibudjetointi tuottaa terveyskeskukselle ja sosiaalivi-
rastolle vuosittain paljon turhaa työtä. Siksi vuoden 2011 budjetin rahoi-
tuksen on turvattava peruspalveluihin riittävästi osaavia työntekijöitä. 
Alkuvaiheessa havaitut ja hoidetut terveysongelmat tuottavat ihmisille 
hyvää elämää ja toimintakykyä ja samalla myös kestävää yhteiskunta-
kehitystä. Kunnolliset terveysasemat tarjoaisivat yhdessä kaupungin-
sairaalan kanssa myös paljon sairastaville helsinkiläisille turvallisen pe-
rushoidon ja lähettäisivät HYKS:iin vain ne, jotka tarvitsevat välttämättä 
sen palveluja. 
 
Vanhusten ja sairaiden kotihoidon käyntejä pitäisi tämän vuoden budje-
tin mukaan lisätä noin 100 000. Se ei vielä korvaisi vanhusten laitos-
hoidon paikkojen vähenemistä, vaikka palveluasumisen paikkojakin li-
sätään budjettitavoitteissa. Todellisuudessa kotihoidon saama raha riit-
tää kuitenkin vain yhden lääkärin lisäpalkkaukseen, eikä niiden sadan 
kotihoidon työntekijän, joita käyntien kasvutavoite vähimmillään vaatisi. 
Viime vuonnakin kotihoidolle varatuista lisärahoista käytettiin pari mil-
joonaa euroa terveyskeskuksen muihin menoihin. 
 
Ehdotamme, että helsinkiläisten hyvän perushoidon toteuttamiseksi 
vuoden 2011 budjettiin varataan terveysasemille ja kotihoitoon hoito-
henkilöstön kaikille vakansseille riittävät määrärahat ja tarpeellinen va-
rahenkilöstö.” 
 
Aloitteesta on saatu 1.6.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 83. 
 
Khs toteaa, että vanhuspalvelujen rakenneuudistusta jatketaan tavoit-
teena tarpeenmukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja koti-
hoidon vahvistaminen sekä laitospainotteisuuden vähentäminen. Talo-
usarviossa on varauduttu kotihoidon määrärahojen lisäämiseen. Terve-
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yskeskus varaa talousarvion puitteissa määrärahat hoitohenkilöstön 
vakansseille ja tarpeelliselle varahenkilöstön määrälle. Terveysasema-
palvelujen tuottamista tehostetaan toimintatapoja kehittämällä. Hallin-
tokunnat tarkentavat määrärahojensa kohdentumisen tulosbudjettien ja 
käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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62 
VT KATI PELTOLAN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
AVOPALVELUJEN, PALVELUASUMISEN JA LAITOSHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 38 
Khs 2010-426 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Valtuuston päättämät hyvinvointitavoitteet toteutuvat vain, jos sosiaali-
toimi pystyy tarjoamaan ajoissa kuntalaisten tarvitsemia palveluja. Se 
taas vaatii palvelujen realistista rahoitusta. Alimitoitettu budjetti pakot-
taa viraston tekemään ylioptimistisia kehittämisohjelmia, jotta viraston 
budjetti näyttäisi edes teoriassa todennäköiseltä. Tämä kaupungin tapa 
tuhlaa työntekijöiden aikaa ja vääristää kaupungin johdon ja päättäjien 
mahdollisuuksia tuloksellisten päätösten tekemiseen. 
 
Helsinkiläisten itsenäinen selviytyminen kohenee, kun avopalveluja li-
sätään ja kun niiden työntekijät pystyvät suunnittelemaan työtään pal-
velujen erilaisten käyttäjien kanssa. Tulokselliset avopalvelut vähentä-
vät aikaa myöten raskaiden sosiaalipalvelujen tarvetta. Tulos ei kuiten-
kaan synny kiristämällä raskaiden palvelujen, kuten esimerkiksi lasten-
suojelun tai vanhusten laitoshoidon tai päihdekuntoutuksen määräraho-
ja. Raskaiden palvelujen säästö syntyy vain parantamalla ja rahoitta-
malla realistisesti erilaisten helsinkiläisryhmien tarvitsemaa sosiaalityö-
tä, lasten päivähoitoa ja muita perheiden palveluja sekä vanhusten, 
vammaisten ja mielenterveys- tai päihdekuntoutujien palveluasumista 
ja siihen liittyvää tukea. 
 
Ehdotamme, että vuoden 2011 sosiaalitoimen talousarviossa varataan 
riittävät määrärahat sekä erilaisten avopalvelujen että palveluasumisen 
ja laitoshoidon järjestämiseen niin, että helsinkiläisten hyvinvointi ja it-
senäinen selviytyminen lisääntyvät.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan ja 1.6.2010 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 84 ja 85. 
 
Khs toteaa, että talousarvion lähtökohtana on, että tuottavuuden para-
nemisen aikaansaamiseksi on toimintamenojen kasvun oltava kustan-
nustason nousua ja väestönkasvua pienempää. Palvelurakenteita kehi-
tetään sosiaali- ja terveystoimessa Helsingin kaupungin strategiaohjel-
man mukaisesti. Vanhuspalvelujen rakenneuudistusta jatketaan tavoit-
teena tarpeenmukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja koti-
hoidon vahvistaminen sekä laitospainotteisuuden vähentäminen. Talo-
usarviossa on omaishoidon, palveluasumisen ja kotihoidon sekä las-
tensuojelun osalta varauduttu lisäresursointiin rakennemuutoksen to-
teuttamiseksi. 
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Avopalveluja kehitetään ja tuotetaan myös erillisissä erikseen rahoitet-
tavissa hankkeissa. Tällaisia ovat Terveellinen kaupunginosa -hanke, 
Terve Helsinki -hanke, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman to-
teuttaminen sekä Kaste-rahoituksella yhdessä sosiaaliviraston kanssa 
toteutettava perusterveydenhuollon päihde- ja psykiatrisen sekä sosi-
aalityön osaamisen vahvistaminen (Kuntalaisen käyttöliittymä-hanke), 
Lapsen ääni-hanke ja Asunnottomien palvelujen kehittämisyksikkö-
hanke. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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63 
VT KATI PELTOLAN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
OMAHOITOTARVIKKEIDEN (INKONTINENSSITUOTTEIDEN) JAKELUSTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 39 
Khs 2010-427 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin terveyskeskus muutti vuoden alusta vaippa- sekä muiden in-
kontinenssituotteiden jakelua (inkontinenssi = virtsan tai ulosteenpidä-
tyskyvyttömyys). Uudistuksen tarkoitukseksi sanotaan inkontinenssin 
hoidon kehittäminen kokonaisuutena. Tuotteiden käyttöä ei pidetä ter-
veyskeskuksessa kaikilta osin asianmukaisena. 
 
Perusteluissa todetaan, että vaipat eivät ole ensisijainen inkontinenssin 
hoitomuoto, ja että inkontinenssin syy pitää selvittää asianmukaisesti, 
tarvittaessa erikoislääkärin tutkimuksin. Usein saadaan apua seuraavil-
la tavoilla: fysikaalinen hoito, esimerkiksi lantionpohjan voimistelu, lää-
kehoito, mahdollinen kirurginen hoito, vaikuttaminen elämäntapoihin ja 
virtsaamistottumuksiin, astialle auttaminen jne. Kotihoidossa on huo-
mattu, että kun ikäihminen joutuu sairaalaan, hän kotiutuu sieltä varsin 
usein vaippojen käyttäjänä. 
 
Uudistuksen toteuttamiseksi on koulutettu 450 hoitajaa terveysasemat 
-osastolta ja kotihoito-osastolta. Koulutustilaisuuksista terveyskeskuk-
sella on näkemys, että yhteinen tahtotila on olemassa uudistuksen jat-
kokehittämiselle. Myöhemmin järjestetään lisää koulutusta inkontinens-
sin hoidosta. Lisäksi luvataan luoda järjestelmä, jossa tarjotaan riittävä 
lääketieteellinen ja hoidollinen tuki potilasta hoitavalle lääkärille, ter-
veydenhoitajalle tai kotihoitajalle. 
 
Hyvää hoitomallia on lähdetty kehittämään väärästä päästä karsimalla 
omahoitotarvikkeita. Potilaan kannalta oikea lähtökohta on parantaa 
hoitohenkilöstön antamaa tukea ja hoitoa. Oikea hoito vähentää sitten 
omahoitotarvikkeiden tarvetta ja käyttöä. Nyt tehty karsinta haittaa eri-
tyisesti vähävaraisia potilaita ja varsinkin heitä, joiden vaivoihin mikään 
hoidon parantaminen ei auta. On kohtuutonta, jos heidän on haettava 
toimeentulotukea omahoitotarvikkeiden ostamiseen. 
 
Ehdotamme, että kaupunginvaltuusto kehottaa tarkistamaan inkonti-
nenssituotteiden jakelupäätöstä niin,  että se ei vaikeuta potilaiden toi-
meentuloa ja omahoitoa ja hygieniaa.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan ja 1.6.2010 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 86 ja 87. 
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Khs toteaa, että terveyskeskus on kehittänyt vaippajakelua siten, että 
yleisohjeistus vastaa vaippatuotteiden käyttötarkoitusta, muiden pää-
kaupunkiseudun kaupunkien ja eräiden muiden suurehkojen kaupunki-
en käytäntöjä sekä huomioi kansallisen ohjeistuksen. Lisäksi Khs tote-
aa, että jakelukäytännön tulee olla tarkoituksenmukaiseen käyttötapaan 
perustuvaa ja tasapuolista kaikkia omahoitotarvikkeita käyttäviä kunta-
laisia kohtaan ja edelleen toteaa, että nykyiset ohjeet inkontinenssituot-
teiden jakelun perusteista ovat asianmukaiset ja hyvin perustellut eikä 
niitä ole syytä muuttaa. Talousarviossa ei ole määrärahaa aloitteessa 
ehdotetun mukaisesta toimintatavan muutoksesta aiheutuvaan kustan-
nusten nousuun, vaan tähän kuluvat voimavarat olisivat pois muusta 
toiminnasta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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64 
VT SIRPA PUHAKAN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
LASTENSUOJELUHENKILÖSTÖN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 40 
Khs 2010-461 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lastensuojelun tarve on uuden lastensuojelulain sekä vahvasti lisään-
tyneen tarpeen myötä kasvanut. Lasten ja perheiden elämäntilanteet 
ovat vaikeutuneet ja moniongelmaistuneet. Myös uuden lastensuojelu-
lain velvoitteet ovat lisänneet työn vaativuutta. Odotettavissa on, että 
myös kasvava pitkäaikaistyöttömyys alkaa näkyä lastensuojelun tar-
peessa. 
 
Lastensuojelun henkilöstön työtilanne on monin paikoin hyvin rankka. 
Moni tekee työtään äärirajoilla, ja yhteistyö esimerkiksi koulun kanssa 
saattaa pätkiä, koska aikaa yhteydenpitoon ei löydy. 
 
Lastensuojelun työntekijöillä on liikaa asiakkaita vastuullaan. Tämä on 
liian korkea ottaen huomioon perheiden vaikeutuneet tilanteet. Myös 
maahanmuuttajaperheiden lastensuojelutarpeisiin on varauduttava. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2011 talousarvi-
ossa varataan tarvittavat määrärahat lastensuojeluhenkilöstön lisäämi-
seksi. 
 
Mitoituksessa tulee huomioida muun muassa kasvava työttömyys, 
maahanmuuttajaperheiden vaatima aika sekä edelleen vuoden 2009 
tapaan jatkunut huostaanottojen lisääntyminen, joka ei näytä helpotta-
van.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 88. 
 
Khs toteaa, että talousarvion lähtökohtana on, että tuottavuuden para-
nemisen aikaansaamiseksi toimintamenojen kasvun on oltava kustan-
nustason nousua ja väestönkasvua pienempää. Henkilöstölisäyksien 
sijaan hyvään palvelutasoon pyritään mm. erilaisilla kehittämishankkeil-
la, uusilla työmalleilla ja tehtävien uudelleen organisoinnilla.  
 
Talousarvio sisältää määräraha kohdennuksia lastensuojelun toimin-
nan turvaamiseksi. Hallintokunnat tarkentavat määrärahojensa kohden-
tumisen tulosbudjettien ja käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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65 
VT SIRPA PUHAKAN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
KIRJASTOJEN UUSHANKINNOISTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 41 
Khs 2010-462 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kirjastojen käytön laatu on turvattava. 
 
Kiinnostus ja myös käyttö kasvavan työttömyyden oloissa tuo kirjastoil-
le lisää paineita palveluihin. Odotettavissa on, että lainaukset kasvavat 
sekä lisääntyvän ajankäytön sekä niukkenevien omien kirjojen hankin-
tarahojen myötä. Erityisesti pienet lähikirjastot tarvitsevat uushankintoi-
hin vahvistamista. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että vuoden 2011 talous-
arviossa varataan tarvittavat määrärahat uusien kirjojen hankintoihin.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 89. 
 
Khs toteaa, että Helsingin kuten muidenkin pääkaupunkiseudun kunti-
en asukkailla on kirjastojen yhteiskäytön vuoksi käytössään laaja ja 
laadukas kirja-aineisto vaikka yhteisistä aineistomäärärahatavoitteista 
on kaupunkien kiristyneen taloustilanteen vuoksi jouduttu tinkimään. 
Helsingin taloustilanne ei mahdollista lisämäärärahan osoittamista ao. 
toimintaan. Kirjaston on muiden hallintokuntien tapaan tehostettava 
toimintojaan ja suunnattava resurssejaan mahdollisuuksien mukaan 
uudella tavalla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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66 
VT SIRPA PUHAKAN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TERVEYSTARKASTUKSISTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 42 
Khs 2010-471 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Työssä olevilla on pääsääntöisesti toimiva työterveyshuolto. Sen si-
jaan työttömillä ei ole mahdollisuutta samalla tavalla terveydenhuol-
toon. Pitkäaikaistyöttömille taloudellinen niukkuus on vuosia kestävää, 
hitaasti etenevää arkea. Kynnys työnhakuun kasvaa, jos omasta ter-
veydestä ei jakseta pitää huolta. 
 
Työttömille on taattava matalan kynnyksen mahdollisuus terveystarkas-
tuksiin ja tarvittaessa kuntoutukseen. Tarkastuksissa tulee selvittää 
työttömän terveydentila ja työkyky. Mikäli työkyky on heikko, autetaan 
eläkehakemuksen tekemisessä. Usein vaaditaan muutama käynti ter-
veysasioiden kuntoon pistämisessä. 
 
Terveyserojen kaventaminen on Helsingin yksi keskeisimmistä terve-
yspoliittisista tavoitteista. Työttömien terveydenhuollon kohentaminen 
parantaa työttömän työllistymismahdollisuuksia, kaventaa terveyseroja 
ja pidentää odotettua elinikää. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että vuoden 2011 talous-
arviossa varataan pitkäaikaistyöttömien, yli vuoden työttömänä ollei-
den, terveystarkastuksiin tarvittavat määrärahat.” 
 
Aloitteesta on saatu 1.6.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 90. 
 
Khs viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että terveyspalve-
lujen tuottaminen työttömille on Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon 
kehittäminen ohjelmassa määritelty terveyskeskuksen tehtäväksi. Ter-
veystarkastuksia järjestetään normaalin toiminnan puitteissa ja yhteis-
työhankkeissa sekä lyhyemmän että pidemmän ajan työttömänä olleil-
le. Toiminta sisältyy terveyskeskuksen talousarvioon ja toimintaa on 
syytä kehittää hankkeista saatavien tulosten avulla. Pitkäaikaistyöttö-
mien terveyden edistäminen on tärkeää ja sillä voidaan vaikuttaa terve-
yserojen kaventamiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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67 
VT PEKKA SAARNION JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
VANHUSASIAMIEHEN PALKKAAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 43 
Khs 2010-428 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vanhusten palvelut ovat laajasti kaupunkilaisia puhuttava asia. Neu-
vottomuus asioiden hoidossa on myös varsin laajaa. Epäilyjä väärästä 
kohtelusta esitetään myös yleisesti. 
 
Asioiden hoitoa parantaisi olennaisesti, jos kaupungin organisaatiossa 
olisi virkailija tai osasto, joka ei olisi vain yhden viraston, sen paremmin 
sosiaali- kuin terveysvirastonkaan alainen. 
 
Esitämmekin kohteliaimmin, että kaupungin talousarvioon sisällytetään 
riittävän suuruinen määräraha vanhusasiamiehen palkkaamiseen vuo-
den 2011 alusta lukien.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan ja 1.6.2010 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteenä 91 ja 92. 
 
Khs toteaa, että sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen käytössä on tällä 
hetkellä yhteensä seitsemän asiamiehen työpanos. Kaikkien asiamies-
ten tehtävänä on neuvoa asiakkaita ja heidän läheisiään ja tiedottaa 
asiakkaiden oikeuksista sekä opastaa heitä esimerkiksi muistutuksiin ja 
valituksiin liittyvissä asioissa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla vanhuspalvelulaki, joka 
tulee mahdollisesti määrittelemään mm. kunnallisten vanhusasiamies-
ten aseman ja tehtävät. Kaupunginhallitus katsoo, että ennen mahdol-
lista vanhuspalvelulakia pidättäydytään vanhusasiamiehen vakanssin 
perustamisesta. 
 
Vuoden 2011 talousarvioon ei sisälly määrärahaa vanhusasiamiehen 
palkkaamiseen. Mahdollisen tulevan vanhuspalvelulain tuomat velvoit-
teet otetaan huomioon jatkossa Helsingin kaupungin palveluissa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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68 
VT PEKKA SAARNION JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
HERTTONIEMEN UIMAHALLIN RAKENTAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 44 
Khs 2010-429 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Itäisiä asuinalueita, ennen muuta herttoniemeläisiä, roihuvuorelaisia, 
laajasalolaisia ja Jollas–Santahaminan asukkaita palvelevaa Hertto-
niemen uimahallia on suunniteltu pitkään ja sille on tonttikin jo osoitettu. 
Siitä huolimatta, että suunnitellun hallin välittömään läheisyyteen on tul-
lut myös tiuhaan asuttu Herttoniemenranta, halli yhä edelleen odottaa 
vuoroaan, vaikka me kaikki tiedämme uimahalliliikunnan kaupunkilais-
ten terveyttä ja jaksamista edistävän vaikutuksen. 
 
Esitämmekin, että vuoden 2011 talousarvioon varataan riittävä määrä-
raha Herttoniemen uimahallisuunnitelman ajantasaistamiseksi ja raken-
tamisvalmistelujen aloittamiseksi vuoden 2012 alusta.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 93. 
 
Khs toteaa, että Herttoniemen uimahallin mahdollistama asemakaava 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.4.2010. Tontti on Helsingin 
kaupungin omistuksessa ja kaupunki on varannut tontin Vuosaaren Ur-
heilutalo Oy:lle. Yhtiö laajentaa parhaillaan Vuosaaren uimahallia ja 
aloittaa tämän jälkeen Vuosaaren urheilutalon peruskorjauksen eikä sil-
lä vallitsevassa tilanteessa ole mahdollisuutta Herttoniemen uimahallin 
rakentamiseen.   
 
Herttoniemen uimahallin rakentamiskustannuksiksi on arvioitu vähin-
tään 12–14 milj. euroa. Investoinnin lisäksi hankkeen toteutuminen 
kasvattaisi Vuosaaren Urheilutalo Oy:n/ Urheiluhallit Oy:n laitosavus-
tustarvetta, mikä ei vallitsevassa taloustilanteessa tai lähivuosinakaan 
näytä mahdollista. Liikuntatoimen vuoden 2011 talousarviossa ei ole 
varattu määrärahaa ko. hankkeeseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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69 
VT PEKKA SAARNION JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
NUORISON TYÖLLISTÄMISESTÄ KESÄAIKAAN 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 45 
Khs 2010-442 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinki suuntaa vuonna 2010 erityismäärärahan nuorten tilapäistyöl-
listämiseen muutamaksi viikoksi. Näyttää tämän päivän arvioiden mu-
kaan siltä, että vuonna 2011 nuorisotyöttömyys ja sen mukanaan tuo-
mat seuraukset ovat vieläkin pahemmat kuin vuonna 2011. 
 
Tästä syystä ehdotammekin, että talousarviossa varataan vähintään 2 
miljoonan euron määräraha erityistoimiin nuorison työllistämiseksi ke-
säaikana.” 
 
Aloitteesta on saatu 21.5.2010 henkilöstökeskuksen ja 20.5.2010 työl-
listämistoimikunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 94 ja 95. 
 
Khs toteaa, että henkilöstökeskuksella on ollut vuodesta 2005 lähtien 
vuosittain miljoonaa euroa käytettävissä nuorten kesätyöhön. Kaupun-
ginhallitus on lisäksi varannut henkilöstökeskuksen valmisteleman käyt-
tösuunnitelman mukaisesti 615 000 euroa nuorten kesätyöhön kau-
pungin siistinä pitämisessä eli Siisti kesä! -hankkeeseen. Määrärahoilla 
palkataan yhteensä noin 1 000 nuorta. Erillisen kesätyömäärärahan li-
säksi virastot ja liikelaitokset palkkaavat omin määrärahoin nuoria ke-
sätöihin. Yhteensä nuoria kesätyöntekijöitä ja sijaisia palkataan kesä-
ajaksi kaupungille noin 4 500. 
 
Henkilöstökeskus on valmistellut vuoden 2011 talousarvioon 2,0 mil-
joonaa käytettäväksi nuorten kesätöihin. Määrärahalla voidaan palkata 
noin 1 200 nuorta. Määrärahasta käytetään edelleen runsas 600 000 
euroa Siisti kesä! -hankkeeseen. 
 
Kesätyömahdollisuuksia tarjotaan nuorille myös työllisyydenhoidon 
määrärahoin. Sosiaaliviraston työllisyydenhoidon budjetissa on varattu 
niille opiskelijoille, jotka hakevat toimeentulotukea kesäkuukausien ai-
kana, yhteensä 400 000 euroa käytettäväksi kesätöihin. Lisäksi henki-
löstökeskuksen Tulevaisuustiski-hankkeen 16–17-vuotiaita asiakkaita 
palkataan työllisyydenhoidon määrärahoin 1–2 kuukauden pituiseen 
kesätyöhön kaupungin virastoihin ja liikelaitoksiin. 
 
Kaupunginhallitus on esittänyt vuodelle 2011 nuorten työllisyydenhoi-
toon 5,0 miljoonan euron lisämäärärahaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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70 
VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE PANOSTAMISESTA MAAHANMUUTTAJAVALTAISTEN LÄHIÖIDEN  
KOULUIHIN JA PÄIVÄKOTEIHIN 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 46 
Khs 2010-443 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on asuinalueita, joissa maahanmuuttajataustaisten lasten 
lukumäärä kouluissa ja päiväkodeissa on keskimääräistä huomattavasti 
suurempaa. Nämä samat asuinalueet ovat usein vuokratalovaltaisia 
alueita, joihin helposti keskittyy moninainen osattomuus: osattomuus 
työstä, riittävästä toimeentulosta sekä vanhempien / aikuisten niukempi 
koulutustausta. Jotta näiden alueiden koulut ja päiväkodit pysyisivät 
vahvoina paikallisina toimijoina, lasten turvallisina oppimisympäristöinä 
ja työntekijöiden hyvinä työpaikkoina, kaupungin on tarpeen kiinnittää 
ko. kouluihin ja päiväkoteihin erityistä huomiota resurssien jaossa. Li-
säpanostusta tarvitaan niin ryhmäkokojen pienentämiseen, avustajien 
palkkaamiseen, suomi toisena kielenä -opetukseen kuin lasten oman 
kulttuuritaustan ja identiteetin tukemiseen vahvan kotikielen opetuksen 
turvin. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että maahanmuuttajavaltai-
sissa lähiöissä oleviin kouluihin ja päiväkoteihin panostetaan 
 
– vahvistamalla entisestään suomi/ruotsi toisena kielenä  

-opetusta päiväkodeissa 
– mahdollistamalla suurimmissa kieliryhmissä kotikielen ker-

hotoiminnan päiväkodeissa 
– pienentämällä päiväkotiryhmiä ja luokkakokoja 
– vahvistamalla avustajaresursseja erityisesti lähiöiden kou-

luihin, joissa on keskimääräistä enemmän maahanmuutta-
jataustaisia lapsia 

– vahvistamalla kerhotoimintaan myönnettäviä resursseja ja 
turvaamalla mm. läksypiiritoiminnan järjestämisen.” 

 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan ja opetuslautakun-
nan lausunnot, joka ovat liitteinä 96 ja 97. 
 
Khs toteaa, että sosiaalilautakunnan lausuntoon viitaten Helsingin päi-
vähoidon toimintaperiaatteena lasten varhaiskasvatuksessa on, että 
suomi/ruotsi toisena kielenä opetus on osa lasten päivittäistä toimintaa, 
leikkiä, liikkumista, taiteilua sekä muita arjen toimia. Lasten kaksikieli-
syyden tukeminen ja oman kulttuurin vahvistaminen ovat osa lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka laaditaan yhdessä lapsen vanhem-
pien kanssa. Vuonna 2009 Helsingin päivähoitoon lisättiin seitsemän 
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suomi toisena kielenä lastentarhaopettajaa. Lakisääteisen mitoituksen 
olevan lastentarhaopettajan tehtävänä on ohjata lasten kaksikielisyyttä 
tukevaa toimintaa sekä perehdyttää alueen päivähoidon hoito- ja kas-
vatushenkilökuntaa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoite 
päivähoitoryhmien pienentämisestä mainitaan lasten ja nuorten hyvin-
vointiohjelmassa.  
 
Lisäksi Khs viittaa opetuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että ope-
tustoimen talousarvioehdotus 2011 sisältää talousarvioaloitteessa esi-
tetyt toimenpiteet maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä olevien koulujen 
pysymiseksi vahvoina paikallisina toimijoina ja lasten turvallisina oppi-
misympäristöinä. Positiivisen diskriminaation tuki sekä lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman 2009–2012 kehittämishankkeet edistävät talo-
usarvioaloitteen mukaisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi opetusmi-
nisteriön opetusvirastolle myöntämä valtion erityisavustus 3 milj. euroa 
vuonna 2010 perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen on koh-
dennettu 46 suomenkielisille peruskouluille, joissa maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden osuus on suurempi kuin kaupungin keskiarvo. 
Kyseistä tukea on mahdollista käyttää myös vuonna 2011. Opetus-
miniteriö on myöntänyt myös opetusviraston kerhotoiminnan kehittämi-
seen valtion erityisavustusta lukuvuosiksi 2008–2009, 2009–2010 ja 
2010–2011. Osa näistä kerhoista on erityisesti maahanmuuttajataus-
taisille lapsille suunnattua kerhotoimintaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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71 
VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE 3.–6.-LUOKKALAISTEN ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINNASTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 47 
Khs 2010-444 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Koululaisten iltapäivätoimintaa on viime vuosina pystytty Helsingissä 
järjestämään pääsääntöisesti vain pienimmille koululaisille sekä erityis-
oppilaille. Tarvetta kattavaan, ohjattuun, turvalliseen ja virikkeelliseen il-
tapäivätoimintaan on myös 3.-6.-luokkalaisilla lapsilla. Tämä ikäryhmä 
on joutunut kaupungin palveluissa ns. väliinputoajan asemaan. Laki-
sääteinen iltapäivätoiminta ei enää ulotu heihin ja toisaalta he ovat liian 
pieniä nuorisotalojen toimintaan. Avoimeen leikkipuistotoimintaan he 
kokevat itse olevansa usein jo liian isoja. Toisaalta leikkipuistojen väli-
palatarjoilu ei ole ulottunut tähän ikäryhmään koska leikkipuistojen tilat 
eivät ole antaneet myöten nykyisen iltapäivätoiminnan laajentamiseen. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2011 talousarvio-
ta laadittaessa mahdollistetaan kattava iltapäiväkerhotoiminta myös  
3.–6.-luokkalaisille koululaisille esimerkiksi lisäämällä koulujen kerho-
toimintaan riittävät määrärahat erilaisen kerhotoiminnan järjestämiseen 
kouluilla sekä avaamalla koulujen tiloja järjestöjen ja vanhempien jär-
jestämälle iltapäivätoiminnalle. 
 
Panostaminen koulujen järjestämään iltapäiväkerhotoimintaan on eri-
tyisen tärkeää, sillä se mahdollistaa myös vähävaraisten vanhempien 
lasten pääsyn osalliseksi ohjattuun toimintaan koulupäivän jälkeen.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 98. 
 
Khs toteaa lausuntoon viitaten, että opetustoimi on hakenut lukuvuo-
deksi 2010–2011 kerhotoiminnan kehittämiseen lisää valtionavustusta. 
Erityisavustuksella on tarkoitus käynnistää lisää uusia kerhoja kaikissa 
Helsingin kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä peruskouluis-
sa lukuvuonna 2010–2011. Valtionavustuksen turvin on käynnistetty 
kerhoja jo lukuvuonna 2009–2010 yhteensä 80 koulussa. Lisäksi lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2009–2012 yhdeksi hy-
vinvointitavoitteeksi on asetettu lasten ja nuorten osallisuuden ja yhtei-
söllisyyden vahvistaminen. Tähän pyritään kärkihankkeella, jossa tuo-
tetaan 3.-6.luokkalaisille lapsille ja nuorille iltapäivisin ja loma-aikoina 
tarjottavaa mielekästä kerho- ja harrastetoimintaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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72 
VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOULURUOKAILUN MÄÄRÄRAHOJEN KOROTTAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 48 
Khs 2010-445 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.2.2010 viikoit-
taisen kasvisruokapäivän järjestämisestä helsinkiläisissä kouluissa. 
Paljon on puhuttu kouluruoan maistumisesta tai maistumattomuudesta 
koululaisille ja varsinkin poikien vieroksuvaa ja varauksellista suhtau-
tumista kasvisruokaan. Toisaalta moni lapsi ja nuori myöntää pitävänsä 
esim. pinaattiletuista ja kasvispyöryköistä. Paljon on myös puhuttu siitä, 
että ns. roskaruoka on kaupoissa edullisempaa kuin terveelliset ja ra-
vitsevat ruoka-aineet ja että tämä hinnoittelu voi ohjata vähävaraisten 
ruokaostoksia ja sitä kautta ruokatottumuksia. Myös lasten ja nuorten 
epäterveellinen napostelu on kiinnittänyt terveysviranomaisten huomio-
ta. Kouluilla onkin oiva mahdollisuus ohjata ja tasata lasten ja nuorten 
ruokatottumuksia terveellisempään suuntaan tarjoamalla herkullista, 
monipuolista ja ravitsevaa kouluruokaa. Taitoa ja tahtoa kouluruokailun 
kehittämiseen kyllä löytyy keittiön ammattilaisilta. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmistellessaan vuoden 
2011 talousarviota valtuusto korottaa kouluruokailuun suunnattuja mää-
rärahoja niin, että se mahdollistaa monipuolisen ja maittavan kasvis-
ruokapäivän viettämisen kouluissa sekä uusien tuoreiden elintarvikkei-
den, tuoreen leivän, vihannesten ja hedelmien tarjoamisen lisäämisen 
koululaisten aterioiden yhteydessä nykyisten ateriavaihtoehtojen lisäk-
si.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 99. 
 
Khs toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että opetusvirasto 
ja Palmia ovat käynnistäneet keväällä 2010 kasvispääruokien tuoteke-
hitysprojektin, jonka tavoitteena on varmistaa päivittäisten ruokailijoille 
mieluisten ja ravitsevien kasvispääruokien ja aterioiden toteutuminen 
Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa. Vuoden 2011 talou-
dellinen kehys edellyttää opetuslautakunnalta säästötoimenpiteitä ope-
tustoimintaan, mutta opetuslautakunta ei ole kohdistanut säästöjä kou-
luruokailuun säästötoimenpiteistä huolimatta. Khs katsoo, että tuorei-
den elintarvikkeiden ja ateriavaihtoehtojen nykytasoiset kouluruokapal-
velut ovat riittävät ja monipuoliset. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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73 
VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE ASUKASTALOJEN TOIMINNASTA JA TYÖNTEKIJÖISTÄ 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 49 
Khs 2010-446 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä toimii monipuolisia, asukkaiden arvostamia asukastaloja. 
Asukastalot kokoavat yhteen alueen asukkaita, tarjoavat yhteisen olo-
huoneen ja mahdollisuuden järjestää alueella monenlaista toimintaa. 
Asukastalot ovat tarjonneet mm. mahdollisuuden järjestää maahan-
muuttajaäitien räätälöityjä kielikursseja matalalla kynnyksellä. Asukas-
talot ovat luonteva paikka asuinalueen eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten 
kohtaamiseen, yhteistoimintaan ja yhteisöllisyyden syntymiseen alueel-
la ja näin lisäävät osaltaan asuinalueiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki tur-
vaa nykyisten asukastalojen toiminnan vuoden 2011 talousarviota laa-
dittaessa sekä mahdollistaa työntekijöiden palkkaamisen niihin asukas-
taloihin, joissa palkallista työntekijää ei vielä ole. Lisämäärärahan tarve 
viiden työntekijän palkkaamisen on n. 200 000 euroa.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 100. 
 
Khs viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että vuonna 2010 
sosiaalilautakunta tukee järjestöavustuksin vakiintunutta asukastalo-
toimintaa ylläpitäviä järjestöjä. Sosiaalivirasto käyttää edelleen asukas-
talojen toiminnan tukemiseen erillistä 400 000 euron määrärahaa. Vuo-
den 2011 osalta asukastalojen toiminta voidaan turvata samansuurui-
sin määrärahoin ja muutamat suurimmat asukastalot voivat palkata 
työvoimaa näiden avustusten turvin. Mikäli järjestöjen tekemää, sosiaa-
litoimen toimialaa täydentävää ja tukevaa työtä halutaan joltakin osin 
vahvistaa, voi sosiaalilautakunta vuosittain määritellä avustettavien jär-
jestöjen toiminnoille ne painopistealueet, joita halutaan erityisesti tukea. 
Talousarvio ei sisällä lisämäärärahaa aloitteessa mainittuun tarkoituk-
seen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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74 
VT TEA VIKSTEDTIN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
IKÄJOHTAMISKOKEILUN JATKAMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 50 
Khs 2010-447 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Esitämme, että Helsingin kaupungin virastoissa jatketaan kokeiluna 
aloitettua ikäjohtamista, jotta työurien pidentäminen olisi mahdollista 
kaupungin työpaikoissa. Samalla työstä poissaolot vähenisivät ja työ-
hyvinvointi lisääntyisi. Tätä varten työterveyshuollolle on varattava riit-
tävät resurssit vuoden 2011 budjettiin.” 
 
Aloitteesta on saatu 21.5.2010 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 101. 
 
Khs toteaa, että kaupungin ikäjohtamisohjelman laatiminen on käynnis-
tynyt strategiaohjelman mukaisesti. Eri-ikäisten johtamisohjelmaa koor-
dinoidaan henkilöstökeskuksesta käsin. Kaupungin työpaikoilta on 
myös kerätty ikäjohtamisselvityksessä työntekijöiden ja esimiesten ko-
kemuksia eri-ikäisten johtamisesta. Ikäjohtamistyöryhmä on laatinut 
ikääntyneiden ikäryhmälle suositukset selvityksen pohjalta. Eri-ikäisten 
johtamisen käytäntöjä selvitetään myös pilottihankkeiden avulla. Lisäksi 
keskitetyillä työhyvinvointirahoilla tuetaan eri-ikäisten johtamista kehit-
täviä hankkeita. Näissä hankkeissa toimivista henkilöistä muodostetaan 
kaupungin ikäjohtamisverkosto. Henkilöstökeskus toteuttaa myös esi-
miehille suunnatun verkkokoulutusohjelman, johon sisältyy eri-ikäisten 
johtaminen. 
 
Ikäjohtamisselvityksen tuloksista näkyy se, että esimiehet ovat mieltä-
neet ikäjohtamisen hyvin. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä kau-
pungilla on noussut 62,3 vuoteen. 
 
Työterveyshuollolla on riittävät resurssit huolehtia erilaisista ikäjohta-
mista tukevista hankkeista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 118
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

75 
VT TEA VIKSTEDTIN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
RAKENNUSTYÖMAIDEN VALVONNASTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 51 
Khs 2010-448 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Esitämme, että kaupungin rakennuttajana toimiville virastoille osoite-
taan 2011 budjetissa lisää resursseja rakennustyömaiden valvontateh-
täviin. Valvontaa tulee lisätä, jotta harmaata taloutta voitaisiin torjua te-
hokkaammin ja jotta rakentamisen laatu olisi sillä tasolla mitä urakka-
sopimukset edellyttävät.” 
 
Aloitteesta on saatu 7.9.2010 yleisten töiden lautakunnan, 20.5.2010 
teknisen palvelun lautakunnan ja 26.5.2010 asuntotuotantotoimikunnan 
lausunnot, jotka ovat liitteinä 102–104. 
 
Khs toteaa, että rakentamisen laatu on kokonaisuus, joka syntyy itse 
työn tekemisestä, työmaan päätoteuttajan koordinoinnista ja valvon-
nasta sekä rakennuttajan suorittamasta valvonnasta. 
 
Staran omien aliurakoitsijoiden valvonta ja siihen liittyvä harmaan ta-
louden torjunta kuten myös sopimusten mukaisen laadun tuottaminen 
on Staran normaalia operatiivista työtä, johon ei ole tarkoituksenmu-
kaista osoittaa erillistä määrärahaa. Valvontaa kehitetään osana Staran 
tuotannon kehittämistä. Siihen liittyviä menettelyjä ovat työmaiden aloi-
tuskokoukset, säännölliset työmaakokoukset, työkohteiden järjestelmäl-
liset tarkastukset ja työmaapäiväkirjan pito. Harmaan talouden torjun-
nassa tehdään myös yhteistyötä tilaajien ja muiden viranomaisten 
kanssa, jotta löydetään tehokkaampia keinoja sen torjumiseen. 
 
HKR-Rakennuttaja on jo vuosia toiminut tiiviissä yhteistyössä verotta-
jan ja poliisiviranomaisten kanssa. HKR-Rakennuttaja ja Rakennusliiton 
kesken on myös sovittu käynnistettäväksi yhteisprojekti, jonka tarkoi-
tuksen on harmaiden markkinoiden torjunnan tehostaminen keskinäistä 
tiedonsiirtoa ja muuta yhteistyötä hyödyntämällä. 
 
Maankäyttö ja rakennuslain viimeiset muutokset ovat tähdänneet sii-
hen, että rakennussuorituksissa korostetaan sitä tekevien ja koko työ-
maaorganisaation oman valvonnan asemaa. Tästä huolimatta HKR-
Rakennuttajan töissä valvontaa ei ole vähennetty vaan pikemminkin 
päinvastoin. 
 
Valvonnan lisääminen tarkoittaisi käytännössä joko lisähenkilöstön 
palkkaamista tai valvontakapasiteetin ostamista markkinoilta, mikäli 
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ammattitaitoista väkeä on kulloisessakin suhdannetilanteessa saata-
vissa. 
 
Khs toteaa lopuksi, että HKR-Rakennuttajan talousarviossa on varau-
duttu yhteen rakennustöiden valvojan lisävakanssiin rakennusviraston 
sisäisenä siirtona. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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76 
VT ANTTI VALPPAAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
PYSÄKÖINTILIPPUAUTOMAATTIEN VARUSTAMISESTA KÄNNYKKÄ- JA  
LUOTTOKORTTIMAKSUMAHDOLLISUUKSILLA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 52 
Khs 2010-472 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Usein keskustan alueen yrityksissä vierailevat asiakkaat joutuvat os-
tamaan autojensa tuulilasiin pysäköintilipun kadun varren automaateis-
ta käteisellä. Harvassa ovat ne automaatit, joilla pystyisi maksamaan 
luottokortilla tai kännykkämaksulla. 
 
Tämä maksuvaihtoehtojen vähyys haittaa monia yrittäjiä ja heidän asi-
akkaitaan, koska harvat kantavat nykyaikana mukanaan käteistä, pu-
humattakaan riittävän pienistä kolikoista maksaakseen pysäköinnis-
tään. Kaupungin tulisikin lisätä kaikkiin pysäköintilippuautomaatteihinsa 
myös kännykkä- ja luottokorttimaksumahdollisuus. 
 
Ehdotan, että vuoden 2011 budjettiin varataan määräraha automaattien 
maksuvaihtoehtojen laajentamiseksi ja laajennus aloitetaan niiltä alueil-
ta, joilla on suuri liikeyritystiheys.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 yleisten töiden lautakunnan ja 
20.5.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, jotka ovat liit-
teinä 105 ja 106. 
 
Khs viittaa lausuntoihin ja toteaa, että toteaa että mahdollisuudet mak-
saa sekä matkapuhelimella että luottokortilla ovat koko ajan laajene-
massa. Keskustan 1. maksuvyöhykkeelle on tulossa 50 lippuautomaat-
tia, joihin voi maksaa matkapuhelimella. Luottokorttimaksun laajenta-
mista on hidastanut sirullisten luottokorttien tulo korvaamaan magneet-
tiraidalla varustetut kortit. Sirullisia luottokortteja tulisi kuitenkin voida 
käyttää ilman pin-koodilla tehtävää varmennusta, jotta lippuautomaat-
teihin ei tarvittaisi suuritöistä ja kallista muutosta. Luottokunta ei ole kui-
tenkaan vielä hyväksynyt tätä.  
 
Jo vuoden 2010 talousarviossa on varattu 380 000 euroa uusien lippu-
automaattien ja päivityspakettien ym. hankintaan. Vuoden 2011 talous-
arvioehdotuksessa on varauduttu siihen, että lippuautomaattien uusi-
mista voidaan jatkaa. Uusien maksutapojen laajentamista ei ole niin-
kään rajoittanut rahan puute vaan edellä mainitut korttien käyttöön liit-
tyvät avoinna olevat asiat.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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77 
VT ANTTI VALPPAAN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
JULKISTEN TILOJEN VARUSTAMISESTA TOIMIVILLA INDUKTIOSILMUKOILLA  
JA HENKILÖKUNNAN KOULUTTAMISESTA NIIDEN KÄYTTÖÖN 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 53 
Khs 2010-473 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupunki pyrkii asukkaidensa väliseen tasapuoliseen kohte-
luun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kautta. Oleellinen osa näiden 
ylevien tavoitteiden saavuttamista on käytännön toiminta. 
 
Jotta puheista päästään osaltaan käytännön toimiin, ehdotan että Hel-
singin kaupunki varaa vuoden 2011 budjettiin kertaluontoisen, taikka 
useammalle vuodelle varatun määrärahan, jolla kaupunki: 
 
a  Tarkistaa kaikki nykyisin induktiosilmukalla varustetut tilan-

sa, testaten niissä olevien induktiosilmukoiden toimivuuden 
ja tarvittaessa korjaa ne. 

b Varustaa induktiosilmukattomat julkiset tilansa joko kiinte-
ästi asennetulla silmukalla taikka hankkii erillisiä siirrettäviä 
induktiosilmukkayksiköitä, jotka voidaan asentaa tilaan vä-
liaikaisesti henkilökunnan toimesta. 

c Järjestää henkilökunnalleen koulutusta induktiosilmukoiden 
toiminnasta, käytöstä ja testaamisesta, jotta kaupungin 
asukkaiden yhdenvertainen kohtelu myös käytännössä to-
teutuisi. Valitettavasti kaupungin vastuulla olevissa tiloissa 
on tullut ilmi tilanteita, joissa tilassa olevaa induktiosilmuk-
kaa ei saada toimimaan, koska paikalla oleva henkilökunta 
ei osaa sitä käyttää. Samoin induktiosilmukoiden mahdolli-
nen epäkuntoisuus jää usein huomaamatta ja paljastuu 
vasta käyttäjäpalautteen myötä.” 

 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 107. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että kau-
punginhallituksen päätöksellä ja rakennusviraston johdolla vuonna 
2002 aloitettu yhteistyöprojekti Helsinki kaikille on edistänyt Helsingin 
esteettömyyttä monin toimenpitein. 
 
Khs toteaa, ettei kertaluonteisen määrärahan varaaminen ole tarkoituk-
senmukaista, koska induktiosilmukoiden asentaminen huomioidaan 
uudisrakennuksissa jo suunnitteluvaiheessa ja olemassa olevissakin 
rakennuksissa induktiosilmukoiden asentaminen on suhteellisen vähäi-
nen toimenpide. Julkisten tilojen varustaminen induktiosilmukalla on ti-
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lakeskuksen vastuulla yhteistyössä käyttäjähallintokuntien kanssa. In-
duktiosilmukoiden suunnittelu, asentaminen, toimivuuden testaaminen 
ja henkilökunnan koulutus toteutetaan osana tilakeskuksen ja käyttäjä-
hallintokuntien normaalia tilahallinnon toimintaa uudisrakennus- ja pe-
rusparannushankkeissa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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78 
VT YRJÖ HAKASEN JA 4 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
LÄHIÖRAHASTON VAROJEN KÄYTTÖÖNOTOSTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 54 
Khs 2010-478 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi ke-
hittää palveluverkkoa asukkaiden tarpeita vastaavasti sekä kaventaa 
terveys- ja hyvinvointieroja. Ohjelmassa todetaan tämän edellyttävän 
muun muassa kaupunginosien välisten erojen kaventamista ja toimia, 
joilla parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tasa-arvoista ja tarpeen 
mukaista saatavuutta ja käyttöä. 
 
Talouden taantuma ja työttömyys ovat vähentäneet kaupungin verotu-
loja. Samaan aikaan palvelujen tarve ja menot kasvavat. 
 
Esitämme, että nykyinen lähiörahasto puretaan vuosina 2011–2013 lä-
hiöiden palvelujen turvaamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä 
helsinkiläisten lakisääteisten peruspalvelujen turvaamiseksi kaupungin 
itse tuottamina lähipalveluina.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan ja 1.6.2010 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 108 ja 109. 
 
Khs toteaa, että Kvsto perusti lähiörahaston vuonna 2001 ja siirsi rahas-
ton peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 Mmk). Vuoden 2001 tilinpää-
töksen yhteydessä Kvsto siirsi rahastoon vielä 50,4 milj. euroa. Rahas-
ton sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden 
arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toimin-
nallisuutta ja ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia.  
 
Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kau-
pungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutetta-
vien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien 
investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. 
 
Rahoitettavat kohteet ovat olleet lähes poikkeuksetta investointeja, pie-
nehköjä ympäristönparannushankkeita tai kaluste- tai laitehankintoja. 
Tavanomaisia palkka- ja vuokramenokohteita ei ole lähiörahastosta ra-
hoitettu lukuun ottamatta muutamia ns. projektihankkeita.  
 
On tarkoituksenmukaista, että rahasto pidetään edelleen alkuperäisen 
toiminta-ajatuksen mukaisesti investointirahastona. Käyttötaloushank-
keiden mukaan ottaminen tekisi rahaston hallinnoinnin ongelmalliseksi. 
Kahden rinnakkaisen menokohdan järjestelmä ei ole perusteltu. On li-
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säksi huomattava, että rahasto on kassaperusteinen, jolloin sen voima-
kas lisäkäyttö lisäisi suoraan kaupungin lainanottotarvetta. Hallintokun-
nat voivat jatkossakin esittää rahastosta toteutettavaksi investointi-
hankkeita, jotka täyttävät rahaston tarkoituksen sekä turvaavat lähiöi-
den palveluja tai pysäyttävät syrjäytymiskehityksen. 
 
Voisi olla perusteltua, että lähiörahaston käyttö suunniteltaisiin vuosit-
tain talousarviokäsittelyn yhteydessä koko taloussuunnitelmakaudelle, 
jolloin määrärahojen riittävyydestä kaikille syntyisi oikea kuva jo hyvis-
sä ajoissa etukäteen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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79 
VT YRJÖ HAKASEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
ELÄKELÄISTEN ALENNUKSISTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 55 
Khs 2010-479 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupungin strategioissa on asetettu tavoitteeksi edistää ikääntyvien 
asukkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia. Tässä on tärkeä merkitys so-
siaalisella kanssakäymisellä, mahdollisuuksilla liikkua kodin ulkopuolel-
la ja harrastaa mm. kulttuuria ja liikuntaa. Pienet eläkkeet rajoittavat 
monien osalta mahdollisuuksia tähän. 
 
Esitämme, että talousarvioon 2011 ja taloussuunnitelmaan 2011–2013 
otetaan määrärahat eläkeläisille myönnettävää alennusta varten kau-
pungin sisäisessä joukkoliikenteessä sekä mahdollisuuteen käyttää 
tiettyinä aikoina uimahalleja ja muita sopivia liikunta-, asukas- ja kult-
tuuritiloja maksutta.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.5.2010 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 
26.5.2010 HSL-kuntayhtymän ja 25.5.2010 liikuntalautakunnan lausun-
not, jotka ovat liitteinä 110–112. 
 
Khs toteaa, että Helsingin seudun joukkoliikenteen järjestämisestä vas-
taa vuoden 2010 alusta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). 
HSL päättää myös HSL-alueen joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
telmästä ja lippujen hinnoista. Helsingin seudun joukkoliikenteessä on 
käytössä yhtenäiset alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet ja 
alennusprosentit. Kuntakohtaisia eroja ei ole. Oikeus alennuslippuihin 
on rajattu seudulla vakinaisesti asuviin. Helsingin seudun matkalippu-
järjestelmä uusitaan vuoteen 2014 mennessä. Järjestelmän teknisen 
uusimisen rinnalla on valmisteltu tulevaa taksa- ja lippujärjestelmää. 
Valmistelu jatkuu yhteistyössä kaikkien seudun joukkoliikennejärjestel-
mää rahoittavien HSL-kuntien kanssa. 
 
Helsingin kaupungin kulttuurikeskus sekä muut kulttuurialan hallinto-
kunnat ovat viime vuosien aikana lisääntyvässä määrin alkaneet huo-
mioida senioriväestön kulttuuripalveluihin liittyviä haasteita ja tarpeita. 
Tästä on ollut seurauksena mm. se, että eri kulttuuritoimijat ovat alka-
neet järjestää huokeahintaista, senioreille suunnattua ohjelmaa päiväs-
aikaan. Liikunnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä on 
huomattava. Eläkeläisiltä perittävät liikuntapaikkojen sisäänpääsymak-
sut ovat nykyiselläänkin hyvin kohtuuhintaisia ja sitä kautta jo subven-
toituja. Liikuntaviraston pääsymaksuissa ei ole tällä hetkellä erilaisia 
hintaryhmiä päiväajoille. Liikuntatoimen vuoden 2011 talousarvioesitys 
ei pidä sisällään maksuttomia uimahalli- ja kuntosalikäyntejä.  
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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80 
VT YRJÖ HAKASEN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
JOUKKOLIIKENTEEN JA KEVYEN LIIKENTEEN EDISTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 56 
Khs 2010-480 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin tariffituki on olennaisen tärkeää Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän rahoitukselle. On kohtuullista, että Helsingin 
kaupungin päättäjät tietävät puolestaan tariffituesta päättäessään, mi-
ten HSL aikoo tukea käyttää – muun muassa helsinkiläisten lippujen 
hinnat seuraavalle vuodelle ja suunnitelmat kaupungin sisäisen joukko-
liikenteen osalta. 
 
Joukkoliikenteen edistäminen edellyttää määrätietoista panostamista 
lippujen hintojen alentamiseen ja palvelujen laatuun. Helsingin tulee pi-
tää huolta siitä, että HSL:n lippujen hinnat eivät kohtele eri osissa Hel-
sinkiä asuvia eriarvoisesti ja että kaupungin sisäisen joukkoliikenteen 
vuoroja lisätään. 
 
Joukkoliikenteen kehittäminen vaatii lähivuosina huomattavia investoin-
teja. Länsimetron ja Jokeri 2 -linjan rakentamisen ohella on tarpeen 
vauhdittaa Raide-Jokerin toteuttamista. On syytä selvittää pikaraitiotie-
yhteyden rakentaminen Herttoniemen metroasemalta Laajasaloon ja 
Kruunuvuorenrantaan vaihtoehtona Kruunuvuoren selän siltahankkeel-
le. Resursseja tarvitaan myös raitiolinjaverkon laajentamiseen. Liiken-
neväylien kehittämisessä ja uusien alueiden rakentamisessa tulee huo-
lehtia kevyen liikenteen väylistä niin, että kävelijät ja pyöräilijät eivät 
joudu keskenään kilpaileviin tilanteisiin. 
 
Edellä esitetyn perusteella esitämme, että talousarvion 2011 raamiin ja 
taloussuunnitelman 2011–2013 pohjaan lisätään 15 miljoonaa euroa 
joukkoliikenteen tariffitukeen lippujen hintojen alentamiseksi. Esitäm-
me, että talousarvioon liittyvään investointiohjelmaan 2011–2015 vara-
taan määrärahat Raide-Jokerin rakentamisen aloittamiseen, raitiolinjan 
9 jatkamiseen ja pikaraitioyhteyden suunnitteluun Herttoniemen metro-
asemalta Kruunuvuorenrantaan. 
 
Lisäksi esitämme, että investointiohjelmaan varataan tarvittavat määrä-
rahat kävelykeskustan toteuttamiseen ja kevyen liikenteen väylien li-
säämiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 12.5.2010 liikennelaitoksen johtokunnan ja 
20.5.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, jotka ovat liit-
teinä 113 ja 114. 
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Khs toteaa, että joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingin sisäisen lii-
kenteen osalta vastaa vuoden 2010 alusta Helsingin seudun liikenne-
kuntayhtymä (HSL), jonka hallitus päättää joukkoliikenteessä noudatet-
tavista taksoista ja tariffeista. Kuntayhtymän hallitus laatii vuosittain eh-
dotuksen taloussuunnitelmaksi, joka sisältää mm. tariffien muutoksia 
koskevat suunnitelmat. Kunnat antavat näistä suunnitelmista lausun-
tonsa. Kaupungin tuki HSL:lle talousarvioesityksessä 2011 on 164,2 
milj. euroa. 
 
Talousarvion investointiohjelmaan ei sisälly Raide-Jokerin rakentamista 
vuosina 2011–2015 eikä raitiolinjan 9 jatkamista vuosina 2012–2014. 
HKL ei myöskään ole budjetissaan varautunut raitiolinjan 9 jatkamiseen 
Ilmalaan. Raitiotieyhteyttä Herttoniemen metroasemalta Kruunuvuoren-
rantaan selvitetään ohjelmakaudella keskustasta Laajasaloon raken-
nettavan raitiotien tarkemman linjasto- ja aikataulusuunnittelun yhtey-
dessä yhteistyössä HSL:n kanssa. Muusta raitioliikenneverkosta irral-
laan oleva pikaraitiotieyhteys Herttoniemestä Laajasaloon ei kuiten-
kaan ole kustannuksiltaan eikä palvelutasoltaan tarkoituksenmukainen 
ratkaisu. Investointiohjelmaan sisältyy määrärahoja kevyen liikenteen 
väylien ja siltojen rakentamiseen.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 130
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

81 
VT YRJÖ HAKASEN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
HELSINGIN ENERGIAN TOIMINNAN EKOLOGISOIMISESTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 57 
Khs 2010-481 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungilla on edessä haastava tehtävä nostaa uusiutuvan 
energian osuutta energiatuotannosta ja vähentää kasvihuonepäästöjä 
suuntana hiilineutraali Helsinki. 
 
Tiedot ilmastonmuutoksesta sekä YK:n ja EU:n tasolla tehdyt esitykset 
päästöjen vähentämistä koskevien kansainvälisten tavoitteiden tiuken-
tamisesta korostavat tarvetta edetä myös Helsingissä nopeammin ja 
pidemmälle kuin valtuuston vuonna 2008 hyväksymissä energialinjauk-
sissa. 
 
Helsingin Energian valmistelema kehitysohjelma antaa kaupunginval-
tuustolle mahdollisuuden päättää pidemmälle menevistä linjauksista 
energiatuotannon rakenteen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmäk-
si. Konkreettisia johtopäätöksiä tarvitaan jo seuraavassa talousarviossa 
ja siihen liittyvissä talous- ja investointisuunnitelmissa. 
 
Ehdotamme, että talousarviossa 2011 ja siihen liittyvässä taloussuunni-
telmassa 2011–2013 ja investointiohjelmassa 2011–2015 päätetään: 
 
– valmistella valtuustolle esitys nykyisten Hanasaaren ja / tai 

Salmisaaren voimalan kaasutininvestoinneista, joilla kivihii-
len käyttöä voidaan korvata kotimaisella biomassalla  

– valmistella valtuustolle esitykset Helsingin Energian oman 
tuulivoimapuiston rakentamisesta sopivalle paikalle ulko-
merelle rannikon ja saariston tärkeitä luontoarvoja kunnioit-
tavalla tavalla 

– valmistella valtuustolle selvitys mahdollisuudesta perustaa 
biokaasulaitos, joka voisi valmistaa kotimaisista uusiutuvis-
ta biomassoista ja biojätteistä biopolttoainetta mm. pää-
kaupunkiseudun bussiliikenteen käyttöön (palmuöljydiese-
lin käytöstä luovutaan)  

–  valmistella suunnitelma ja aikataulu huippulämpölaitosten 
muuttamisesta biopolttoaineen käyttöön perustuviksi 

– valmistella valtuustolle esityksiä Helsingin Energian panos-
tuksista biopolttoaineiden hankintaketjuihin ja toimituslo-
giikkaan (ml. puuhiili) sekä aurinkoenergian ja maalämmön 
hyödyntämiseen 

– luopua lisäpanostuksista ydinvoimaan 
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– valmistella esitys kotitalouksien välttämättömästä sähkön 
ja lämmön minimikulutuksesta perittävien maksujen alen-
tamisesta ja muiden maksujen porrastamisesta tavalla, jol-
la voidaan samalla pyrkiä vähentämään tuhlailevaa kulu-
tusta 

– säilyttää Helsingin Energia kaupungin liikelaitoksena,  
Helenin kehitysohjelman edellyttämien investointien rahoit-
tamisesta pääosin pitkäaikaisilla edullisilla lainajärjestelyillä 
sekä siirtää Helenin tämän jälkeen jäljelle jäävistä voittova-
roista lisää rahoitusta kaupungin muihin peruspalveluihin.” 

 
Aloitteesta on saatu 22.6.2010 Helsingin Energian johtokunnan lausun-
to, joka on liitteenä 115. 
 
Khs toteaa, että Helsingin Energian johtokunta on tehnyt Kvstolle esi-
tyksen Helsingin Energian kehitysohjelmaksi kohti hiilineutraalia tule-
vaisuutta. Kehitysohjelmassa otetaan kantaa useampiin aloitteessa esi-
tettyihin asioihin. Kehitysohjelmassa on mm. aikatauluesitys Hanasaa-
ren ja Salmisaaren voimalaitosten varustamisesta biopolttoaineen rin-
nakkaispolttojärjestelmillä, Helsingin Energian suunnitelmat lisätä tuuli-
voimantuotantoa myös merialueilla, suunnitelmat varautumisesta bio-
polttoaineiden käyttöön lämpökeskuksilla, tavoite biopolttoaineiden 
hankintalogistiikan ja hankintaketjun luomisesta, ohjelma uusien ener-
giantuotantotekniikoiden kehityksen seuraamisesta, lämpöpumpuille 
soveltuvien lämmönlähteiden kartoitus sekä Helsingin Energian näke-
mys suhtautumisesta mahdolliseen lisäydinvoimaan. 
 
Kehitysohjelma tulee Kvston käsittelyyn syyskaudella 2010. Investointi-
suunnitelmat tarkistetaan Kvston päätöksen mukaan. Talousarvioaloit-
teessa esitetty liikennepolttoaineiden valmistus sen sijaan ei kuulu Hel-
singin Energian liiketoiminnan piiriin eikä Helsingin Energialla ole 
suunnitelmia laajentaa liiketoimintaansa liikennepolttoaineisiin. 
 
Talousarvioaloitteessa esitetystä sähkön minimikulutuksesta perittävien 
maksujen alentamisesta ja hintojen porrastamisesta voidaan todeta, et-
tä vähittäismyyntiin tarvittava sähkö hankitaan vapailta sähkömarkki-
noilta ja myytävän sähkön hinnoittelu tapahtuu markkinaehtoisesti. Hel-
singin Energian sähkön perusmaksukomponentti on ollut varsin alhai-
nen suhteessa moniin merkittäviin muihin sähköyhtiöihin eikä nyky-
tasoisten perushintojen alentamiseen ole mahdollisuuksia eikä liiketoi-
minnallisia perusteita. 
 
Aloitteessa esitetty kuluttajille suuntautuva kaukolämmityksen erikois-
hinnoittelu tarkoittaisi vain yksittäisiä omakotitaloja. Määräävässä 
markkina-asemassa olevan tuotteen hinnoittelussa ei voida eriyttää jo-
tain asiakasryhmää, vaan kaikkia asiakasryhmiä on käsiteltävä tasa-
puolisesti. 
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Aloitteessa esitetty Helsingin Energian säilyttäminen kaupungin liikelai-
toksena tulee tarkasteluun Valtiovarainministeriön asettaman ”Kunnat 
ja kilpailuneutraliteetti” -hankkeen työryhmän esittämien lainsäädäntö-
muutosesitysten edetessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 133
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

82 
VT YRJÖ HAKASEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
MAUNULAN PALVELUISTA 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 58 
Khs 2010-482 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Maunulan uuden liikekeskuksen yhteyteen on suunniteltu tiloja kirjas-
tolle, työväenopistolle ja nuorisotoimelle. Tämä hanke antaa mahdolli-
suuden kehittää alueelle tärkeä kulttuuri-, sivistys- ja nuorisotoiminnan 
keskus, kohtaamispaikka ja asukkaiden ’yhteinen olohuone’. 
 
Maunulan nuorisotalo joutui vuoden 2009 lopussa pois tiloistaan, joissa 
oli home- ja sisäilmaongelmia. Se toimii nyt Asukastalo Saunabaarilla 
vain kahtena iltana. Nuorisotalolle mahdollisesti syksyllä saatavat kou-
lun entiset hammashoitolan tilat ovat vain tilapäinen ’hätäratkaisu’. Li-
säksi ruotsinkielinen päiväkoti Stigen on sijoitettu tilapäisesti ’paviljon-
kiin’. 
 
Asukastalo Saunabaarin tilat eivät riitä asukkaiden ja järjestöjen tarpei-
siin. Kun Saunabaari siirtyi vanhustenpalvelun vastuualueelta aikuis-
palvelujen vastuualueelle, vähenivät Saunabaarin henkilöstöresurssit. 
Asukastalolla ei ole riittäviä resursseja tukea talolla tapahtuvaa eläke-
läisten ja muuta harrastustoimintaa, jolla on tärkeä merkitys ennaltaeh-
käisevän ja monikulttuurisen toiminnan kannalta. Resursseja tarvitaan 
myös Asukastalo Saunabaarin ja Maunulan mediapajan yhteistyön ke-
hittämiseksi. 
 
Maunulaan keskustasta tuleva bussi 62 ei kulje iltaisin eikä viikonlop-
puisin. Tämän takia Pakilaan menevä bussi 66 joutuu kiertämään van-
han Maunulan kautta. 
 
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että 
 
a talousarvioon 2011, taloussuunnitelmaan 2011–2013 ja in-

vestointiohjelmaan 2011–2015 varataan 9 miljoonaa euroa 
Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen tilojen 
suunnitteluun ja rakentamiseen niin, että rakentaminen 
voidaan aloittaa vuonna 2011. Tilojen valmistuessa tarvi-
taan taloussuunnitelman raamiin kirjaston, työväenopiston 
ja nuorisotoimen toimintamenoihin lisää vuosittain yhteen-
sä 375 000 euroa. 

b talousarviossa 2011 ja -suunnitelmassa 2011–2013 osoite-
taan 50 000 euroa Asukastalo Saunabaarille henkilöstö-
resurssien lisäämiseen, harrastustoiminnan ohjaamiseen 
ja yhteistyöhön Maunulan mediapajan kanssa. 
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c talousarvioon ja -suunnitelmaan varataan määräraha py-
syvien tilojen saamiseksi päiväkoti Stigenille. 

d kaupungin edustajat toimivat Helsingin seudun liikenne  
-kuntayhtymässä niin, että Maunulan bussilinjan 62 vuoroja 
lisätään iltaisin ja viikonloppuisin. 

 
Aloitteesta on saatu 11.5.2010 nuorisolautakunnan, 26.5.2010 HSL-
kuntayhtymän ja 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat 
liitteinä 116–118. 
 
Khs toteaa, että Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen 
tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu 8,5 milj. investointi-
suunnitelman viimeisille vuosille rakentamisen ajoittuessa vuosille 
2014–2015. Käyttömenojen osalta hallintokuntien taloussuunnitelma-
vuosien 2012–2013 määrärahat tullaan kiristyneen taloustilanteen 
vuoksi päättämään vuosittain talousarvion raamivaiheessa. 
 
Vuoden 2010 alusta Saunabaari on toiminut aikuisten palvelujen vas-
tuualueen alaisena asukastalona. Saunabaarissa järjestetään päivisin 
mm. erilaisia kursseja ja kerhoja. Iltaisin Saunabaari palvelee Maunu-
lan asukkaiden ja järjestöjen omaehtoista toimintaa. Saunabaarissa on 
mm. ompelimo ja kutomo, lehtinurkkaus, kahvila sekä asiakasneuvon-
tapalvelu. Saunabaarin toiminta ei ole muuttunut. Asukastalo palvelee 
alueensa koko aikuisväestöä. Saunabaarin nykyisillä resursseilla pysty-
tään turvaamaan edelleen varsin laadukkaat palvelut alueen asukkai-
den ja järjestöjen tarpeisiin. 
 
Ruotsinkielinen päiväkoti Stigen palvelee Maunulan lapsiperheitä ja on 
toiminut paviljonkipäiväkotitiloissa Maunulan ala-asteen kouluraken-
nuksen pihalla tammikuusta 2009 alkaen. Paviljonkipäiväkodin tilat ovat 
päivähoitotoiminnalle suunnitellut ja sijainti on mahdollistanut läheisen 
yhteistyön Maunulan koulurakennuksessa sijaitsevien eri toimijoiden 
kanssa. Paviljonkipäiväkodin vuokra-aikaa on suunniteltu pidennettä-
väksi viidellä vuodella. Pysyvän päiväkodin lopullisen paikan määritte-
levät yhteistyössä kaavoittaja, sosiaalivirasto, kiinteistöviraston tilakes-
kus sekä opetusvirasto, koska suunnitteilla on ruotsinkielisen päivähoi-
don siirtyminen opetusvirastoon vuoden 2011 alusta. 
 
Vanhasta Maunulasta on monipuoliset yhteydet eri puolille Helsinkiä. 
Kaikki bussilinjat on saavutettavissa voimassa olevien suunnitteluohjei-
den mukaisilla kävelyetäisyyksillä. Suunnitteluohjeiden mukaiset ruuh-
ka- ja päiväliikenteen kävelyetäisyydet saavutetaan ns. vanhassa Mau-
nulassa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Suurelta osin kävelyetäisyydet 
ovat huomattavasti lyhyemmät. Tältä osin ei ole välttämätöntä muuttaa 
alueen linjastoa tai lähtömääriä. Linjan 62 kuormituksen alhaisuus ei 
myöskään anna aihetta lähtöjen lisäykseen. Lisäksi taloudellisten reu-
naehtojen ollessa tiukat, ei edellytyksiä valtuustoaloitteessa esitetylle 
liikennetarjonnan parantamiselle ole.  
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 136
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

83 
VT YRJÖ HAKASEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
TERVEYSPALVELUISTA  
 
Kvsto 3.3.2010, asia 59 
Khs 2010-483 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Terveyden eriarvoistumisen ehkäisemiseksi ja hoitotakuun toteuttami-
seksi Helsingissä pitää varmistaa perusterveydenhuollon, hammas-
hoidon ja mielenterveystyön palvelujen järjestäminen pääsääntöisesti 
kaupungin omana toimintana ja lähipalveluna. 
 
Tämä edellyttää sitä, että terveysasema-, hammashoitola- ja mielenter-
veystoimipisteverkkoa ei enää karsita vaan vahvistetaan palvelujen 
alueellista kattavuutta ja saatavuutta asukkaiden tarpeiden mukaisesti. 
Myöskään pitkäaikaissairaalan hoitopaikkoja ei enää vähennetä talous-
suunnittelukaudella. 
 
Hoitotakuun toteuttamiseksi lisätään terveyskeskuksen raamiin 15 mil-
joonaa euroa kullekin vuodelle 2011–2013 seuraavasti: 
 
a terveysasemille ensivastaanoton varmistamiseksi, omalää-

kärin ensiarvion jonojen lyhentämiseksi ja lääkäreiden vas-
tuuväestöjen pienentämiseksi (henkilöstön lisäämiseen 3 
miljoonaa euroa)  

b hammashoidon ja psykiatrian hoitoaikojen enimmäisaiko-
jen, hyvän laadun ja asiakaspalvelun turvaamiseksi – hen-
kilökuntaa lisätään ja hoito toteutetaan terveyskeskuksen 
omana toimintana (3 miljoonaa euroa)  

c HUS:n palvelujen ja kaupungin oman erikoissairaanhoidon 
resurssien lisäämiseen hoitotakuun velvoitteiden toteutta-
miseksi HUS:n ja kaupungin omana toimintana; yhteis-
päivystykseen järjestämiseen ja varmistamiseen (yhteensä 
3 miljoonaa euroa)  

d kotisairaanhoidon henkilöstön lisäämiseksi – erityisesti 
monipuolisen kuntoutuksen vahvistamiseksi sekä ehkäise-
vän työotteen varmistamiseksi ja kotilääkäritoiminnan laa-
jentamiseen (yhteensä 4 miljoonaa euroa) 

e päihde- ja mielenterveyspalvelujen puutteiden korjaami-
seen; huumehoidot, lasten ja nuorten psykiatriset tutki-
mukset ja hoidot (yhteensä 2 miljoonaa euroa) 

 
Lisäksi päätetään, että kaupunki ei kilpailuta yhtään terveysasemaa ja 
että ostopalvelujen lisäämisen sijasta kehitetään kaupungin omaa toi-
mintaa, joka tulee edullisemmaksi ja mahdollistaa hoito- ja palveluko-
konaisuuksien yhtenäisen ja pitkäjänteisen kehittämisen. 
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Tulevat terveydenhuoltolain velvoitteet tulee ottaa huomioon talous-
suunnittelukaudella 2011–2013.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan ja 1.6.2010 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 119 ja 120. 
 
Khs toteaa, että terveyskeskuksen toiminnassa keskitytään vuosina 
2011–2013 seuraaviin strategisiin painotuksiin: 
– Edistetään helsinkiläisten terveyttä ja kavennetaan väestö-

ryhmien välisiä terveyseroja 
– Turvataan hoitoon pääsy ja palvelun laatu 
– Varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö sekä huolehdi-

taan henkilöstön työhyvinvoinnista 
– Lisätään tuottavuutta ja jatketaan palvelujen hallittua 

rakennemuutosta strategisten kumppaneiden kanssa. 
 
Tavoitteena on järjestää palvelut asiakaslähtöisesti tarpeen mukaisina, 
laadukkaasti, tehokkaasti ja joustavasti. Palvelujen eri tuotantovaih-
toehtoja käytetään monipuolisesti. Väestön tasa-arvo terveysasema- ja 
hammashuoltopalveluissa varmistetaan valinnanvapautta lisäämällä 
sekä kehittämällä palveluverkkoa väestön terveystarpeet huomioon ot-
taen. Potilaan yhteydensaanti terveyskeskukseen ja hoitoon pääsy to-
teutetaan lain edellyttämissä aikarajoissa. Kansallisen mielenterveys- 
ja päihdesuunnitelman (Mieli 2009) pohjalta toteutetaan yhdessä sosi-
aaliviraston kanssa täytäntöönpano-ohjelma em. kansallisen suunni-
telman edellyttämistä toimista päihdehuollossa ja mielenterveystyössä. 
Perusterveydenhuollossa tullaan tarjoamaan enemmän mahdollisuuk-
sia päihde- ja mielenterveyspotilaiden arviointiin ja hoitoon KASTE-
hankkeen rahoituksen turvin. 
 
Kaupungin strategiaohjelman mukaisesti selvitetään yhden terveys-
asemayksikön avosairaanhoidon siirtämistä kilpailutuksen piiriin. Työ-
ryhmän selvitys kilpailutuksen edellytyksistä on käsitelty kaupunginhal-
lituksessa 10.5.2010 ja selvitys on lausuntokierroksella. Sähköistä asi-
ointia kehitetään siten, että hoidon saatavuus parantuu. Myös terveys-
asemilla käyttöön otettava työparimalli ja siihen liittyvä listautumismalli 
parantavat hoidon saatavuutta. 
 
Terveydenhuoltolaki tulee voimaan 1.5.2011 alkaen vaiheittain. Lain 
velvoitteet otetaan huomioon taloussuunnittelukaudella 2011–2013. 
 
Edellä todetun mukaisesti kaikkiin aloitteessa esitettyihin haasteisiin 
tullaan vastaamaan strategian mukaisesti talousarvion mahdollistamis-
sa puitteissa toimintaympäristöstä nousevat haasteet huomioiden. 
 
Vanhuspalvelujen rakenneuudistusta jatketaan tavoitteena tarpeenmu-
kainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja kotihoidon vahvistami-



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 138
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A  
   
 18.10.2010 
 
 

 

nen sekä laitospainotteisuuden vähentäminen. Talousarviossa on va-
rauduttu kotihoidon määrärahojen lisäämiseen, muilta osin talousarvio 
ei sisällä lisämäärärahaa aloitteessa mainittuihin tarkoituksiin. Hallinto-
kunnat tarkentavat määrärahojensa kohdentumisen tulosbudjettien ja 
käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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84 
VT YRJÖ HAKASEN JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
SOSIAALIVIRASTON MÄÄRÄRAHOJEN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 3.3.2010, asia 60 
Khs 2010-484 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Edelleen jatkuva taloustaantuma korostaa helsinkiläisten sosiaalisen 
arkiturvallisuuden ja peruspalvelujen turvaamisen tarvetta ja syrjäyty-
misen ehkäisemistä varmistamalla perustuslain 19 §:n mukaisen toi-
meentulon ja lakisääteisten palvelujen riittävät, asukkaiden tarpeita 
vastaavat määrärahat vuodelle 2011 ja vuosille 2012–2013. Tästä syy-
tä esitämme, että lisätään sosiaaliviraston määrärahoja vuoden 2011 
talousarvioon ja vuosien 2012–2013 taloussuunnitelman pohjaan: 
 
a lasten päivähoitoon kaupungin omana toimintana (lähipäi-

väkodit), ryhmäkoon pienentämiseksi, korkean laadun tur-
vaamiseksi ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi (myös 
sijaiset) 5 miljoonaa euroa 

b lapsiperheiden palveluihin ehkäisevän työn, varhaisen tuen 
ja lastensuojelun sosiaalityön lisäämiseen lasten ja nuorten 
hyvinvointiohjelman toteuttamiseksi 10 miljoonaa euroa 

c työttömyyden kasvaessa toimeentulotuen, erityisesti har-
kinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaali-
sen muutostyön sekä nuorten työllistämisen lisäämiseksi 
10 miljoonaa euroa 

d päihdehuollon varhaiseen puuttumiseen ja perhekuntou-
tukseen sekä hoitotakuulain edellyttämiin kuntoutus-, hoito- 
ja terapiapalveluihin 6 miljoonaa euroa 

e vanhusten sosiaalityön, asumispalvelujen, ehkäisevien ko-
tikäyntien, kuntoutuspalvelujen ja vanhainkotihoidon lisää-
miseksi kaupungin omana toimintana sekä omaishoidon li-
säämiseksi 10 miljoonaa euroa 

 
Lisäksi esitämme, että sosiaaliviraston palvelustrategian mukaisesti 
turvataan asukaslähtöiset palvelut pääsääntöisesti kaupungin omana 
toimintana siten, että ehkäisevää työotetta ja varhaista puuttumista lisä-
tään. Samalla määritellään selkeät palvelulupaukset ja nopeat määrä-
ajat (päivähoitopaikan saaminen, lastensuojelun arviointi, toimeentulo-
tuen käsittely, ikäihmisten palveluntarpeen kartoitus ja hoitotakuuajat 
muun muassa perheneuvolassa ja päihdehuollossa) sekä rakennetaan 
toimiva palautejärjestelmä. Palvelusetelijärjestelmän laajentamisen si-
jaan lisätään syrjäytyneiden ja yksinäisten helsinkiläisten palveluja ot-
taen huomioon lainsäädännön velvoitteet.” 
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Aloitteesta on saatu 25.5.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 121. 
 
Khs toteaa, että sosiaalitoimen menot talousarviossa 2011 ovat 68,7 
milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2010 talousarviossa, kun huomioi-
daan ruotsinkielisen päivähoidon siirron n. 21,7 milj. euroa opetusviras-
toon vaikutus vuodelle 2010. Lisäykset kohdentuvat lasten päivähoi-
toon, lapsiperheiden palveluihin ja aikuistenpalveluihin. Aloitteessa esi-
tetyt ehkäisevän työotteen ja varhaisen puuttumisen lisääminen, sel-
keiden palvelulupausten ja nopeiden määräaikojen määrittelyt sisälty-
vät sosiaaliviraston strategisiin painotuksiin ja toimintaa ohjaaviin peri-
aatteisiin. 
 
Sosiaaliviraston asiakaspalautejärjestelmä, nimeltä ASKO, valmistui 
lokakuussa 2009.  
 
Talousarvio ei sisällä lisämäärärahaa aloitteessa mainittuun tarkoituk-
seen. Hallintokunnat tarkentavat määrärahojensa kohdentumisen tu-
losbudjettien ja käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ 6/2010 141  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE  
   
 18.10.2010  
  
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausunnot · Utlåtanden 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































	Ta-aloitemietintö 2011Kvsto
	Ta-aloitemietintö 2011Kansi
	Ta-aloitemietintö 2011
	Ta-aloitemietintö 2011Kansi
	Ta-aloitemietintö 2011Lausunnot
	DOC270910
	DOC270910-001
	DOC270910-002
	DOC270910-003
	DOC270910-004
	DOC270910-005
	DOC270910-006
	DOC270910-007


	18eh10
	18stge10
	Ta-aloitemietintö 2011Kvsto
	Ta-aloitemietintö 2011Kansi
	Ta-aloitemietintö 2011
	Ta-aloitemietintö 2011Kansi
	Ta-aloitemietintö 2011Lausunnot
	DOC270910
	DOC270910-001
	DOC270910-002
	DOC270910-003
	DOC270910-004
	DOC270910-005
	DOC270910-006
	DOC270910-007



