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Valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite lastensuojelun perhehoidon palkkioiden nostamisesta Helsingissä naapurikaupunkien
tasolle
HEL 2021-000709 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että lastensuojelun perhehoidon palkkioihin ja kulukorvauksiin tehdään vuoden 2022 alusta korotukset, jotka
huomioivat Helsingin korkeammat elinkustannukset ja nostavat palkkiot
naapurikaupunkien tasolle.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että aloitteessa esitetyt lastensuojelun kulukorvauksien ja hoitopalkkioiden korotukset on toteutettu vuoden 2021 alussa.
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksellä korotettiin
1.1.2021 alkaen perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia sekä muutettiin lasten ikäryhmäjakoa ja poistettiin erillisinä maksetut kustannusten korvaukset. Espoon ja Vantaan kulukorvausten maksurakenteet
vastaavat pääosin Helsingin perhehoidon kulukorvauksia ja korvauksien taso on kaupunkien välillä suunnilleen sama.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 194
HEL 2021-000709 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Ville Jalovaaran ja sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
"Aloitteessa esitetään, että talousarviossa varataan rahoitus tehdä perhehoidon palkkioihin ja kulukorvauksiin vuoden 2022 alusta korotukset,
jotka huomioivat Helsingin korkeammat elinkustannukset ja nostavat
palkkiot naapurikaupunkien tasolle. Elinkustannusten lisäksi korotusta
puoltaa perhehoitajien pula Helsingissä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan
vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaisesti osana vastuullista taloudenpitoa ja siihen liittyen palvelutuotannon ohjauksen ja hallinnan kehittämistoimenpiteitä jatketaan lastensuojelun tuottavuuden parantamista muun muassa parantamalla oman perhehoidon saatavuutta ja
lisäämällä omaa laitoshoitoa. Helsingin lastensuojelun perhehoidossa
toteutettiin vuoden 2021 alussa korotukset sekä perhehoidon kulukorvauksiin että hoitopalkkioihin. Aloitteessa esitetyt korotukset on jo siten
toteutettu.
Perhehoitajan kulukorvaukset
Lastensuojelun perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia korotettiin
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksellä 1.1.2021 alkaen (11.12.2020 § 214). Samalla muutettiin lasten ikäryhmäjakoa ja
poistettiin erillisinä maksetut kustannusten korvaukset.
Perhehoitajille 1.1.2021 alkaen maksettava kuukausittainen, lapsikohtainen ja ikäryhmän mukainen kulukorvaus kattaa lapsen hoidosta aiheutuvat kulut ja lapsen harrastuskulut. Näiden lisäksi sosiaalityöntekijän edellyttämistä matkoista aiheutuvat kilometrikorvaukset maksetaan
perhehoitajille erillisen laskutuksen perusteella. Perhehoitajalle maksetaan myös korvaus sellaisista lapsen tai nuoren terapiasta, terveydenhuollosta ja opinnoista aiheutuvista erityisistä kustannuksista, joita
muun lainsäädännön nojalla ei korvata ja joiden ei voida katsoa sisältyvän kulukorvaukseen. Kulukorvausten lisäksi perhehoitaja saa Kansaneläkelaitokselta alle 17-vuotiaasta lapsesta lapsilisän ja mahdollisesta
vammaistuesta hänelle maksetaan 60 prosenttia. Loput vammaistuesta
peritään lapsen itsenäistymisvaroihin. Kulukorvauksia koskeva muutos
toteutettiin tulosbudjetin määrärahojen puitteissa.
Helsingin lastensuojelun perhehoitajille maksetaan vuonna 2021 kulukorvausta lapsen ikäryhmän mukaan 537,60–766,78 euroa. Espoon
lastensuojelun perhehoidossa kulukorvauksia maksetaan 529,93–
726,48 euroa ja Vantaalla 530,13–710,32 euroa. Sekä Espoossa että
Vantaalla kulukorvausten maksurakenteet ovat pääosin vastaavat kuin
Helsingin perhehoidon kulukorvauksissa.
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Perhehoitajan hoitopalkkiot
Lastensuojelun perhehoidon hoitopalkkioita korotettiin sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksellä 1.3.2021 alkaen (28.2.2021
§ 33). Päätöksellä korotettiin päätoimisesti kotona 3–17-vuotiaita sijoitettuja lapsia hoitaville perhehoitajille kahden ensimmäisen sijoitusvuoden jälkeen maksettava hoitopalkkio 1167,49 eurosta 1301,48 euroon
kuukaudessa 1.3.2021 alkaen. Hoitopalkkion korotuksella Helsingin
päätoimisille 3–17-vuotiaita hoitaville perhehoitajille maksettavissa hoitopalkkioissa saavutettiin sama suuruusluokka Espoon (1387,18 euroa)
ja Vantaan (1371,08 euroa) kanssa.
Kustannusvaikutukset
Hoitopalkkioiden korotusten kustannusvaikutus vuonna 2021 on yhteensä noin 1,43 miljoonaa euroa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Helsingin perhehoidon hoitopalkkioiden ja kulukorvausten euromäärien
tarkistamisella tasattiin palkkioiden erot Espoon ja Vantaan palkkioihin.
Näillä päätöksillä toivotaan saavan lisää perhehoitajia Helsinkiin. Perhehoito on lasten sijaishuollon ensisijainen sijoitusmuoto lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi."
Esittelijä

Lisätiedot
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439
saila.nummikoski(a)hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777
marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 20.01.2021

Talousarvioaloite

Lastensuojelun perhehoidon palkkiot Helsingissä naapurikaupunkien tasolle

Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ovat Helsingissä jääneet merkittävästi jälkeen naapurikaupungeista Espoosta ja Vantaasta. Vaikka asumisen ja elämisen hinta pääkaupungissa on niitä korkeampi,
Helsingin palkkiot ovat kuukaudessa useita satoja euroja pienemmät. Ehdotan talousarvioaloitteella,
että palkkioihin ja kulukorvauksiin tehdään vuoden 2022 alusta korotukset, jotka huomioivat Helsingin
korkeammat elinkustannukset ja nostavat palkkiot naapurikaupunkien tasolle. Korkeampien elinkustannusten ohella korotusta puoltaa se, että perhehoitajista on Helsingissä merkittävä puute ja perheitä
on vaikea löytää. Perhehoito on lakisääteisesti määrätty ensisijaiseksi sijaishuoltomuodoksi, joten
paikkoja täytyy olla tarjota.

Helsingissä 20.01.2021
Jalovaara Ville
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Ulla-Maija Urhon ja 4 muun valtuutetun talousarvioaloite
määrärahan varaamiseksi kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden
puistoon.
HEL 2020-008029 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään määrärahaa kuplahallille Ruukinlahden puistoon.
Aloitteesta on saatu 21.9.2021 kaupunkiympäristölautakunnan ja
7.9.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus viittaa toimialojen lausuntoihin ja toteaa, että Ruukinlahdenpuistoon valmistellaan asemakaavaa, joka mahdollistaa kuplahallin sijoittumisen alueelle. Kuplahallin paikka on suunniteltu sijoittuvan puiston länsiosaan, jonka kunnostus on talousarviossa ajoitettu
vuodelle 2023 asemakaavan muutoksen tultua voimaan. Kuplahallin
toteuttaa urheiluseura, joten kaupunki ei ole varannut talousarviossa
määrärahoja sen toteuttamiseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 471
HEL 2020-008029 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
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Asemakaavaa kuplahallin mahdollistamiseksi Ruukinlahdenpuistoon
valmistellaan. Asemakaavan valmistuttua on mahdollista sijoittaa kuplahalli liikuntaa varteen asemakaavoitetulle viheralueelle.
Puiston itäosan kunnostus, johon sisältyy koira-aitauksen rakentaminen, toteutetaan talousarvion mukaan vuosien 2021-2023 aikana. Kuplahalli sijoittuu puiston länsiosaan, jonka kunnostus on talousarviossa
ajoitettu vuodelle 2023 asemakaavan muutoksen tultua voimaan.
Kuplahallin toteuttaa urheiluseura, joten kaupunki ei ole varannut talousarviossa varoja sen hankkimiseen, rakentamiseen tai vuosittain
toistuvaan pystyttämiseen ja purkamiseen.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 310 26093
paula.hurme(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 112
HEL 2020-008029 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla kaupungin oman kuplahallin
hankkimista ja pystyttämistä Ruukinlahden puistoon vuonna 2021, eikä
esitä investointia varten määrärahoja vuoden 2022 talousarvioon.
Helsingissä on tällä hetkellä 76 tekonurmikenttää tai -aluetta (ks. liite).
Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapalloseurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa niiden energiankulutuksen sekä talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Kaupungilla on kaksi omaa täysimittaista kiinteää jalkapallohallia (Tali ja
Myllypuro). Jalkapalloseuroilla on yhdeksän erikokoista ylipainehallia,
jotka pääosin puretaan kesäajaksi (ks. liite).
Seurojen tekonurmet ja ylipainehallit on muutamaa lukuun ottamatta
rakennettu liikuntapalvelukokonaisuudelta vuokratuille kentille. Näissä
seura on toteuttanut kustannuksellaan sekä tarvittavan tekonurmen
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että ylipainehallien osalta tarvittavat rakennelmat ja varsinaisen hallin.
Jätkäsaaren uudessa liikuntapuistossa kaupunki suoritti maanrakennustyöt ja Pallo-Pojat Juniorit/ PPJ Jalkapallohalli Oy edellä mainitulla
tavalla varsinaisen kentän ja ylipainehallin.
Ruukinlahden lisäksi ylipainehallihankkeita on tällä hetkellä vireillä ainakin Kumpulanlaaksossa (Käpylän Pallo/Käpylän Nurmikenttä Oy, valmistuu syksyllä 2021), Vuosaaren liikuntapuistossa (FC Viikingit/ Vuosaaren Jalkapallohalli Oy) ja Laajasalon liikunta-puistossa (Laajasalon
Palloseura LPS/ Laajasalon Jalkapallonurmi Oy).
Kaupunginhallituksessa käsittelyssä olevassa puistojen ja liikunta-alueiden investointiraamissa ko. määräraha on 10 000 000 euroa. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan ylipainehallit tulisikin nykyisessä resurssitilanteessa ja seurojen tasa-arvoisen käsittelyn näkökulmasta rahoittaa aikaisempaan tapaan eli muiden toimijoiden kuin
kaupungin toimesta.
Liikuntapalvelukokonaisuus kannattaa kuitenkin periaatteellisesti kuplahallin sijoittamista Lauttasaareen, kuten se teki 10.3.2020 antamassaan lausunnossa valtuutettu Nygårdin valtuusaloitteeseen. Hankkeen
edistämiseksi kaupungin asemakaavoituksella on parhaillaan käsittelyssä muutosehdotus, joka mahdollistaisi kuplahallin pystyttämisen
Ruukinlahdenpuistoon. Suunnitellun aikataulun mukaan uuden asemakaavan olisi tarkoitus tulla voimaan huhti-toukokuussa 2022. Asemakaavaehdotukseen kohdistuvat mahdolliset valitukset siirtäisivät uuden
asemakaavan voimaantuloa.
Uuden asemakaavaehdotuksen hyväksymisen jälkeen Ruukinlahdenpuiston kuplahallille suunnitellulla alueella tulee suorittaa maanrakennus- ja kunnostustöitä, jotta hallin pystyttäminen on mahdollista ja turvallista. Näiden töiden ajoittamisessa tulee huomioida puiston muut
kunnostustyöt, joihin kuuluvat puiston itäosassa koirapuiston, ja siihen
liittyvien reitistöjen sekä hulevesialtaiden toteuttaminen. Kaupunkiympäristön toimiala on ajoittanut viimeksi mainitut työt vuosille 2022 ja
2023. Edellä mainituista syistä johtuen kuplahallin pystyttäminen on
ajankohtaista aikaisintaan loppuvuodesta 2022.
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342
kimmo.isotalo(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 17.06.2020

Talousarvioaloite

Kuplahalli Lauttasaaren Ruukinlahden puistoon

Ehdotan että vuoden 2021 budjettiin varataan rahat Kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon.

Helsingissä 17.06.2020
Urho Ulla-Marja
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 4 allekirjoitusta)

.

Strandén Juhani

Raatikainen Mika

Saxberg Mirita

Hyttinen Nuutti
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Valtuutettu Sami Muttilaisen ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite ohjelmantuottamiseksi Espan puistoon
HEL 2020-009752 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään määrärahaa monipuolisen ja laadukkaan ilmaisen kulttuuriohjelman toteuttamiseksi kesäkaudella Espan
lavalle.
Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon viitaten, että Savoy-teatteri on yksi Helsingin kaupungin kulttuuripalveluiden kahdeksasta kulttuurikeskuksesta ja Espan lava liitettiin
osaksi Savoy-teatterin organisaation toimintaa vuonna 1987. Päätökset
Espan lavaan kunakin vuonna kohdistettavasta määrärahasta ja sen
muusta resursoinnista tehdään kulttuurikeskukset-palvelun raamissa ja
talouden- ja toiminnansuunnittelussa.
Savoy-teatterin, mukaan lukien Espan lava, pitkäjänteistä kehittämistä
ja resursointia voidaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tarkastella
myös osana Esplanadin puiston kehittämistä ja Keskustavision edistämistä, Helsingin taide- ja kulttuurivisiota sekä käynnissä olevaa palvelustrategiatyötä, jossa tarkastellaan tulevaisuuden palveluiden tuottamisen muotoja ja työnjakoa suhteessa muuhun toimijakenttään.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei ole esittänyt talousarvioesityksessään erillistä lisämäärärahaa Espan lavan ilmaisen kulttuuriohjelman
toteuttamiseksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää loppuvuodesta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä määrärahojen tarkemmasta kohdentamisesta.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 147
HEL 2020-009752 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata aloitteen esitystä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kaupunginhallituksen
23.8.2021 päättämän talousarvioraamin sisällä ei ole mahdollista tehdä
aloitteessa mainittua noin 400 000 euron kohdennusta Espan lavan kesäkauden toimintamenoihin.
Savoy-teatteri on yksi Helsingin kaupungin kulttuuripalveluiden kahdeksasta kulttuurikeskuksesta (Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo,
Maunula-talo, Stoa, Savoy-teatteri ja Vuotalo) ja se kuuluu kulttuurikeskukset-palveluun. Espan lava liitettiin osaksi Savoy-teatterin organisaation toimintaa vuonna 1987 ja päätökset Espan lavaan kunakin vuonna
kohdistettavasta määrärahasta ja sen muusta resursoinnista tehdään
kulttuurikeskukset-palvelun raamissa ja talouden- ja toiminnansuunnittelussa.
Aloite nähdään kuitenkin hyvänä syötteenä tarkastella Savoy-teatterin,
mukaan lukien Espan lava, potentiaalia, toimintamallia ja sen pitkäjänteistä kehittämistä ja resursointia kokonaisuudessaan eri näkökulmista:
-

Helsingin taide- ja kulttuurivisio 2030 kannustaa selvittämään kaupungin taidelaitosten vaihtoehtoisia organisaatiomalleja: tarkastelemaan taidelaitosten roolia, hallinnollista muotoa ja ohjausta osana
kaupunkikonsernia ja kaupungin kulttuurielämän kokonaisuutta.

-

Toimialalla käynnissä olevassa palvelustrategiatyössä tarkastellaan
tulevaisuuden palveluiden tuottamisen muotoja ja niiden tuottamisen työnjakoa suhteessa muuhun toimijakenttään. 2018 on myös
tehty selvitys (Savoy-teatteri 4.0) Savoy-teatterin hallinto- ja talousmallista sekä toiminnasta osakeyhtiömuotoisena.

-

Savoy-teatterin ja Espan lavan toimintaympäristöä kehitetään mm.
Esplanadin puiston kehittäminen, Keskustavision edistäminen ja keskustan vetovoiman ja houkuttelevuuden vahvistaminen.

Savoy-teatterissa järjestetään vuosittain noin 150–200 tapahtumaa ja
Espan lavalla 150–180 tapahtumaa. Savoy-teatterin toiminnan kehitys
on ollut vahvaa ja omarahoitusaste on poikkeuksellisen korkea: vuonna
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2019 Savoy-teatteri kattoi menoistaan yli 50 % (tilavuokra- ja lipputulot,
yrityskumppanuudet, avustukset), mikä mahdollistaa monipuolisen,
kansainvälisen ja laadukkaan sisältötarjonnan. Vahvan omarahoitusosuuden, Savoy-teatterin vakihenkilökunnan ja kustannustehokkaan
kausihenkilökunnan (korkeakouluharjoittelijat, kesätyöläiset ja työllistettävät) turvin Savoy-teatterin toiminnan osa eli Espan lavan ohjelma on
ollut mahdollista tarjota kaupunkilaisille ja matkailijoille maksuttomana,
samalla on tarjottu esiintymismahdollisuuksia ammattilaisille ja harrastajille. Nykymuotoisen Espan lavan konsepti suhteessa sen resursointiin ei kuitenkaan ole pitkäjänteisesti kestävällä pohjalla: toiminnan laajuutta, resursointia ja organisointia on syytä tarkastella kriittisesti.
Helsingin kaupungin omistama ja ylläpitämä Espan lava on yli satavuotias esiintymispaikka keskellä Helsingin vanhaa keskustaa, Esplanadin
puistossa. Sijaintinsa, tunnettuutensa, vakiintuneisuutensa sekä saavutettavuutensa vuoksi Espan lavalla on erityinen rooli Helsingin kulttuurikentässä – ja kesässä.
07.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Päivi Loponen-Kyrönseppä, johtaja (Savoy-teatteri), puhelin: 050 5338386
paivi.loponen(a)hel.fi
Paiju Tyrväinen, projektipäällikkö, Kulttuuripalvelut, puhelin: 050 5930951
paiju.tyrvainen(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 26.08.2020

Talousarvioaloite

TALOUSARVIOALOITE OHJELMAN TUOTTAMISESTA ESPAN PUISTOON

Espan lava on Esplanadin puistossa sijaitseva kesäestradi. Kesälavan ilmaiset konsertit keräävät
yleisöönsä niin paikalliset kuin turistit. Kymmenissä konserteissa lavalla nähdään nuoria ammattimuusikoita ja konkaritaiteilijoita meiltä ja muualta. Lava palvelee Helsinkiläisten lisäksi keskeisen sijainnin
myös turisteja. Esitykset jatkuvat toukokuusta aina alkusyksyyn saakka.
Mikäli halutaan taata hyvä tasoinen illanvietto ja arvostaa jossain määrin lavalla esiintyviä taitelijoita
pitää sille määrittää sopivat resurssit. Lavalle tulee budjetoida erillinen määraraha niin, että sinne voidaan toteuttaa monipuolista ja laadukasta ohjelmaa.
Esitän Espan lavalle 401 303, 63 euroa kesäkauden toimintamenoihin.
Laskelmassa on huomioitu esiintymispalkkiot lähdeveroineen, päivärahat, majoitukset, taksimatkat,
tekniikka, henkilökunta, takahuonetarjoilut, taksnimatkat, markkinointi, lavan vuokra, sähköt , sekä
muut välttämättömät menot.

Helsingissä 26.08.2020
Muttilainen Sami
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 2 allekirjoitusta)

Said Ahmed Suldaan
.

Haglund Mia
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Valtuutettu Abdirahim Husu Husseinin ja kolmen muun valtuutetun
talousarvioaloite uussuomalaisten huomioon ottamiseksi
HEL 2020-011673 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään 50 000 euron määrärahan lisäämistä
talousarvioon taimipuiden istuttamiseksi Suomen kansalaisuuden saaneiden henkilön huomioimiseksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuonna 2019 Suomen kansalaisuuden
sai Helsingissä 2 293 ulkomaalaista. Vuosien 2000–2019 aikana Suomen kansalaisuus on myönnetty Helsingissä noin 30 000 hengelle. Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto pitää kannatettavana kansalaisuuden saaneiden helsinkiläisten huomioimista, mutta kansalaisuuden saaneiden volyymiin nähden tulee harkittavaksi puuntaimien istuttamisen tarkoituksenmukaisuus. On epätodennäköistä, että Helsingissä
olisi mahdollista rakentaa kaikista puuntaimista yhtenäistä maisemakokonaisuutta.
Helsinki on huomioinut kansalaisuuden saaneita helsinkiläisiä järjestämällä kansalaisuusjuhlia, viimeksi vuonna 2019. Kulttuurikeskus Caisan järjestämä ja pormestarin isännöimä juhla järjestetään tänä syksynä 2021 kansalaisuuden vuosina 2019 ja 2020 saaneille helsinkiläisille. Kansalaisuusjuhlakäytäntö on siten jäämässä pysyväksi. Kansalaisuusjuhla on kunnianosoitus, jossa kansalaisuuden saaneita voidaan
huomioida henkilökohtaisesti. Elinkeino-osaston näkee, että aloitteessa
ehdotetun puuntaimien istuttamisen sijaan on tarkoituksenmukaisempaa kehittää kansalaisuusjuhlien konseptia kansalaisuuden saaneiden
huomioimiseksi.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 21.10.2020

Talousarvioaloite

uussuomalaisten huomion ottaminen

Suomessa ja erityisesti Helsingissä Suomen kansalaisuuden saa useamman sataa ellei tuhatta ihmistä. Näille uusille suomalaisille annetaan mahdollisuus olla osa tätä yhteiskuntaa viranomaisasiakirjalla. Me helsinkiläiset voimme tehdä kaikkemme, että uudet tulijat kokisivat itsensä osaksi yhteiskuntaa
esimerkiksi istuttamalla taimipuu jokaiselle. Tämä olisi hyvä ele, joka symbolisoisi juurtumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Esitämme, että kaupunki varaa noin 50,000€ budjetistaan mahdollistamaan tämän toteuttamisen.

Helsingissä 21.10.2020
Hussein Abdirahim Husu
Jäsen
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 3 allekirjoitusta)

Korkkula Vesa
Järvinen Jukka
.

Vepsä Sinikka
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Valtuutettu Juhani Strandénin ja 5 muun talousarvioaloite lisärahoituksesta Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle
HEL 2020-012178 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry:lle lisärahoitusta 41 000 euroa.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyön vuosittain saama
sosiaali- ja terveystoimialan järjestöavustus nähdään riittävänä. Yhteistyön jatkuminen Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyön ja muiden
ruoka-aputoimijoiden kanssa on tärkeää. Ruoka-aputoimintaa kehitetään yhdessä ruoka-aputoimijoiden kanssa ja ruoka-apua tulee olla
saatavilla monipuolisesti, kattavasti ja sujuvasti sitä tarvitseville eri puolilla Helsinkiä.
Kaupunginhallitus edellytti vuonna 2018 ruoka-aputoiminnan toiminnan
kehittämisellä tähdätään sujuvuuden parantamiseen, avun verkostojen
laajentamiseen sekä palveluohjauksen lisäämiseen julkisten palvelujen
pariin.
Helsingin kaupunki pitää yllä yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän
kanssa hävikkiruokaterminaalin toiminataa ja terminaalista toimitetaan
hävikkiruokaa erityisesti pienille ja keskisuurille ruoka-aputoimijoille.
Hävikkiruokaterminaalin kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä hävikkiruoan logistiikan osalta.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi
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Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Juhani Stradénin ja 5 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
”Aloitteessa esitetään Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry:lle lisärahan tarvetta 41 000 euroa logistiikkakeskuksen varustamista varten,
jotta ruokalahjoituksia voitaisiin vastaanottaa lisää.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ruoka-aputoiminnan kehittämistä jatketaan yhdessä ruoka-aputoimijoiden kanssa vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman mukaisesti osallisuutta ja ihmisten toimijuutta vahvistaen. Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on, että ruoka-apua on keskittämisen sijaan saatavilla monipuolisesti ja kattavasti eri puolilla Helsinkiä.
Kaupunginhallitus on vuonna 2018 edellyttänyt, että ruoka-aputoiminnan jatkosuunnittelussa varmistetaan, että ruoka-apua on saatavissa
sujuvasti myös niille, jotka eivät halua tunnistautua, osallistua yhteiseen
toimintaan tai aloittaa asiakkuutta muissa palveluissa. Kaupunginhallitus on todennut, että toiminnan kehittämisellä tähdätään sujuvuuden
parantamiseen, avun verkostojen laajentamiseen sekä palveluohjauksen lisäämiseen julkisten palvelujen pariin.
Sosiaali- ja terveystoimialalla on investoitu vuonna 2020 perustettuun
hävikkiruokaterminaaliin, jonka toimintaa ylläpidetään yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa. Hävikkiruokaterminaalin kautta hävikkiruokaa toimitetaan erityisesti pienille ja keskisuurille ruoka-aputoimijoille Helsingin eri alueilla. Ruoka-apua tarvitsevat henkilöt voivat
maantieteellisen kattavuuden myötä saada ruoka-apua oman asuinpaikkansa läheltä.
Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyön toimintaa tuetaan vuosittain sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt järjestöavustusta Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö Pelastakaa Suomen nuoret ry:lle 130 000 euroa vuotta kohti
vuosille 2019, 2020 ja 2021. Avustukset on myönnetty vähävaraisille
kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun tila- ja sähkökuluihin Helsingissä kaupungilta vuokratussa tilassa. Avustuksen edellytyksenä on
ollut, että toimintaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa
käynnistyneessä ruoka-aputoiminnan kehittämishankkeessa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyön toiminnan tukeminen järjestöavustusmäärärahoin nähdään
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riittävänä. Sosiaali- ja terveystoimi ei tue talousarviomäärärahojen lisäämistä talousarvioaloitteessa esitettyihin asioihin. Tärkeänä nähdään
yhteistyön jatkuminen sekä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyön että
muiden ruoka-aputoimijoiden kanssa siten, että ruoka-apu olisi sitä tarvitseville saatavilla sujuvasti ja maantieteellisesti kattavasti. Hävikkiruoan logistiikan osalta on mahdollista tehdä yhteistyötä hävikkiruokaterminaalin kanssa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Ruoka-apu on hyväntekeväisyys- ja avustustoimintaa, jolla tuetaan esimerkiksi pienituloisia eläkeläisiä ja työttömiä. Sosiaali- ja terveystoimi
pitää tärkeänä, että ruoka-apu on monipuolisesti ja kattavasti saatavilla
eri puolilla Helsinkiä."
Käsittely
14.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:
Palautusehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Pyydän asian palautettavaksi valmisteluun ja
lausunnon muutettavaksi siten, että Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry:lle myönnetään lisärahana 41 000 euroa logistiikkakeskuksen varustamista varten. Varat käytettäisiin kylmäkontteihin tavaran säilyttämisen turvaamiseksi, eli lisärahoitus tulisi konkreettisesti ruoka-apua
tarvitsevien hyväksi.
Jäsen Laura Korpisen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Esittelijä

Lisätiedot
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viivi.vaananen(a)hel.fi
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Aloite 04.11.2020

Talousarvioaloite

Lisärahoitus Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle

Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle ry:n lisärahantarve yht. 41000,Tarkoituksena tiloilla on, että he pystyvät ottamaan lisää ruokalahjoituksia esimerkiksi Lidlin logistiikkakeskukselta.
Logistiikkakeskuksen varustaminen Tattarisuolle ja tämänhetkinen lisärahantarve:
-verkkoaita ja liukuportti n. 14000,-2 kpl ilmalämpöpumppuja n. 5000,-kylmähuone n. 10000,-varastohyllyt n. 12000,-

Helsingissä 04.11.2020
Strandén Juhani
Varajäsen
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
(1 + 5 allekirjoitusta)

Turkkila Matias

Hyttinen Nuutti

Raatikainen Mika

Ahlblad Linda

Venemies Mauri
.
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Valtuutettu Sinikka Vepsän talousarvioaloite vähävaraisten iäkkäiden helsinkiläisten taloudellisesta tuesta älylaitteen ja nettiyhteyden
hankintaan
HEL 2020-013655 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuonna 2021 hankittaisiin kokeiluksi 500 tablettia ja nettiyhteys kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ikäihmisille.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ja vanhusneuvoston lausuntoihin viitaten, että hankinnan toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä se kuulu sosiaali- ja terveystoimialan perustehtävään. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tunnistaminen sekä
käytön edellytysten varmistaminen voi olla haastavaa. Hankinnan lisäksi tarvittaisiin opastusta laitteen käyttöön. Internetyhteyden ja laitteen hankinta sisältyvät toimeentulotuen perusosan informaatiokuluihin,
joten laitehankinta onnistuu toimeentulotuen perusosasta, jos asiakkaan luottotiedot ovat kunnossa. Lisäksi asiakkaalle voidaan myöntää
harkinnanvaraista tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kaupunki tarjoaa
kirjastoissa asiakastietokoneita omien asioiden hoitoon. Kotihoidon etäkäyntejä varten asiakas saa tablettitietokoneen ja internetyhteyden.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 189
HEL 2020-013655 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Sinikka Vepsän talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
”Talousarvioaloitteessa todetaan, että digitalisaatio on muuttanut iäkkäiden kuntalaisten arkea ja vaikuttanut paljon palveluiden saatavuuteen. Koronakriisi on osaltaan vauhdittanut digitaalisten palveluiden
käyttöönottoa. Vähävaraisille iäkkäille helsinkiläisille älylaitteen ja yhteyden hankinta saattaa olla taloudellisesti vaikeaa. Talousarvioaloitteessa ehdotetaan, että vuonna 2021 hankitaan kokeiluajaksi 500 älylaitetta ja internetyhteys kaikkein heikoimmassa asemassa oleville
ikäihmisille.
Taustaa
Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelma (2019) kuvaa, miten saavutetaan Helsingin kaupunkistrategian visio maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävästä kaupungista. Ohjelman painopiste on toimenpiteissä ja palveluissa, joihin kaupunkiorganisaatio voi itse suoraan vaikuttaa. Ohjelman kautta rakennetaan digitaalista perustaa ja kyvykkyyksiä.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala on ottanut käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin keväällä 2021 eräissä palveluissa. Kolmas
Apotin käyttöönotto syksyllä 2021 tuo loputkin palvelut osaksi Apottijärjestelmää. Apotin käyttöönoton yhteydessä otetaan käyttöön Apotin
asiakasportaali Maisa. Maisa on sähköisen asioinnin väylä ammattilaisen ja kuntalaisen välillä. Maisassa voi hoitaa omia sosiaali- ja terveydenhuollon asioita missä ja milloin vain, joko älypuhelimessa tai sähköisen Maisa.fi-portaalin kautta. Maisa-asiakasportaalin sosiaalihuollon
toiminnallisuudet laajenevat entisestään Helsingissä syksyllä kolmannen käyttöönoton yhteydessä.
Palvelujärjestelmän toiminta
Kotihoidon asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla, jonka perusteella laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakas maksaa kotihoidon etäkäynneistä saman asiakasmaksun kuin tavallisesta käynnistäkin eli saamansa palvelun keston ja perheensä tulotason mukaan. Etäkäynnin asiakas ei maksa etäkäynnin yhteydessä käytöstä olevasta
tabletti-tietokoneesta tai internetyhteydestä eikä laitteen asennuksesta
asiakasmaksua. Myös vähävaraiset ikäihmiset voivat saada palvelutarpeensa mukaan kotihoidon etäkäyntejä tai muita etäyhteyden avulla
tuotettuja sosiaali- ja terveydenhuollon käyntejä. Tabletti-tietokone on
asiakkaan käytössä vain etäyhteyden avulla tuotettuja palveluja varten.
Nykyisin sekä internetyhteys että laitehankinta katsotaan Kansaneläkelaitoksen myöntämään perustoimeentulotuen perusosaan sisältyväksi
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informaatiokuluksi, joita aikanaan olivat esimerkiksi sanomalehden tilausmaksu, tv-lupa ja lankapuhelimen maksut. Yritykset tarjoavat laitehankintaa pienillä kuukausittaisilla osamaksuilla, jolloin laitehankinta
onnistunee toimeentulotuen perusosasta, jos asiakkaan luottotiedot
ovat kunnossa. Kirjastoissa on myös asiakastietokoneita, joita voi käyttää omien asioiden hoitoon.
Kun on kysymys vähävaraisista ikääntyneistä, niin kategorista luokittelua vähävaraisista helsinkiläisistä on vaikea tehdä. Vähävaraisen iäkkään asiakkaan tilanteen ja tarpeen tuntevat vastuutyöntekijät voivat
kuitenkin yksilökohtaista harkintaa tehdessään myöntää harkinnanvaraista täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset ja perustelut
Talousarvioehdotuksessa ehdotetaan, että vähävaraisille ikäihmisille
hankitaan älylaite ja internetyhteys kokeiluna, jotta myös ikäihmiset
pääsevät digitaalisia palveluja käyttämään. Ehdotus sisältää sekä kertaluonteisen hankinnan että jatkuvia kustannuksia ehdotetun kokeilun
keston ajaksi.
Sosiaali- ja terveystoimialan perustehtävään ei kuulu laiteiden tai internetyhteyden hankinta. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei puolla talousarvioehdotuksen hankintaa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että digitaalisten sovellusten, palvelujen ja käytänteiden kehittäminen on suositeltavaa, ja sosiaali- ja
terveystoimiala on mukana kaupunkiyhteisessä kehittämistyössä ja
keskustelussa, jossa pyritään luomaan vähävaraisille iäkkäille helsinkiläisille uusia mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Helppokäyttöiset ja palvelutarpeeseen perustuvat digitaaliset palvelut
tuottavat positiivisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Myönteiset kokemukset digitaalisista palveluista tukevat asiakkaiden hyvinvoinnin kokemuksia."
Esittelijä

Lisätiedot
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
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Maarit Rautio, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42192
maarit.rautio(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 09.12.2020

Talousarvioaloite

Vähävaraisten iäkkäiden helsinkiläisten taloudellinen tuki älylaitteen ja nettiyhteypalen hankintaan

Digitalisaatio on muuttanut iäkkäiden kuntalaisten arkea ja vaikuttanut paljon palveluiden saatavuuteen. Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota
hyödyntävä kaupunki. Digitalisaatiota pidetään yhtenä mahdollisuutena kehittää parempia palveluita
ja lisätä vaihtoehtoja.
Digiohjelman (2019) tavoitteena on ennakoida kuntalaisten tarpeita ja vastata niihin henkilökohtaisilla
palveluilla.
Parhaimmillaan digitalisaatio toimivana edistää kaupunkilaisten tasa-arvoa , yhteistyötä ja lisää hyvinvointia.
Koronakriisi on osaltaan vauhdittanut digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Helsingin sosiaali- ja
terveyslautakunta haluaa tukea digitaalisten palveluiden kehittämistä ja etenkin kotihoidossa uusia digitaalisia palveluita on otettu käyttöön ja osa niistä on havaittu hyvin toimiviksi. Iäkkäät helsinkiläiset
kaipaavat ja tarvitsevat edelleen kasvokkain tapahtuvaa asiointia palvelutoimipistessä. Tulevaisuudessa jokainen kuntalainen tulee tarvitsemaan myös älylaitetta ja hänellä on myös oikeus siihen. Tietotekniikkaan liittyvää maksutonta käyttöopetusta on nykyisin hyvin saatavilla esimerkiksi Seniorikeskuksissa ja kirjastoissa.
Vähävaraisille iäkkäille helsinkiläisille älylaitteen ja yhteyden hankinta saattaa olla taloudellisesti vaikeaa.
Ehdotan talousarvioaloitteessani, että vuonna 2021 hankitaan kokeiluksi 500 tablettia ja nettiyhteys
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ikäihmisille. Tämä tuo säästövaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelumenoihin ja parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja ehkäisee digisyrjäytymistä. Mikäli kokeilu osoittautuu toimivaksi ja tavoitteen mukaiseksi niin sitä kannattaa laajentaa.
Helsingissä 9.12.2020 Sinikka Vepsä
Helsingin kaupunginvaltuutettu (sd)

Helsingissä 09.12.2020
Vepsä Sinikka

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 09.12.2020

Jäsen
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien määrärahojen korotuksesta.
HEL 2021-001531 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään rikkoutuneiden muurien ja vastaavien
kaupunkirakennelmien määrärahojen korotusta.
Aloitteesta on saatu 7.9.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja
14.9.2021 kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkiympäristön
toimiala toteuttaa taitorakenteiden, kuten siltojen, rantamuurien, tukimuurien, meluesteiden ja portaiden peruskorjausta talousarviokohdan
8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt alakohtaan Siltojen
peruskorjaukset, osoitetulla määrärahalla. Siltojen peruskorjausten
määrärahaan sisältyvät peruskorjausten lisäksi myös uusittavien siltojen investointikustannukset.
Talousarvioaloitteessa mainittuun laattapintaiseen tukimuurirakenteeseen Sokeritorilla/Kahvikujalla on lisätty kesäkuun 2021 aikana puuttuvat laatat kunnossapidollisena korjaustoimenpiteenä. Kyseisen tukimuurirakenteen alkuperäinen rakenneratkaisu ei ole kestävä, mutta
koko tukimuurin rakenteen muutos on kustannuksiltaan merkittävä.
Kohde ei ole arvioitu olevan kiireellinen, eikä vaarantavan kaupunkilaisten turvallisuutta.
Nykyinen siltojen peruskorjaukseen osoitettu investointimäärärahataso
ei mahdollista laajempaa toteutusohjelmaa talousarvioaloitteessa mainittujen kohteiden toteuttamiseksi.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 472
HEL 2021-001531 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Taitorakenteiden, kuten siltojen, rantamuurien, tukimuurien, meluesteiden ja portaiden peruskorjaus rahoitetaan talousarviokohdan 8 03 01
02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt alakohdasta Siltojen peruskorjaukset. Siltojen peruskorjausten määrärahaan sisältyvät peruskorjausten lisäksi myös uusittavien siltojen investointikustannukset. Merkittävin määrärahalla toteutettava investointi taloussuunnitelmakaudella
on Hakaniemensillan uusiminen Kruunusillat -hankkeen yhteydessä.
Helsingin kaupungilla on huomattava määrä huonokuntoisia ja erittäin
huonokuntoisia taitorakenteita. Ajoneuvoliikenteen silloista on huhtikuussa 2021 Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämän taitorakennerekisterin mukaan 33 erittäin huonossa kunnossa, 28 huonossa kunnossa ja 221 tyydyttävässä kunnossa. Sillat ovat turvallisia, mutta taloudellisen ja ympäristön kannalta kestävän elinkaaren saavuttamiseksi
merkittävä osa niistä tulisi korjata välittömästi. Osa silloista on jo ohittanut niiden optimaalisen korjausajankohdan.
Siltojen, pois lukien muut taitorakenteet, peruskorjauksen rahoitustarve
on arvioitu olevan yhteensä noin 65 miljoonaa euroa. Rahoitustarve kuvaa korjauskuntoisten rakenteiden kuntoon saattamiseen tarvittavaa
rahoitusta. Siltojen rahoitustarvetta on arvioitu tarkemmin laadittavassa
Siltojen ylläpito, toimintalinjat –julkaisussa, joka julkaistaan vuonna
2021. Julkaisussa on arvioitu vuosittaiseksi määrärahatarpeeksi 15,2
miljoonaa euroa, perustuen esitykseen, jonka mukaan pitkään patoutuneita korjaustarpeita voitaisi purkaa 10 vuoden aikajänteellä. Muiden
taitorakenteiden osalta rahoitustarve on vielä selvitettävänä ja odottaa
kuntotilatietojen koontia. Taitorakenteiden korjaukset priorisoidaan erityisesti turvallisuus huomioiden, ja niitä toteutetaan talousarvion puitteissa.
Talousarvioaloitteessa mainittuun laattapintaiseen tukimuurirakenteeseen Sokeritorilla/Kahvikujalla on lisätty kesäkuun 2021 aikana puuttuvat laatat kunnossapidollisena korjaustoimenpiteenä. Kyseisen tukimuurirakenteen alkuperäinen rakenneratkaisu ei ole kestävä, mutta
koko tukimuurin rakenteen muutos on kustannuksiltaan merkittävä.
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Kohde ei ole arvioitu olevan kiireellinen, eikä vaarantavan kaupunkilaisten turvallisuutta.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Tia Salminen, projektinjohtaja: 310 33270
tia.salminen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 109
HEL 2021-001531 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että nykyisten investointimäärärahojen puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa aloitteen mukaisia korjaustoimia. Yleisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää liikuntapaikkarakentamiseen varattujen investointien ja käyttötalouspuolen korjausmäärärahojen korottamista tärkeänä. Lautakunta korostaa, että rahavarauksien korotusten lisäksi samalla pitää varmistaa henkilöstön
riittävyys suunnitteluun, hankintaan, totuttamiseen ja valvontaan.
Liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa on vuosittain varattu
600 000 euroa pienten hankkeiden toteutussopimuksen mukaisesti
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevien alueiden pienten
peruskorjausluontoisten hankkeiden toteutukseen.
Liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmaa on sopeutettu talousarvion kymmenen vuoden investointiraamiin 30 miljoonan euroa, joka tarkoittaa, että priorisoituja ja tarkoituksen mukaisia hankkeita ei voida toteuttaa elinkaaren ja alueiden kehityksen kannalta optimaalisena aikana.
Esittelijä

Lisätiedot
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kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783
matti.kuusela(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.02.2021

Talousarvioaloite

Korotus rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahoihin

Vuosaaren keskustassa Sokeritorin ja palvelukeskuksen Albatrossin välisestä kiviaidasta irtosi loppukesällä laatta, jonka korjaamisesta kaupunkilaiset ja minä kaupunginvaltuutettuna on lähettänyt kaupunkiympäristön toimialalle palautejärjestelmän kautta toiveen. Itse olin yhteydessä syyskuussa 2020.
Vastauksena palautteeseen olen saanut tiedon, ettei kaupungin korjausmäärärahat riitä tämänkaltaisiin korjauksiin ja asia siirtyy siihen, kunnes varoja on.
Jättäessäni aloitetta alkukeväällä 2021 laatta puuttui edelleen muurista. Tämän esimerkin kautta on
ilmeistä, että rikkoutuneiden kivimuurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjaukseen on budjetoitu riittämättömästi varoja. Irronneet laatat aiheuttavat sekä turvallisuusriskejä että haittoja kaupunkikuvaan. Korjausten lykkääminen voi johtaa vaurioalueen leviämiseen ja tuoda ylimääräisiä kuluja.
Ehdotan talousarvioaloitteella korjausvarojen korottamista niin, että vastaavan kaltaiset rikkoutuneiden muurien ym. korjaukset voidaan kaupungissa toteuttaa ilman yli puolen vuoden tai jopa pidempää
odotusaikaa. Samalla toivon, että edellä mainittu Sokeritorin muuri viipymättä korjataan.

Helsingissä 03.02.2021
Jalovaara Ville
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Johanna Nuortevan ja 17 muun valtuutetun talousarvioaloite erityisopettajien mitoituksen määrittelemisestä oppilaiden
tuen varmistamiseksi
HEL 2021-002851 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että erityisopettajien opettajamitoitus
suhteessa oppilaisiin määritellään ja siihen varataan riittävä rahoitus.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että Helsingissä on kattavat ja monipuoliset erityisen tuen
palvelut ja kansallisten tutkimusten mukaan helsinkiläisillä oppilailla on
hyvät oppimistulokset.
Erityisopettajatilanne Helsingissä on tällä hetkellä hyvä. Suomenkielisessä perusopetuksessa yleisopetuksessa työskenteli lukuvuonna
2020–2021 keskimäärin yksi erityisopettaja noin 135 oppilasta kohden.
Ruotsinkielisessä perusopetuksessa erityistä tukea saavia oppilaita oli
lähes 6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin suomenkielisessä perusopetuksessa ja erityisopettajia oli yksi noin 150 oppilasta kohden.
Erityisopettajien palkkaamiseen käytetään koulukohtaista perusrahoitusta ja kouluille osoitettua myönteisen erityiskohtelun rahoitusta. Vuosina 2021 ja 2022 erityisopettajien määrää lisätään myös opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämällä 10,4 miljoonan euron koulutuksellisen
tasa-arvon edistämisen erityisavustuksella sekä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen vuosille 2020 ja 2021
saadulla rahoituksella, jota toimiala on hakenut 4,5 miljoonaa euroa lisää vuodelle 2022.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei ole esittänyt talousarvioesityksessään erityisopettajien mitoituksen määrittelemiseen tai muuttamiseen
erillistä lisämäärärahaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy loppuvuodesta käyttösuunnitelman yhteydessä määrärahojen tarkemman
kohdentamisen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

pormestari
Juhana Vartiainen
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 328
HEL 2021-002851 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta erityisopettajien mitoituksen määritteleminen oppilaiden
tuen varmistamiseksi:
Kaupunkistrategian mukaan kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja. Eriarvoistumista vähentävät laadukas
perusopetus ja oppimisen tuki. Helsingissä on kattavat ja monipuoliset
erityisen tuen palvelut. Erityisopetusta voidaan järjestää oppilaan etu ja
opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen
yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla, erityiskoulussa tai
muussa soveltuvassa paikassa. Kansallisten tutkimusten mukaan helsinkiläisillä oppilailla on hyvät oppimistulokset.
Lähikouluperiaatteen mukaisesti jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella omassa lähikoulussaan tuen tarpeesta riippumatta. Oppimisen ja
koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin
tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen
tarve ilmenee. Oppilas saattaa tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tukimuotoja voidaan käyttää kaikilla tuen tasoilla joko yksittäin tai samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas
voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa.
Lukuvuonna 2020–2021 (20.9.2020) Helsingin kaupungin ylläpitämissä
suomenkielisissä peruskouluissa on ollut 41 517 oppilasta. Oppilaista
10,1 % sai tehostettua tukea. Erityistä tukea saavia oppilaita oli 13,6
%, joista muun opetuksen yhteydessä sai 48,7 %. Erityisluokilla opiskeli 51,3 %, joista erityiskouluissa opiskelevia oppilaita oli 14,7 %.
Ruotsinkielisissä peruskouluissa oli lukuvuonna 2020–2021 yhteensä 3
892 oppilasta. Tehostettua tukea sai 10,1 % oppilaista. Erityistä tukea
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saavia oppilaita oli 7,8 % , joista muun opetuksen yhteydessä erityistä
tukea sai 54,9 % ja erityisluokilla 45,1 %.
Laaja-alaisista erityisopettajista suurin osa on palkattu ns. perusrahoituksella. Koulujen saama oppilaskohtainen määräraha riippuu käytettävissä olevasta budjetista. Kouluille on budjetoitu määrärahaa laskennallisesti yksi laaja-alainen erityisopettaja 220 oppilasta kohden vuosiluokilla 1–6 ja yksi laaja-alainen erityisopettaja 200 oppilasta kohden
vuosiluokilla 7–9. Rehtori voi kohdentaa koulunsa määrärahat tarkoituksenmukaisesti.
Huhtikuussa 2021 suomenkielisessä perusopetuksessa vakinaisessa
virkasuhteessa kaupungille oli 170 erityisopettajaa. Määräaikaisia avoimen viranhoitajia, päätoimisia tuntiopettajia sekä viransijaisia oli yhteensä 190. Erityisopettajista 35 työskenteli ainoastaan erityistä tukea
saavien oppilaiden parissa erityiskouluissa, tuetuissa erityisluokissa ja
Ote-opetuksessa. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa vakinaisessa
virkasuhteessa olevia erityisopettajia oli 20 ja määräaikaisia erityisopettajia oli 9.
Kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja peruskouluissa on tasoitettu 3,7 miljoonalla eurolla kohdentamalla myönteisen
erityiskohtelun rahoitusta 35 suomenkieliselle ja seitsemälle ruotsinkielisen perusopetuksen koululle. Keskeisin ja vaikuttavin määrärahalla
aikaansaatu toimenpide on lisähenkilöstön kuten erityisopettajien palkkaaminen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen liittyviin toimenpiteisiin 5,8 miljoonaa
euroa käytettäväksi vuonna 2021 ja 4,6 miljoonaa euroa vuodelle 2022.
Myönnetyllä avustuksella edistetään pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata opettajia ja avustajia ensisijaisesti sellaisten esi- ja
perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa
tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.
Suomenkielisessä perusopetuksessa yleisopetuksessa työskenteli lukuvuonna 2020-2021 keskimäärin yksi erityisopettaja noin 135 oppilasta kohden ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa yksi erityisopettaja
keskimäärin noin 150 oppilasta kohden. Huomioitavaa on, että erityisopettajien määrä vaihtelee kouluittain johtuen käytettävissä olevista lisämäärärahoista. Erityisopettajatilanne Helsingissä on tällä hetkellä
melko hyvä, koska pd-rahoituksella ja valtion erityisavustuksilla (tasaarvo ja covid-19) on voitu lisätä erityisopettajien määrää kouluissa.
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Helsingissä on jo useamman vuoden ajan kehitetty oppimisen tukea,
jotta mahdollisimman moni oppilas saisi tarvitsemansa tuen omassa
lähikoulussaan. Oppimisen tukea jatkokehitetään kaikissa suomen- ja
ruotsinkielisissä peruskouluissa osana opetus-ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia-kehittämisohjelman 2020-2022 Oppimisen tuen kehittäminen ja inkluusion edistäminen – hanketta.
Koulujen toimintakulttuurin muutoksen ja inklusiivisen koulun kehittymisen myötä erityisopettajan työhön kuuluu oppilaiden tukemisen lisäksi
myös kaikille sopivan koulun toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittämistä. Samanaikaisopetukseen ja joustavien opetusjärjestelyiden toteuttamiseen osallistumalla erityisopettaja tukee muita opettajia inklusiivisten opetusjärjestelyjen mahdollistamisessa ja auttaa löytämään tapoja kohdata tukea tarvitseva oppilas sekä näin vahvistaa oppijoiden
tarvitseman tuen onnistumista.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä oppimisen tuen ja eriarvoisuuden vähentämiseen kohdistettua resursointia. Resurssien kohdentamisessa erityisopettajien palkkaamiseksi tulisi erityisesti huomioida ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki, lähikouluperiaatteen vahvistaminen sekä havaittujen oppimisvajeiden tasoittaminen. Riittävällä henkilöstömäärällä ja vakinaisella henkilöstöllä tuen tarpeiden tunnistaminen ja annetun tuen oikea-aikaisuus paranevat. Mitoituksen muuttaminen aloitteen ehdotuksen mukaiseksi edellyttäisi pysyvää lisämäärärahaa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Lisämäärärahatarvetta ei mainittu.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 3.3.2021

Talousarvioaloite

Erityisopettajien mitoituksen määritteleminen oppilaiden tuen varmistamiseksi

Vuodesta 2011 lähtien meillä on ollut peruskouluissa käytössä kolmiportainen tuki: yleinen, tehostettu
ja erityinen tuki. Oppilas on oikeutettu tukiopetukseen ja erityisopettajan tukeen kaikilla tuen portailla.
Helsingissä erityisopettajia on vähän suhteessa oppilaiden määrään ja suuri osa helsinkiläisistä lapsista ja nuorista jää vaille tarvitsemaansa tukea. Erityisopettajan työ on usein tulipalojen sammuttamista vakaan pohjan rakentamisen sijaan. Luokanopettajat ja aineenopettajat jäävät tällä hetkellä liian
usein yksin ison ryhmän ja useiden erityistä, tehostettua ja yleistä tukea tarvitsevien oppilaiden sekä
opetuksen eriyttämisen kanssa. Erityisopettajan konsultaatio saattaa olla ainoa tuen muoto, joka sekin erityisopettajapalveluiden vähyyden vuoksi toteutuu lapsen ja nuoren tuen kannalta aivan liian
harvoin
Erityisoppilaita ja tehostetun tuen oppilaita on jokaisessa koululuokassa useita. Lisäksi ilman tukipäätöstä olevista oppilaista moni tarvitsisi erityisopettajan tukea ja ovat oikeutettuja siihen jossain aineessa tai aiheessa. Nyt tukea joudutaan kuitenkin priorisoimaan ja ainoastaan kaikkein suurimmassa
avun tarpeessa olevia oppilaita ehditään edes vähän auttaa. Nyt luokassa on usein noin 25 oppilasta,
joista jopa puolella voi olla jokin tukipäätös. Erityisopettaja on luokan apuna yleensä muutaman yksittäisen tunnin viikossa. Avustajaresurssia ei ole käytettävissä suuressa osassa koululuokista lainkaan.
Hyvin moni oppilas joutuu odottamaan eikä tukea pystytä antamaan ajoissa, oikea aikaisesti ja riittävästi. Oppilaiden kuormittuminen ja osaamattomuuden kokemus lisää myös levottomuutta ja psyykkistä oireilua. Tukea tarvitsevien oppilaiden inkluusio ei toteudu silloin, kun tukea ei ole koulussa saatavilla.
Vaikeudet koulussa sekä oppimisessa että lasten ja nuorten hyvinvoinnin osalta ovat kuluneen vuoden aikana entisestään kasvaneet. Koronapandemian vaikutus on kohdistunut kaikkiin oppijoihin,
mutta etenkin se on vaikuttanut oppijoihin, joilla jo muuten on vaikeuksia opinnoissaan, suuri tuen tarve tai kotoa saama tuki oppimiselle ei ole yhtä vahvaa. Pandemian aikana ja poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä oli havaittavissa etenkin vaikeuksia oppimisen tuen järjestelyiden toteuttamisessa.
Oppimisen tuen lisäksi erityisopettajaa tarvittaisiin myös kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen sekä oppilaiden vuorovaikutustaitojen ja vahvuuksien kasvun tukemiseen. Erityisopettajilla on
nykyään usein 150- yli 300 oppilasta vastuullaan. Suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ja toimiva tuki ei
silloin onnistu.
Talousarvioaloiteessa esitämme, että erityisopettajien opettajamitoitus suhteessa oppilaisiin määritellään ja siihen varataan talousarvioaloitteessa riittävä rahoitus. Jotta tuki voidaan paremmin varmistaa
esitämme, että erityisopettajia on luokka-asteilla 3-9 yksi erityisopettaja 120 oppilasta kohden. Alkuopetuksessa luokka-asteilla 1-2 sekä positiivisen erityiskohtelun rahaa saavilla alueilla mitoitus olisi vähintään 1 erityisopettaja /100 oppilasta.
Aloitteen ovat laatineet yhdessä Johanna Nuorteva ja Johanna Sydänmaa

Helsingissä 3.3.2021
Nuorteva Johanna
Varajäsen
Vihreä valtuustoryhmä

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 3.3.2021

Talousarvioaloite

(1 + 17 allekirjoitusta)
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Holopainen Mari
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Vepsä Sinikka
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Valtuutettu Petra Malinin ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloite
kotihoidon tuen kuntalisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille kotihoidon tuella hoidetuille lapsille
HEL 2021-002862 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että kotihoidon tuen Helsinki-lisä palautetaan 1–2-vuotiaille vuoden 2022 alusta alkaen ja talousarvioon varataan tätä varten riittävät määrärahat.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen sisältyi kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon. Päätöksellä haluttiin tukea valtuustokauden 2017–2021 kaupunkistrategiaan sisältynyttä tavoitetta
varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta.
Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen sisältyy Helsingin
kaupunkistrategiaan myös vuosina 2021–2025. Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee tehokkaasti segregaatiota ja tasaa sosioekonomisia
eroja lasten välillä.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 321
HEL 2021-002862 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta valtuutettu Petra Malinin ja viidentoista muun allekirjoittaneen
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talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–
2-vuotiaille lapsille vuoden 2022 alusta alkaen seuraavan lausunnon:
On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilanteensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai varhaiskasvatuspalveluiden käyttäminen.
Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021
talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta
päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukaisesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuottavuustoimista.
Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja hoitolisä),
minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsinkilisä). Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja Kela hoitaa
sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen kunnan kanssa
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä
kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti.
Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitoraha ja hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy kotihoidon
tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta. Kotihoidon
tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.
Kotihoidon tukea saavia 1–2-vuotiaita lapsia ennustetaan Helsingissä
olevan keskimäärin noin 3 420 lasta vuoden 2022 aikana. Lapsista 1–
1,5-vuotiaita olisi noin 2 097 ja 1,5 - alle 2-vuotiaita noin 1 323. 1–1,5vuotiaista lapsista maksettava kuntalisä oli aikaisemmin 264 euroa kuukaudessa ja 1,5–2-vuotiaista 218,64 euroa kuukaudessa. Kyseisten
kuntalisien palauttaminen 1–2-vuotiaille aloitteessa esitetyin tavoin
vuonna 2022 lisäisi kustannuksia noin 10,2 miljoonaa euroa vuodessa.
Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen
Helsinki-lisän palauttamiseen 1–2-vuotiaille.
Käsittely
21.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 3 loppuun:
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"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän
palauttamista 1-2-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat
vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."
Kannattaja: Vesa Korkkula
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 3 loppuun: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän palauttamista 1-2-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat vuoden
2022 budjettineuvotteluissa."
Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Jussi Chydenius, Nora Grotenfelt, Sini Korpinen, Vesa Lahtinen, Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Ozan Yanar
Ei-äänet: 5
Veli-Pekka Dufva, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Mirita Saxberg
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin
8 - 5.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655
ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641
riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942
nina.auvinen(a)hel.fi
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Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttaminen 1-2-vuotiaille

Helsinki teki päätöksen lasten kotihoidon tuen rajaamisesta alle 1-vuotiaille 1.6.2021 alkaen. Päätöksen on arvioitu vaikeuttavan perheiden taloudellista tilannetta ja aiheuttavan tätä kautta negatiivisia
lapsivaikutuksia. Hallitus valmistelee parhaillaan perhevapaauudistusta, joka on mahdollisesti tulossa
voimaan vuoden 2022 aikana. Tukijärjestelmien väliin on nyt luotu väliinputoajien joukko. Erityisesti
koronapandemian aikaan lapsiperheiden toimeentuloa ei tule entisestään vaikeuttaa. Allekirjoittaneet
valtuutetut esittävät, että kotihoidon tuen Helsinki-lisä palautetaan 1-2-vuotiaille vuoden 2022 alusta
alkaen ja talousarvioon varataan tätä varten riittävät varat.

Helsingissä 03.03.2021
Malin Petra
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 15 allekirjoitusta)

Koivulaakso Dan

Kivelä Mai

Ebeling Mika

Said Ahmed Suldaan

Strandén Juhani

Korkkula Vesa

Haglund Mia

Arhinmäki Paavo

Vepsä Sinikka

Kopra Pia

Honkasalo Veronika

Rantanen Mari

Aro Katju

Muttilainen Sami

Puhakka Sirpa
.
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Valtuutettu Sami Muttilaisen talousarvioaloite ääniteknikon palkkaamiseksi Maunula-talolle
HEL 2021-002865 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään ääniteknikon palkkaamista Maunulatalolle.
Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon viitaten, ettei kannata aloitteen esitystä esitysteknisen vastuuhenkilön palkkaamisesta Maunula-taloon, koska aloitteessa kuvattu tarve
ei ole enää ajankohtainen.
Maunula-talo avattiin joulukuussa 2016 ja sen alkuperäisinä palveluina
olivat kirjasto, nuorisopalvelut ja Helsingin työväenopisto. Kun kulttuurikeskus-palvelut aloittivat vuoden 2020 alusta lähtien Maunula-talon toimijana, taloon palkattiin kulttuurituottaja ja tälle työpariksi kesästä 2021
lukien myös tekninen vastaava. Rekrytoinnit on toteutettu Maunula-talon palveluiden (kirjasto- ja nuorisopalvelut, kulttuurikeskukset ja Helsingin työväenopisto) yhteisin järjestelyin. Palveluiden yhteistyössä järjestämä henkilöresursointi on ollut tärkeä panostus korkeatasoisesti varustellun ja aktiivisessa käytössä olevan Metsäpurosalin tapahtumien ja
esitysten toteuttamisessa.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 123
HEL 2021-002865 T 00 00 03

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata aloitteen esitystä esitysteknisen vastuuhenkilön palkkaamisesta Maunula-taloon, koska aloitteessa kuvattu tarve ei ole enää ajankohtainen.
Maunula-talo avattiin joulukuussa 2016. Talo ja sen toimintamalli edistävät alueen yhteisöllisyyttä, kotoutumista ja kansalaisaktiivisuutta. Alkuperäisinä palveluina olivat kirjasto, nuorisopalvelut ja Helsingin työväenopisto. Koska kulttuuripalvelut ei ollut alkuperäisten toimijoiden
joukossa, taloon ei ollut palkattu tuotannollista eikä esitysteknistä työvoimaa taloa perustettaessa. Kun kulttuurikeskus-palvelu kutsuttiin
vuoden 2020 alusta lähtien Maunula-talon toimijaksi, taloon palkattiin
kulttuurituottaja ja tälle työpariksi kesästä 2021 lukien myös tekninen
vastaava. Kumpikin rekrytointi oli mahdollista toteuttaa Maunula-talon
palveluiden (kirjasto- ja nuorisopalvelut, kulttuurikeskukset ja Helsingin
työväenopisto) yhteisin järjestelyin, käytännössä palveluissa täyttämättä olleiden vakanssien nimikemuutoksin. Palveluiden yhteistyössä
järjestämä henkilöresursointi on ollut tärkeä panostus korkeatasoisesti
varustellun ja aktiivisessa käytössä olevan Metsäpurosalin tapahtumien
ja esitysten toteuttamisessa.
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Paiju Tyrväinen, projektipäällikkö, Kulttuuripalvelut, puhelin: 310 29874
paiju.tyrvainen(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

ÄÄNITEKNIKON PALKKAAMINEN MAUNULATALOLLE

Maunulatalo sallii konserttien- ja kulttuuritapahtumien järjestämisen matalalla kynnyksellä, ohjelmakartta onkin lähestulkoon ulkoistettu kaupunkilaisille itselleen. Tällä hetkellä Maunulatalolla ei ole lainkaan vakituista teknistä henkilökuntaa. Tällä hetkellä on epäselvää kenen vastuulla tekniikka on.
Korkeatasoisen salitekniikan huomioiden on kuitenkin välttämätöntä, että Maunulatalolle palkattaisiin
vakituinen ääniteknikko. Myös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunut huolensa tekniikan riittämättömyydestä Maunulatalolla. Tästä syystä esitänkin, että Maunulatalolle palkattaisiin vakituinen
ääniteknikko ja siihen varattaisiin tarvittavat määrärahat.
Sami Muttilainen
kaupunginvaltuutettu

Helsingissä 03.03.2021
Muttilainen Sami
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)

.
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Valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloite koronan jälkihoito-ohjelmasta, jolla tuetaan lapsia ja nuoria
HEL 2021-002866 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon varataan määrärahat mittavaan koronan jälkihoito-ohjelmaan, jolla erityisesti tuetaan lasten ja nuorten opetusta ja koulutusta sekä harrastustoimintaa.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin, oppimisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden turvaaminen on tärkeää ja koronasta palautumiseen tähtääviä toimia valmistellaan Helsingissä toimialat ylittävänä yhteistyönä.
Koronasta toipumiseen on varattu 70 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen käyttövaroihin. Koronapalautumisen kokonaisuudesta osoitetaan resurssit koronan aiheuttaman lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 325
HEL 2021-002866 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta
määrärahan osoittamisesta koronan jälkihoito-ohjelmaan:
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Valtakunnallisten selvitysten, raporttien ja tutkimusten sekä toimialan
omien selvitysten ja kyselyjen mukaan koronaepidemia on heikentänyt
oppijoiden oppimista ja hyvinvointia eri koulutusasteilla. Keskeisiä oppimisvajeen syitä ovat toisen asteen pitkittynyt etäopiskelu sekä oppijoiden karanteenit ja muut koronatilanteesta johtuneet poissaolot lähiopetuksesta tai varhaiskasvatuksesta. Tuen tarpeet, jotka tulisivat ilmi oppijan osallistuessa lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen, ovat voineet jäädä havaitsematta, ja tuen piiriin ohjautuminen on voinut viivästyä.
Oppimisvaje ilmenee oppijoiden jäämisessä jälkeen oppimistavoitteista
sekä lisääntyneenä ohjauksen ja tuen tarpeena. Oppiminen on heikentynyt etenkin niillä oppijoilla, joilla on ollut oppimisen haasteita jo ennen
koronatilannetta. Myös perheiden mahdollisuudet tukea lasta tai nuorta
ovat erilaiset. Osa oppijoista kuitenkin saavutti etäopetuksessa aikaisempaa parempia oppimistuloksia. Lautakunta pitää tärkeänä myös
etäopetuksen aikana syntyneiden hyvien käytänteiden ja toimintamallien edistämistä.
Hyvinvointi on edellytys oppimiselle. Koronatilanne on lisännyt oppijoiden yksinäisyyden kokemuksia sekä mielen hyvinvoinnin haasteita.
Opiskeluhuollon palvelujen tarve on kasvanut kouluissa ja oppilaitoksissa. Oppijan ja hänen perheensä elämään voi vaikuttaa samanaikaisesti useampi haavoittuvuutta aiheuttava tekijä, jolloin koronatilanteen
aiheuttamat negatiiviset vaikutukset voivat kertaantua. Koronatilanteen
aiheuttama yleinen epävarmuus sekä vapaa-aikaan heijastuvat muutokset ovat kuormittaneet oppijoita kokonaisvaltaisesti.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on huolissaan siitä, että koronatilanteen kielteiset vaikutukset kasaantuvat erityisesti jo aiemmin heikommassa asemassa oleviin oppijoihin, jolloin riskinä on eriarvoisuuden
kasvaminen. Lautakunta korostaa, että oppimisen varmistaminen ja oppijoiden hyvinvoinnin tukeminen edellyttää riittäviä lisäresursseja eri
koulutusasteille muun muassa opetuksen, tukiopetuksen, erityisopetuksen, ohjauksen ja opiskeluhuollon palvelujen lisäämiseen, henkilöstön
osaamisen kehittämiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä työelämä- ja
korkeakouluyhteistyön vahvistamiseen.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti jo vuoden 2021 talousarvion
määrärahaan 17,5 miljoonan euron ylitysoikeutta koronatilanteen aiheuttamien lisätarpeiden vuoksi. Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021
oikeuttaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylittämään vuoden 2021
talousarvioon merkityn määrärahan. Lautakunnalle myönnetty tulojen
lisäys on 11,7 miljoonaa ja menomäärärahan ylitys 17,5 miljoonaa.
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kasvatus- ja koulutuslautakunta
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tarkentaa toimialan tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman myönnettävän ylitysoikeuden mukaiseksi.
Valtion avustukset koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi
Valtio on myöntänyt Helsingin kaupungin eri koulutusasteille vuosina
2020─2021 erityisavustusta, avustusta tai lisärahoitusta koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi yhteensä noin 13,2 miljoonaa. Rahoittaja on joko opetus- ja
kulttuuriministeriö, Opetushallitus tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Rahoituksen myöntämisen perusteet, käyttöaika sekä rahoituksen käyttöehdot ja tavoitteet vaihtelevat koulutusasteesta ja rahoittajasta riippuen. Valtio edellyttää myös selvitystä rahoituksen käytöstä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista 1,4 miljoonaa euroa on
kohdennettu varhaiskasvatukseen ja 7 miljoonaa euroa esi- ja perusopetukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopistolle ministeriö on myöntänyt
perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta noin 1,5 miljoonaa euroa
vuonna 2020 ja miljoona euroa vuonna 2021. Lisäksi Etelä-Suomen
aluehallintovirasto myönsi Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 40 000 euroa valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan. Opetushallitus on
myöntänyt 2 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta lukiokoulutukseen
ja yhteensä 294 000 euroa vapaalle sivistystyölle vähentyneiden opiskelijamaksujen kompensoimiseksi.
Avustusten käyttö on suunniteltu ja ohjeistettu kunkin rahoittajan kriteerien mukaisesti. Kaupungin saamat valtionavustukset on jaettu päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa saatu lisärahoitus on kohdennettu rahoittajan edellyttämällä tavalla oppijoiden oppimista ja hyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin. Eri koulutusasteet ovat kohdentaneet
suurimman osan saamastaan rahoituksesta oppijoiden saaman opetuksen, ohjauksen ja tukitoimien lisäämiseen muun muassa palkkaamalla
lisää opettajia, erityisopettajia tai ohjaushenkilöstöä. Lisäksi rahoitusta
on käytetty osalla koulutusasteista henkilöstökoulutuksiin ja pieneltä
osin materiaalihankintoihin. Saatu rahoitus käytetään pääsääntöisesti
vuoden 2021 aikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut haettavaksi valtion erityisavustuksen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa myös vuosille 2021–2022. Lisäksi Opetushallitus on asettanut haettavaksi valtionavustuksen lukiokoulutukseen sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksille.
Koronasta palautuminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla koronasta palautumisen perustana on palveluiden laadun ja saatavuuden varmistaminen. Palvelujen
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laadun ja saatavuuden varmistamisen toimenpiteet koostuvat oppimisen ja hyvinvoinnin vajeiden korjaamisesta eri koulutusasteilla, nuorten
työllistymisen ja jatkuvan oppimisen edistämisestä sekä henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamisesta. Toimialan koronasta palautuminen kytkeytyy koko kaupungin koronasta palautumiseen sekä kaupungin eri toimialojen yhteisiin tavoitteisiin palvelujen saavutettavuuden, osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä syrjäytymisen ehkäisystä.
Oppimisvajetta kartoitetaan ja seurataan systemaattisesti eri koulutusasteilla ja toimenpiteitä kohdennetaan oppijoille tarvelähtöisesti. Oppijat
saavat esimerkiksi tukiopetusta, erityisopetusta ja pienryhmäopetusta
sekä kouluvalmentajien, monikielisten ohjaajien tai työvalmentajien ohjausta ja valmennusta. Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa mahdollistetaan myös opintojen kertaaminen sekä rästiin jääneiden opintojen tai näyttöjen suorittaminen. Opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti ja poissaoloihin varhaiskasvatuksesta tai opetuksesta puututaan yhteisen toimintamallin mukaisesti.
Koronatilanne on heikentänyt oppijoiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Osana koronasta palautumista kouluissa ja oppilaitoksissa vahvistetaan vertaisryhmä- ja tutortoimintaa sekä jatkuvaa ryhmäyttämistä. Oppijoiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia ja toimintaa osana koulujen ja oppilaitosten
päivittäistä arkea. Kaupungin KVO13-ohjelman (kiusaamisen vastainen
ohjelma) toimenpiteitä tehostetaan. Koronasta palautumisessa keskeisiä ovat myös ennaltaehkäisevän yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen, yksilöllisen opiskeluhuollon varhaisen tuen kehittäminen sekä
tiivis yhteistyö oppijoiden perheiden kanssa.
Oppijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen edellyttää ennaltaehkäisevää,
moniammatillista ja monialaista yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee koronasta palautumisessa yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen
kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita oppijoiden hyvinvointia edistävien palvelujen järjestämisessä ovat sosiaali- ja terveystoimiala sekä
nuorisopalvelut.
Koronasta palautumisessa on tärkeää tukea nuorten työllistymistä, jotta
vältytään pitkäkestoisilta työuria ja tulonkehitystä heikentäviltä vaikutuksilta. Toimiala tekee yhteistyötä kaupungin elinkeino-osaston kanssa
työllisyyden kuntakokeilun toimeenpanossa. Oppilaitokset esimerkiksi
tarjoavat työllisyyden kuntakokeilun palvelumanuaaliin muun muassa
tarvelähtöisesti tuotettuja lyhytkoulutuksia, aikuisten perusopetusta
sekä erilaisia opiskelu- ja työelämävalmiuksia parantavia opintoja. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa varmistetaan kesken opintojen
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työelämään siirtyneiden opiskelijoiden tutkinnon suorittaminen oppisopimuksen tai joustavien opiskelumahdollisuuksien avulla.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että palvelujen laadun ja saatavuuden varmistaminen eri koulutusasteilla edellyttää riittäviä resursseja. Lautakunta pitää tärkeänä resurssien kohdentamista ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä olemassa olevien toimintamallien
kehittämistä vastaamaan entistä paremmin oppijoiden erilaisia tarpeita.
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen
Helsingin kaupunkistrategian 2017─2021 yhtenä tavoitteena on, että
jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksien parantaminen ja tietoisuuden lisääminen oman
alueen vapaa-ajan toiminnoista on vuonna 2021 kaupungin eri toimialojen yhteinen hyvinvoinnin edistämisen tavoite, jota seurataan osana talousarvion toteutumista.
Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia lisätään toimialojen
yhteistyönä osana harrastamisen Suomen mallia. Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla
jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaupungille miljoona euroa harrastamisen Suomen mallin pilotointiin ajalle
1.1.2021–5.6.2021. Lukuvuoden 2021─2022 aikana harrastamisen
Suomen mallin toiminta on tarkoitus laajentaa kaikkiin Helsingin kouluihin.
Kouluihin järjestetään erilaista harrastustoimintaa lasten ja nuorten toiveita kuunnellen yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.
Harrastusmahdollisuuksia ja tietoa harrastamisen sisällöistä tarjotaan
etenkin niille lapsille ja nuorille, jotka eivät harrasta. Koulupäivän jälkeen järjestettävällä toiminnalla tuodaan harrastusmahdollisuudet lähemmäs myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on muutoin vähemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia. Samalla luodaan polkuja pitkäkestoiseen harrastamiseen. Harrastamisen Suomen mallin toimintaa
koordinoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yhteistyössä kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan kanssa.
Toimialalla koronasta palautumisen lähtökohta on palvelujen laadun ja
saatavuuden varmistaminen, mikä edellyttää riittäviä lisäresursseja kaikille koulutusasteille. Lisämäärärahan tarpeita on arvioitu toimialan talousarvioehdotuksen 2022 perusteluissa, mutta ne eivät sisälly talousarvioehdotukseen.
14.09.2021 Pöydälle
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kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274
mari.mulari(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 214
HEL 2021-002866 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Paavo Arhinmäen ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että vuoden 2022 budjettiin varataan määrärahat mittavaan koronan jälkihoito-ohjelmaan, jolla erityisesti tuetaan lasten ja nuorten opetusta ja koulutusta sekä harrastustoimintaa.
Covid-19-pandemiasta palautuminen toimialat ylittävänä yhteistyönä
Covid-19-pandemiasta palautumiseen tähtääviä toimia valmistellaan
Helsingissä toimialat ylittävänä yhteistyönä. Lähtökohtana on alueellinen verkostotyö sekä sen kehittäminen siten, että alueellisiin ilmiöihin
voidaan tarttua operatiivisella tasolla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteistyössä muiden toimialojen kanssa varmistetaan muun
muassa oppilaiden ja opiskelijoiden palveluketjujen toimivuus ja luodaan yhteisiä toimintamalleja palvelujen saatavuuden turvaamiseksi.
Perusopetuksen tasolla esimerkiksi koulun, kouluterveydenhuollon,
nuorisopalvelujen sekä lastensuojelun välisen yhteistyön vahvistaminen nähdään tärkeäksi. Tavoitteena on oikea-aikainen palveluihin ohjaaminen hyödyntäen sekä kunnan että kolmannen sektorin tarjoamia
palveluita.
Covid-19-pandemiasta palautumiseen liittyvissä moniammatillisissa
työryhmissä on nostettu esille muun muassa oppilaiden ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämiseen ja harrastustoimintaan liittyviä tavoitteita. Osana pandemiasta palautumista oppilaitosympäristöissä vahvistetaan vertaisryhmä- ja tutortoimintaa sekä panostetaan oppilaiden ja
opiskelijoiden ryhmäytymiseen. Tunne- ja vuorovaikutustaito-ohjelmia
vahvistetaan ja oppilaiden ja opiskelijoiden yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia ja toimintoja suunnitellaan osaksi oppilaitosympäristöjen arkea. Pandemiasta palautumisessa keskeisiä ovat myös ennaltaehkäisevän yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen, yksilöllisen
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opiskeluhuollon varhaisen tuen kehittäminen sekä tiivis yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden perheiden kanssa.
Covid-19-pandemiasta palautumiseen liittyvissä suunnitelmissa on nostettu esille tavoitteita liittyen opintoihin kiinnittymiseen sekä nuorten
työllistymisen tukemiseen. Nuorten työllistymisen edistäminen toimialojen ja yritysten kanssa sekä osatyökykyisten nuorten kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen vahvistaminen ovat nuorten hyvinvoinnin
edistämisen keskeisiä periaatteita. Ilman toisen asteen tutkintoa olevien nuorten koulutukseen hakeutumista vahvistetaan yhteistyössä eri
toimijoiden kesken sekä osana Ohjaamon ja kuntakokeilun toimintaa.
Liikkumisen roolin vahvistaminen osana hoitoketjuja ja palveluohjausta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että tällä hetkellä voimassa olevan kaupunkistrategian (2019–2021) mukaan Helsinki panostaa kestävän kasvun turvaamiseen. Helsingin kaupunki on nostanut liikkumisen
edistämisen yhdeksi kaupunkistrategiansa kärkihankkeista. Tämä tarkoittaa muun muassa panostamista ennaltaehkäisevästi koululaisten
terveyteen ja hyvinvointiin. Kaupunkistrategiaan sisältyvän liikkumisohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveystoimiala turvaa yhdessä muiden
toimialojen kanssa lasten ja nuorten terveyttä, fyysistä toimintakykyä ja
oppimisvalmiuksia riittävällä liikkumisella.
Tavoitteena on, että riittävä liikunnallisuus on osa lasten ja nuorten arkea ja oppimista myös tulevaisuudessa. Kouluilla on oppilaille suunnattuja moniammatillisia EasySport- ja FunAction-liikuntaryhmiä sekä KouluPT-toimintaa. Liikkumiseen kannustaminen, moniammatillisten liikuntaryhmien ja KouluPT-toiminnan jatkaminen koetaan sosiaali- ja terveystoimialalla tärkeinä jatkossakin.
Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2021 ja
taloussuunnitelmassa 2022–2023 on tuotu esille, että liikkumisohjelma
kytketään kaikkiin kaupungin palveluihin sekä kaikkien ikäryhmien palveluihin. Liikkumisen roolia vahvistetaan osana hoitoketjuja ja palveluohjausta.
Tällä hetkellä voimassa olevien kaupunkiyhteisten HYTE-tavoitteiden
tarkoituksena on lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksien
edistäminen seuraavien tavoitteiden mukaisesti:
− Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia parannetaan
ja lisätään tietoisuutta oman alueen vapaa-ajan toiminnoista.
− Sosiaali- ja terveystoimialalla tuetaan vähävaraisten perheiden
tai syrjäytymisriskissä olevien lasten ja nuoren harrastustoimintaa ja vapaa-ajan toimintaa toimeentulotuen ja lastensuojelun
taloudellisella avustamisella.
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− Perheiden palveluissa perheiden tilanteiden kartoituksen osana
huomioidaan myös lasten harrastukset sekä ohjataan ja kannustetaan vanhempia tukemaan harrastustoiminnassa.
− Toimiala osallistuu harrastamisen edistämisen kaupunkiyhteisen
toimintamallin ja koordinaatiorakenteen kehittämiseen.
Yhteenveto
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että covid-19-pandemiasta palautumiseen tähtääviä toimia valmistellaan Helsingissä toimialat ylittävänä
yhteistyönä. Oppilaiden ja opiskelijoiden palveluketjujen toimivuus varmistetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Kaupunkistrategiaan sisältyvän liikkumisohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveystoimiala
turvaa yhdessä muiden toimialojen kanssa lasten ja nuorten terveyttä,
fyysistä toimintakykyä ja oppimisvalmiuksia riittävällä liikkumisella.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Poikkeustilanne on kuormittanut erityisesti niitä lapsiperheitä, joissa on
ollut vaikeuksia jo aiemmin, mutta myös muita perheitä taloudellisten
vaikeuksien, etätyön ja etäopetuksen myötä. Koronatilanteen kielteisten vaikutusten kasaantuminen heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja nuorille lisää eriarvoistumisen riskiä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä eri toimialojen välistä yhteistyötä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin, oppimisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden turvaamiseksi.”
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303
viivi.vaananen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 107
HEL 2021-002866 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Lautakunta kannattaa aloitetta, mutta toteaa, että sen tavoitteita ei ole
mahdollista toteuttaa kaupunginhallituksen antaman alustavan raamin
(23.8.2021) puitteissa ja aloitteen toteuttaminen vaatisi siksi erillisen
rahoituksen. Mikäli talousarvioehdotusten jatkokäsittelyn yhteydessä
kaupunginvaltuusto päättää toteuttaa tilapäisiä ja kestoltaan rajallisia
määrärahakohdennuksia koronapandemian synnyttämän hyvinvointivelan korjaamiseksi, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erillistä,
määräaikaista lisämäärärahan kohdentamista lasten ja nuorten harrastustoimintaan, nuorten mielenterveyden tukitoimiin, nuorten työllistämistoimiin sekä kohdennettuun nuorisotyöhön.
Koronaepidemia on vaikeuttanut erityisesti jo valmiiksi haavoittuvassa
asemassa olevien lasten ja nuorten tilannetta. Koronakevään 2020 aikana vajaa viidennes lapsista ja nuorista lopetti lähes kaiken harrastamisen. Mielen hyvinvoinnin haasteet ovat yleistyneet ja epidemia on
lisännyt yksinäisyyden ja alakuloisuuden kokemuksia. Harrastukset ja
mielekäs vapaa-aika tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vahvistavat identiteettiä. Harrastamisen edistämisen toimenpiteet ovat myös
mielenterveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta merkittäviä
tekoja.
Helsingissä koronaviruspandemian vuoksi tehdyt rajoitukset näkyivät
selvästi lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien toteutumisessa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa kaupungissa laajasti lasten ja
nuorten harrastusmahdollisuuksista ja harrastuksia järjestävien toimijoiden toimintaedellytyksistä. Koska palvelut olivat laajasti kiinni ja harrastustoiminta pysäytetty, ei esimerkiksi nuorisotaloille, kulttuuriharrastuksiin tai liikuntaseurojen toimintaan ollut mahdollisuutta osallistua.
Kaupungin koronakoordinaatioryhmässä sekä Suomen valtion hybridistrategiassa on korostettu lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien turvaamista aina epidemiatilanteen niin mahdollistaessa. Vaikuttaa kuitenkin selvältä, että pandemiasta johtuneet rajoitukset ovat aiheuttaneet harrastajakatoa ja merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia haasteita toimintaa järjestäville yrityksille ja yhteisöille.
Vuonna 2020 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi 900 000 euroa
osana kolmivuotisavustuksia liikkumisen lisäämiseksi ja lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan edistämiseksi. Samana
vuonna avattiin myös koronatoimenpiteenä mahdollisuus hakea pikaavustuksia liikunnan, nuorisotoiminnan ja kulttuurin uudenlaisen toiminnan, yhteisöllisyyden ja etätekemisen digitaaliseen tai muilla keinoin
edistämiseen. Avustussumma oli kokonaisuudessaan 300 000 euroa,
josta hakijan maksimiavustus 5 000 euroa. Myös liikunnan avustusmäärärahoista varattiin 230 000 euroa korona-avustuksiin, joista osa
kohdennettiin lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Lisäksi kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta on päättänyt, että se ei tule perimään takaisin
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yhteisöille myönnettyjä toiminta-avustuksia koronapandemiasta johtuvien toiminnan muutosten vuoksi. Kaupunginvaltuusto on lisännyt
16.6.2021 päätöksellään 3,5 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan avustusmäärärahoihin, josta merkittävä osa tullaan esittelijän
ehdotuksen mukaan suuntaamaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan.
Harrastuksia järjestävät toimijat ovat esittäneet laajasti huolta harrastuspudokkuudesta. Esimerkiksi Olympiakomitea on selvitykseensä nojaten esittänyt erityisen huolensa lasten ja nuorten harrastustoimintaa
koskien perustuen lisenssimäärien vähenemiseen. Selvityksen mukaan
vuonna 2020 seurat hankkivat 50 000 lisenssiä vähemmän kuin edeltävänä vuonna ja alle 18-vuotiaiden osalta lisenssien määrä vähentyi
27 000:lla, mikä merkitsee 8 % tiputusta.
Helsingissä ja Suomessa yleisesti ottaen harrastamisen tilanne on ennen pandemiaa ollut melko hyvä. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn
mukaan alakoululaisista 90,9 % harrastaa jotakin viikoittain, kun yläkoululaisilla luku on peräti 96,2 %.
Helsingissä käynnistettiin 19.4.2021 Suomen harrastamisen mallin mukainen toiminta, jossa kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja
koulutuksen toimialat järjestävät yhteistyössä kumppaneiden kanssa
harrastustoimintaa 3.–9.-luokkalaisten omalla koululla koulupäivän jälkeen. Harrastuksia luonnehtii maksuttomuus, matala kynnys, yhdenvertaisuus, lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys sekä harrastusten laadukkuus ja turvallisuus. Yksi mallin tavoitteista on tavoittaa myös harrastamaton 10% lapsista ja nuorista. Syyskuussa 2021 toiminta on käynnissä 92 helsinkiläisessä koulussa ja tulee laajenemaan syksyn 2021
aikana kaikkiin 102 helsinkiläiseen peruskouluun.
Suomen harrastamisen mallin käynnistyminen on konkreettinen ja
laaja-alainen toimenpide harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi ja
sen takaamiseksi, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus harrastukseen.
Koronapandemian jälkihoidossa tulee kiinnittää kaupungin yhteisin,
laaja-alaisin toimenpitein huomiota siihen, että nuorten jaksamisesta ja
mielenterveydestä pidetään huolta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla
tämä tarkoittaa alueellisen nuorisotyön vahvistamista nuorten määrän
kasvaessa, nuorten työllistämisen edistämistä, harrastamisen tukitoimia sekä myös kohdennettua nuorisotyötä ja tukea niille nuorille, jotka
sitä eniten tarvitsevat. Nuorisopalveluissa jo käytössä olevan PD-mallin
vaikuttavuutta pyritään parantamaan paikkatietoa hyödyntämällä.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta katsoo, että lasten ja nuorten harrastamistoiminnan palautumiseksi koronan jälkihuollossa tulee
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

39 (238)

Asia

hyödyntää Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa, tukea harrastustoimintaa järjestävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä toiminta- ja
muilla avustuksilla sekä vahvistaa alueellista ja kohdistettua nuorisotyötä niiden nuorten tukemiseksi, jotka ovat pahiten kärsineet koronatilanteen aiheuttamista rajoituksista.
Lautakunnan mukaan jälkihuollossa on myös hyvä tarkastella eri ikäryhmien ja alueiden harrastamisaktiivisuutta ja erityisesti harrastuspudokkuutta.
Käsittely
07.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Korvataan lausuntoehdotuksen toisen kappaleen
ensimmäinen lause seuraavasti:
Lautakunta kannattaa aloitetta, mutta toteaa, että sen tavoitteita ei ole
mahdollista toteuttaa kaupunginhallituksen antaman alustavan raamin
(23.8.2021) puitteissa ja aloitteen toteuttaminen vaatisi siksi erillisen
rahoituksen.
Kannattaja: Paavo Arhinmäki
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen,
Nina Suomalainen
Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki,
Joel Harkimo, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Tuomas Tuomi-Nikula
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5–8.
Esittelijä
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kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
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Määrärahan osoittaminen koronan jälkihoito-ohjelmaan, jolla tuetaan lapsia ja
nuoria

Koronan takia voimaanlaitetut rajoitustoimet ovat olleet epäsuhtaisia. Rajoitustoimia on kohdistunut
kohtuuttomasti lapsiin ja nuoriin suhteessa aikuisiin. Tilannetta ei ainakaan ole helpottanut se, että
vuoden 2021 Helsingin budjetissa koulutukseen tehtiin leikkauksia tilanteessa, jossa pitäisi päinvastoin lisätä lasten ja nuorten tukea.
Kevään 2020 sulku merkitsi sitä, että suurin osa päiväkoti-ikäisistä lapsista oli varhaiskasvatuksen ulkopuolella. Peruskouluikäiset koululaiset sekä toisen asteen opiskelijat olivat etäopetuksessa. Toinen
aste oli uudestaan vuoden vaihteessa yhteensä noin neljä kuukautta etäopetuksessa ja myös yläkoulu on ollut etäopetuksessa keväällä 2021.
Nämä pitkät etäopetusjaksot näkyvät lasten ja nuorten oppimistuloksissa ja hyvinvoinnissa. Moni nuori on huolestunut siitä, tulevatko he samaan kouluaikana riittävät tiedot ja taidot. Erityisesti tätä huolta
korostaa se, että suurimmassa osassa Suomea etäopetusjaksoja ei ole ollut kevään 2020 jälkeen ollenkaan. Helsingin ja Pääkaupunkiseudun lapset ja nuoret ovat epätasa-arvoisessa asemassa muihin
nuoriin verrattuna.
Koulujen lisäksi myös lasten ja nuorten harrastukset olivat pitkään tauolla niin keväällä 2020 että uudelleen vuoden vaihteessa 2021. Myös tämä on vaikuttanut sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen
ja lisännyt sosiaalisia ongelmia lapsilla ja nuorilla.
On pelättävissä, että harrastustoiminnan tauko johtaa siihen, että monet putoavat harrastuksista. Jo
ennen koronaan drop out -ilmiö oli vakava ongelma nuorten keskuudessa.
Lapsiin ja nuoriin koulussa ja harrastuksissa kohdistuneet koronatoimien vaikutus tulee näkymään
pitkään Helsingin kaupungissa. Siksi tarvitaan erityinen jälkihoito-ohjelma.
Valtio on tukenut kuntia, jotta voidaan paikata etäopetuksessa tulleita aukkoja, mutta valitettavasti näitä varoja ollaan Helsingissä käyttämässä budjetissa päätettyjen koulutusleikkausten paikkaamiseen.
Valtion koronatukia tulisi käyttää sen sijaan pandemian aiheuttamien ongelmien ratkomiseen.
Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2022 budjettiin varataan määrärahat
mittavaan koronan jälkihoito-ohjelmaan, jolla erityisesti tuetaan lasten ja nuorten opetusta ja koulutusta sekä harrastustoimintaa.

Helsingissä 03.03.2021
Arhinmäki Paavo
Jäsen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 12 allekirjoitusta)

Koivulaakso Dan

Kivelä Mai
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloite
ammatillisen koulutuksen resurssien parantamisesta
HEL 2021-002867 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston resurssien kohentamiseksi 3 000 000 euron lisämäärärahaa opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseen, ryhmäkokojen kohtuullisina pitämiseen, yksilöllisen tuen sekä erityisopetuksen lisäämiseen, kielen oppimisen vaikeuksista kärsivien auttamiseen ja koronasta aiheutuneiden
ongelmien torjumiseen.
Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.
Kaupunginhallitus toteaa, että ammatillisen koulutuksen vuonna 2018
voimaan tullut lainsäädäntö uudisti ammatillisen koulutuksen toimintaprosesseja ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa otettiin käyttöön osaamisperusteinen ja entistä asiakaslähtöisempi pedagoginen toimintamallin.
Opiskelija etenevät opinnoissaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, eikä opintoja ole sidottu opiskelijaryhmän etenemiseen. Kehittämissuunnitelmassa sovitaan osaamisen
hankkimisen aikataulusta ja tavoista sekä opiskelijan tarvitsemasta ohjauksesta, tuesta ja urasuunnitelmasta. Koulutuksen tarkoitus on, että
opiskelija hankkii vain puuttuvaa osaamista.
Koulutuksen toimintaprosessien uudistaminen ei edellytä lisäresursointia vaan olemassa olevien resurssien kohdentamista uudella tavalla.
Opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja vahvistetaan ja joustavoitetaan
sekä lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja monipuolistetaan oppimisympäristöjä. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijat voivat
edetä omien tavoitteidensa ja valmiuksiensa mukaan ja he saavat opintoihinsa yksilöllistä valmennusta ja tukea.
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on tarjolla monipuolista opetusta.
Varsinaisen ammatillisen tutkintokoulutuksen lisäksi tarjotaan mm. ammatillisia koulutuskokonaisuuksia, yksilöllisiä suomi toisena kielenä –
opintoja, työelämässä tarvittavia lupakorttikoulutuksia sekä tutkintokoulutusta pienempiä työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia. Opiston
palvelujen monipuolisuudesta kertovat mm. yhteisöllisyyttä korostava
toimintatapa, jatkuvan haun päivien konsepti, opintojen jatkumista tukemaan luodut erilaiset vaihtoehdot ja koulutuspolut, soveltuvan koulutuksen sekä sen suorittamistavan ja paikka löytämiseen tarjottava
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yksilöllinen ohjaus ja opintojen jatkamisen tukeminen haastavissa elämäntilanteissa. Lisäksi kehitetään mm. erityisen ja vaativan erityisen
tuen hakijapalveluita sekä monikielisten hakijoiden ohjausta hakeutumisvaiheessa.
Stadin ammatti- ja aikuisopisto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Rahoituksella on lisätty opiskelijoiden saamaa opetusta ja ohjausta.
Stadin ammatti- ja aikuisopiston resurssien kohentaminen ei sisälly
kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesitykseen vuodelle 2022.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 326
HEL 2021-002867 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Stadin ammatti- ja aikuisopisto on Suomen suurin ammattiopisto, joka
tarjoaa koulutusta laaja-alaisesti ja vastaten monipuolisesti erilaisiin
asiakkaiden tarpeisiin. Stadin ammatti- ja aikuisopiston järjestämisluvan mukainen vähimmäismäärä on 8 947 opiskelijavuotta, minkä lisäksi
opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosittain n. 1000 opiskelijavuoden harkinnanvaraisen lisäyksen järjestämislupaan. Opiskelijavirtauma eli kaikkien oppilaitoksessa vuoden aikana opiskelevien opiskelijoiden määrä on yhteensä n. 17 000.
Stadin ammatti- ja aikuisopisto järjestää ammatillista tutkintokoulutusta
koulutussopimuksena ja oppisopimuksena, ammatillista lyhyt- ja
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täydennyskoulutusta sekä nivelvaiheen koulutuksia. Lisäksi Stadin ammatti- ja aikuisopistossa toteutetaan valtakunnallista koulutustakuuta
sekä oppijoiden ohjausta monialaisissa kaupungin palveluissa. Tämä
toiminta suuntautuu erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
oleviin nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin sekä maahanmuuttajiin.
Ammatillista koulutusta uudistettaessa ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, toimintaprosessit ja tutkintojärjestelmä uudistuivat vuonna
2018. Uudistuksen myötä koulutuksen osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys vahvistuivat. Keskiöön nousivat opiskelijoiden yksilölliset ja
joustavat opintopolut sekä monipuoliset oppimisympäristöt ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintakulttuuri ja pedagoginen toimintamalli uudistettiin vuonna 2018 vastaamaan ammatillisen koulutuksen uutta lainsäädäntöä.
Ammatillisesta koulutuksesta säädetyn lain (531/2017, 44–45§) mukaisesti jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti opiskelija
etenee. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan osaamisen hankkimisen aikataulusta ja tavoista sekä opiskelijan
tarvitsemasta ohjauksesta, tuesta ja urasuunnitelmasta. Opintojen alkaessa laadittua osaamisen kehittämissuunnitelmaa päivitetään opintojen
aikana aina, kun suunnitelmat muuttuvat.
Opintojen vahvan henkilökohtaistamisen takia opinnot eivät ole sidoksissa oppimisyhteisön muiden opiskelijoiden etenemiseen. Oppimisyhteisöissä tieto- ja taitopajojen toimintaa vahvistetaan palkkaamalla lisää
oppimisen tuen henkilöstöä, kuten ammattiohjaajia. Lisäresursseilla
varmistetaan jokaisen oppijan henkilökohtainen opintojen eteneminen
oman HOKS:n mukaisesti. Opiskelijoiden moninaisuus iän, taustan
sekä kielen ja kulttuurin suhteen vaikuttavat opetuksen, ohjauksen ja
tuen tarpeen määrään. Näin ollen myös opiskelijamäärä vaihtelee joustavasti sen mukaan, minkälaisia tavoitteita, valmiuksia ja tuen tarvetta
opiskelijoilla on.
Stadin ammatti- ja aikuisopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö työskentelee osana kampuskohtaisia 150–200 opiskelijan oppimisyhteisöjä. Jokaista oppimisyhteisöä ohjaamassa on 6–8 hengen opettajista koostuva pedagoginen tiimi. Lisäksi tiimiä täydentävät opinto-ohjaajat ja
mahdolliset muut opetuksen tukihenkilöt, kuten työvalmentajat. Tiimin
jäsenet vastaavat yhdessä oppimisyhteisön opiskelijoiden opetuksesta
ja ohjaamisesta. Opettajatiimi ohjaa ja tukee opiskelijoiden oppimista
erilaisissa oppimisympäristöissä ja työpaikoilla, kehittää pedagogisia
menetelmiä ja ratkaisuja opiskelijoiden ohjauksessa sekä kehittää yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja.
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Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä ohjauksen rooli on korostunut. Keskeisiä ohjauksen tarvetta lisääviä muutoksia ovat jatkuva
koulutukseen hakeutuminen ja jatkuva koulutuksesta valmistuminen.
Opiskelijat voivat hakeutua koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.
Keskimäärin kerran kuussa järjestettävissä Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun päivissä hakijoille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta jo ennen opintojen alkamista. Jatkuvassa haussa kartoitetaan
tarvittaessa opiskelijan oppimisen tuen tarve ja opiskeluvalmiudet,
esim. kielitaito. Jos opiskelija ei saa jatkuvassa haussa opiskelupaikkaa, ohjataan hänet muun palvelun piiriin. Valmistumisvaiheen ohjaus
tukee opiskelijoita työelämään tai jatko-opintoihin siirtymisessä. Lisäksi
opintojen keskeytyessä opiskelijoille tarjotaan ohjausta tulevaisuuden
suunnitteluun.
Oppivelvollisuuden laajentuminen lisää ohjauksen tarvetta entisestään.
Oppivelvollisuuden laajentuminen tuo mukanaan vahvemman valvontaja ohjausvastuun. Osana oppivelvollisuuden laajentumista vahvistetaan
ammatillisen koulutuksen ohjauksen resurssia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisäämässä ohjaukseen suunnattua pysyvää rahoitusta. Valtionosuuden lisäys kohdennetaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa
viiteen uuteen opinto-ohjaajan vakanssiin, jotka täytetään vuosien
2021–2024 välisenä aikana. Lisäksi työllisyydenhoidon kuntakokeilu
lisää ohjausta tarvitsevien asiakkaiden määrää sekä tarvetta kohdennetuille palveluille, jotka nopeuttavat asiakkaiden työllistymisen polkua.
Ammatillisissa tutkinnoissa on kasvanut jatkuvasti niiden opiskelijoiden
osuus, jotka tarvitsevat jatkuvaa ja pitkäkestoista tukea koko opintojensa ajan. Tuen tarve, opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestäminen ja erityisen tuen sisällön suunnittelu runsaasti tukea tarvitseville
opiskelijoille on tärkeää huomioida opetuksen ja ohjauksen resursoinnissa. Oppilaitoksessa opiskelevien vieraskielisten sekä runsaasti oppimisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä kokonaisopiskelijamäärään suhteutettuna on huomattava. Oikea-aikaisella ohjauksella ja tuella pystytään sujuvoittamaan opintojen etenemistä ja ennaltaehkäisemään opintojen keskeyttämistä.
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on luotu erilaisia vaihtoehtoja ja koulutuspolkuja jo ennen tutkintokoulutukseen hakeutumista. Asiakkaan on
mahdollista esimerkiksi tutustua ammattialoihin, vahvistaa opiskelutaitoja ja -valmiuksia sekä saada ohjausta ammatinvalintaan. Lisäksi kehitetään mahdollisuuksia suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia, jotka tukevat
työllistymistä. Keskeyttämisuhan alla oleville opiskelijoille tarjotaan monipuolista ohjausta opintojen jatkumisen tueksi. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on tarjolla Helsingin kaupungin rahoittamana helsinkiläisille alle 29-vuotiaille nuorille myös avoimet opinnot.
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Stadin ammatti- ja aikuisopisto on saanut perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä koronan aiheuttamien
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Rahoituksella on lisätty
opiskelijoiden saamaa opetusta ja ohjausta. Vuonna 2020 harkinnanvarainen korotus oli 1 525 000 euroa ja vuonna 2021 rahoitusta saatiin 1
000 000 euroa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tehdään ja kehitetään monipuolisesti toimenpiteitä opiskelijoiden ohjaamiseksi ja tukemiseksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää
tärkeänä, että opiskelijoille tarjotaan yksilöllistä, riittävää, monipuolista
ja jatkuvaa tukea ja ohjausta koko opintojen ajan.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot
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Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi

Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos. Se tarjoaa koulutusta ja palveluita nuorten ammattillisessa peruskoulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa sekä nivelvaiheessa. Stadin ammattiopistossa opiskelee noin 16 000 opiskelijaa,
yli 50 eri ammattiin. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Se toi mukanaan uusia
asioita kuten jatkuvan haun ja koulutuksen järjestäjille jatko-ohjausvelvoitteen. Lisäksi ammatillisen
koulutuksen resursointi heikkeni 2010-luvulla. Laadukas ammatillinen koulutus edellyttää riittäviä käytössä olevia resursseja.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopiston resurssien
kohentamiseksi varataan talousarvioon 3 000 000 € lisämääräraha. Lisämäärärahan turvin voidaan
parantaa opinto-ohjauksen resursointia, pitää ryhmäkoot kohtuullisina, lisätä yksilöllistä tukea sekä
erityisopetusta, auttaa kielen oppimisen vaikeuksista kärsiviä ja torjua koronasta aiheutuneita ongelmia.

Helsingissä 03.03.2021
Korkkula Vesa
Jäsen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 11 allekirjoitusta)

Koivulaakso Dan

Diarra Fatim

Kivelä Mai

Said Ahmed Suldaan

Nuorteva Johanna

Haglund Mia

Arhinmäki Paavo
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Malin Petra

Aro Katju
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Valtuutettu Asko-Seljavaaran ja kahden muun talousarvioaloite koskien kertalipun myymistä senioreille puoleen hintaan
HEL 2021-002868 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin seudun liikenteen
(HSL) kertalippuja myytäisiin senioreille puoleen hintaan.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen
järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa HSL-alueen kunnassa. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista,
alennusryhmistä ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.
HSL toteaa antamassaan lausunnossa, että senioreille tarkoitettu päivälipun myynti lakkautettiin vuoden 2020 lopussa sen saaman arvostelun vuoksi. Vuoden 2021 alusta senioreilla on ollut mahdollisuus hankkia kausilippu edulliseen -45 % alennettuun hintaan (AB-seniori 30 pv
34,50 EUR). Harvoin matkustettaessa kertalippu tulee kaikissa tapauksissa kausilippua halvemmaksi ja paljon matkustaville kausilippu on
erittäin edullinen.
Edelleen HSL toteaa, että tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole perusteltua ottaa käyttöön uusia alennuksia, eikä etenkään kohdentaa
niitä kertalippuihin. HSL pyrkii tariffi- ja tuotesuunnittelullaan lisäämään
HSL:n lipputuloja ja edistämään kestävää liikkumista sitouttamalla ihmisiä joukkoliikenteen käyttöön. Siksi on perustellumpaa kohdentaa alennuksia kausilippuihin. Seniorikertalippu aiheutti HSL:lle vuonna 2020
noin 4,5 miljoonan euron tappion verratessa normaalihintaisten lippujen
tuottoon.
Helsingin kaupungin vanhusneuvosto toteaa lausunnossaan, että seniorialennus tulisi saada kaikkiin lippumuotoihin ja ikäraja tulisi laskea
65 vuoteen nykyisen 70 vuoden ikärajan sijaan.
Kaupunginhallituksen 20.9.2021 (§ 676) päättämässä, HSL:n alustavaa
toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 koskevassa lausunnossa
esitetään, että alennusryhmille myönnettyjen alennusten ulottamista
kertalippuihin tulee selvittää. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian 2021-2025 mukaan helsinkiläisten joukkoliikennelippujen
hinnat pidetään kohtuullisina.
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, Helsingin kaupungin
vanhusneuvoston ja Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän
lausunnot.
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Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 487
HEL 2021-002868 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen
järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa HSL-alueen kunnassa. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista,
alennusryhmistä ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.
Nykyisin aikuisten AB-vyöhykkeen 30 päivän kausilippu maksaa 62,70
euroa ja kertalippu 2,80 euroa. Kausilippu tulee edullisemmaksi käyttää, jos kuukaudessa tekee joukkoliikenteessä yli 22 matkaa. 70 vuotta
täyttäneet saavat kausilipuista 45 %:n alennuksen, joten 30 päivän
lippu maksaa 34,50 euroa. Vastaavalla alennuksella kertalipun hinnaksi
muodostuisi 1,54 euroa.
Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli myös alennuslippuja kokouksessaan 17.8.2021, jossa lautakunta antoi lausunnon HSL:n alustavasta
toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnossaan lautakunta totesi, että alennusryhmille myönnettyjen alennusten ulottamista
kertalippuihin tulee selvittää. Kaupunginhallitus antaa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024 syyskuun alussa lopullisen Helsingin kaupungin lausunnon.
14.09.2021 Pöydälle
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vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
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Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

70- plus senioreille kertalippu puoleen hintaan.

Ikäihmiset liikkuisivat mielellään kodin ulkopuolella, mutta kaikilla ei ole varaa ostaa kausilippua, jos
HSLn matkoja on vain muutama kuukaudessa. Siksi olisi tärkeää, että HSL möisi senioreille myös
kertalippuja puoleen hintaan.

Helsingissä 03.03.2021
Asko-Seljavaara Sirpa
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 2 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Tapio Klemetin ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelusta
HEL 2021-002869 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään talousarvioon 100 000 euron määrärahaa, jolla selvitetään Paloheinän lumetusjärjestelmän laajennusmahdollisuuksia.
Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoihin viitaten, että nykyistä lumetusjärjestelmää hyödyntäen Paloheinässä latuja voidaan lumettaa 2,8 km.
Lumetusjärjestelmä käyttää verkkovettä, jota saadaan vain rajallinen
määrä, jonka lisäksi verkkovesi joudutaan jäähdyttämään 6–7 asteisesta noin 3 asteiseksi. Vantaan Hakunilassa ja Espoon Oittaalla lumetusvetenä käytetään sen sijaan luonnonvettä, joka on lähtökohtaisesti
jo noin 2–3 asteista. Tämänhetkinen sähkön ja veden saanti ei mahdollista Paloheinän reitistön tehokasta laajentamista. Laajentaminen edellyttäisi Vantaanjoen veden hyödyntämistä lumetukseen, sähkön saatavuuden lisäämistä alueelle sekä sen selvittämistä, kuinka nykyistä latuverkostoa ympäröivä peltoalue soveltuu latuverkoston laajentamiseen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vuoden 2022 määrärahojen tarkemmasta kohdentamisesta ja kaupunkiympäristölautakunta päättää käyttösuunnitelman
hyväksymisen yhteydessä puisto-ja liikunta-alueiden alle 1 000 000 euron hankkeiden määrärahojen tarkemmasta kohdentamisesta.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 473
HEL 2021-002869 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimiala yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa näkee liikuntamahdollisuuksien turvaamisen olevan tärkeä osa Helsingin kaupungin toimintaa ja pyrkii omilla toimillaan parantamaan tarjottavia liikuntapalveluita. Helsingin latuverkostosta vastaa
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Kaupunkiympäristön toimialalla on tarvittaessa valmiudet osallistua latuverkostoselvityksen laadintaan, mikäli
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut käynnistävät työn.
Selvityksessä tulee selvittää erityisesti mahdollisuus käyttää Vantaanjoen vettä lumetukseen, koska uuden latuosuuden lumetukseen ei ole
järkevää käyttää vesijohtovettä. Tämänhetkinen sähkön ja veden saanti
ei mahdollista lumetetun latuverkoston tehokasta laajentamista. Mikäli
lumetettua latuverkostoa päädyttäisiin laajentamaan, olisi uuden osuuden luontevaa olla nykyisen ladun jatkona. Siksi on selvitettävä mahdollisuudet käyttää ympäröiviä peltoalueita, niiden käyttökelpoisuus ladunrakentamiseen ja se, miten latuverkoston laajentaminen sovitetaan
pelloille ja niiden nykyiseen käyttöön.
Uuden lumetetun latuosuuden toteuttaminen vaatii ennen varsinaisen
ladunpohjan rakentamista sekä latuverkostosuunnitelman että teknistä
suunnittelua. Rakentamisen ja kunnossapidon lisäksi kustannuksia tulee myös lumetukseen käytettävästä energiasta ja kaluston huollosta.
Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu tässä mainittuihin kustannuksiin.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti: 31026323
milja.halmkrona(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 117
HEL 2021-002869 T 00 00 03
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Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa selvittää mahdollisuus laajentaa Paloheinän lumetusmahdollisuuksia, ja etenkin Vantaanjoen käyttämistä vesivarantona.
Paloheinässä on tällä hetkellä mahdollista lumettaa latuja yhteensä 2,8
km nykyistä lumetusjärjestelmää hyödyntäen. Järjestelmässä käytetään verkkovettä, jota saadaan vain rajallinen määrä, minkä ohella
verkkovesi joudutaan jäähdyttämään 6–7 asteisesta noin 3 asteiseksi.
Vantaan Hakunilassa ja Espoon Oittaalla lumetusvetenä käytetään sen
sijaan luonnonvettä, joka on lähtökohtaisesti jo noin 2–3 asteista.
Tämänhetkinen sähkön ja veden saanti ei mahdollista reitistön tehokasta laajentamista. Selvityksessä tulee erityisesti pohtia mahdollisuutta käyttää Vantaanjoen vettä lumetukseen sekä sähkön saatavuuden lisäämistä alueelle.
Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan paras vaihtoehto reitistön laajentamiselle olisi Haltialan Aarnimetsän eteläpuoleisille pelloille, jolloin
nykyinen lumetettu reitistö saataisiin luontevasti yhdistettyä uuteen reittiin.
Kyseinen vaihtoehto mahdollistaa kaluston ja henkilökunnan tehokkaan
käytön lumetuksessa. Lisäkustannuksia tulisi lumetukseen käytetystä
energiasta sekä uuden latuosuuden hoidosta ja kaluston ylläpidosta.
Liikuntapalveluiden arvion mukaan lisälatua saataisiin noin kaksi kilometriä ja reitistön laajentaminen ei vaikeuttaisi alueella muiden ulkoilijoiden liikkumista.
Lumetuksen laajentamisen selvityksen kustannuksiin ei olla varauduttu
vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa.
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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Aloite 03.03.2021
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Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelu

Paloheinä on Suomen ylivoimaisesti suosituin hiihtopaikka. Vaikka talvi 2021 on ollut poikkeuksellisen
runsasluminen, luonnonlumet sulavat ja tuhansien harrastelijoiden hiihtäminen luonnonlumiladuilla
loppuu jo maaliskuun alussa.
Paloheinän uudella lumetusjärjestelmällä tykitetyn noin 50 cm paksun lumipatjan päälle tehdyt ladut
pysyvät hiihtokunnossa arviolta 2 kk pidempään kuin luonnonlumelle tehdyt.
Nykyisellä lumetusjärjestelmällä voidaan pohjata latuja yhteensä noin 2,8 km matkalla, mutta lumetettava latu-ura kulkee lähes kokonaan metsässä ja on suhteellisen kapea.
Jotta Paloheinän ladut palvelisivat suurta harrastelijahiihtäjien joukkoa, lumetusjärjestelmää tulisi laajentaa läheisille pelloille. Pellolla kulkeva latu-ura on aurinkoinen, sopivan kumpuileva ja siitä voidaan
tehdä riittävän leveä.
Esitän, että Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioon osoitetaan 100.000 euroa sen selvittämiseen, miten ja minne lumetusjärjestelmää voisi laajentaa.

Helsingissä 03.03.2021
Klemetti Tapio
Varajäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 4 allekirjoitusta)

.

Laaksonen Heimo

Meri Otto

Torsti Pilvi

Koskinen Kauko
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Valtuutettu Sinikka Vepsän ja 9 muun talousarvioaloite erillismäärärahan varaamisesta vapaaehtoisten julkisen liikenteen matkakulujen
ja aterian korvaamiseksi
HEL 2021-002870 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että varataan erillismäärärahan vapaaehtoisten avustuskäyntien julkisen liikenteen matkakulujen ja maksuttoman aterian korvaamiseksi avustuskäyntipäivänä.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että nykyisten kaupunkiyhteisten vapaaehtoistoiminnan ohjeiden ja käytäntöjen mukaan vapaaehtoisten matkalippuja ja aterioita
voidaan korvata harkinnanvaraisesti. Jos tehtävä edellyttää aterian tarjoamista tai matkalippua, näin voidaan nykyohjeilla toimia. Harkinnanvaraisuus on sopiva toimintamuoto, koska vapaaehtoistoiminta on hyvin monimuotoista.
Covid-19-pandemiaan liittyvien vapaaehtoistehtävien yhteydessä on
ollut käytössä korvaus julkisen liikenteen lipusta ja ateriasta, koska kyseessä on ollut viranomaisten avustaminen poikkeuksellisessa operaatiossa. Mikäli vapaaehtoistoiminnan rooli kasvaa tehtävissä, joissa
edellytetään julkisen liikenteen matkalipun korvaamista tai ateriointia,
sosiaali- ja terveyslautakunnalla on valmius selvittää erillisen määrärahan varaamista vapaaehtoistoiminnan kustannuksiin.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 197
HEL 2021-002870 T 00 00 03
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

53 (238)

Asia

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Sinikka Vepsän ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta
seuraavan lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että varataan erillismääräraha vapaaehtoisten
julkisen liikenteen matkakulujen ja aterian korvaamiseksi avustuskäyntipäivänä.
Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu
vapaaehtoisten julkisen liikenteen matkakulujen ja aterian korvaamista
avustuskäyntipäivänä erillisellä määrärahakokonaisuudella. Sosiaali- ja
terveyslautakunta toteaa, että vapaaehtoistoiminnan koordinaatio on
keskitetty kaupunkiyhteisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Nykyisten ohjeiden ja käytäntöjen mukaan vapaaehtoisten matkalippuja ja
aterioita voidaan korvata harkinnanvaraisesti. Harkinnanvaraisuus on
jatkossakin sopiva toimintamuoto, sillä vapaaehtoistoiminta on hyvin
monimuotoista.
Helsingin väestön demografiset muutokset ja erilaiset erityistilanteet,
kuten koronapandemia ja helteisten kesien aiheuttama rasitus erityisesti ikääntyneille ovat synnyttäneet uudenlaisia tilanteita, joissa vapaaehtoistoiminnan tarve lisääntyy. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimi toimii vapaaehtoisten palkitsemisen
suhteen kaupunkiyhteisten ohjeiden mukaisesti. Tulevaisuudessa on
mahdollista, että sellaisten vapaaehtoistehtävien määrä kasvaa, jotka
edellyttävät julkisen liikenteen matkalipun korvaamista tai ateriointia toiminnan yhteydessä. Tällöin tullaan tarkastelemaan erillisen määrärahan varaamisen tarvetta kulujen kattamiseksi. Vapaaehtoiselle ei kuitenkaan saa syntyä toiminnasta verotettavaa etuutta.
Vapaaehtoistoiminnan kaupunkiyhteiset ohjeet
Vapaaehtoistoiminta on osa Helsingin kansalaistoiminnan kehittämistä
ja kaupunkilaisten osallisuutta. Vapaaehtoistoiminnan perusedellytyksenä on vastikkeettomuus, joten toimintaan osallistuvalle henkilölle ei
makseta muun muassa palkkiota, päivärahaa, matkakustannusten korvausta tai ateriaetuja. Vapaaehtoiselle voidaan kuitenkin järjestää toimintaan luontevasti liittyvää tarjoilua, kuten yhteinen ruokailu toiminnan
yhteydessä. Kaupunkiyhteisten vapaaehtoistoiminnan ohjeiden (liite 2)
mukaisesti vapaaehtoistoiminnasta aiheutuvat kulut korvataan. Vapaaehtoiset toimivat pääsääntöisesti lähellä omaa asuinaluettaan, sillä toiminnan mahdollisuuksia on laajasti eri puolilla kaupunkia. Jos tehtävä
kuitenkin edellyttää matkustamista, voi vapaaehtoistoiminnan järjestäjä
antaa vapaaehtoiselle matkalipun tehtävän suorittamisen ajaksi.
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Nykyiset ohjeet siis mahdollistavat matkalipun antamisen tehtävän suorittamisen ajaksi ja aterian tarjoamisen vapaaehtoistoiminnan yhteydessä, mikäli tehtävä sitä edellyttää. Ateria ei saa kuitenkaan olla
sovittu palkkio, sillä muutoin siitä muodostuu verotettava etuus. Vapaaehtoisia voidaan myös kiittää tai muistaa muilla tavoilla Verohallinnon
ohjeen mukaisesti.
Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveystoimessa
Sosiaali- ja terveystoimessa vapaaehtoiset toimivat esimerkiksi vertaisohjaajina, vetävät erilaisia ryhmiä ja avustavat erilaisissa tehtävissä
palvelukeskuksissa, omaishoidon toimintakeskuksissa ja Suursuon sairaalassa. Ennen covid-19-pandemiaa sosiaali- ja terveystoimessa toimi
vuosittain noin 2000 vapaaehtoista, jotka tekivät vaihtelevan määrän
vuoroja, osa säännöllisesti ja osa satunnaisesti.
Henkilöt osallistuvat toimintaan oman valintansa ja motivaationsa mukaisesti. Vapaaehtoistoimintaan osallistuvilla henkilöillä ei korvata työsuhteessa olevaa tai palkattua henkilökuntaa, vaan vapaaehtoistoimintaan osallistuvilla on omat sovitut tehtävät, joita he tekevät henkilöstön
apuna tai lisäksi sekä heidän ohjauksessaan. Vuonna 2019 Helsingin
kaupungin vapaaehtoisille tehdyn kyselyn (n=447) mukaan 46 prosenttia vastaajista teki vapaaehtoisvuoroja kuukausittain ja 38,5 prosenttia
viikoittain tai useita kertoja viikossa.
Helsingissä erityisesti järjestösektorin toimijat ja seurakunnat ovat tärkeässä roolissa organisoimassa jalkautuvia vapaaehtoistoiminnan
muotoja. Ikääntyneiden vapaaehtoistyössä toimijoita ovat muun muassa Vanhustyön keskusliitto, Suomen punainen risti, Helsinki-missio ja
seurakunnat.
Vapaaehtoistoiminta erityistilanteissa – esimerkkinä koronapandemian hoito sosiaali- ja terveystoimialalla
Korona-aika on synnyttänyt uudenlaisia vapaaehtoistoiminnan tarpeita
ja Helsingin covid-19-pandemian hoidossa on toiminut paljon vapaaehtoisia. Korvaus toiminnasta on ollut suurempaa kuin tavanomaisessa
vapaaehtoistoiminnassa, sillä perusteena on ollut viranomaisten avustaminen poikkeuksellisessa operaatiossa. Vapaaehtoisia on toiminut
muun muassa Messukeskuksen rokotuspisteellä sekä korontartuntojen
jäljitystyössä.
Messukeskuksen rokotuspisteellä vapaaehtoisilla oli mahdollisuus
saada korvaus julkisen liikenteen lipuista (AB- tai ABC-matkalippu)
sekä hakea kohtuuhintainen (9,50 euroa) lounassalaatti sovitusta ravintolasta. Perusteena lounaalle on ollut vähintään neljän tunnin vuoro.
Kustannus rokotuspisteellä oli kokonaisuudessaan noin 10,7 euroa
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vuoroa kohden mukaan luettuna matkaliput ja ruokailu, sillä kaikki vapaaehtoiset eivät hyödyntäneet matkalippu- ja ruokailumahdollisuutta.
Messukeskuksen rokotuspisteellä vapaaehtoiset toimivat maalis-kesäkuussa, jonka aikana vapaaehtoisvuoroja tehtiin yhteensä 976 kappaletta. Kokonaiskustannus oli siis vajaat 11 000 euroa.
Myös tartunnanjäljityksessä työskenteleville vapaaehtoisille Helsinki on
tarjonnut matkalipun ja pientä syötävää.
Arvioidut kustannukset matkalippu- ja ateriakorvauksesta
Vapaaehtoistoiminnan kustannuksia ei tällä hetkellä erotella yksiköiden
toimintakuluista. Jos vapaaehtoisille korvattaisiin julkisen liikenteen
matkalippu (5,60–10,20 euroa) ja ruokailu Helsingin kaupungin henkilöstöruokailun hinnalla (6,90 euroa), kustannus olisi 12,50–17,10 euroa
tehtyä vapaaehtoisvuoroa kohden. Mikäli jokainen sosiaali- ja terveystoimen 2000 vapaaehtoisesta tekisi kymmenen vuoroa vuodessa, kustannus olisi 250 000–342 000 euroa. Todellisuudessa vapaaehtoisvuorojen määrä lienee suurempi (viitaten kyselyyn 2019) ja näin ollen
myös kustannus olisi suurempi.
Yhteenveto
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vuoden 2022 talousarvioon ei
varata erillistä määrärahaa vapaaehtoistoiminnan kulujen kattamiseen.
Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta korvausta työn luonteen ja verotuksellisten syiden vuoksi, mutta työstä aiheutuneiden kulujen harkinnanvarainen korvaaminen matkalippuina tai ateriana tehtävän sitä edellyttäessä on kuitenkin tärkeä tapa mahdollistaa toiminnan mielekkyys. Vapaaehtoisten kulujen korvaamisessa ja toiminnasta palkitsemisessa sosiaali- ja terveystoimi toimii kaupunkiyhteisten ohjeiden mukaisesti.
Covid-19-pandemia on osoittanut, että toimialalla tulee varautua siihen,
että vapaaehtoistoiminnan tarve voi kasvaa sellaisissa tehtävissä, jotka
edellyttävät julkisen liikenteen matkalipun korvaamista tai ateriointia toiminnan yhteydessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta selvittää erillisen
määrärahan varaamista vapaaehtoistoiminnan kustannuksiin, mikäli se
on tarpeen kulujen kattamiseksi tulevaisuudessa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Vapaaehtoistoiminta on kansalaistoimintaa, joka vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta ja on siten osa Helsingin kaupungin strategisia tavoitteita. Vapaaehtoiset ovat osallistuneet aktiivisesti koronapandemian
hoitoon ja vapaaehtoistoiminnalla tuetaan muun muassa ikääntyneiden
asiointia, liikkumista ja aktiivista osallistumista. Arjen tukemisella ja harrastus- ja kulttuuritoimintaan osallistumisella on myönteisiä terveys- ja
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hyvinvointivaikutuksia, mikä saattaa omalta osaltaan ehkäistä raskaimpien palveluiden piiriin joutumista.
Myös vapaaehtoistoimintaan osallistuvat henkilöt saattavat olla itse heikommassa sosioekonomisessa asemassa, jolloin edellä mainittujen
korvausten merkitys korostuu."
Esittelijä

Lisätiedot

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Elina Borchers, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 25347
elina.borchers(a)hel.fi
Helena Venetvaara, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 40546
helena.venetvaara(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
seija.meripaasi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 106
HEL 2021-002870 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei näe tarvetta erillismäärärahalle vapaaehtoisten julkisen liikenteen matkakulujen ja aterian korvaamiseksi.
Nykyinen vapaaehtoistoiminnan ohje ja käytänteet mahdollistavat harkinnanvaraisen matkakulujen ja aterian korvaamisen, mikäli vapaaehtoisen tehtävän hoitaminen sitä edellyttää.
Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen ja vastikkeettomuuteen perustuvaa toimintaa, joka ei täytä normaalin työsuhteen tunnusmerkistöä. Henkilöt osallistuvat toimintaan oman valintansa ja motivaationsa mukaisesti, eivätkä he saa toiminnasta palkkaa tai tavoittele
taloudellista etua. Vapaaehtoistoimintaa tehdään yhteisön, ympäristön
tai muun kuin lähiomaisen hyväksi. Vapaaehtoistoimintaan osallistuvilla
henkilöillä ei korvata palkkatyössä olevaa henkilökuntaa, vaan vapaaehtoistoimintaan osallistuvilla on omat sovitut tehtävät, joita he tekevät
palkatun henkilöstön apuna tai lisäksi. Helsingin kaupunki näkee vapaaehtoistoiminnan tärkeänä ja merkityksellisenä asiana. Vapaaehtoiset tekevät mittaamattoman arvokasta toimintaa toisten ihmisten ja
kaupungin hyväksi.
Vapaaehtoistoiminnan perusedellytyksenä on toiminnan vastikkeettomuus, joten toimintaan osallistuvalle henkilölle ei makseta mm. palkkiota, päivärahaa tai ateriaetuja. Vapaaehtoista voidaan kiittää eri
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tavoin, mutta sitä ei tule sopia etukäteen korvaukseksi tehtävästä. Kiittämisen tulee olla aina tavanomaista ja kohtuullista. Kiittäminen voi olla
kahvi- tai virvoketarjoilua toiminnan aikana tai yhteinen ruokailu. Tarjoilua ei saa sopia korvaukseksi tehtävästä, koska se muuttaisi sen veronalaiseksi ateriaeduksi.
Vapaaehtoistehtävän hoitamisesta aiheutuneet kulut voidaan kuitenkin
korvata. Mikäli vapaaehtoisen tehtävä edellyttää matkustamista tehtävän aikana kuten asiakkaan saattamista palvelupisteeseen tai lääkärikäynnille, niin vapaaehtoistoiminnan järjestäjä voi antaa vapaaehtoiselle asiointilipun tai vastaavan matkalipun tehtävän suorittamisen
ajaksi. Vähävaraisille henkilöille tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan, eikä toiminnasta saa koitua vapaaehtoiselle ylimääräisiä kustannuksia. Kyseessä ei kuitenkaan ole
palkitseminen toiminnasta, vaan tehtävään liittyvien kulujen korvaaminen.
Nykyinen vapaaehtoistoiminnan ohje ja käytänteet mahdollistavat mm.
matkalipun antamisen vapaaehtoiselle tehtävän suorittamisen ajaksi,
sekä kahvi- tai virvoketarjoilun tai yhteisöllisen ruokailun. Ruokailuihin
liittyvä tarjoaminen on pääsääntöisesti ollut joululounas tai muun tapahtuman yhteydessä, sekä kahvien tarjoaminen vapaaehtoisten kokouksissa tai tehtävän suorittamisen aikana. Koko Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan suhteen matkalipun tarjoaminen tehtävän ajaksi on
mittakaavaltaan pientä. Vapaaehtoistoiminnan tavat ovat keskenään
erilaisia ja siksi on toiminnan järjestäjän vastuulla arvioida, onko kyseinen tehtävä sellainen, jossa on tarvetta huomioida ohjeiden mukainen
tarjoilu sekä matkalippu. Vapaaehtoiset toimivat pääsääntöisesti lähellä
omaa asuinaluettaan, koska mahdollisuuksia toimia on laajasti ja Helsingin kaupungin toimipaikkoja runsaasti eripuolella kaupunkia.
Toistaiseksi harkinnanvaraisuus julkisen liikenteen matkalipun ja aterian/virvokkeiden tarjoamisessa vapaaehtoiselle on toimintamallina riittävä, varsinkin koska kustannukset eivät oletetusti ole mittavia nykyisillä toiminnoilla. On kuitenkin tärkeää seurata tilanteen kehittymistä ja
tarvittaessa varaamalla erillistä määrärahaa julkisen liikenteen matkalippukulujen sekä virvoke-ja ateriakulujen kattamiseksi.
Esittelijä

Lisätiedot
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Tommi Laitio
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Erillismäärärahan varaaminen vapaaehtoisten julkisenliikenteen matkakulujen
ja aterian korvaamiseksi

Erillismäärärahan varaaminen vapaaehtoisten avustuskäyntien julkisen liikenteen matkakulujen ja
maksuttoman aterian korvaamiseksi avustuskäyntipäivänä
Vanhuspalveluissa on vajausta ammattitaitoisesta hoitohenkilökunnasta ja vaje tulee kasvamaan lähivuosina hoitohenkilöstön eläköitymisen myötä. Vapaaehtoisten avustajien tarve tulee näin korostumaan. Etenkin nyt koronapandemian jälkeen. Kotona yksin asuvat ikäihmiset tulee saada nopeasti
aktivoitua mukaan sosiaaliseen toimintaan. Vapaaehtoisia avustajia tullaan tarvitsemaan ympärivuorokautisen hoivan, kotihoidon yksin asuvien asiakkaiden poliklinikka-, lääkäri- ja kuvantamiskäyntien
saattajiksi. Asiakkaiden ulkoilun mahdollistajiksi samoin kuin kulttuuri- ja taidetapahtumiin saattajiksi
ja seuraksi jne.
Vapaaehtoisia avustajia tullaan tarvitsemaan huomattavasti nykyistä enemmän. Heidän palkaton, vapaaehtoinen aikansa ja apunsa on merkittävä. Julkisen liikenteen matkakulujen korvaus vapaaehtoisille avustajille sekä aterian tarjoaminen käyntipäivänä on pieni korvaus tästä tärkeästä avusta. Helsingin sosiaali- ja terveyshuollon budjetissa on tähän varauduttava erillisellä määrärahakokonaisuudella. Esitän, että määrärahan käyttö valmistellaan toimialalla vapaaehtoisten avustajien saamisen
turvaamiseksi. Monet vapaaehtoiset avustajat ovat entisiä hoitoalan työntekijöitä ja muita pienituloisia
eläkeläisiä joille julkisen liikenteen matkakulut voivat olla jo taloudellinen este vapaaehtoistyölle. Esitys tuodaan osana 2021 budjettiesitystä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Helsingissä 3.3.2021
Sinikka Vepsä
Kaupunginvaltuutettu (sd.), Helsinki
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Valtuutettu Said Ahmed Sultaanin ja 12 muun talousarvioaloite matalan kynnyksen velkaneuvonnasta nuorille
HEL 2021-002871 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsinkiin perustetaan ja varataan budjettiin tarvittavat resurssit matalan kynnyksen velkaneuvontaan
nuorille.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että nykyinen nuorten matalan kynnyksen talous- ja velkaneuvonnan toimintamalli on todettu toimivaksi. Nuorten talous- ja velkaneuvontaa on tehostettu sosiaalisessa luototuksessa ja sitä järjestetään
matalalla kynnyksellä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kokonaisvaltaisen tuen mahdollistamiseksi. Sosiaaliseen luototukseen rekrytoidut uudet talous- ja velkaneuvojat keskittyvät erityisesti covid-19pandemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneisiin alle 30-vuotiaisiin.
Talous- ja velkaneuvonnan tarve on ollut suuri pidemmän aikaa, mutta
korostunut edelleen pandemian aikana. Vuoden 2017 lopulla sosiaalinen luototus ja pohjoisen nuorten aikuissosiaalityö aloittivat pilottiyhteistyön, jossa valituille alle 30-vuotiaille asiakkaille annettiin talous- ja
velkaneuvontaa matalalla kynnyksellä ja tehtiin velkakartoituksia. Yhteistyömalli on toiminut hyvin ja toimintamalli on päätetty vakiinnuttaa.
Talous- ja velkaneuvojat tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin sisäisten
ja muiden toimijoiden, kuten Talousneuvola-hankkeen kanssa, jotta
palvelu on helposti saatavilla ja asiakkaille tarjolla kokonaisvaltaista tukea.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 185
HEL 2021-002871 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Said Ahmed Suldaanin ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta
seuraavan lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että Helsinkiin perustetaan ja varataan budjettiin
tarvittavat resurssit nuorten matalan kynnyksen velkaneuvontaan.
Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa nuorten matalan kynnyksen
talous- ja velkaneuvonnan järjestämistä talousarvioraamin puitteissa
nykyisen toimintamallin mukaan. Nuorille tarkoitettua talous- ja velkaneuvontaa on tehostettu sosiaalisessa luototuksessa ja järjestetään
matalalla kynnyksellä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kokonaisvaltaisen tuen mahdollistamiseksi. Uudet talous- ja velkaneuvojat
keskittyvät erityisesti alle 30-vuotiaisiin, jotka ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin covid-19-pandemian vuoksi.
Pandemian vaikutus alle 30-vuotiaiden talouteen
Covid-19-pandemia on vaikuttanut alle 30-vuotiaiden taloudelliseen tilanteeseen suoraan sekä välillisesti. Yksi suurimmista vaikuttavista tekijöistä on työllisyystilanteen selkeä heikentyminen. Alle 30-vuotiaiden
työttömien työnhakijoiden määrä Helsingissä oli kesäkuussa 10 517,
mikä on 4020 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin kesäkuussa 2019.
Samalla vertailujaksolla Kansaneläkelaitoksesta kuntaan lähetettyjen
ilmoitusten määrä alle 25-vuotiaista neljä kuukautta toimeentulotukea
saaneista on kasvanut Helsingissä 29 prosentilla eli 142 ilmoituksen
verran.
Talous- ja velkaneuvonnan tarve on ollut lähtökohtaisesti suuri jo pidemmän aikaa, mutta korostunut edelleen pandemian aikana. Pandemia on pakottanut ihmiset etsimään uudenlaisia ratkaisuja talouden
hoitamiseksi ja tekemään erilaisia järjestelyjä. Helsingissä ajalla 1.1.–
31.5.2021 tehdyistä sosiaalisten luottojen maksuohjelman muutoksista
35 kappaletta eli 40 prosenttia koski alle 30-vuotiaita. Muutoksia oli perusteltu pandemiasta johtuvilla lomautuksilla, työtuntien vähenemisellä
tai työpaikan menettämisellä. Myös opintolainoja on nostettu enemmän, kun työllisyystilanne on heikentynyt ja opiskeluolosuhteet ovat
muuttuneet.
Yhteistyökokeilu
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Sosiaalinen luototus ja pohjoisen nuorten aikuissosiaalityö aloittivat pilottimuotoisen yhteistyön vuoden 2017 lopulla. Yhteistyön tarkoituksena
on ollut antaa talous- ja velkaneuvontaa matalalla kynnyksellä ja tehdä
velkakartoituksia valituille alle 30-vuotiaille asiakkaille. Sekä asiakkaat,
että työntekijät totesivat yhteistyön hyödylliseksi. Yhteistyökokeilu on
kerätyn palautteen perusteella auttanut selkeyttämään asiakkaiden taloudellista tilannetta ja sitä kautta lisännyt tunnetta elämänhallinnasta ja
mahdollisuudesta vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Yhteistyö on tukenut myös asiakkaan kanssa tehtävää sosiaalityötä.
Talous- ja velkaneuvojat
Yhteistyökokeilun toimintamalli on päätetty vakiinnuttaa ja sosiaaliseen
luototukseen on rekrytoitu kaksi talous- ja velkaneuvojaa, jotka aloittivat
työnsä elokuussa 2021 ja toimivat määräaikaisina vuoden 2022 loppuun asti. Talous- ja velkaneuvojien tarjoaman palvelun kohderyhmänä
ovat helsinkiläiset, erityisesti alle 30-vuotiaat covid-19-pandemian
vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet henkilöt. Tavoitteena on
opastaa ja neuvoa asiakasta niin, että itsenäinen selviytyminen on jatkossa mahdollista ilman lisävelkaantumista ja taloudellinen selviytyminen onnistuu ilman viranomaisriippuvuutta.
Asiakkaat ohjautuvat talous- ja velkaneuvojille ensisijaisesti sosiaalipalvelujen mutta myös sosiaalisen luototuksen päivystyspuhelimen kautta.
Palvelun sisältöä muotoillaan asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan ja palvelua voidaan antaa kasvotusten tai etänä. Talous- ja velkaneuvojat tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin sisäisten toimijoiden
mutta myös muiden toimijoiden kuten Talousneuvola-hankkeen
kanssa, jotta palvelu on helposti saatavilla ja asiakkaat saavat kokonaisvaltaista tukea.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Taloudelliset haasteet ja velkaantuminen vaikuttavat heikentävästi ihmisten toimintakykyyn, hyvinvointiin ja terveyteen, mikä on korostunut
erityisesti pandemian aikana. Matalan kynnyksen talous- ja velkaneuvonnalla on mahdollista selkeyttää asiakkaan taloudellista tilannetta ja
vaihtoehtoja, ohjata asiakasta hänen tarvitsemiinsa palveluihin sekä
ehkäistä lisävelkaantumista. Samalla pystytään lisäämään asiakkaan
kokemusta omasta elämänhallinnasta. Talous- ja velkaneuvonta tukee
asiakasta kokonaisvaltaisemmin, kun sitä tehdään yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Esimerkiksi sosiaalipalvelujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä pystytään tukemaan asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalista
kuntoutumista."
Esittelijä

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

61 (238)

Asia

Juha Jolkkonen
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mervi.h.ahola(a)hel.fi
Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 74090
anne.qvist(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 040 3341703
mika.porvari(a)hel.fi
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Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Matalan kynnyksen velkaneuvontaa nuorille

Korona on iskenyt pahiten nuoriin. Menetyt kesätyöt ja koronarajoitukset erityisesti nuoria työllistävillä
aloilla ovat aiheuttaneet talousvaikeuksia erityisesti monille opiskelijoille. Mielenterveyden ongelmat ja
paineet vaikeuttavat pärjäämistä.
Moni on epidemian takia joutunut talousongelmiin, ja sen kautta monet ovat saaneet jopa maksuhäiriömerkintöjä. Näistä näkökulmista nuoret ovat joutuneet koronan laskun maksajiksi.
Esitän, että Helsinkiin perustetaan ja varataan budjettiin tarvittavat resurssit matalan kynnyksen velkaneuvontaan nuorille.

Helsingissä 03.03.2021
Said Ahmed Suldaan
Jäsen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 12 allekirjoitusta)

.

Harkimo Joel

Kivelä Mai

Ebeling Mika

Pajunen Jenni

Biaudet Eva

Haglund Mia

Tamminen Lilja

Arhinmäki Paavo

Wallgren Thomas

Malin Petra

Aro Katju

Muttilainen Sami
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Valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 19 muun valtuutetun talousarvioaloite kouluvalmentajien palkkaamisesta Helsingin peruskouluihin
HEL 2021-002872 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa määrärahan kouluvalmentajien ja koordinoivan kouluvalmentajan palkkaamiseksi peruskouluihin.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että meneillään oleva kouluvalmentajakokeilu aloitettiin
vuonna 2019. Lukuvuonna 2019-20 kokeilussa oli mukana 10 koulua ja
lukuvuonna 2020-21 mukana on ollut 20 koulua, joihin palkatut kouluvalmentajat toimivat oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukena.
Kouluvalmentajatoiminnan tavoitteita ovat syrjäytymisen ehkäisy, varhainen puuttuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy, oppilaan ohjautuminen tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin, kodin ja koulun yhteistyön edistäminen ja oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä oppimaan oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittyminen.
Kouluvalmentajatoiminnan tuloksia arvioitiin syksyllä 2020. Suurimmat
vaikutukset koettiin olevan oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa ja
ristiriitojen ratkaisemisessa sekä osallisuudessa ja yleisessä kouluviihtyvyyden kasvussa. Vaikutukset kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön
arvioitiin vähäisiksi.
Tehdyn arvioinnin ja muiden havaintojen ja palautteiden perusteella
kouluvalmentajatoiminta vaatii edelleen jatkokehittämistä ja työkuvan
kirkastamista ennen mahdollista päätöstä toiminnan vakiinnuttamiseksi.
Kokeilu jatkuu osana Oikeus oppia -kehittämishanketta, johon on saatu
rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Rahoitus on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 327
HEL 2021-002872 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta kouluvalmentajien palkkaamiseksi Helsingin peruskouluihin:
Perusopetuslain 37 §:n mukaan opetuksen järjestäjällä on mahdollisuus palkata kouluihin opettajien ja avustajien lisäksi myös muuta henkilöstöä. Kouluvalmentajakokeilu aloitettiin helsinkiläisissä peruskouluissa vuonna 2019. Lukuvuonna 2019-20 kokeilussa mukana oli 10
koulua, joista kaksi ruotsinkielistä. Lukuvuonna 2020-21 mukana on ollut 20 koulua, joista kolme ruotsinkielistä. Kannelmäen peruskoulussa
on kokeiltu kahden kouluvalmentajan mallia, joten kokeilussa on ollut
mukana yhteensä 21 kouluvalmentajaa.
Kouluvalmentajatoiminnan tavoitteita ovat syrjäytymisen ehkäisy, varhainen puuttuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy, oppilaan ohjautuminen tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin, kodin ja koulun yhteistyön edistäminen, oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä oppimaan oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittyminen.
Kouluvalmentajan työ on määritelty niin, ettei se mene päällekkäin minkään jo koulussa työskentelevän ammattikunnan tehtävien kanssa.
Kouluvalmentajan on tarkoitus toimia yhtenä aikuisena omasta tehtäväroolistaan käsin oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukena.
Kouluvalmentaja on matalalla kynnyksellä arjen tuki kaikenlaisissa asioissa, tuttu ja turvallinen aikuinen, joka on läsnä oppitunneilla, välitunneilla sekä vapaa-ajalla.
Kouluvalmentaja on yhteisötasolla työntekijä, joka edistää yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä yhteistyössä koulun muun henkilöstön
kanssa. Ryhmätasolla kouluvalmentaja toimii työparina opettajille esim.
tunne-ja vuorovaikutustaitoja edistävien ohjelmien ohjaamisessa. Yksilötasolla kouluvalmentaja omalla työotteellaan vaikuttaa syrjäytymisen
ehkäisyyn tukemalla jokaisen oppijan kuulumista ryhmään ja vahvistamalla oppilaan osallisuutta ja kiinnittymistä kouluun.
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Kouluvalmentajatoiminnan arviointitulokset syksyllä 2020
Kouluvalmentajatoiminnan arvioinnissa toiminnan vaikutuksia arvioitiin
oppilaisiin, oppilasryhmiin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä
koulun rakenteisiin. Lisäksi arvioitiin mallin käytettävyyttä ja toteutusta.
Henkilökunnan ja oppilaiden kyselyt, havainnointi sekä tilastotarkastelu
kohdistettiin kouluihin, joissa kouluvalmentaja oli jo lukuvuonna 20192020.
Koulun henkilökunta näki kouluvalmentajatoiminnan erittäin hyödyllisenä toimintamallina oppilaille. Suurimmat vaikutukset koettiin olevan
oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa ja ristiriitojen ratkaisemisessa
sekä osallisuudessa ja yleisessä kouluviihtyvyyden kasvussa. Kouluvalmentajan kanssa tekemisissä olleet oppilaat olivat hyvin tyytyväisiä
valmentajan työhön ja tunnistivat saatua tukea. Kouluvalmentajakoulujen poissaolojen määrissä ja Wilma-palautteissa oli havaittavissa siirtymä positiivisempaan kehitykseen lukuvuonna 2019-2020 verrattuna
kahteen edelliseen lukuvuoteen. Sen sijaan vaikutukset kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön arvioitiin vähäisiksi niin henkilökunnan kuin
valmentajienkin näkökulmasta, ja toiminnassa koettiin tältä osin koulukohtaisia eroja.
Kouluvalmentajan työlle nähtiin kysyntää sekä oppilaiden että henkilökunnan vastauksissa. Jos kouluvalmentajaa ei ole olisi, tehtävät hajaantuisivat usealle tekijälle, jolloin ennaltaehkäisevä ja kokonaisvaltainen lähestyminen ei samalla tavalla onnistuisi. Kouluvalmentajan työ
on syrjäytymisen juurisyihin pureutuvaa työtä. Työn vaikutukset eivät
näy heti vaan vasta vuosien päästä. Vaikutusten arvio henkilökunnalta,
oppijoilta, valmentajilta sekä tilastotulokset puoltavat kokonaisuudessaan kouluvalmentajamallin käyttöä.
Tehdyn arvioinnin ja muiden havaintojen ja palautteiden perusteella
kouluvalmentajatoiminta vaatii edelleen jatkokehittämistä ja työkuvan
kirkastamista ennen mahdollista päätöstä toiminnan vakiinnuttamiseksi.
Kokeilu jatkuu osana Oikeus oppia -kehittämishanketta, johon on saatu
rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Rahoitus on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka.
Kouluvalmentajat osallistuvat Me-koulukehittämisessä oppilaiden ja
koulujen tueksi luotujen toimintamallien jalkauttamiseen. Tulokset ja kokemukset toimintamallien vaikutuksesta koulun toimintakulttuuriin, yhteisöllisyyden kokemukseen ja kouluviihtyvyyteen ovat merkittäviä.
Kouluvalmentajan kelpoisuusvaatimus on soveltuva korkeakoulututkinto, esim. yhteisöpedagogi tai sosionomi. Yhden kouluvalmentajan
kustannukset vuodessa ovat noin 40 000 euroa sivukuluineen. Rehtori
toimii kouluvalmentajan lähiesihenkilönä ja koulun pedagogisen
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johtajana ohjaa kouluvalmentajan työtä osana koulun toimintaa. Kouluvalmentajatoiminnan kehittämistä hankkeessa ohjaa nimetty ohjausryhmä.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kouluvalmentajatoiminnalla on merkittävä rooli lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä
sekä kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteiden edistämisessä.
Lautakunta pitää tärkeänä, kouluvalmentajatoimintaa jatkokehitetään
Oikeus oppia -hankkeen kautta. On tärkeää, että toimintamallit saadaan osaksi kaikkien helsinkiläisten koulujen toimintaa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Lisämäärärahatarvetta ei mainittu.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927
heidi.roponen(a)hel.fi
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Talousarvioaloite

Kouluvalmentajien palkkaaminen Helsingin peruskouluihin

Helsingissä on kehitetty Mukana-ohjelman yhtenä toimenpiteenä kouluvalmentajan työnkuva. Kouluvalmentajia on työskennellyt lukuvuoden 2019-2020 aikana kahdessakymmenessä koulussa ja he
ovat sijoittuneet pääosin lähiöiden isoihin kouluihin (mm. Kannelmäen, Laakavuoren, Malmin ja Latokartanon peruskoulut). Kouluvalmentajat ovat vastaus jo pitkään kaivattuun ennaltaehkäisevän työn
tarpeeseen koulumaailmassa.
Kouluvalmentajan työ pohjautuu jatkuvaan läsnäoloon, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisevään työotteeseen. Opettajat ja oppilashuollon henkilöstö eivät aina pysty vastaamaan kasvavaan tarpeeseen.
Kouluvalmentajien läsnäolo on erityisen tärkeää nyt korona-aikana, jolloin sosiaaliset kontaktit ja harrastukset ovat jääneet olosuhteista johtuen vähäisiksi. Toistaiseksi kouluvalmentajan työnkuva on kokeiluasteella, mutta tulokset ovat vakuuttavia. Sekä henkilökunta että kouluvalmentajat ovat kertoneet
oppilaiden lisääntyneestä osallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kouluvalmentajien tuesta ovat hyötyneet
eniten syrjäytymisriskissä olevat nuoret.
Tuen tarpeessa olevat lapset ja perheet eivät tarvitse yksittäistä projektia, vaan pysyvyyttä. Siksi kouluvalmentajien työ tulisi mahdollistaa pysyväksi rakenteeksi. Kouluvalmentajat ehkäisevät läsnäolollaan myös koulukiusaamista ja puuttuvat matalalla kynnyksellä oppilaiden ristiriitatilanteisiin. Yksilöllinen tuki kiusaamistapauksissa on ensiarvoisen tärkeää.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki varaa tarvittavan määrärahan kouluvalmentajien ja koordinoivan kouluvalmentajan palkkaamiseksi peruskouluihin. Kolmenkymmen kouluvalmentajan pakkaamiseen tarvittava budjetti olisi noin 900 000€.
Yhteisaloitteen tekijät:
Johanna Nuorteva ja Johanna Sydänmaa

Helsingissä 03.03.2021
Sydänmaa Johanna
Jäsen
Vihreä valtuustoryhmä
(1 + 19 allekirjoitusta)

Koivulaakso Dan

Chydenius Jussi

Pakarinen Pia

Diarra Fatim

Alametsä Alviina

Korkkula Vesa

Nuorteva Johanna

Torsti Pilvi

Holopainen Mari

Pasanen Amanda

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Yanar Ozan

Wallgren Thomas

Juva Kati

Honkasalo Veronika

Stranius Leo

Vanhanen Reetta

Malin Petra

Nieminen Jarmo

Aro Katju
.
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Valtuutettu Asko-Seljavaaran talousarvioaloite koskien aluesuunnitelmaa Lauttasaareen
HEL 2021-002873 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Lauttasaareen tulisi laatia aluesuunnitelma yhdessä asukkaiden kanssa.
Aluesuunnitelmissa eli nykynimeltään yleisten alueiden suunnitelmissa
selvitetään yleisten alueiden kunnostuskohteita kaupunginosittain tai
vastaavina laajempina kokonaisuuksina. Suunnitelmien tavoitteena on,
että kaupunkiympäristön toimialalla on kokonaiskuva kunnostusten tarpeesta koko kaupungin tasolla. Tämä mahdollistaa kaupungin viheralueiden tasavertaisen ja laadukkaan tarkastelun. Yleisten alueiden suunnitelmia tehdään kaupunginosittain kymmenen vuoden ajanjaksoksi
kerrallaan.
Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon
viitaten, että Lauttasaaren aluesuunnitelma 2011-2020 valmistui
vuonna 2010 ja suunnitelman päivitys on ajankohtainen. Kaupunkiympäristön toimialan Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelussa on käynnissä yleisten alueiden suunnitelman kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on selkeyttää suunnitelman sisältöä ja prosessia sekä ajantasaistaa kokonaisuus vastaamaan paremmin toimialan tarpeita. Työ valmistuu keväällä 2022. Kehittämisprojektin aikana ei käynnistetä uusia
yleisten alueiden suunnitelmia vanhalla mallilla. Lauttasaaren yleisten
alueiden suunnitelman laatiminen alkaa alustavan aikataulun mukaan
vuosien 2023-2024 aikana. Näin ollen Lauttasaaren yleisten alueiden
suunnitelman päivitys viivästyy, mutta jatkossa sujuvoituu.
Lauttasaaren yleisten alueiden suunnitelman laatiminen ei sisälly vuoden 2022 talousarvioehdotukseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi
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Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 477
HEL 2021-002873 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Aluesuunnitelmissa eli nykynimeltään yleisten alueiden suunnitelmissa
selvitetään yleisten alueiden kunnostuskohteita kaupunginosittain tai
vastaavina laajempina kokonaisuuksina. Suunnitelmien tavoitteena on,
että kaupunkiympäristön toimialalla on kokonaiskuva kunnostusten tarpeesta koko kaupungin tasolla. Tämä mahdollistaa kaupungin viheralueiden tasavertaisen ja laadukkaan tarkastelun siten, että käytössä olevat suhteellisen niukat määrärahat voitaisiin jakaa tasapuolisesti. Yleisten alueiden suunnitelmia tehdään kaupunginosittain kymmenen vuoden ajanjaksoksi kerrallaan.
Lauttasaaren aluesuunnitelma 2011-2020 valmistui vuonna 2010 silloisen rakennusviraston toimesta. Nyt olisi oikea hetki päivittää suunnitelmaa. Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelussa on tällä hetkellä meneillään yleisten alueiden suunnitelman kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on selkeyttää suunnitelman sisältöä ja prosessia sekä ajantasaistaa kokonaisuus vastaamaan paremmin toimialan tarpeita. Työ valmistuu keväällä 2022. Kehittämisprojektin aikana ei käynnistetä uusia
yleisten alueiden suunnitelmia vanhalla mallilla. Näin ollen Lauttasaaren yleisten alueiden suunnitelman päivitys viivästyy, mutta jatkossa
sujuvoituu. Alustavan aikataulun mukaan yleisten alueiden suunnitelman laadinta alkaa Lauttasaaressa joko vuonna 2023 tai 2024.
Lauttasaaren yleisten alueiden suunnitelman laatiminen ei sisälly ensi
vuoden toimintasuunnitelmaan/talousarvioehdotukseen.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Anna Böhling, tiimipäällikkö: 310 37211
anna.bohling(a)hel.fi
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Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Aluesuunnitelma Lauttasaareen.

Helsingin kaupungissa tehdään 1-2 aluesuunnitelmaa joka toinen vuosi.
Oulunkylä- Maunulan aluesuunnitelma tehdään 2021. Aluesuunnitelma koskee katuja ja viheralueita.
Niiden ylläpitoa ja peruskorjausta. Suunnitelmassa kartoitetaan kävelyn ja pyöräilyn tarpeita ja tuvallisuuteen tarvittavia toimenpiteitä.
Lauttasaari on 22 000-asukkaan kaupunginosa, joka kasvaa lisää. Lauttasaari tarvitsee aluesuunnitelman, tehtäväksi asukkaiden kanssa, ennenkuin viheralueet ja arvokkaat meren rannat menevät
pilloille.

Helsingissä 03.03.2021
Asko-Seljavaara Sirpa
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Ville Jalovaaran ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite Vuosaaren pelastusaseman suunnittelun ja toteutuksen
käynnistämisestä vuonna 2022
HEL 2021-002874 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin vuoden 2022 talousarvioon budjetoidaan varat Vuosaaren pelastusaseman suunnittelun ja
toteutuksen aloittamiseksi.
Aloitteesta on saatu pelastuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus viittaa pelastuslautakunnan lausuntoon ja toteaa,
että pelastuslaitos arvioi pelastustoiminnan toimintavalmiutta kokonaisuutena ja suunnittelee toimintaa tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisturvallisuutta parhaiten edistävästi. Palveluverkkoa on tarkoitus kasvattaa ottamalla käyttöön kärkiyksiköitä ja kevytasemia sekä rakentamalla
uusia pelastusasemia. Seuraavan 10 vuoden aikana pelastuslaitoksella
on suunnitelmissa rakentaa neljä uutta pelastusasemaa, jotka sijoitetaan ja mitoitetaan päivittyvään riskianalyysiin perustuen. Tällä hetkellä
riskianalyysiin perustuva prioriteettijärjestys on Konala, Kontula, Tapanila ja Vuosaari.
Pelastuslaitoksen palveluverkon laajenemiseen liittyviä aikatauluja ja
suunnitelmia tehdessä on huomioitu pelastuslaitoksen tosiasiallinen
kyky toteuttaa toimintavalmiuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet
ja varmistaa, että uudet kevytasemat ja pelastusasemat pystytään miehittämään osaavalla henkilöstöllä.
Vuosaaren uuden pelastusaseman suunnittelulle ja toteutukselle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa varattu yhteensä 7,5
miljoonaa euroa siten, että hankkeen toteutus on vuonna 2028. Hankkeen suunnittelulle on varattu rahoitus vuodesta 2025 alkaen. Vuosaareen perustettavan kevytyksikköaseman edellyttämä tilatarve vuosille
2023 - 2028 on otettu pelastuslaitoksen esityksen mukaisesti huomioon
vuokra- ja osakekohteiden suunnitelmassa.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Pelastuslautakunta 22.09.2021 § 47
HEL 2021-002874 T 00 00 03

Lausunto
Pelastuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Pelastuslautakunta ei kannata tehtyä aloitetta, jossa esitetään, että
Vuosaaren pelastusaseman suunnittelu ja toteutus käynnistettäisiin
vuoden 2022 aikana.
Pelastuslaitos arvioi pelastustoiminnan toimintavalmiutta kokonaisuutena ja suunnittelee toimintaa tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisturvallisuutta parhaiten edistävästi. Palveluverkkoa on tarkoitus kasvattaa ottamalla käyttöön kärkiyksiköitä ja kevytasemia sekä rakentamalla uusia
pelastusasemia. Seuraavan 10 vuoden aikana pelastuslaitoksella on
suunnitelmissa rakentaa neljä uutta pelastusasemaa, jotka sijoitetaan
ja mitoitetaan päivittyvään riskianalyysiin perustuen. Tällä hetkellä riskianalyysiin perustuva prioriteettijärjestys on Konala, Kontula, Tapanila ja
Vuosaari.
Pelastuslaitoksen palveluverkoston laajenemiseen liittyviä aikatauluja
ja suunnitelmia tehdessä on huomioitu pelastuslaitoksen tosiasiallinen
kyky toteuttaa toimintavalmiuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet
ja varmistaa, että uudet kevytasemat ja pelastusasemat pystytään miehittämään osaavalla henkilöstöllä.
Pelastuslautakunta pitää tärkeänä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pystytään turvaamaan pelastuslaitoksen palveluverkoston systemaattista
ja suunnitelmallista kasvua.
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Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 478
HEL 2021-002874 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä talousarvion ja - suunnitelman liitteenä
olevan talonrakennushankkeiden 10-vuotisen rakentamisohjelman
sekä kolmivuotisen vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet -ohjelman.
Ohjelmat perustuvat käyttäjätoimialojen ehdotuksiin (tarvekuvaus tai
tarveselvitys) palveluverkon kehittämiseksi ja uusien alueiden palvelurakennustarpeisiin sekä kaupunkiympäristötoimialan määrittelemiin terveellisyyden, turvallisuuden ja elinkaaritaloudellisuuden vuoksi tehtäviin
korjaustarpeisiin.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021 - 2030 on Vuosaaren uuden pelastusaseman suunnittelulle ja toteutukselle varattu yhteensä 7,5
miljoonaa euroa siten, että hankkeen toteutus on vuonna 2028. Hankkeen suunnittelulle on varattu rahoitusta vuodesta 2025 alkaen.
Pelastuslaitos on keväällä 2021 ilmoittanut vastauksessaan hanketiedusteluun vuosien 2022 - 2031 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaa varten, että Vuosaaren pelastusaseman uudisrakennushankkeen tiedot ovat rakentamisohjelmassa pelastuslaitoksen tarpeen
mukaisia.
Samassa vastauksessaan pelastuslaitos ilmoittaa, että Vuosaareen perustettavan kevytyksikköaseman tilatarve on 500 m² ja vuokra-aika
2023 - 2028.
Kaupunkiympäristötoimiala tulee sisällyttämään talousarvioesityksen
uuteen vuokraohjelmaan Vuosaareen perustettavan kevytyksikköasema pelastuslaitoksen ilmoittaman aikataulun mukaisesti.
Vuosaaren uuden pelastusaseman suunnitteluun ja toteutukseen ei ole
varattu rahoitusta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuodelle 2022 mutta Vuosaareen perustettavan kevytyksikköaseman suunnittelu on tarkoitus aloittaa vuonna 2022.
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14.09.2021 Pöydälle
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Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö: 09 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi
Sari Hilden, tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315
sari.hilden(a)hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Vuosaaren pelastusaseman suunnittelu ja toteutus käynnistetään 2022

Aluehallintovirasto on osoittanut Helsingissä pelastustoimen reagointiaikaan kaupungin laidoilla liittyviä puutteita. Osaan Vuosaaresta hälytysajoneuvo ei tällä hetkellä ennätä kuudessa minuutissa lähimmältä Mellunkylän pelastusasemalta ja tilanne olisi mahdollisimman pian korjattava.
Vuosaaren on jo pidemmän aikaan suunniteltu oman pelastusaseman avaamista sekä sen yhteyteen
perustettavaa nopeasti tapahtumapaikalle ehtivää niin sanottua kevyttä kärkiyksikköä. Vuosaaressa
on noin 40 000 asukasta, mikä vastaa keskisuurta suomalaista kaupunkia. Tämän kokoisissa kaupungeissa on omat pelastusasemat, joten Vuosaaren kärkiyksikön toiminnan mahdollistavan tukikohdan tarve on perusteltu. Ehdotan talousarvioaloitteella, että Helsingin vuoden 2022 talousarvioon budjetoidaan varat Vuosaaren pelastusaseman suunnittelun ja toteutuksen aloittamiseksi.

Helsingissä 03.03.2021
Jalovaara Ville
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 3 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Sami Muttilaisen ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin
HEL 2021-002875 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että erityisuimakortin piiriä laajennettaisiin lymfedeemaa sairastaviin.
Aloitteesta on saatu 21.9.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja
sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi
uudelleen lymfedeemasta kärsivien syöpäpotilaiden erityisuimakortin
myöntämisperusteet sen jälkeen kun on saanut kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialalta selvityksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnan päätöksen vaikutuksista erityisuimakorttien myöntämisperusteisiin.
Erityisuimakortin myöntämiskriteerit, niihin liittyvät aloitteet ja ehdotukset sekä kortin hinnan päivittäminen käsitellään tavallisesti noin kahden
vuoden välein perustettavassa moniammatillisessa työryhmässä. Työryhmän keskeisenä tehtävänä on valmistella esitys erityisuimakortin
myöntämiskriteereistä ja hinnasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
päättää myöntämiskriteereistä ja toimialajohtajalle on delegoitu toimivalta päättää hinnoista (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.9.2020, §
123).
Edellisen kerran erityisuimakortin kriteerejä käsiteltiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 19.1.2021 (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
19.1.2021, § 6). Ennen lautakunnan käsittelyä liikuntajohtajan nimeämä
erityisuimakorttityöryhmä toimi ajalla 25.5.2020 – 30.11.2020 käsitellen
kaikki nykyiset erityisuimakortin myöntämiskriteerit, hakuprosessin
sekä ohjeistuksen. Tällöin työryhmä ei kannattanut lymfaturvotusoireen
lisäämistä erityisuimakortin myöntämisperusteiksi.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 222
HEL 2021-002875 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Muttilaisen ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki laajentaa erityisuimakortin lymfedeemaa sairastaviin.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että erityisuimakortin myöntämisperusteet valmistellaan joka toinen vuosi moniammatillisessa työryhmässä ja myöntämiskriteereistä päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Myöntämiskriteereistä on päättänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.1.2021 § 6.
Helsinkiläisillä, joilla on erityistä tukea vaativa vamma tai pitkäaikaissairaus, on ollut mahdollisuus lunastaa erityisuimakortti vuodesta 1987
lähtien. Erityisuimakortin tavoitteena on aktivoida helsinkiläisiä vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä omaehtoisen vesiliikunnan pariin tavanomaista edullisemman hinnan avulla. Myöntökriteereissä painottuu
se, että vesiliikunnalla tulee olla henkilön toimintakyvylle erityistä hyötyä verrattuna muihin mahdollisiin liikuntamuotoihin.
Erityisuimakortin myöntämiskriteerit, niihin liittyvät aloitteet ja ehdotukset sekä kortin hinnan päivittäminen käsitellään noin kahden vuoden
välein tehtävää varten perustettavassa moniammatillisessa työryhmässä. Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys erityisuimakortin
myöntämiskriteereistä ja hinnasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
päättää myöntämiskriteereistä ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajalle on delegoitu toimivalta päättää hinnoista (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.9.2020 § 123).
Edellisen kerran erityisuimakortin kriteereistä päätettiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 19.1.2021 § 6. Lautakunnalle esitystä valmistelevassa työryhmässä oli jäsenet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta, sosiaali- ja terveystoimialalta ja Urheiluhallit ry:stä. Sosiaali- ja terveystoimialalta työryhmään olivat nimettyinä terveysaseman ylilääkäri,

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

74 (238)

Asia

fysioterapian osastonhoitaja, terveysaseman sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Lisäksi työryhmään kuului Helsingin kaupungin vammaisasiamies.
Työryhmä työskenteli 25.5.–30.11.2020 välisellä ajalla. Työryhmä käsitteli erityisuimakortin myöntämiskriteerit sekä erityisuimakortin hakuprosessin ja ohjeistuksen. Aloitteiden ja muiden huomiointipyyntöjen perusteella työryhmä käsitteli myös seuraavat muutostoiveet erityisuimakortin myöntämiskriteereihin: lymfaturvotus (oire), autismikirjo aikuisilla,
munuaissiirteen saaneet, uniapnea ja EU:n vammaiskortti. Työryhmä
pyysi kannanottoa myöntämiskriteereihin myös HUSin fysiatrian poliklinikalta.
Lymfedeemalla tarkoitetaan pitkäkestoista imunesteturvotusta (lymfaturvotus) kudoksessa. Yleisin imunestekierron häiriön syy on rintasyöpähoidot. Lymfaturvotuksesta kärsivillä henkilöillä hoidossa ensisijaista on kompressiohoito, raajojen asentohoito ja yleisesti liikunta.
Lymfaturvotus ei estä muita liikuntamuotoja, eikä vesiliikunta ole yksin
eikä ainoa turvotusta vähentävä tekijä. Myöskään tutkimusnäyttöä vesiliikunnan ensisijaisuudesta kuivan maan liikuntaan nähden ei tällä hetkellä asiasta ole.
Edellä mainituista syistä työryhmä ei esittänyt lymfedeeman lisäämistä
erityisuimakortin myöntämiskriteereiden listalle.
Erityisuimakorttityöryhmän päätöksenteon perusteena on yhdenvertaisuuden edistäminen siitä näkökulmasta, että erityisuimakortin myöntämiskriteerien tulee olla selkeät ja yksiselitteiset, ja että kaikkien edunsaajien osalta niitä sovelletaan samalla tavalla.
Erityisuimakortin myöntämisperusteet valmistellaan joka toinen vuosi
moniammatillisessa työryhmässä ja myöntämiskriteereistä päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Erityisuimakortin tarkoituksena on aktivoida liikunnan pariin erityistä tukea tarvitsevia kohderyhmiä, joiden liikkumismahdollisuudet ovat vesiliikuntaa lukuun ottamatta hyvin rajalliset, ja toisaalta sellaisia henkilöitä,
joiden sairauksiin nimenomaan vesiliikunnan hyödyistä on tieteellistä
näyttöä. Kortin myöntämisperusteiden tulee olla yhdenvertaiset ja yksiselitteiset.”
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
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Taina Salo, ylilääkäri, puhelin: 310 61520
taina.salo(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 144
HEL 2021-002875 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi uudelleen lymfedeemasta kärsivien syöpäpotilaiden aseman saadessaan toimialalta selvityksen
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnan päätöksen vaikutuksista erityisuimakorttien myöntämisperusteisiin.
Helsinkiläisillä, joilla on vamma tai pitkäaikaissairaus, on ollut mahdollisuus lunastaa erityisuimakortti vuodesta 1987 lähtien. Erityisuimakortin
tavoitteena on aktivoida helsinkiläisiä vammaisia ja pitkäaikaissairaita
henkilöitä omaehtoisen vesiliikunnan pariin tavanomaista edullisemman
hinnan avulla. Myöntökriteereissä painottuu se, että vesiliikunnalla tulee olla henkilön toimintakyvylle erityistä hyötyä verrattuna muihin mahdollisiin liikuntamuotoihin.
Erityisuimakortin myöntämiskriteerit, niihin liittyvät aloitteet ja ehdotukset sekä kortin hinnan päivittäminen käsitellään tavallisesti noin kahden
vuoden välein perustettavassa moniammatillisessa työryhmässä. Työryhmän keskeisenä tehtävänä on valmistella esitys erityisuimakortin
myöntämiskriteereistä ja hinnasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
päättää myöntämiskriteereistä ja toimialajohtajalle on delegoitu toimivalta päättää hinnoista (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.9.2020, §
123).
Edellisen kerran erityisuimakortin kriteerejä käsiteltiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 19.1.2021 (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
19.1.2021, § 6). Ennen lautakunnan käsittelyä liikuntajohtajan nimeämä
erityisuimakorttityöryhmä toimi ajalla 25.5.2020 – 30.11.2020 käsitellen
kaikki nykyiset erityisuimakortin myöntämiskriteerit, hakuprosessin
sekä ohjeistuksen. Aloitteiden ja muiden huomiointipyyntöjen perusteella työryhmä käsitteli lisäksi seuraavat muutostoiveet erityisuimakortin myöntämiskriteereihin: lymfaturvotus (oire), autismikirjo aikuisilla,
munuaissiirteen saaneet, uniapnea ja EU:n vammaiskortti.
Moniammatilliseen työryhmään kuului liikuntapalveluiden asiantuntijoiden lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan asiantuntijoista ylilääkäri, fysioterapian osastonhoitaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja sekä
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Helsingin kaupungin vammaisasiamies. Lisäksi työryhmällä on ollut
käytettävissä oman työyhteisönsä asiantuntijat konsultointeja varten.
Moniammatillisella työryhmätyöskentelyllä on haluttu varmistaa, että
erityisuimakortin kriteerejä ovat valmistelleet henkilöt, jotka parhaiten
pystyvät arvioimaan eri diagnoosi- ja vammaisryhmien tarvetta erityisuimakorttiin sekä sitä, onko vesiliikunnasta näiden henkilöiden toimintakyvylle erityistä hyötyä verrattuna muihin mahdollisiin liikuntamuotoihin.
Aloitteiden ja muiden huomiointipyyntöjen perusteella työryhmä käsitteli
edellisen kerran kokoontuessaan myöntämiskriteerien laajentamista
lymfaturvotuksesta kärsiviin henkilöihin. Tällöin työryhmä ei kannattanut lymfaturvotusoireen lisäämistä erityisuimakortin myöntämisperusteiksi, sillä lymfaturvotuksen hoidossa ensisijaista on kompressiohoito
ja yleisesti liikunta, eikä vedellä elementtinä ole merkittävää lisähyötyä.
Lymfaturvotuksen osalta erityisuimakorttityöryhmä pyysi kannanottoa
myös HUS:n fysiatrian poliklinikan erikoislääkäriltä, jonka mukaan lymfaturvotuksen hoidossa tukisukat, asentohoito ja yleisesti liikunta ovat
ensisijaisia hoitokeinoja. Liikunnan puolelta vesiliikunta soveltuu kyllä
hyvin, kun lihaspumppuvaikutuksen lisäksi tulee hydrostaattisen paineen vaikutus, mutta tutkimuspuolelta ei kuitenkaan löydy juurikaan
vertailevia tutkimuksia vesiliikunnan ja kuivan maan liikunnan välillä turvotuksen hoidossa. Tutkimusnäytön valossakin voi siis ajatella, että
lymfaturvotuksesta kärsivät voi jättää erityisuimakortin myöntämiskriteerien ulkopuolelle.
Erityisuimakortin laajentaminen lymfaturvotuksesta kärsiviin henkilöihin
lisäisi merkittävästi erityisuimakorttihakemuksia ja kustannuksia, sillä
asiantuntija-arvioiden perusteella potilasmäärät ovat suuria. Lymfaturvotuksesta kärsivien henkilöiden määrää ei tarkkaan tiedetä, mutta sekundaarinen lymfaturvotus on yleinen oire leikkausten, sädehoidon,
vammojen tai infektioiden jälkeen. Myös ylipaino on lymfaturvotuksen
osatekijä ja joskus sen ainoa syy. Ennen koronapandemiaa erityisuimakorttien myyntitulot olivat Helsingin kaupungille hieman alle 300 000
euroa vuosittain. Urheiluhallit Oy:lle, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle,
Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle sekä Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun
ja Lauttasaaren yhteiskoulun uimahalleille maksettiin tästä summasta
käyttökorvausta noin 75 %, eli yhteensä hieman yli 220 000 euron korvaus vuosittain. Yhden erityisuimahallikäynnin keskimääräinen hinta
asiakkaalle on vain 1,33 euroa. Liikuntapalvelukokonaisuuden uimahalleissa aikuisten kertalipun hinta on 5,50 euroa ja muut hintaryhmässä
(lapset, opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset) 3,00 euroa. Uimahallien
ylläpitäminen ja uintimahdollisuuksien tarjoaminen on yksi arvokkaista,
mutta toki myös vaikuttavista tavoista edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, sillä yksittäisen kertakäynnin laskennallinen käyttökulu esimerkiksi Itäkeskuksen uimahallissa on noin 9,90 euroa.
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Valtuutetun aloitteessa mainitaan, että lymfaturvotuksesta kärsivät potilaat kuuluvat erityisuimakortin piiriin Espoossa, Tampereella ja Vantaalla. Missään mainituissa kaupungeissa pelkästään lymfaturvotus ei
kuitenkaan ole myöntämisperusteena erityisuimakortille. Espoossa erityisuimakortti myönnetään syöpäpotilaille, joiden diagnoosista on kulunut korkeintaan 10 vuotta.
Erityisuimakorttityöryhmä kokoontuu seuraavan kerran vuonna 2022,
jolloin käsitellään kaikki työryhmän edellisen kokoontumisen jälkeen tulleet erityisuimakortin myöntämiskriteereihin liittyvät aloitteet. Yhtenä
asiana erityisuimakorttityöryhmä käsittelee seuraavan kerran kokoontuessaan erityisuimakortin myöntämisen edellytyksiä myös muiden syöpäleikattujen osalta, joiden tilanne on verrattavissa rintasyöpäleikattuihin. Taustalla on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 25.3.2021
tekemä päätös liittyen erityisuimakortin myöntämiseen. Päätös on lähetetty Helsingin kaupungille tiedoksi 12.5.2021. Päätöksen mukaan Helsingin kaupunki on syrjinyt erityisuimakortin hakijaa hänen terveydentilansa perusteella, kun hakijalle ei ole myönnetty erityisuimakorttia tilanteessa, joka on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan ollut
vertailukelpoinen rintasyöpäleikattuihin.
Käsittely
21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Poistetaan lause "Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla talousarvioaloitetta erityisuimakortin laajentamisesta
lymfedeemaa sairastaviin."
ja lisätään alkuun:
"Lautakunta arvioi uudelleen lymfedeemasta kärsivien syöpäpotilaiden
aseman saadessaan toimialalta selvityksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnan päätöksen vaikutuksista erityisuimakorttien myöntämisperusteisiin”.
Kannattaja: Hilkka Ahde
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen yksimielisesti.
07.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
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Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunginvaltuusto
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Talousarvioaloite

ALOITE ERITYISUIMAKORTIN LAAJENTAMISESTA LYMFEDEEMAA SAIRASTAVIIN

Syöpäleikkauksen yhteydessä imusolmukkeiden poisto voi aiheuttaa leikkausalueella imunestekierron
häiriön, eli lymfedeeman.Tästä voi olla seurauksena lymfaturvotusta, joka voi heikentää merkittävästi
potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua.Kun lymfa- eli imusuonijärjestelmä vaurioituu joko leikkauksen
(kasvaimen ja/tai imusolmukkeiden poiston), sädetyksen tai muun syöpähoidon myötä, kudokseen aiheutuu turvotusta, arpikudosta ja liikkuvuushäiriöitä, jotka voivat olla hoitamattomina hyvinkin vaikeita.
Liikuntapalveluilla on olemassa alennettu erityisuimakortti johon oikeuttavat mm. astma, diabetes,
reuma, psykiatriset sairaudet, sepelvaltimotauti, MS-tauti, polion jälkitilat ja rintasyöpäleikatut. Lymfaturvotus ei kuitenkaan ole sidonnainen mihinkään tiettyyn syöpätyyppiin. On syytä muuttaa nykyistä
hoidonsaantikäytäntöä siten, ettei päätöksen perustana saa olla syöpätyyppi.
Hoidonsaannin tulee olla ennen kaikkea laaja-alaista ja tasa-arvoista.
HUS:n potilasohjeessa linjataan seuraavaa: "Vesiliikunta ja uinti ovat lymfaturvotukseen erityisen hyvin soveltuvia liikuntamuotoja."
Asian tärkeyttä tukee myös Vodder-lymfaterapeutti Kansainvälisen Dr Vodder -akatemian sertifioitu
opettaja, korkein taso: "Uiminen ja yleensäkin vedessä oleminen on elintärkeää hoitoa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja turvotukseen. Veden hydrostaattinen paine on erinomainen kudoksen muokkaaja
ja vastus. Jo metrin syvyydessä alaraajoihin kohdistuva paine on niin suuri, ettei millään lääkinnällisellä tukituotteella saada aikaan vastaavaa vaikutusta."
Myös Espoossa, Tampereella ja Vantaalla erityisuimakortin piiriin kuuluvat myös lymfaturvotuksesta
kärsivät
potilaat.
Esitänkin, että erityisuimakortin piiriä laajennettaisiin lymfedeemaa sairastaviin.
Erityisuimakortilla ylläpidetään tuetusti ja kustannustehokkaasti ihmisten toimintakykyä pitkällä tähtäimellä.sairastaviin potilaisiin ja siihen varattaisiin tarvittavat määrärahat,

Helsingissä 03.03.2021
Muttilainen Sami
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
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Valtuutettu Jukka Järvisen ja 19 muun valtuutetun talousarvioaloite
Käpylinnan kunnostamisesta vesiliikuntaan ja varhaiskasvatuksen
käyttöön
HEL 2021-002876 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Käpylinna tulisi kunnostaa vesiliikuntaan ja varhaiskasvatuksen käyttöön mahdollisimman pian.
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin
kaupungin asunnot Oy:n omistamassa Käpylinnassa on aikaisemmin
toiminut uima- ja urheiluhalli sekä kaupungin päiväkoti Käpylinna. Rakennukselle tehtyjen kuntotutkimusten mukaan rakennus on täydellisen
perusparannuksen tarpeessa. Tilojen perusparannuksesta päiväkotitiloiksi on laadittu hakesuunnitelma, toteutussuunnitelma sekä kustannusarvio. Toteutussuunnitelmien mukaisen perusparannushankkeen
kustannukset osoittautuivat yli kaksinkertaisiksi vastaavalle lapsimäärälle mitoitettuun uudisrakennukseen verrattuna, jonka johdosta perusparannushankkeesta on luovuttu.
Päiväkoti Käpylinna on siirtynyt tilojen kunnon ja samassa yhteydessä
sijaitsevan Käärmetalon peruskorjaustöiden käynnistymisen vuoksi toimimaan väistötiloissa keväällä 2019. Nykyiset Käpylinnan väistötilat
mahdollistavat hyvin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan
järjestämisen. Väistötilojen sijainti on samalla alueella, mutta vehreämmässä ja metsäisemmässä ympäristössä, joka tarjoaa päiväkodin välittömässä läheisyydessä aiempaa monipuolisemmat ulkoilumahdollisuudet. Varhaiskasvatuksen tarvitsemat pysyvät tilaratkaisut tullaan ratkaisemaan alueella toimivien koulujen perusparannusten suunnittelun yhteydessä laadittavan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilojen laajennustarpeen arvioinnin yhteydessä.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on luopunut Käpylinnan liikuntatiloista
vuonna 2018. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukaan
yksittäisten pienten vesialtaiden tai -tilojen sijaan uimaharrastusmahdollisuuksia tulisi jatkossa keskittää suuremmiksi uimahalli- ja maauimalakokonaisuuksiksi. Lisäksi suunnitteilla olevat Urheiluhallit Oy:n ja
kaupungin omiin uimahalleihin tehtävät perusparannukset tulevat tarvitsemaan investointimäärärahoja sekä edellyttävät kohdennusta liikunnan ylläpito- ja avustuskustannuksiin.
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Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Käpylinnan rakennuksen kehittäminen muuhun kuin liikunnan ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin tullaan
ratkaisemaan osana asemakaavoitustyötä.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 488
HEL 2021-002876 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Toimitilastrategian ja Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti kaupunkiympäristön toimiala sisällyttää talonrakennushankkeita investointiohjelmaan, kun niille on tiedossa kaupungin toimialojen esittämä
tarve. Kaupunkiympäristön toimialalla ei ole edellytyksiä sisällyttää Käpylinnan rakennushanketta tulevaan investointiohjelmaan, koska kaupunkiympäristön toimialalle ei ole esitetty tiloille tarvetta ja käyttäjää,
joka sitoutuisi peruskorjauksen jälkeisiin vuokrakustannuksiin.
Käpylinnan rakennus
Käpylinnan rakennus on v. 1952 valmistunut, arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnittelema, alun perin Käärmetalon rakennusryhmään palvelurakennukseksi suunniteltu rakennus. Se on asemakaavassa merkitty
rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaaksi rakennukseksi (suojelumerkintä sr-1). Rakennuksessa
on aiemmin toiminut Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä uima- ja urheiluhalli sekä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 90 tilapaikan päiväkoti Käpylinna. Rakennus on laajuudeltaan noin 1400 huoneistoneliömetriä (htm2) ja siitä
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suurin osa (noin 900 htm2) on päiväkotitilaa. Tehtyjen kuntotutkimusten
mukaan rakennus on täydellisen perusparannuksen tarpeessa. Sisäilmaongelmien vuoksi päiväkoti Käpylinna on siirtynyt toimimaan väistötiloissa. Rakennusta pidetään kaupunkiympäristön toimialan toimesta
säilyttävällä ylläpidolla kunnossa odottamassa tulevaa käyttöä ja käyttäjäkuntaa.
Suunnitelmat varhaiskasvatuskäyttöön
Kaupunkiympäristön toimialalla on suunniteltu rakennuksen perusparantamista päiväkodiksi v. 2016 alkaen. Hankkeesta on yhteistyössä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa laadittu hankesuunnitelma (hyväksytty v. 2017), toteutussuunnitelmat ja kustannusarvio. Toteutussuunnitelmien perusteella osoittautui, että päiväkodin perusparannushankkeen kustannukset olivat yli kaksinkertaiset hankkeelle rakentamisohjelmassa varattuun rahoitukseen nähden ja perusparantaminen olisi tullut jopa yli kaksi kertaa kalliimmaksi kuin uuden, vastaavalle lapsimäärälle mitoitetun päiväkodin rakentaminen.
Korkeiden kustannusten johdosta, tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti, päiväkodin perusparantamishanke vietiin arvioitavaksi kaupungin kanslian hankkeiden ohjausryhmään. Se käsitteli Käpylinnan päiväkotihankkeen 26.8.2020 ja päätti, että Käpylinnaa ei enää esitetä jatkossa päiväkotikäyttöön ja asemakaavaprosessi uudella sijainnilla sijaitsevan korvaavan uudisrakennuksen tonttia varten käynnistetään
myöhemmin. Päiväkoti Käpylinna toimii väistötiloissa korvaavan uudisrakennushankkeen valmistumiseen asti.
Vesiliikuntakäyttö
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on ilmoittanut luopuvansa uima- ja urheiluhallitiloistaan ja ne oli tarkoitus ottaa perusparannuksessa päiväkodin käyttöön.
Lausunnossaan HEL 2021-002876 T 00 00 03 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on todennut, että se ei puolla Käpylän Käärmetalossa sijaitsevan Käpylinnan käyttöönottamista liikunnan tarpeisiin eikä tähän esitetä määrärahoja vuoden 2022 talousarvioon.
Liikunnan palvelukokonaisuus (aiemmin Liikuntavirasto) luopui Käpylinnan liikuntatilojen vuokraamisesta vuonna 2018. Päätökseen vaikuttavat tilojen vaatimaton koko ja käyttäjämäärät suhteessa liikuntatiloissa
tarvittuun henkilökuntamäärään sekä Liikuntaviraston maksamaan
kaupungin sisäiseen vuokraan. Lisäksi Käpylinnaan kohdistui vuonna
2018 merkittäviä korjaus- ja investointitarpeita, joiden vaatimien resurssien kohdentaminen kaupungin muihin liikuntakohteisiin oli perusteltua
kaupungin liikuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
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Käpylinnan liikuntatilat koostuvat kolmesta pienestä ja erillistä liikuntatilasta (kuntosali, liikuntasali ja uima-allas). Näistä erityisesti yksittäisten
ja erillisten vesiliikunta-altaiden tai -tilojen ylläpito on toiminnallisesti
sekä taloudellisesti haastavaa. Tämän seurauksena on viime vuosina
suljettu muun muassa useita yksityisten tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus- ja terapia-altaita.
Liikuntapalvelukokonaisuus katsoo, että yksittäisten vesialtaiden tai –
tilojen rakentamisen sijaan uimaharrastusmahdollisuuksia tulisi jatkossa kehittää keskittämällä toimintoja suuremmiksi uimahalli- ja maauimalakokonaisuuksiksi. Tällä hetkellä aktiivisista uimapaikkarakennushankkeista Pirkkolan plotin peruskorjaus valmistuu arvion mukaan
vuonna 2022 ja Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallitilat lähivuosina. Bunkkerintilat parantavat merkittävästi vesiliikunnan harrastamisen edellytyksiä Helsingissä. Kaupunkikonserniin kuuluva Urheiluhallit Oy suunnittelee Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja Malmin uimahallin laajennusta lähivuosina. Lisäksi kaupungin omista uimahalleista sekä Yrjönkadun uimahalli että Pirkkolan uimahalli ovat perusparantamisen tarpeessa tällä vuosikymmenellä. Nämä investoinnit tulevat kasvattamaan
merkittävästi liikuntapaikkarakentamisen investointimäärärahoja sekä
liikunnan ylläpito- ja avustuskustannuksia.
Mahdollinen muu käyttö
Kaupunkiympäristön toimialan kiinteistöjen kehittämisyksikkö tutkii yhdessä asemakaavoituksen kanssa mahdollisuudet Käpylinnan rakennuksen kehittämiseen muuhun kuin päiväkotikäyttöön.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Timo Vierelä, asiakaspäällikkö: 310 26165
timo.vierela(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 309
HEL 2021-002876 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta Jukka Järvisen talousarvioaloitteesta Käpylinnan kunnostamisesta varhaiskasvatuksen käyttöön ja vesiliikuntaan seuraavan lausunnon:
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ilmaisee palvelutiloihin liittyvät tilatarpeet kaupunkiympäristön toimialalle, joka hankkii, rakennuttaa, vuokraa, ylläpitää ja korjaa kiinteistöt. Toimitilastrategian mukaisesti tavoitteena on, että palveluilla on käytössä tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset tilat.
Käpylinnan kiinteistössä on aluksi toiminut uima- ja urheiluhalli sekä
myöhemmin myös Helsingin kaupungin päiväkoti Käpylinna. Käpylinnan kiinteistön perusparannuksen suunnittelu käynnistyi syksyllä 2015
ja vuoden 2016 alussa tehtiin selvitystä koko kiinteistön käyttöönotosta
varhaiskasvatustoiminnalle, kun liikuntalautakunta päätti helmikuussa
2016 luopua tiloista ja siirtää toimintansa muualle. Käpylinnan omistaa
Helsingin kaupungin asunnot Oy.
Tarveselvitys- ja hankesuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2017. Päiväkoti Käpylinnan vanhojen, Käärmetalon yhteydessä olevien tilojen korjauksen ja laajentamisen jatkosuunnittelun yhteydessä selvisi, että korjaamisen kustannukset olisivat hyvin suuret. Vastaavan kokoluokan uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen on arviolta yli 5 miljoonaa euroa edullisempi ratkaisu kuin vanhojen tilojen peruskorjaaminen päiväkodin käyttöön. Tarkemmissa rakennetutkimuksissa oli havaittu muun
muassa merkittäviä uusimis- ja korjaustarpeita ylä-, ala- ja välipohjissa,
joita ei hankesuunnitelmavaiheen kustannuksissa ollut vielä tiedossa.
Lisäksi Mäkelänkadun puolen ikkunoiden uusiminen akustista syistä ja
jäteveden pumppaamon laajempi rakentaminen nostivat korjaustöiden
hintaa
Kaupunki käsitteli Käpylinnan päiväkodin toteutussuunnittelun aikana
syntynyttä kustannusnousua ja päätti syksyllä 2020, että Käpylinnaa ei
enää esitetä jatkossa päiväkotikäyttöön. Päiväkodin asiakkaita tiedotettiin syksyllä 2020 asiasta. Samassa yhteydessä kerrottiin, että kaupunki jatkaa uusien pysyvien tilojen suunnittelua Tuusulan bulevardin
kaavoituksen yhteydessä.
Käpylinnan toiminta siirtyi väistötiloihin paviljonkipäiväkotiin Ilmattarentielle keväällä 2019, tilojen kunnon ja samassa yhteydessä sijaitsevan
Käärmetalon peruskorjaustöiden käynnistymisen vuoksi. Nykyiset Käpylinnan paviljonkipäiväkotitilat mahdollistavat hyvin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan järjestämisen. Sijainti on samalla
alueella, mutta vehreämmässä ja metsäisemmässä ympäristössä. Ulkoilumahdollisuudet päiväkodin välittömässä läheisyydessä ovat aiempaa monipuolisemmat. Paviljonkipäiväkodissa on mahdollista järjestää
varhaiskasvatusta noin 130 lapselle. Päiväkoti voi jatkaa nykyisissä tiloissaan toistaiseksi.
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Lisäksi alueella toteutettavien koulujen perusparannusten yhteydessä
tullaan ensin arvioimaan toimialan tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksia
ja sen jälkeen pysyvien tilojen laajuustarvetta.
Käpylinnan kiinteistö on osa arvokasta kulttuuriympäristöä ja on tärkeää, että sille löydetään sopiva käyttö tulevaisuudessa. Kasvatuksen
ja koulutuksen toimiala ei voi kuitenkaan talousarvionsa puitteissa hyväksyä näin korkeita tilakustannuksia, jotka syntyvät tilojen peruskorjaamisesta päiväkotikäyttöön vastaamaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan vaatimuksia sekä nykyisiä rakentamismääräyksiä. Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa selvitetään
uuden pysyvän päiväkotitilan toteuttamista.
Esittelijä

Lisätiedot

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 111
HEL 2021-002876 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Käpylän Käärmetalossa sijaitsevan Käpylinnan käyttöönottamista liikunnan tarpeisiin eikä tähän
esitetä määrärahoja vuoden 2022 talousarvioon.
Liikunnan palvelukokonaisuus (aiemmin Liikuntavirasto) luopui Käpylinnan liikuntatilojen vuokraamisesta vuonna 2018. Päätökseen vaikuttavat tilojen vaatimaton koko ja käyttäjämäärät suhteessa liikuntatiloissa
tarvittuun henkilökuntamäärään sekä Liikuntaviraston maksamaan kaupungin sisäiseen vuokraan. Lisäksi Käpylinnaan kohdistui vuonna 2018
merkittäviä korjaus- ja investointitarpeita, joiden vaatimien resurssien
kohdentaminen kaupungin muihin liikuntakohteisiin oli perusteltua kaupungin liikuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Käpylinnan liikuntatilat koostuvat kolmesta pienestä ja erillistä liikuntatilasta (kuntosali, liikuntasali ja uima-allas). Näistä erityisesti yksittäisten
ja erillisten vesiliikunta-altaiden tai -tilojen ylläpito on toiminnallisesti
sekä taloudellisesti haastavaa. Tämän seurauksena on viime vuosina
suljettu muun muassa useita yksityisten tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus- ja terapia-altaita. Liikuntapalvelukokonaisuus
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katsoo, että yksittäisten vesialtaiden tai –tilojen rakentamisen sijaan uimaharrastusmahdollisuuksia tulisi jatkossa kehittää keskittämällä toimintoja suuremmiksi uimahalli- ja maauimalakokonaisuuksiksi.
Tällä hetkellä aktiivisista uimapaikkarakennushankkeista Pirkkolan plotin peruskorjaus valmistuu arvion mukaan vuonna 2022 ja Jätkäsaaren
Bunkkerin uimahallitilat lähivuosina. Bunkkerintilat parantavat merkittävästi vesiliikunnan harrastamisen edellytyksiä Helsingissä. Kaupunkikonserniin kuuluva Urheiluhallit Oy suunnittelee Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja Malmin uimahallin laajennusta lähivuosina. Lisäksi kaupungin omista uimahalleista sekä Yrjönkadun uimahalli että Itäkeskuksen uimahalli ovat perusparantamisen tarpeessa tällä vuosikymmenellä. Nämä investoinnit tulevat kasvattamaan merkittävästi liikuntapaikkarakentamisen investointimäärärahoja sekä liikunnan ylläpito- ja
avustuskustannuksia.
Kaupungin sisällä Käpylinnalle on viime vuosina etsitty aktiivisesti
muuta käyttöä ja sitä on suunniteltu peruskorjattavaksi muun muassa
päiväkodiksi. Näistä aikeista kuitenkin luovuttiin kustannusarvion valmistuttua, sillä hintaa pidettiin liian korkeana. Tällä hetkellä Käpylinnalle
selvitetään uutta käyttöä asemakaavoitustyön kautta. Käpylinna on
osana Käärmetaloa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallinnoima
kohde.
Esittelijä

Lisätiedot
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342
kimmo.isotalo(a)hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Käpylinna käyttöön

Käpylinna joka on suojelukohde ja kuuluu myös kansainvälisen DOCOMOMO- järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteos valikoimaan. Rakennuksen on suunnitellut
arkkitehti Yrjö Lindgren. Nyt se tyhjillään ilman toimintaa Käpylässä. Teenkin talousarvioaloitteen paikan kunnostamiseksi, niin vesiliikuntaan kuin varhaiskasvatuksen käyttöön mahdollimman pian. Lapset ovat jo olleet liian kauan väistötiloissa ja rakennus tyhjillään. Myös tilanteen salliessa täytyisi huomioida tila pienelle kuntosalille. Tämä on koko Käpylän ja lähialueiden ihmisten toive. Jukka Järvinen
kaupunginvaltuutettu

Helsingissä 03.03.2021
Järvinen Jukka
Jäsen
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 19 allekirjoitusta)

Harkimo Joel

Jalovaara Ville

Heinäluoma Eveliina

Koivulaakso Dan

Bogomoloff Harry

Chydenius Jussi

Pajunen Jenni

Biaudet Eva

Said Ahmed Suldaan

Muurinen Seija

Korkkula Vesa

Hussein Abdirahim Husu

Laisaari Johanna

Holopainen Mari

Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas

Stranius Leo

Aro Katju

Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Mari Rantasen ja 5 muun talousarvioaloite omaishoitajien vapaapäivien maksuttomuudesta
HEL 2021-002877 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki osoittaa
omaishoitajien arvostusta myös teoilla ja poistaa omaishoidon vapaista
perittävät omavastuumaksut.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että ennen sote-uudistuksen toteutumista vuoden 2023 alusta
ei ole perusteltua tehdä muutoksia omaishoitajien vapaapäivien omavastuuosuuksiin. Omaishoidon omavastuuosuuksiin voi hakea maksun
alennusta tai maksun perimättä jättämistä, jos omavastuuosuuden
maksaminen vaarantaa perheen taloudellisen tilanteen tai omaishoidon
jatkumisen. Omaishoitoperheiden tukemiseksi on maksuttomia palveluja.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen enimmäismaksut määritellään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja asiakasmaksuasetuksessa. Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien omavastuuosuudet tarkistetaan joka toinen vuosi. Lakisääteisten vapaapäivien lisäksi
omaishoitoperheet käyttävät sosiaalihuoltolain mukaisia harkinnanvaraisia vapaapäiviä.
Sosiaali- ja terveystoimiala on kehittänyt omaishoidon tuen palveluja
viime vuosina, jotta kaikille löytyisi omaishoitoa parhaiten tukevia palveluja. Kaupunkistrategiassa 2021−2025 on tunnistettu omaishoidon merkitys ja arvo sekä todettu, että kaupunki huolehtii omaishoitajien jaksamisesta ja tuesta.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 195
HEL 2021-002877 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Mari Rantasen ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
”Aloitteessa todetaan, että omaishoitajat tekevät arvokasta työtä hoitamalla hoivan tarpeessa olevia ihmisiä kotona ja samalla säästyy paljon
veronmaksajien rahoja. Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki
osoittaa omaishoitajien arvostusta myös teoilla ja poistaa omaishoidon
vapaista perittävät omavastuumaksut.
Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien omavastuuosuuden
poistosta koituisi sosiaali- ja terveystoimelle noin 390 000 euron vuotuinen tulonmenetys. Omaishoidon tuen niin sanottujen harkinnanvaraisten vapaapäivien omavastuuosuuden poisto aiheuttaisi sosiaali- ja terveystoimelle noin 654 000 euron vuotuisen tulomenetyksen. Yhteensä
tulonmenetys olisi noin 1,05 miljoonaa euroa vuosittain.
Toimialan uudistukset toteutetaan talousarvion puitteissa. Ehdotuksen
sisältämää tulonmenetystä sosiaali- ja terveystoimelle ei ole sisällytetty
toimialan vuoden 2022 talousarvioehdotukseen, joten sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata yleistä omaishoidon tuen vapaapäivien maksuttomuutta.
Myös vuoden 2023 alussa voimaan astuva sote-uudistus todennäköisesti yhtenäistää hyvinvointialueiden omaishoidon tuen asiakasmaksuja, joten sitä ennen ei ole perusteltua tehdä muutoksia nykyiseen
käytäntöön.
Kunnan kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on omaishoitolain
(937/2005) 4 §:n 1 momentin mukaan oikeus pitää vapaata vähintään
kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai
jatkuvasti päivittäin hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Jatkossa näistä käytetään termiä lakisääteiset vapaapäivät.
Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen enimmäismaksut määritellään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)
ja asiakasmaksuasetuksessa (912/1992). Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien omavastuuosuudet tarkistetaan joka toinen vuosi,
ja ne ovat sidottu kansaneläkeindeksiin.
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Omaishoitoperheet käyttävät lakisääteisten vapaapäivien lisäksi myös
niin sanottuja sosiaalihuoltolain (SHL 1301/2014 11 §) mukaisia harkinnanvaraisia vapaapäiviä, jolloin perheet maksavat niistä kulloinkin lautakunnan vahvistamat palvelukohtaiset asiakasmaksut.
Valtuutettujen tekemästä talousarvioaloitteesta ei käy ilmi tarkoitetaanko siinä lakisääteisten vai niin sanottujen harkinnanvaraisten vapaapäivien omavastuuosuudesta luopumista, joten niitä on seuraavassa käsitelty erikseen.
Aloitteen taloudellisten vaikutusten arviointi perustuu käytettyjen vapaapäivien määrään vuodelta 2019. Covid-19-pandemian vuoksi vuoden
2020 tiedot eivät anna oikeaa kuvaa vapaapäivien käytöstä. Vuonna
2020 lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan yksiköt olivat pääsääntöisesti
kiinni tartuntojen leviämisen estämiseksi, eivätkä omaishoitajat voineet
täysimääräisesti käyttää vapaapäiviään.
Vuonna 2019 omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien aikaista hoitoa
annettiin 33 963 vuorokautta. Omaishoitajan omavastuuosuus on 11,40
euroa vuorokaudessa vuonna 2021. Mikäli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien omavastuuosuudesta luovuttaisiin, koituisi tästä
sosiaali- ja terveystoimelle noin 390 000 euron tulojen menetys vuosittain.
Vuonna 2019 omaishoitajat käyttivät niin sanottuja harkinnanvaraisia
vapaapäivävuorokausia arviolta noin 22 000 vuorokautta. Omaishoitoperheen maksama omavastuu vaihtelee sen mukaan, onko hoitoyksikkö palveluasumisen vai laitoshoidon yksikkö. Kustannuslaskelmassa
on käytetty palveluasumisen asiakasmaksua, joka on 29,70 euroa vuorokaudessa vuonna 2021. Mikäli luovuttaisiin harkinnanvaraisten vapaapäivien omavastuuosuudesta, koituisi tästä noin 654 000 euron tulojen menetys vuosittain.
Omaishoitoperheiden tukemiseksi on myös maksuttomia palveluja.
Muun muassa lakisääteisen vapaapäivien vaihtoehtona olevasta
omaishoidon vapaan tuntikorvauksesta, kotiavustajapalvelun tai sijaisomaishoitajan käytöstä ei makseta omavastuuosuutta. Omaishoidon
toimintakeskusten palvelut ovat omaishoitoperheille myös pääsääntöisesti maksuttomia.
Perhe voi aina hakea maksun alennusta tai maksun perimättä jättämistä, mikäli omavastuuosuuden maksaminen vaarantaa perheen taloudellisen tilanteen tai omaishoidon jatkumisen.
Sosiaali- ja terveystoimiala on pyrkinyt tukemaan omaishoitajia kehittämällä omaishoidon tuen palveluja viime vuosina siten, että kaikille
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perheille löytyisi omaishoitoa parhaiten tukevia palveluja. Kehittämistyö
jatkuu vuonna 2022.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Omaishoidon tukea toteutetaan sosiaali- ja terveystoimialalla lautakunnan hyväksymien kriteerien ja yhteisesti sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Jokaisen perheen tilanne on kuitenkin erilainen ja
omaishoidon tuen päätökset tehdään kunkin perheen tilanteeseen perehtyen. Asiakasmaksujen osalta voidaan osa tai kaikki maksuista kohtuullistaa tai poistaa tilanteessa, jossa maksut vaarantavat perheen toimeentulon tai omaishoidon tuen jatkumisen."
Käsittely
14.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:
Palautusehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Pyydän, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että Helsingin kaupunki osoittaa omaishoitajien arvostusta
myös teoilla ja poistaa lakisääteisistä omaishoidon vapaista perittävät
omavastuumaksut.
Kannattaja: Jäsen Mikko Paunio
Jäsen Mikko Paunion kannatettua Laura Korpisen palautusehdotusta
keskustelu rajattiin palautusehdotukseen ja palautusehdotuksesta äänestettiin (äänestys 1).
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1
Jaa-äänet: 11
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna Lindgren, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä
Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio
Tyhjä: 0
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Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi asian käsittelyn jatkamisen äänin 11 - 2. Äänestyksen jälkeen lautakunta jatkoi asian käsittelyä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Esittelijä

Lisätiedot
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850
maarit.varis(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Omaishoitajien vapaapäivät maksuttomiksi

Omaishoitajat tekevät valtavan arvokasta työtä ja säästävät samalla suuren summan veronmaksajien
rahoja hoitamalla muutoin hoivantarpeessa olevia ihmisiä kotona.
Esitämme, että Helsingin kaupunki osoittaa omaishoitajien arvostusta myös teoilla ja poistaa omaishoidon
vapaista perittävät omavastuumaksut.
3.3.2021
Mari Rantanen

Helsingissä 03.03.2021
Rantanen Mari
Jäsen
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
(1 + 5 allekirjoitusta)

Hyttinen Nuutti

Strandén Juhani

Raatikainen Mika

Kopra Pia

Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Terhi Peltokorven ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloite kotihoidon tuen kuntalisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille
kotihoidon tuella hoidetuille lapsille
HEL 2021-002878 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2022 talousarvioon varataan riittävä määräraha kotihoidon tuen kuntalisän palauttamiseen 1–2vuotiaille kotihoidon tuella hoidetuille lapsille.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen sisältyi kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon. Päätöksellä haluttiin tukea valtuustokauden 2017–2021 kaupunkistrategiaan sisältynyttä tavoitetta
varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta.
Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen sisältyy Helsingin
kaupunkistrategiaan myös vuosina 2021–2025. Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee tehokkaasti segregaatiota ja tasaa sosioekonomisia
eroja lasten välillä.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 322
HEL 2021-002878 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta valtuutettu Terhi Peltokorven ja kolmen muun allekirjoittaneen
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talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–
2-vuotiaille lapsille seuraavan lausunnon:
On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilanteensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai varhaiskasvatuspalveluiden käyttäminen.
Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021
talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta
päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukaisesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuottavuustoimista.
Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja hoitolisä),
minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsinkilisä). Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja Kela hoitaa
sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen kunnan kanssa
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä
kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti.
Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitoraha ja hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy kotihoidon
tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta. Kotihoidon
tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.
Kotihoidon tukea saavia 1–2-vuotiaita lapsia ennustetaan Helsingissä
olevan keskimäärin noin 3 420 lasta vuoden 2022 aikana. Lapsista 1–
1,5-vuotiaita olisi noin 2 097 ja 1,5–2-vuotiaita noin 1 323. 1–1,5-vuotiaista lapsista maksettava kuntalisä oli aikaisemmin 264 euroa kuukaudessa ja 1,5–2-vuotiaista 218,64 euroa kuukaudessa. Kyseisten kuntalisien palauttaminen 1–2-vuotiaille aloitteessa esitetyin tavoin vuonna
2022 lisäisi kustannuksia noin 10,2 miljoonaa euroa vuodessa.
Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen
Helsinki-lisän palauttamiseen 1–2-vuotiaille.
Käsittely
21.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 3 loppuun:
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"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän
palauttamista 1-2-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat
vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."
Kannattaja: Vesa Korkkula
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 3 loppuun: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän palauttamista 1-2-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat vuoden
2022 budjettineuvotteluissa."
Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Jussi Chydenius, Nora Grotenfelt, Sini Korpinen, Vesa Lahtinen, Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Ozan Yanar
Ei-äänet: 5
Veli-Pekka Dufva, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Mirita Saxberg
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin
8 - 5.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655
ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641
riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942
nina.auvinen(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Kotihoidon tuen kuntalisän palauttaminen 2-vuotiaaksi asti

Helsingin kaupunginvaltuusto teki vuoden 2021 talousarviosta päättäessään päätöksen rajata kotihoidon tuen kuntalisän 1.6.2021 alkaen vain alle 1-vuotiaille kotona hoidettaville lapsille.
Helsinki-lisä on mahdollistanut lapsen hoitamisen kotona vanhempainvapaan jälkeen kaksivuotiaaksi
asti. Kuntalisää voisi jatkossa saada vain alle yksivuotiaan lapsen hoitamiseen. Tämä tarkoittaa
useimmissa perheissä vain parin kuukauden pituista aikaa vanhempainvapaiden jälkeen. Ilman kuntalisää hoitovapaalle jääminen on mahdollista lähinnä hyvätuloisille perheille korkeiden asumiskustannusten Helsingissä.
Lasten kotihoitoa ja päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta ei tule asettaa vastakkain. Useimmat perheet käyttävät lapsen eri elämänvaiheissa niistä molempia. Harva lapsi menee päiväkotiin alle
yksivuotiaana heti vanhempainvapaan päätyttyä. Lähes 90 prosenttia perheistä käyttää Suomessa
kotihoidon tukea. Vähän yli kymmenessä prosentissa perheistä kotihoidon tukea käytetään vain 1–4
kuukautta.
Helsingin taloustilanne on vaikea koronaviruskriisin vuoksi. Lapsiperheisiin rajusti kohdistuvaa kotihoidon tuen kuntalisän leikkaamista ei voi kuitenkaan perustella säästötoimena. Tutkimusten mukaan
kotihoidon tuen taso vaikuttaa siihen, miten pitkään perhe hoitaa lastaan kotona kotihoidon tuella.
Kuntalisän leikkaus kasvattanee merkittävästi varhaiskasvatuspaikkojen kysyntää ja kustannuksia jo
tänä vuonna. Leikkaus lisännee myös toimeentulotuki- ja asumistukimenoja.
Helsingissä on ollut suuria vaikeuksia vastata perheiden palvelutarpeisiin viime vuosina. Yhä useampi
vanhempi on joutunut siirtämään töihin paluuta, koska lapselle on osoitettu päiväkotipaikka kohtuuttoman kaukaa kotoa. Tavoite lähipäiväkotiperiaatteen noudattamisesta on jäänyt puheiden tasolle.
Helsingin varhaiskasvatus on suurissa ongelmissa, kun vanhemmat ajetaan tukileikkauksilla hakemaan yksivuotiaille lapsilleen paikkaa päiväkodista.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2022 talousarvioon varataan riittävä rahoitus
kotihoidon tuen kuntalisän palauttamiseen 1-2-vuotiaille kotihoidon tuella hoidetuille lapsille.

Helsingissä 03.03.2021
Peltokorpi Terhi
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Keskustan valtuustoryhmä
(1 + 3 allekirjoitusta)

Kolbe Laura
Rantanen Mari
.

Kopra Pia
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Valtuutettu Karhuvaaran ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloite koskien Ursininkallion alueen ja Merenkulkijoiden ja mereen
menehtyneiden muistomerkin ikuisen tulen kunnostamista
HEL 2021-002879 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaisi määrärahan Ursininkallion alueen ja Merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkin uudistamiseksi osana Eiranrannan ja Hernesaaren alueen rakentamista.
Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon
viitaten, että kaupunkiympäristön toimiala on useaan kertaan selvittänyt
ikuisen tulen kunnostamisen mahdollisuuksia yhdessä taidemuseon
kanssa. Rannan tuuli- ja sääolosuhteet ovat ankarat ja tuli sammuu
herkästi. Sammunut liekki pitää käydä aina erikseen paikan päällä sytyttämässä. Automaattista sytytystä ei ole mahdollista järjestää teoksen
alkuperäisen ilmeen säilyttämisen näkökulmasta. Myöskään keinovalon
käyttäminen ei ole mahdollista ilman, että teoksen alkuperäinen luonne
ja taiteilijan näkemys kärsisi.
Nykyään liekki sytytetään kerran vuodessa pyhäinpäiväviikonloppuna.
Tänä vuonna pyhäinpäivä on lauantaina 6.11.2021, jolloin Merimieskirkko järjestää kunniakäynnin muistomerkillä. Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitekniikka vastaa tulen sytyttämisestä ja tekee asiaan
liittyen yhteistyötä Merimieskirkon kanssa.
Ursininkallion alueen kunnostaminen ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa. Ursininkallion ja muistomerkin ikuisen tulen kunnostus eivät sisälly vuoden 2022 talousarvioehdotukseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 480
HEL 2021-002879 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala
on selvittänyt useampaan kertaan Merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkin ikuisen tulen kunnostamisen toteutusmahdollisuuksia yhdessä taidemuseon kanssa.
Elävä tuli on olennainen osa teosta ja on todella harmillista, että tuli palaa vain harvoin. Se johtuu siitä, että tuuli- ja sääolosuhteet meren rannalla ovat ankarat ja tuli sammuu herkästi. Teoksen sisällä kulkee kaasuputki, joka on liitetty kaasuverkkoon, eikä teokselle ole esimerkiksi
omaa kaasusäiliötä. Sammunut liekki pitää käydä aina paikan päällä
sytyttämässä erikseen. Automaattinen sytytys vaatisi teokselle ison teknisen parannuksen sekä lisätilaa teknisille sytytyslaitteille ja mahdolliselle kaasusäiliölle. Sellainen ei ole mahdollista teoksen alkuperäisen
ilmeen säilyttämisen kannalta.
Tulen korvaamista led-valaisimilla on myös ehdotettu ja asiaa on selvitetty. Keinovalo olisi sekä visuaalisesti että symbolisesti aivan eri asia
kuin elävä tuli. Tällaisella toteutustavalla teoksen alkuperäinen luonne
kärsisi, eikä se vastaisi enää taitelijan näkemystä. Lisäksi toteutus olisi
haasteellista ja osin turmiollista teokselle muun muassa pinta-asennettavien sähkövetojen vuoksi.
Nykyään liekki sytytetään kerran vuodessa pyhäinpäiväviikonloppuna.
Tänä vuonna pyhäinpäivä on lauantaina 6.11.2021. Merimieskirkko järjestää tuolloin kunniakäynnin muistomerkillä. Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitekniikka vastaa tulen sytyttämisestä ja tekee yhteistyötä asian tiimoilta Merimieskirkon kanssa.
Ursinkallion mahdollinen kunnostusta ohjaa osaltaan Hernesaaren rakentuminen, mikä vuoksi Ursininkallion kunnostuksen ratkaisut ja toteutusaikataulu on sovitettava Hernesaaren rakentumisen aikatauluun.
Ursininkallion ja Merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkin ikuisen tulen kunnostus eivät sisälly vuoden 2022 talousarvioehdotukseen.
14.09.2021 Pöydälle
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vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava: 310 38812
pia.rantanen(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

URSININ KALLIOIDEN ALUE JA SEN IKUINEN TULI KUNNOSTETTAVA

Engelin aukiolta laskeutuva Juhani Ahon puisto on päättynyt avoimella näkymällä Ursinin kallioilla sijaitsevaan Merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkkiin ja sen taakse merelle.
Nyt kaasuverkkoon liitetty kaasuliekki on ympäristösyistä sammutettu vuosia sitten ja avoin merinäkymä ylös Engelin aukiolle on jäänyt kasvaneiden ja rehevöityneiden puiden peittämäksi. Rakennuksia maiseman edessä ei toistaiseksi ole ja näköyhteys merelle voidaan tulevassa rakentamisessa
huomioida.
Esitänkin, että kaupunki varaa määrärahan kyseisen muistomerkin ja sitä ympäröivän alueen uudistamiseksi osana Eiran rannan ja Hernesaaren alueen rakentamista sekä liekin palauttamista kunnioittamaan niiden merenkulkijoiden muistoa, jotka ovat olleet aikanaan osaltaan rakentamassa Helsingistä monipuolista merellistä kaupunkia. Samalla se voisi toimia Hernesaareen suunnitellun Merikeskuksen ja koko merellisen Helsingin symbolina näkyessään myös kauas merelle. Kaasuverkon sijaan
torni voisi käyttää polttoaineenaan hajutonta ja nokeamatonta bionestettä. Uskon, että kunnostukseen saataisi mukaan myös biopolttoaineita kehittäviä yrityksiä.

Helsingissä 03.03.2021
Karhuvaara Arja
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 1 allekirjoitusta)

Pennanen Petrus
.
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloite lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamisesta
HEL 2021-002880 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että uusien kaupungin lukioiden
opinto-ohjaajien palkkaamiseen varataan tulevaan talousarvioon 900
000 euron lisämäärärahaa.
Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.
Kaupunginhallitus toteaa, että uusi lukiolaki tuli voimaan 1.8.2019 ja
sen mukaiseksi uusittu opetussuunnitelma tuli voimaan 1.8.2021. Uudistusten tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen laatua ja oppimistuloksia ja kehittää lukion opetusta niin, että se tukee entistä paremmin
opiskelijoiden hyvinvointia, yksilöllisiä tarpeita ja oppimista.
Uudessa opetussuunnitelmassa opinto-ohjaus ei ole pelkästään opintoohjaajien työtehtävä, vaan oppimisen tuki ja ohjaus edellyttävät koko
opetushenkilöstöltä uudenlaista osaamista opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja kohtaamiseen. Opetussuunnitelma määrittää henkilökohtaisten opintosuunnitelmien tekemisen jokaisen lukiolaisen
kanssa opetushenkilöstön; opinto-ohjaajien, erityisopettajien ja ryhmänohjaajien tuella. Se vahvistaa myös aineenopettajan roolia oppimaan
oppimisen taitojen opetuksessa ja ohjauksessa. Aineenopettaja myös
tukee opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja työelämätuntemusta oman
oppiaineensa osalta korkeakoulujen ja työelämän kanssa tehtävässä
yhteistyössä.
Lukioiden opiskelijamäärä yhtä opinto-ohjaajaa kohden vaihtelee lukioiden koon mukaan. Laskennallisesti Helsingin kaupungin lukioissa on
keskimäärin 225 opiskelijaa yhtä opinto-ohjaajaa kohden, mutta tämän
lisäksi on lukiokohtaisesti opettajia, joiden tehtäviin kuuluu opinto-ohjausta muun aineenopetuksen ohella.
Vuoden 2022 talousarvioesityksessä on huomioitu lukioiden asiakasmäärän kasvu noin 540 opiskelijalla ja tämän edellyttämä määrärahatarve.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen
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Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 329
HEL 2021-002880 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi:
Lukiolain (714/2018) mukaan opiskelijalla on oikeus saada säännöllisesti opinto-ohjauksen oppimäärään sisältyvän ohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista ja muuta opintojen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta. Lisäksi lukiolain mukaisesti opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatkoopinto- ja urasuunnitelman.
Suunnitelma laaditaan oppilaitoksen opetushenkilöstön tuella opintojen
alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.
Helsingin kaupungin lukioissa toteutetaan koko lukio ohjaa –periaatetta. Sen mukaisesti koko henkilöstö on sitoutunut ohjaukseen ja ohjaa
opiskelijaa. Ohjaus on tavoitteellisesti johdettua koko lukion yhteistä
työtä, jossa jokaisella toimijalla on oma tehtävänsä ja vastuunsa. Ohjaustoiminnassa korostuu eri toimijoiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Lukioyhteisössä ohjausta toteuttavat opinto-ohjaajien lisäksi
ryhmänohjaajat, aineenopettajat, erityisopettajat sekä opiskeluhuoltohenkilöstö.
Erityisesti ryhmänohjaajan rooli opiskelijan lähiohjaajana on merkittävä.
Ryhmänohjaajat ovat mukana ohjaamassa henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien tekemistä sekä seuraavat opintojen etenemistä. Ryhmänohjaajilla on tärkeä rooli ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja varhaisen puuttumisen toteutumisessa. Ryhmänohjaajat tekevät tiivistä
yhteistyötä muihin opiskelijaa ohjaaviin henkilöstön jäseniin sekä pitävät yhteyttä huoltajiin.
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Opinto-ohjaaja on ohjauksen asiantuntija, jolla on päävastuu opintoohjauksen käytännön järjestämisestä. Opinto-ohjaajien asiantuntijuus
korostuu opiskelijan jatko-opinto- ja urasuunnitelmien ohjaamisessa.
Uudessa lukiolaissa (714/2018) on säädetty opiskelijoiden oikeudesta
jatko-ohjaukseen valmistumisen jälkeen, mikä lisää entistä enemmän
tarvetta opinto-ohjauksen asiantuntemukselle. Ohjauksen korostuminen lukion toiminnassa lisää opinto-ohjaajien konsultatiivista roolia työyhteisön osaamisen kehittymisessä ja lukion ohjauksen koordinoinnissa.
Lukion uuden opetussuunnitelman (voimassa 1.8.2021 lähtien) yhtenä
tavoitteena on lisätä lukiolaisten jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia,
mikä ohjaa myös aineenopettajia yhteistyöhön korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Uuden opetussuunnitelman myötä aineenopettaja sisällyttää opetukseensa kokonaisuuksia, jotka sitovat aineen jatko-opintoihin ja työelämään. Aineenopettaja tukee opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta korkeakoulujen ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Lukion uusi opetussuunnitelma korostaa yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja sekä niiden edellyttämää ohjausta ja oppimisen tukea. Aineenopettajan rooli vahvistuu oppimaan oppimisen taitojen opetuksessa ja
ohjauksessa. Opintojen henkilökohtaistaminen ja yksilöllisten tavoitteiden huomiointi opetusjärjestelyissä tulevat vaatimaan uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja. Lisäksi oppimisen tuki ja ohjaus edellyttävät opetushenkilöstöltä uudenlaista osaamista ja aikaa opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja kohtaamiseen.
Helsingin kaupungin lukiokoulutus on järjestetty 11 suomenkielisessä
päivälukiossa, yhdessä aikuislukiossa sekä 3 ruotsinkielisessä lukiossa, joista yksi tarjoaa myös aikuisopetusta.
Helsingin kaupungin lukiokoulutuksessa opiskeli 20.1.2021 yhteensä
8913 opiskelijaa, joista 7677 opiskelijaa opiskeli suomenkielissä lukioissa ja 1236 opiskelijaa ruotsinkielisessä koulutuksessa. Valtakunnallinen erityistehtävä on Helsingin kaupungin lukioista kahdeksalla lukiolla.
Vieraskielisiä opiskelijoita Helsingin kaupungin lukioissa on noin 16 %.
Vieraskielisten opiskelijoiden määrä vaihtelee lukioittain 1–35 %, mikä
osaltaan tekee lukioiden ohjaustarpeista erilaisia. Vieraskielisten opiskelijoiden joukossa on paljon sellaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat laajempaa tukea ja ohjausta opintoihin sitoutumiseen ja niiden sujuvoittamiseen.
Oppivelvollisuuden laajentuminen lisää ohjauksen tarvetta entisestään
tuoden mukanaan lukioille entistä vahvemman valvonta- ja ohjausvastuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisäämässä osana
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oppivelvollisuuden laajentumista ohjaukseen suunnattua pysyvää rahoitusta. Jotta ohjaukseen suuntautuva valtionosuuden lisäys palvelisi
mahdollisimman hyvin kunkin lukion ohjaukseen liittyviä tarpeita, päättävät lukiot itse lisäresurssin kohdentamisesta.
Toukokuussa 2021 Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä
lukioissa työskenteli 30 vakinaista ja 6 määräaikaista opinto-ohjaajaa.
Nämä luvut eivät pidä sisällään sijaisia. Lisäksi opinto-ohjauksen tunteja on voitu lukiokohtaisesti antaa lukion muille opettajille. Lukioiden
omista päätöksistä ja järjestelyistä johtuen opinto-ohjaajien määrä lukioittain voi vaihdella jonkun verran.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ohjauksen merkitys korostuu lukiokoulutukseen liittyvien uudistusten myötä ja koko henkilöstö
osallistuu ohjaustoimintaan. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että lukiolaiset saavat yksilöllistä, monipuolista ja riittävää
ohjausta opintojensa suunnittelun ja sujumisen sekä tulevaisuuden
suunnitelmiensa tueksi.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot
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kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 88047
antti.varto(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342
harri.korhonen(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin:
310 70077
moa.thors(a)arbis.hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Talousarvioaloite lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi

Valtakunnallisten suositusten ja opinto-ohjaajien ammatillisen kokemuksen mukaan yhtä päätoimista
opinto-ohjaajaa kohti tulee olla enintään 200 opiskelijaa. Helsingin kaupungin päivälukioissa opintoohjauksen resurssin lisätarve syksylle 2021 oli suhteutettuna tähän tavoitteeseen jopa 12 uutta opinto-ohjauksen virkaa. Opinto-ohjauksen keskeinen tehtävä ohjata nuoria lukio-opintojen ja oman tulevaisuuden suunnittelussa. Uusi lukion opetussuunnitelma korostaa opinto-ohjauksen keskeistä roolia
myös opiskelijan hyvinvoinnin tukemissa. Opinto-ohjaajalla tulee olla riittävästi aikaa opiskelijan ohjaamiseen lukiokoulutuksen aikana sekä uuden lukiolain mukaan lukion jälkeenkin jatkoohjausvelvoitteen vuoksi. Jotta lukiolaki ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma voisivat toteutua, tulee
koulutuksen järjestäjän huolehtia opinto-ohjauksen riittävästä resurssista. Opinto-ohjauksen lisääntyvää tarvetta nostavat myös monenlaiset oppimisvaikeudet, lukuisat psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset
syyt sekä tietysti koronan tuomat monet vaikeudet opiskelijoiden elämissä.
Me tämän talousarvioaloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että uusien kaupungin lukioiden opintoohjaajien palkkaamiseksi varataan tulevaan talousarvioon 900 000 € lisämääräraha. Tällä summalla
voidaan maksaa 12 opinto-ohjaajan vuoden palkka.

Helsingissä 03.03.2021
Korkkula Vesa
Jäsen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 8 allekirjoitusta)

.

Koivulaakso Dan

Kivelä Mai

Sydänmaa Johanna

Nuorteva Johanna

Haglund Mia

Arhinmäki Paavo

Malin Petra

Muttilainen Sami
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Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja 1 muun valtuutetun talousarvioaloite Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjauksesta.
HEL 2021-002881 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään Lauttasaaren meriuimalan Humauksen laitureiden korjaamista.
Aloitteesta on saatu 7.9.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja
21.0.2021 kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kulttuuri- ja vapaaajan toimialalla on meneillään palvelustrategiatyö, jonka yhteydessä
arvioidaan, miten kaupunki osallistuu talviuinnin mahdollistamiseen.
Työssä arvioidaan muun muassa sitä, miten seuroja tuetaan ja korjataanko esimerkiksi laitureita. Palvelustrategiatyön pohjalta kulttuurin ja
vapaa-ajan lautakunta ottaa kantaa myös siihen, miten talviuinnin mahdollistamiseen osallistutaan.
Kaupunkiympäristölautakunta ei ole esittänyt talousarvioesityksessään
Humauksen laiturin rakenteiden peruskorjausta. Kaupunkiympäristölautakunta kohdentaa määrärahat myöhemmin hyväksyttävän käyttösuunnitelman yhteydessä.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 479
HEL 2021-002881 T 00 00 03
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Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut esittää vuosittain
omat investointitarpeensa kaupunkiympäristön toimialalle, joka toteuttaa ne esityksen mukaisesti.
Liikuntapalveluilla on meneillään palvelustrategiatyö, jonka yhteydessä
arvioidaan, miten kaupunki osallistuu talviuinnin mahdollistamiseen.
Työssä arvioidaan muun muassa sitä, miten seuroja tuetaan ja korjataanko esimerkiksi laitureita. Laiturista on teetetty kuntoarvio ja se on
korjauksen tarpeessa.
Palvelustrategiatyön pohjalta kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta ottaa
kantaa siihen, miten talviuinnin mahdollistamiseen osallistutaan. Talousarvioon ei esitetä varattavan määrärahaa ennen kuin asiaan on
otettu kantaa.
Laiturin ja sinne johtavan polun kunnostaminen ei sisälly ensi vuoden
talousarvioehdotukseen. Tämä vastaus on valmisteltu yhteistyössä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 310 26093
paula.hurme(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 116
HEL 2021-002881 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan talviuinti on
kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. Kaksitoista talviuintiseurojen kanssa solmituista sopimuksista on
liikuntapalveluiden hallinnoimia ja yksi kaupunkiympäristön toimialan
hallinnoima.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 aikana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse,
missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana sekä minkä
palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tullaan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti
ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta tulee
päättämään talviuinnin järjestämisestä palvelustrategiatyön yhteydessä. Lautakunta katsoo, että tämän jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa.
Liikuntapalvelut on teettänyt laiturin alapuolen rakenteista kuntoarvion.
Seuran kanssa tehdyn ylläpitosopimuksen mukaan liikuntapalvelut vastaa laiturin alapuolen rakenteista ja talviuintiseura laiturin yläpuolen rakenteista.
Kuntoarvion yhteydessä laiturin todettiin olevan kunnostuksen tarpeessa. Arvion mukaan laiturin rakenteet tulee kunnostaa viiden vuoden kuluessa, kunnostuksen kustannusarvio on 70 000 –100 000 euroa. Laiturin rakenteiden kunnostamisen voi toteuttaa myöhemmin kaupungin toimesta, mikäli lautakunta linjaa sen kaupungin tehtäväksi.
Laiturin rakenteiden peruskorjaukseen ei olla varauduttu vuoden 2022
liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa.
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjaus.

Lauttasaaaren Ryssänkärjessä on legendaarinen meriuimala Humaus, jonka laiturit ovat pahasti rapistuneet.
Uimala on etenkin senioreiden mutta myös nuorempien lauttasaarelaisten käytössä kesät talvet.
Laituri ja Humauksen huvilasta sinne johtava, laudoilla päällystetty polku on kulunut ja vaarallinen.
Ehdotan niiden korjaamista.

Helsingissä 03.03.2021
Asko-Seljavaara Sirpa
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 1 allekirjoitusta)

Jalovaara Ville
.
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Valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloite määrärahan varaamisesta lähiöiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen.
HEL 2021-002882 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että vuoden 2022 talousarvioon varataan määrärahat kattavan lähiöiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen sekä sitä seuraaville vuosille varataan määrärahat
monivuotisen investointisuunnitelman toteuttamiseen.
Aloitteesta on saatu 14.9.2021 kasvatus- ja koulutuslautakunnan,
21.9.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, 14.9.2021 kaupunkiympäristölautakunnan, ja 14.9.2021 sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin
kaupungin toimitilastrategia (Khs 22.6.2020 § 400) edellyttää, että jokainen toimiala laatii vuoden 2021 aikana palveluverkkosuunnitelman
ja että se tehdään yhteistyössä toimialojen välillä. Eri toimialojen yhteistyössä on tehty useita alueellisia tarkasteluja vuodesta 2016 lähtien liittyen olemassa olevien palvelutilojen kehittämistarpeisiin ja uusien tilatarpeiden arvioimiseen kaupunginosissa. Tarkasteluja, jotka ovat kohdentuneet lähiöalueille ovat muun muassa Puistolan, Jakomäen, Mellunkylän, Suutarila-Siltamäen, Kaarelan ja Kannelmäessä.
Helsinki on käynnistänyt uudenlaisen poikkitoimialaisen kaupunkiuudistuksen mallin, jonka pilottialueiksi on valittu Malminkartano-Kannelmäki, Malmi sekä Mellunkylä. Tulevina vuosina kaupunkiuudistusalueiden kehittämiseen tullaan osoittamaan kaupunkitasoisesti erityisiä toimenpiteitä. Kaupunkiuudistusalueilla suunnitellaan toteutettavaksi mm.
erilaisia lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista tukevia hankkeita.
Lisäksi näiden alueiden tilaverkkoja tullaan kehittämään. Kaikilla näillä
alueilla on myös hankkeita, joissa leikkipuistotoiminnan rakennuksia on
uusittu tai tullaan uusimaan ja samalla parannetaan leikkipuistojen ulkoalueita, jotka ovat monipuolisia virkistyspaikkoja alueen eri ikäisille
asukkaille.
Helsingin kaupunki on valittu mukaan ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan vuosiksi 2020–2022. Valtion poikkihallinnollisella Lähiöohjelmalla
vahvistetaan esikaupunkialueiden kokonaisvaltaista kehittämistä ja ehkäistään niiden eriytymistä. Helsingin Lähiöohjelma-hankkeet sijoittuvat
kaupunkiuudistusalueille.
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Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaupunki investoi lähiöihin,
mutta ei kuitenkaan kannata investointisuunnitelmaa, joka on erillinen
jo suunnitelluista kehittämissuunnitelmista, suunnitteluperiaatteista tai
kehitysohjelmista. Lisäksi kaupunginhallitus pitää kannattavana, että
kaupunki jatkaa palveluverkkotarkastelua yhteistyössä asukkaiden ja
muiden toimijoiden kanssa.
Vuoden 2022 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa kattavaan lähiöiden kartoitukseen ja investointisuunnitelman tekemiseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 481
HEL 2021-002882 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon :
Kaupunkiympäristölautakunta pitää lausunnossa esitettyjä ehdotuksia
pidemmän aikavälin palveluverkkosuunnitelmista ja investointien lisäämisestä esikaupunkivyöhykkeelle kannatettavina. Nykyiselläänkin palveluja tuottavat toimialat tarkastelevat palveluverkkojaan ja niiden kuormitus- sekä kehittämistarpeita ja tuovat ehdotuksensa investointiohjelmaan. Vuonna 2020 hyväksytyn toimitilastrategian mukaan palvelutilojen tarve, mitoitus ja toiminnalliset vaatimukset perustuvat ennakoiviin
ja joustaviin palveluverkkosuunnitelmiin.
Helsingin kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on Helsingin alueiden
välisen eriytymisen väheneminen ja kaupunginosien välisten hyvinvointierojen kaventuminen. Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee ja toteuttaa esikaupunkivyöhykkeellä mm. kaupunkiuudistusalueiden
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kehittämistoimia, joiden tavoitteena on saada aikaan positiivista kehitystä esimerkiksi täydennysrakentamisen ja kaupunkiympäristön uudistamisen avulla, ja vaikuttaa sitä kautta alueiden välisen eriytymisen vähentämiseen.
Kuten valtuutettu Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteessa todetaan,
vuoden 2022 taloussuunnitelmaan tulisi varata määrärahat monivuotisen investointisuunnitelman toteuttamiseen. Taloussuunnitelmassa olisi
tärkeää huomioida erityisesti kaupunkiuudistusalueiden määrärahatarpeet. Kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan yhteisen sitovan tavoitteen mukaisesti vuoden 2022 talousarvioehdotukseen laaditaan kokonaisvaltainen toimenpide- ja investointisuunnitelma kaupunkiuudistusalueille (Malminkartano–Kannelmäki, Malmi ja
Mellunkylä) kohdennettavista hankkeista vuosina 2022-2025. Tavoitteen mukainen toimenpide- ja investointisuunnitelma hyväksytään laajennetussa aluerakentamisen johtoryhmässä, viedään osaksi AM-ohjelman seurantaraporttia ja sille määritellään seurantamittarit.
Kaupunkiympäristölautakunta esittää toimialojen yhdessä pohdittavaksi, onko mahdollista toteuttaa erillinen lähiöiden kattava palvelukartoitus kerralla, vai esimerkiksi sektorikohtaiset kartoitukset kunkin toimialan osalta erikseen yhteistä toimintatapaa, tietopohjaa ja kehittämishankkeita hyödyntäen. Mikäli koetaan tarvetta kokonaisvaltaiselle selvitykselle, tulisi toimialojen tuottaa siihen sisältöä, ja määritellä vastuutaho, joka kokoaa tiedot.
Nykyinen toimintatapa
Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus
Kaupunkiympäristön toimialalla suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvasti
eri kaupunginosien yleisten alueiden laatua kohentavia investointeja.
Kaupunkisuunnittelussa varaudutaan palveluverkon tilatarpeisiin riittävällä ja tarkoituksenmukaisesti sijoittuvalla palvelualueiden ja yleisten
alueiden sekä tonttien kaavavarannolla.
Yleiskaavan 2016 tavoitteena on, että kaupungin eri osat kehittyvät tasapuolisesti. Erityisesti tavoite joukkoliikenteen verkostokaupungin toteutumisesta parantaa pitkällä aikatähtäimellä palvelujen saavutettavuutta ja palvelurakenteen kehittymistä joukkoliikennekäytävien ympäristössä, aluekeskuksissa ja laajentuvassa kantakaupungissa. Aluekeskuksia ovat Itäkeskus, Herttoniemi, Malmi ja Kannelmäki, ja niiden roolit omien alueidensa monipuolisina keskustoina vahvistuvat tulevaisuudessa kaupungin tiivistyessä.
Asemakaavoitusta ohjelmoitaessa huomioidaan alueiden priorisointi.
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Julkiset ulkotilat
Julkisissa ulkotiloissa uudisrakentaminen keskittyy suurten asuntotuotantokohteiden puistohankkeisiin ja peruskorjausinvestoinnit turvallisuuspuutteiden korjaamiseen. Yleisten alueiden kehittämisperiaatteita
ja kuntoa tarkastellaan eri alueille säännöllisesti valmisteltavilla yleisten
alueiden suunnitelmilla ja verkostotarkastelujen ja palvelulinjausten
avulla edistetään ulkotilojen laadun tasapuolista toteutumista kaikkialla
kaupungissa.
Talousarviossa rahoitus kohdistetaan katujen osalta alueellisesti suurpiireittäin ja aluerakentamisessa projektialueittain. Puistojen ja liikuntaalueiden suhteen ei ole vastaavaa alueellista kohdistusta lukuun ottamatta aluerakentamisen projektialueita. Liikunta-alueiden määrärahat
ovat Kaupunkiympäristön toimialalla, mutta tarvekartoitus ja kehittäminen tehdään Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla.
Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat voivat ehdottaa hankkeita ja
äänestää rahoitusta alueiden hankkeille. Investointiohjelman laadinnassa otetaan huomioon erityisesti kaupunkiuudistusalueet, joille kaupunki kohdentaa sekä lisärakentamista että muita investointeja.
Kaupunkistrategian mukaan hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä
niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoisena kokonaisuutena. Helsingin kaupunkistrategian mittareita ja indikaattoreita seurataan kaupunkitasolla keskitetysti Kaupunkitutkimus- ja
tilastot yksikössä. Kaupunkiympäristön toimialalla strategian toimenpiteiden toteutumista seurataan toimialan johtoryhmässä ja kaupunkiympäristölautakunnassa neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennusteen yhteydessä.
Tarvittavien rahojen riittävyyttä alueiden tasapainoisen kehityksen näkökulmasta on järkevää seurata näiden jo tehtävien strategiaseurantojen ja arviointien yhteydessä.
Kaupunkiuudistusalueet esimerkkeinä
Myllypuron onnistuneesta kehittämisestä on opittu, että kaupunkiuudistus vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja alueen kokonaisvaltaista kehittämistä, jotta investoinneilla saadaan aikaan vaikuttavuutta. Myllypuroon
on kohdistettu investointeja määrätietoisesti 20 vuoden ajan.
Kaupunkiuudistusalueita valittaessa tunnistettiin, että kaupungilla riittää
resursseja korkeintaan muutaman alueen kokonaisvaltaiseen ja vaikuttavuudeltaan merkittävään kehittämiseen samanaikaisesti. Myös muiden yleiskaavan toteuttamisohjelmassa osoitettujen täydennysrakentamisen painopistealueiden kehittämistarpeita on ennakoitava.
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Palveluverkon kehittämistarpeet ja -hankkeet
Palveluverkon kehittämistarpeisiin vaikuttavat hyvin paljon alueen väestökehitys ja ikärakenne. Alueelliseen väestökehitykseen vaikuttavat
mm. muuttoliike, asumisen trendit sekä hyvin voimakkaasti kaavoitus ja
rakentaminen. Kaupunginkanslia tuottaa vuosittain alueellisen väestöennusteen 15 vuoden aikajänteellä, joka toimii pohjana palvelujen kysynnän ennakoinnille. Väestökehityksen lisäksi palveluverkkotarpeisiin
vaikuttavat olemassa olevan palveluverkon tilojen kunto ja uusimistarpeet. Väistötilojen tarpeen kasvu on kaupungille myös taloudellinen
haaste. Samoin muun muassa lainsäädäntö ja poliittiset päätökset vaikuttavat palvelujen kysyntään. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat tulevaisuuden palvelutarpeiden ennakointiin ja edellyttävät vankkaa tietopohjaa yli toimialarajojen.
Lisäksi palvelutarpeiden ennakoinnissa on huomioitava lähipalvelujen
ja laajempaa aluetta koskevien palvelujen palvelualueet ja palvelujen
käyttötiheys. Lähipalveluita käytetään lähes päivittäin, kuten alakoulu ja
päiväkoti, sen sijaan kirjasto tai terveydenhuolto palvelevat useimmiten
laajempaa aluetta ja niitä käytetään yleensä harvemmin kuin päivittäin.
Alueelliset väestömuutokset heijastuvat ennen kaikkea usein käytettäviin lähipalveluihin. Kun huomioidaan vielä investoitavien kohteiden toteuttamisen aikaväli, tulee kyetä ennakoimaan palvelutarpeita ja palvelutilatarpeita hyvinkin pitkälle eri aluetasoilla.
Aloitteessa esitetty laaja palveluverkkoselvitys voisi tuottaa tietoa alueiden maankäytön suunnittelua varten. Nykyisen palvelutarjonnan, palvelutason ja kapasiteetin tunnistaminen antaisi paremmat lähtökohdat
mm. lähi- tai virkistyspalveluille kaavoitettavien alueiden mitoittamiseen
ja suunnitteluun. Palvelurakenteeseen liittyvän tiedon lisäksi on oleellista tutkia alueellisia asukasrakenteeseen ja sen kehitykseen liittyviä
tekijöitä. Kaikkien palveluverkkoon kuuluvien, eri toimialojen palvelujen
selvittäminen kerralla saattaisi kuitenkin olla Helsingin kokoisessa kaupungissa liian laaja ja pitkäkestoinen hanke kerralla tehtäväksi. Jatkossa olisi aiheellista pohtia, tulisiko kattavaa palveluverkkosuunnitelmaa jäsentää osiin esimerkiksi toimialoittain tai alueittain.
Palveluja tuottavat toimialat tekevät omia palveluverkkojaan koskevia
selvityksiä sekä määrittävät kehittämistavoitteita näihin liittyen. Palveluverkkoa koskeva tieto on kuitenkin ollut usein pirstaleista, tiedot ovat
vaikeasti löydettävissä ja yhdistettävissä ja ajantasainen kokonaiskuva
voi puuttua. Näihin haasteisiin on tartuttu useilla eri tiedonhallinnan kehittämishankkeilla.
Helsingin kaupunki on mukana muun muassa DigiPave (digitaalinen
palveluverkko) -hankkeessa Kuopion ja Turun kanssa. Hankkeen
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

109 (238)

Asia

keskeisenä tavoitteena on luoda yhteiset toiminta- ja tietomallit, joilla
mahdollistetaan ihmislähtöinen ja dynaaminen palveluverkkosuunnittelu. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tilanne, jossa kaupunkien palveluverkkoa voidaan hallita digitaalisesti ja tietoja käyttää tehokkaasti.
Hankkeessa määritellään yhteinen tietomalli, joka mahdollistaa tiedon
liikkumisen kaupungin sisällä mahdollisimman sujuvasti. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,6 miljoonaa euroa, ja sen rahoittaa valtiovarainministeriö. Hankkeesta vastuussa on Kuopion kaupunki ja operatiivisesta
johdosta vastaa Vastuu Group Oy. Hanke päättyy marraskuussa 2021.
DigiPAVe -hanke jakaantuu useampaan osaprojektiin, joita työstetään
rinnakkain tiiviissä yhteistyössä.
Monivuotinen investointisuunnitelma
Palveluverkon suunnittelu
Julkisten palvelujen verkkoa suunnitellaan palveluja tuottavilla toimialoilla. Palvelujen tarkempi sijainti määritellään asemakaavoituksessa. Kouluverkon tarve lähtee väestöennusteesta ja toimipisteiden
sijainti suunnitellaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Koko
kaupunkia palvelevat toiminnot halutaan sijoittaa helposti saavutettaviin
paikkoihin. Kouluverkossa tavoitellaan monikäyttöisyyttä muiden palvelujen kanssa ja rajapintojen joustavuutta.
Kaupunkiympäristön toimiala koordinoi toimialojen yhteistyötä palvelutilojen tilahallintaan liittyen. Tarkoituksena on ennakoida kaavoituksen,
palvelutarpeen muutosten ja palvelutilojen kehittämisen keskinäisiä vaikutuksia siten, että palveluiden järjestämiselle on käytössä tarkoituksenmukaisia tiloja ja tarvittavat investoinnit suunnitellaan taloudellisesti.
Aluerakentamisprojekteissa palvelutarpeiden kokonaisuuden hahmottaminen on helpompaa, kun rakennetaan kokonaan uutta aluekokonaisuutta ja prosessi palveluverkkosuunnittelun osalta on selkeä. Sen sijaan täydennysrakentamisen osalta palvelutarpeiden ennakointi on
haastavampaa.
Yhteistä tietopohjaa palveluverkkosuunnitteluun liittyen ollaan parhaillaan kehittämässä edelleen. Tuotetun tiedon avulla voidaan hahmottaa
muutospaineita eri alueilla, palveluiden saavutettavuutta nykyisessä ja
tulevassa kaupunkirakenteessa sekä vastata pitkän aikavälin palveluverkon kehittämistarpeisiin kokonaisuutena. Maankäytön, asumisen liikenteen ja palvelujen tiiviillä yhteensovittamisella voidaan tehostaa olemassa olevien palvelujen ja tilojen käyttöä sekä varautua ennalta tuleviin investointitarpeisiin.
On huomioitava, että liikenneinvestoinnit, kuten raideliikennehankkeet
ja baanaverkon kehittäminen parantavat osaltaan palvelujen
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saavutettavuutta. Tiivis asutus ja urbaani ympäristö luovat osaltaan
monipuolisempaa palveluverkostoa ja parantavat saavutettavuutta.
Kaupunkiympäristön toimialalla valmistellaan myös yleisten alueiden
hoitosuunnitelmat, jotka päivitetään 10-vuotiskausittain.
Investointisuunnitelman toteuttaminen
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23. elokuuta ensi
vuoden talousarvion ja vuosien 2022−2024 taloussuunnitelman raamin
ja laatimisohjeet.
Talousarvioehdotuksen investointiraami on merkittävästi korkeampi
kuin talousarviossa 2021. Investointitason nosto kohdistuu useille eri
talousarviokohdille, mutta puistojen ja liikunta-alueiden raami ei ole esityksen mukaan nousemassa. Investointiohjelmaa laadittaessa tavoitteenamme on kaupungin tasapainoinen kehittäminen, ja kaupunkiympäristön toimialalla priorisoidaan kokonaistaloudellisen omaisuuden
hallinnan hankkeita sekä asuntotuotantotavoitteen ja kaupunkiuudistuksen toteuttamista edistäviä hankkeita.
Haasteen investointitalouteen tuovat tulevina vuosina yhtäaikaisesti
käynnissä olevat suuret liikenne- ja katuhankkeet. Raami mahdollistaa
puistopalveluiden kehittämisen ja peruskorjauksen hitaalla aikataululla.
Kaupunkiuudistusalueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin kohdistuu kuitenkin merkittävästi laajempi peruskorjaus- ja uudistustarve kuin mihin
nykyisellä puistorahoituksella voidaan vastata. Myös katujen perusparantamisessa on vajeita.
Raami ei mahdollista vuosille 2022−2024 kaupunkiuudistusalueiden
kehittämistä tavoitteiden mukaisesti.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164
satu.tarula(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 09 310 37209
raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Mikko Keskinen, erityisasiantuntija, puhelin: 09 31015730
mikko.s.keskinen(a)hel.fi
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Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta lähiöiden palveluiden
kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemisestä ja investointien
määrärahojen varaamisesta seuraavan lausunnon:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään säännöllistä ja suunnitelmallista palveluverkkojen kehittämistyötä, jossa tarkastellaan palveluiden kehittämistä suomen- ja ruotsinkielisten palveluiden osalta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön toiminnassa. Palvelutarjontaa on eri
ikäisille kaupunkilaisille. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mahdollisuudet toimivan lähiön ja ylipäätään kaupungin kehittämisessä liittyvät
tasapuolisten oppimisen mahdollisuuksien ja laadukkaan kasvatuksen
ja opetuksen turvaamiseen lapsille ja nuorille. Ennakoidut yhtenäiset
opinpolut tukevat perheiden arjen hallintaa. Päiväkotien ja koulujen pihat sekä sisätilat toimivat toiminta-aikojen ulkopuolella asukkaiden leikin, virkistyksen, kokoontumisten ja harrastusten paikkoina ja lisäävät
alueilla yhdessä tekemisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyden kehittymistä.
Toimialan tilapalvelut ja eri palvelukokonaisuudet tekevät kiinteätä yhteistyötä, että palveluiden laadun lisäksi palveluiden järjestämisen tilatarpeet otetaan huomioon mahdollisimman ennakoivasti. Yhteistä palvelutiloihin liittyvää tarkastelua tehdään sekä kaupunkisuunnittelun että
rakennuttamisen kanssa, mutta myös tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, erityisesti kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan liikunta- ja
nuorisopalveluiden kanssa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 3.3.2020 palveluverkkosuunnittelun periaatteet, joiden mukaan suomenkielinen varhaiskasvatus,
esiopetus ja perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen,
jotka perustuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon kuitenkin siten, että
Itäinen ja Östersundomin suurpiiri muodostavat yhden alueen. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen aluejako ja sen mahdollistama yhteinen palveluverkon tarkastelu parantavat varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen siirtymävaiheiden suunnittelua ja arviointia. Yhteiset periaatteet tukevat näin nykyistä paremmin
lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatteen toteutumista lapsen kasvun ja
opinpolun aikana. Tavoitteena on, että perheille muodostuu selkeämpi
käsitys, mitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluja he saavat lähipalveluna, minkälaisia palveluja on oman suurpiirin alueella ja
mitä harvemmin tarvittuja palveluja kaupunki järjestää keskitetysti. Syksyllä 2021 jokaisessa suurpiirissä asukkaille järjestetään tilaisuudet,
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joissa heillä on mahdollista antaa kehittämisehdotuksia kasvatuksen ja
koulutuksen palveluista alueella.
Uudesta asuntorakentamisen volyymistä Helsingissä merkittävä osa
sijoittuu täydennysrakentamisalueille muualla kuin kaupungin keskustassa. Tästä syystä kasvatuksen ja koulutuksen palveluita, niiden tarvetta ja riittävyyttä tarkastellaan laajasti eri puolilla kaupunkia. Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan tilaomaisuuden ja kaavoituksen
asiantuntijoiden kanssa on tehty useita alueellisia tarkasteluja vuodesta
2016 lähtien liittyen olemassa olevien palvelutilojen kehittämistarpeisiin
ja uusien tilatarpeiden arvioimiseen kaupunginosissa. Tarkasteluja,
jotka ovat kohdentuneet lähiöalueille ovat muun muassa Puistolan, Jakomäen, Mellunkylän, Suutarila-Siltamäen ja Kaarelan erityisesti Kannelmäen palvelujen parantamiseksi. Erityisesti tarkasteluissa on kiinnitetty huomiota riittäviin palveluihin alueilla ja tilojen kunnostamiseen tai
uusien rakentamiseen, jotta palvelut voidaan järjestää terveellisissä ja
turvallisissa tiloissa. Näissä kaikissa tarkasteluissa suunnitteluun on
osallistettu aktiivisesti asukkaita ja alueen muita toimijoita.
Tulevina vuosina AM-ohjelmassa määritettyjen kaupunkiuudistusalueiden kehittämiseen tullaan osoittamaan kaupunkitasoisesti erityisiä toimenpiteitä. Kaupunkiuudistusalueilla Malmi, Mellunkylä ja KannelmäkiMalminkartano toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kouluissa ja päiväkodeissa sekä lukioissa erilaisia lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista tukevia hankkeita. Tämän lisäksi näillä alueilla rakennuksia eli tilaverkkoja tullaan kehittämään laajasti. Kaikilla näillä
alueilla on myös hankkeita, joissa leikkipuistotoiminnan rakennuksia on
uusittu tai tullaan uusimaan ja samalla parannetaan leikkipuistojen ulkoalueita, jotka ovat monipuolisia virkistyspaikkoja alueen eri ikäisille
asukkaille. Aloitteen mukaista lähiötarkastelua ja tullaan tekemään erityisesti kaupunkiuudistusalueilla vuonna 2022 toimialojen yhteistyönä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan säännöllisten palveluverkkotarkastelujen ja muiden toimialojen kanssa tehtyjen alueellisten tarkastelujen perusteella kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää vuosittain
uusia tilatarpeita ja korjaushanketarpeita kaupungin talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaan. Kiinteistöjen kehittämistä hidastaa
investointimäärärahojen rajallisuus ja toteuttajaresurssien puute. Erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen käytössä olevien mutta muidenkin
palvelutoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen korjausvelan haltuunottoon entistä paremmin tarvitaan jatkossakin riittäviä määrärahavarauksia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotukseen ole
tehty erillisiä varauksia aloitteen toteuttamiseen.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 219
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Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Paavo Arhinmäen ja neljäntoista muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
"Aloitteessa esitetään, että vuoden 2022 talousarvioon varataan määrärahat kattavan lähiöiden palveluiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen ja sitä seuraavien vuosien taloussuunnitelmaan varataan määrärahat monivuotisen investointisuunnitelman toteuttamiseen.
Maailman toimivimmassa kaupungissa sosiaali- ja terveyspalvelujen
palveluverkko vastaa helsinkiläisten palvelutarpeeseen väestöryhmien
erilaiset tarpeet huomioiden koko kaupungin alueella. Helsingin kaupungin toimitilastrategia (hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.6.2020
§ 400) edellyttää, että jokainen toimiala laatii vuoden 2021 aikana palveluverkkosuunnitelman ja että se tehdään yhteistyössä toimialojen välillä. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta lähiöiden kehittämiseen
panostetaan palveluverkkotyön sekä valtionavusteisten sote-uudistuksen valmisteluun liittyvien hankkeiden (Rakenneuudistus-hanke ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke) avulla. Hankkeissa kehitetään muun muassa palveluverkon ja sen toimijoiden hallintaa ja ohjausta sekä palvelujen integraatiota.
Myönteisen erityiskohtelun määrärahan kohdentamista jatketaan alueille, joissa on sosioekonomisin mittarein suurempaa palvelujen tarvetta.
Palveluverkkosuunnitelma
Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkon ydin muodostuu perhekeskuksista, terveys- ja hyvinvointikeskuksista ja senioripalveluista. Sosiaalija terveystoimialalla on käynnistetty vuonna 2020 palveluverkkosuunnitelman laatiminen, joka toteuttaa osaltaan toimialan palvelujen uudistamista; perhekeskus, terveys- ja hyvinvointikeskus ja senioripalvelut toimintamalleja.
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Palveluverkkosuunnitelmassa luodaan selkeä, yhdenmukainen ja ajantasainen näkemys toimialan tilakannasta palveluittain ja palvelukokonaisuuksittain, analysoidaan tilakantaa (tilojen kunto ja laajuus, sijainti
suhteessa muihin toimipisteisiin sekä alueen demografiaan ja saavutettavuus asiakasnäkökulmasta) ja muodostetaan yhteinen näkemys palveluverkon tavoitetilasta vuoteen 2035 ja siihen vaadittavista toimenpiteistä koko kaupungin laajuudelta. Palveluverkkoon kuuluu myös palveluita, jotka eivät ole sidoksissa fyysisiin rakennuksiin. Palveluverkkosuunnitelman eri vaiheisiin osallistuva joukko kattaa miltei koko kaupunkiorganisaation. Henkilöstö- ja asiakaskyselyjen suunnittelussa ja
toteutuksessa yhteydenpito ulottuu tilojen toimivuutta tunteviin käyttäjiin.
Palveluverkkosuunnitelman avulla toimialan palvelu- ja toimitilaverkostoa voidaan tarkastella karttanäkymässä, jonka avulla on mahdollista
hahmottaa erilaisia palvelukeskus-, lähipalvelu- ja hybridiverkostoja (digitaaliset ja “perinteiset” palvelut rinnakkain). Palveluverkostoa suunnitellaan kunkin asuinalueen demografia huomioiden siten, että hybridiverkosto palvelee parhaiten kyseisen asuinalueen asukkaita. Tavoitteena on kehittää nykyistä verkostoa ideaaliverkoston suuntaan. Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään asiakasraateja, kokemusasiantuntijoita ja sosiaalisen raportoinnin avulla tuotettua tietoa haavoittuvassa
asemassa olevien asiakasryhmien tilanteista.
Sosiaali- ja terveystoimella on käynnissä useita saneeraus- ja uudisrakennushankkeita, joita toteutetaan palveluverkkosuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Suunnittelujen toimipisteiden sijainti perustuu hyvään saavutettavuuteen, erityisesti joukkoliikenteessä.
Perhe-, terveys- ja hyvinvointi- sekä seniorikeskuksissa kaupungin eri
osien asukkaita voidaan palvella tehokkaasti, vaikuttavasti ja laadukkaasti asukkaiden saadessa palveluita tarpeidensa mukaan yhdessä
keskuksessa asioimalla. Isojen keskuksien rinnalla toimii myös pienempiä palveluyksiköitä alueen palvelutarpeen mukaisesti. Tulevaisuuden
palvelutarpeiden arvioinnissa huomioidaan väestöennusteet ja alueiden
sosioekonomiset indikaattorit ja toimipisteiden palveluvalikoimaa profiloidaan alueen asukkaiden tarpeiden mukaiseksi.
Keskuksiin ja toimipisteisiin keskittyvien palveluiden rinnalla kehitetään
oikea-aikaisia, ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita. Etsivät ja matalan kynnyksen palvelut jalkautuvat alueille ja tavoittavat ihmisiä, joilla on erittäin suuri avun tarve, mutta ei kykyä hakeutua palveluihin. Ne lisäävät etenkin kaikista vaikeimmissa tilanteissa olevien
henkilöiden hyvinvointia ja osallisuutta. Liikkuvia ja kotiin vietäviä palveluja kehitetään eri asiakasryhmille ja eri tarpeisiin; esimerkiksi kotihoidon, kuntouksen ja suun terveydenhuollon palvelut.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

115 (238)

Asia

Digitaalisia palveluja hyödynnetään ja räätälöidään osana asiakkaan
palveluprosesseja. Se täydentää fyysistä palveluverkkoa ja mahdollistaa palvelut vuorokauden ympäri. Kasvokkain tapahtuvat palvelut voidaan kohdentaa niitä eniten tarvitseville, kun osa asiakkaista siirtyy
käyttämään etäpalveluita. Apotin Maisa-sovellus on hyvä esimerkki
siitä, että asiakas hallinnoi omia sosiaali- ja terveyspalveluitaan digitaalisen sovelluksen avulla.
Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti sosiaali- ja terveystoimi tekee
pitkäjänteistä alueellista yhdyskuntatyötä sosioekonomisesti heikommin
pärjäävissä lähiöissä. Yhdyskuntatyön perustehtävänä on yhteistyössä
alueen asukkaiden, yhdistysten, organisaatioiden ja viranomaisten
kanssa edistää asuinalueiden hyvinvointia, vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja ehkäistä asuinalueiden eriarvoistumista. Viidessä Helsingin
lähiössä toimii myös kaikille avoin ja kohtaamispaikan ja maksutonta
harrastustoimintaa tarjoava asukastalo. Lisäksi asuinalueilla järjestetään muun muassa kaupunginosatapahtumia ja -juhlia, erilaisia asukasryhmiä yhdistäviä pihakerhoja sekä naapuruspiiritoimintaa.
Yhteenveto
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan
vuoden 2022 talousarvioehdotukseen ei ole varattu erillistä määrärahaa lähiöiden palveluiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen. Lähiöiden palveluita kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen, kasvatus- ja koulutustoimen sekä kulttuurin ja vapaa-ajantoimen kesken palveluverkkosuunnitelmassa. Sosiaali- ja terveystoimi
jatkaa perhekeskus, terveys- ja hyvinvointikeskus ja senioripalvelut toimintamallien sekä liikkuvien ja digitaalisten palveluiden kehittämistä
eri kaupunginosien ja väestöryhmien palvelutarpeet huomioiden. Kehittämisessä hyödynnetään ilmiöpohjaista palveluketjumallinnusta, tuotantotapa-analyyseja ja rakennetaan palveluiden kokonaisuutta huomioiden eri ikäryhmien ja eri palvelutarvetasojen tarpeet sekä palvelujen
yhteensovittaminen.
Lisäksi sosiaali- ja terveystoimi jatkaa myönteisen erityiskohtelun määrärahan kohdentamista alueille, joissa on sosioekonomisin mittarein
suurempaa palvelujen tarvetta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Maailman toimivimman kaupungin tulee ulottua myös lähiöihin. Helsingin kaupunki pyrkiikin aktiivisesti torjumaan segregaatiokehityksen eli
kaupungin alueellisen eriytymisen hyvinvointihaasteita. Segregaation
torjuminen on kaupunkiyhteinen asia ja sosiaali- ja terveystoimi tekee
yhteistyötä muiden toimialojen kanssa lähiöiden palveluiden kehittämiseksi.
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Lähiöihin investoimalla voidaan vaikuttaa positiivisesti asukkaiden arkisiin toimintaympäristöihin sekä siellä ilmeneviin hyvinvoinnin riskeihin ja
osallisuuden mahdollisuuksiin. On tärkeä luoda turvallisia kaupunkitiloja, osallisuutta vahvistavia kohtaamispaikkoja, väestöryhmien välisiä
kontakteja ja harrastusmahdollisuuksia sekä ehkäistä koulujen eriytymistä. Lisäksi on tärkeä panostaa kotoutumiseen ja ehkäistä sitä riskiä,
että vähävaraisten henkilöiden elinpiiri kaventuu omalle asuinalueelle.
Investointeja tarvitaan paikallisiin asukastaloihin ja kohtaamispaikkoihin, jalkautuvaan ja etsivään työhön sekä matalan kynnyksen päihdepalveluihin. Lisäksi hyvin toimivat leikkipuistot, kirjastot, nuorisotalot,
koulut, harrastuspaikat ja saavutettava lähiluonto ovat tärkeässä asemassa kaupungin alueellisen eriytymisen ehkäisyssä."
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Elina Borchers, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 25347
elina.borchers(a)hel.fi
Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895
tapio.senne(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 142
HEL 2021-002882 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki investoi
merkittävästi lähiöihin. Lautakunta katsoo, että mahdollisia lisäkohdennuksia pitäisi suunnata erityisesti kaupunkiuudistusalueiden kaupunkitilan laadun ja palvelujen parantamiseen, mutta samalla huomioida mahdollisia aukkoja muiden alueiden palveluissa. Yleisesti lautakunta katsoo, että koko kaupungin kannattaa jatkaa palveluverkkotarkastelua
yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen
kanssa. Tietoa palvelujen saavutettavuudesta ja laadusta tulee käyttää
vuosittain investointien kohdentamisessa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää koko kaupungin kattavan palvelutason arvioinnin tekemistä tärkeänä. Toimialan palveluilla on paljon
liityntäpintoja erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunkiympäristön palveluiden tilojen ja alueiden kanssa. Vapaa-ajan
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palvelujen parantaminen on keskeinen osa syrjäytymisen ehkäisemistä
ja asuinalueiden yhdenvertaisuuden ja houkuttelevuuden toteutumista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 14.01.2020 palveluverkon
suunnitteluperiaatteet ja lähellä olevien vapaa-ajan palvelujen suunnitteluperiaatteet, joiden mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen suunnittelua ohjaa jatkossa tavoite, että seuraavien palvelujen tulisi löytyä
helsinkiläisille läheltä:
− turvallinen kokoontumis- ja harrastustila nuorille, esimerkiksi
nuorisotila
− kirjasto
− mahdollisuus omatoimiseen liikkumiseen ja liikuntaan
− julkinen taide
− varattava liikuntatila, esimerkiksi koulun liikuntasali
− kaupunginosa- ja kulttuuritapahtumat mahdollistavia paikkoja
Suunnitteluperiaatteet eivät ole palvelulupaus, vaan ne ohjaavat jatkossa tehtäviä palveluverkon tarkasteluja ja investointeja. Suunnitteluperiaatteet parantavat mahdollisuuksia arvioida eri alueiden palvelutasoa. Valmistelutyö osoitti myös selvästi tarpeen tarkentaa kaupungin
omaa palvelustrategiaa.
Toimialan keskeisenä painopisteenä ja sitovana tavoitteena vuonna
2021 on palvelustrategiatyö, jossa toimialan palvelukokonaisuudet tuottavat konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta ja tämän työn lopputuloksena määritellään, mitä palveluja kaupunki tuottaa
itse, mitä se tavoittelee avustustoiminnallaan, missä palveluissa se tekee yhteistyötä ja mitkä palvelut se rajaa oman toimintansa ulkopuolelle.
Palvelustrategiatyön tavoitteena on kehittää yhteistyötä muun toimijaverkoston (ekosysteemi) kesken. Yhteistyön kehittäminen tarkoittaa toimialan omien palvelujen kyvykkyyksien tunnistamista suhteessa muun
kulttuurin ja vapaa-ajan toimijaverkoston kyvykkyyksiin ja vahvuuksiin.
Kaupungin tekemät palvelustrategiset valinnat vaikuttavat suoraan
yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten toimintamahdollisuuksiin.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tekee kiinteätä ja säännöllistä yhteistyötä tilatarpeiden ja alueiden suunnittelussa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan eri palveluiden kanssa.
Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit ovat käynnistäneet syksyllä
2020 DigiPAVe 2.0 -yhteishankkeen, joka tähtää palveluverkkosuunnittelun digitalisaatioon. Hankkeessa edetään kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan koulu ja varhaiskasvatus palvelut edellä. Kulttuurin ja vapaaajan toimiala näkee tärkeäksi laajentaa jatkossa kulttuurin ja vapaaPostiosoite
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ajan toimialan palveluihin ja siihen otetaan ekosysteemi näkökulma
kaupungin oman palvelutuotannon rinnalle. Helsinki, Turku, Tampere,
Vantaa, Espoo ja Oulu ovat myös yhdessä tilanneet Turun yliopistolta
selvityksen koronan vaikutuksesta palvelujen ja tilojen käyttöön.
Helsingin kaupunki on valittu mukaan ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan vuosiksi 2020–2022. Valtion poikkihallinnollisella Lähiöohjelmalla
vahvistetaan esikaupunkialueiden kokonaisvaltaista kehittämistä ja ehkäistään niiden eriytymistä. Helsingin Lähiöohjelma-hankkeet sijoittuvat kaupunkiuudistusalueille. Helsinki on käynnistänyt uudenlaisen
poikkitoimialaisen kaupunkiuudistuksen mallin, jonka pilottialueiksi on
valittu Malminkartano-Kannelmäki, Malmi sekä Mellunkylä. Kulttuurin ja
vapaa-ajan toimiala on aktiivisesti mukana kaupunkiuudistusalueiden
suunnittelussa. Toimiala on mm. avannut uuden matalan kynnyksen
harrastushallin Malminkartanoon, on nostanut Kontulan ostoskeskuksessa sijaitsevien palvelujen uudistamisen yhdeksi merkittävimmistä
investointihankkeistaan sekä osallistuu Malmin entisen lentokentän tilapäiskäyttöön virkistäytymiseen, ulkoiluun ja tapahtumiin.
Toimialan suunnitteluperiaatteiden ja palvelustrategian jatkoksi on tarkoitus käynnistää toimialan tilojen osalta palveluverkkosuunnitelma,
jossa huomioidaan myös kaupungin yhteisen toimitilastrategian linjaukset. Kulttuurin ja vapaa-ajan talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu
koko kaupungin kattavan palvelutason arvioinnin tekemiseen vaadittaviin hankintoihin, mutta osallistuminen arviointiin on mahdollista työajan
kohdentamisella hankkeeseen. Palvelutason arvioinnin osalta tärkeätä
olisi, että siitä muodostuisi työkalu jatkuvaan arviointiin erillisen raportin
sijaan.
Palveluverkkolinjaukset ja palvelustrategia yhdessä kaupungin strategian, käyttötalouden raamin ja investointibudjetin kanssa muodostavat
kehykset palveluverkon suunnittelulle.
Käsittely
21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Poistetaan ensimmäisestä kappaleesta lause:
”Lautakunta ei kuitenkaan kannata investointisuunnitelmaa, joka on
erillinen jo suunnitelluista kehittämissuunnitelmista tai kehitysohjelmista.”
Ja muutetaan virke muotoon:
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”Lautakunta katsoo, että mahdollisia lisäkohdennuksia pitäisi suunnata
erityisesti kaupunkiuudistusalueiden kaupunkitilan laadun ja palvelujen
parantamiseen, mutta samalla huomioida mahdollisia aukkoja muiden
alueiden palveluissa."
Kannattaja: Paavo Arhinmäki
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen yksimielisesti.
07.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot
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kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783
matti.kuusela(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelma

Pormestari Jan Vapaavuoren johdolla Helsinki on ottanut valtuustokaudella 2017-2021 sloganikseen
”maailman toimivin kaupunki”. ”Maailman toimivin kaupunki” on koskenut kuitenkin liian paljon vain
Helsingin keskustaa ja aivan liian vähän lähiötä. Suurin osa helsinkiläisistä asuu kuitenkin lähiöissä
kantakaupungin ulkopuolella.
Tulevina vuosina onkin syytä panostaa aivan uudella tavalla lähiöiden kehittämiseen. Lähiöiden palveluiden tasoa pitää nostaa ja rakennusten kunnosta huolehtia. Päiväkodit, koulut, kirjastot, nuorisotalot ja liikuntapaikat ovat keskeinen osa lähiöiden lähipalveluita.
Helsingissä pitää tehdä kattava kartoitus, jossa arvioidaan lähiöiden palveluiden taso ja selkeästi arvioida, millä alueilla on puutteita palveluissa. Tällaisen laajan palvelukartoituksen pohjalta pitää tehdä
monivuotinen investointisuunnitelma. Tavoitteena pitää olla, että ”Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt.”
Rakennettujen palveluiden lisäksi ohjelmassa pitää myös huomioida lähiöiden lähiluonnon ja virkistysalueiden mahdolliset kunnostustarpeet.
Me tämän aloitteen allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2022 talousarvioon varataan määrärahat
kattavan lähiöiden palveluiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen ja sitä seuraavien
vuosien taloussuunnitelmaan varataan määrärahat monivuotisen investointisuunnitelman toteuttamiseen.

Helsingissä 03.03.2021
Arhinmäki Paavo
Jäsen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 14 allekirjoitusta)
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Koivulaakso Dan
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Holopainen Mari

Vepsä Sinikka

Honkasalo Veronika
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Valtuutettu Otto Meren ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite konkreettisten säästökohdelistojen laatimiseksi toimialoille
HEL 2021-002883 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingissä tulisi laatia kaikkia
toimialoja koskevat säästölistat. Säästölistoja hyväksikäyttäen keskustelu talouden tasapainottamistoimenpiteistä olisi helpompaa ja säästölistojen laatiminen toimisi pohjana poliittista päätöksentekoa varten.
Kaupunginhallitus toteaa, että toimialojen lautakunnat päättävät talousarvioehdotuksista, jotka sisältävät tuottavauustoimenpiteitä. Osaksi
pormestarin talousarvioehdotusta sisällytetään ne tuottavuustoimenpiteet, jotka toteuttavat kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita sekä
kaupunginhallituksen hyväksymään raamia.
Lauta- ja johtokuntien vuosien 2022 ja 2021 talousarvioehdotuksille ei
ole osoitettu toimialakohtaista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus on tehty kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Toimintamenojen kasvua on kohdennettu erityisesti peruspalveluihin,
joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksien on tullut näinä vuosina perustua laskelmiin,
joista on ilmennyt väestönkasvun ja toimintaympäristön muutosten vaikutukset asiakas- ja suoritemääriin erityisesti palveluissa, joiden kustannuksiin väestönkasvu suorimmin vaikuttaa. Laskelmista on tullut ilmetä myös kustannustason muutoksien vaikutus. Toimialojen laskelmien perusteella on mm. mahdollistettu talousarvion yhteensovitusvaiheessa toimintamenojen kohdentaminen.
Helsingissä toimialauudistuksen yhteydessä, ja myös JHS 199 kuntien
talousarviovalmistelua ohjaavan suosituksen mukaisesti, on haluttu nimenomaan lisätä toimialalautakuntien taloudellista vastuuta, mahdollisuutta priorisointiin sekä joustavuutta toimialojen sisällä ja mm. mahdollisuutta määrärahojen siirtelyyn kesken budjettivuotta riittävän keveällä prosessilla, kun on siirretty enenevässä määrin toimialojen laajuiseen talousarviokirjatason budjetointiin. Yksityiskohtaisten budjettilukujen esittäminen jokaisesta palvelusta ja tulosyksiköstä toimialan talousarvioehdotusvaiheessa, eli siis ennen pormestarin talousarvioesitysvaihetta, olisi epätarkoituksenmukaista, sillä tämä vaihe kuuluu käyttösuunnitelma/tulosbudjettivaiheeseen lautakuntien päätettäväksi.
Uuden kaupunkistrategian 2021-2025 mukaisesti kaupunki sitoutuu valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen.
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Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.
Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun
muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on vuonna 2022 0,3 prosenttiyksikköä ja sen
jälkeen 0,5 prosenttiyksikköä. Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran
sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään
julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoitteen verran.
Strategian mukaisesti kaupungissa käynnistetään sellaisten konkreettisten uudistusten suunnittelu ja toimeenpano, jotka tuovat lisää tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan. Tätä varten käydään läpi kaupungin ja kaupunkikonsernin liikelaitokset ja muut yksiköt ja yhteisöt, niiden toiminnan tehokkuus
ja tilankäyttö. Toimilla tavoitellaan vähintään 50 miljoonan euron vuosittaista hyötyä vuoteen 2025 mennessä.
Tuottavuuskokonaisuuksista syntyvää saavutettua ja tehtyihin päätöksiin perustuen luotettavasti arvioitua liikkumavaraa kohdennetaan vuosittain talousarviopäätöksen yhteydessä tuottavuustavoitteen kattamiseen ja palveluiden parantamiseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566
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Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Toimialoille laadittava konkreettiset säästökohdelistat

Helsingin kaupungin menot ovat kasvaneet vuosittain. Uusia menoja on helppo keksiä, mutta säästökohteiden löytäminen on vaikeampaa. Espoon kaupungissa on laadittu koronakriisin aikana lista kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan mahdollisista säästökohteista. Myös Helsingissä olisi perusteltua laatia
kaikkia toimialoja koskevat säästölistat. Näitä hyväksikäyttäen keskustelu talouden tasapainottamistoimenpiteistä olisi helpompaa. Konkreettisten säästölistojen laatiminen toimisi hyvänä pohjana poliittista päätöksentekoa varten.

Helsingissä 03.03.2021
Meri Otto
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
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Valtuutettu Veronika Honkasalon ja 24 muun valtuutetun talousarvioaloite vapaan kentän taiteilijoiden tukemisesta koronakriisin yli
HEL 2021-002884 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa merkittävän lisämäärärahan kulttuuripalveluille vapaan kentän taiteilijoiden tukemisesta
koronakriisin yli.
Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon viitaten, että koronakriisin aikana kulttuurialan tilannetta on Helsingin kaupungin ja kulttuuripalveluiden toimesta pyritty helpottamaan
vuonna 2020 muun muassa kertaluonteisella kolmen miljoonan euron
lisäavustuskierroksella, vuokrahelpotuksilla ja kulttuuriseteleillä. Kesälle
ja syksylle 2021 kaupunki varasi miljoona euroa kulttuurin ja liikunnan
tapahtumien sisältö- ja palvelunostoihin alan toimijoilta (mm. Kasarmitori, Juhlaviikot) sekä tapahtumien terveysturvallisuuden toteutumiseen.
Kulttuuri- ja kirjastojaosto on vuosina 2020–2021 poikkeustilanteesta
johtuen tulkinnut joustavasti myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusta
ja antanut mahdollisuuden toteuttaa hankkeita erilaisilla korvaavilla tavoilla, kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina. Myös avustusten
käyttötarkoitusten muutoksiin on suhtauduttu joustavasti.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2021 myöntänyt 3,5 miljoonan euron alitusoikeuden kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakatteeseen, joka on osoitettu toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Osana tämän kokonaisuuden valmistelutyötä on käyty läpi laajasti alan tilannetta koskevia selvityksiä ja toteutettu myös alan toimijoiden kuuleminen.
Kaupunkistrategiassa 2021–2025 on todettu, että Helsinki tukee erillisestä koronapalautumisen kokonaisuudesta kulttuuri- ja tapahtumaalaa koronakriisistä selviämisessä. Kaupunginhallitus toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulee ottaa kaupunkistrategia huomioon kohdentaessaan lautakunnan käyttöön osoitettuja määrärahoja
vuoden 2022 käyttösuunnitelmassaan.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

pormestari
Juhana Vartiainen
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 121
HEL 2021-002884 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Lautakunta kannattaa aloitetta, mutta toteaa, että sen tavoitteita ei ole
mahdollista toteuttaa kaupunginhallituksen antaman alustavan raamin
(23.8.2021) puitteissa ja aloitteen toteuttaminen vaatisi siksi erillisen
rahoituksen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Honkasalon syvän
huolen vapaan kentän taiteilijoiden tilanteesta ja ymmärtää aloitteessakin esitettyjen toimenpiteiden olevan tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja
tilanteen korjaamiseen.
Mikäli kaupunki päätyy tekemään tilapäisiä ja kestoltaan rajallisia erillisrahoituksia koronapandemian synnyttämän taiteen ja kulttuurin kriisin
korjaamiseksi, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa
mainittujen toimien tarkastelua osana ”kulttuurin jälleenrakentamisen”
kokonaisuutta. Lautakunta korostaa myös, että kokonaisuus tulisi suunnitella ja toteuttaa kentän toimijoita kuullen ja yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa, että tilanteeseen on syytä
reagoida myös kulttuuripalvelukokonaisuuden jo olemassa olevien ja
suunnitteilla olevien rakenteiden sallimissa puitteissa. Jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa erityisen tärkeää on erilaisten tukitoimien ja muiden
toimenpiteiden oikea-aikaisuus ja tarkoituksenmukainen kohdennus.
Tämä edellyttää vuorovaikutusta kentän kanssa ja reagoimista toimintaympäristön muutoksiin.
Koronakriisin aikana kulttuurialan tilannetta on Helsingin kaupungin ja
kulttuuripalveluiden toimesta pyritty helpottamaan vuonna 2020 kertaluonteisella kolmen miljoonan euron lisäavustuskierroksella, vuokrahelpotuksilla, kulttuuriseteleillä, mahdollistamalla digitaalisten sisältöjen
tuottamista ja jakelua, nopealla viestinnällä ja erilaisia
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vuorovaikutuksen ja kohtaamisen tilaisuuksia järjestämällä, aktiivisella
dialogilla alan rahoittajatahojen kanssa sekä aktiivisella edunvalvonnalla.
Kesälle ja syksylle 2021 kaupunki on varannut miljoona euroa kulttuurin
ja liikunnan tapahtumien sisältö- ja palvelunostoihin alan toimijoilta
(mm. Kasarmitori, Juhlaviikot) sekä tapahtumien terveysturvallisuuden
toteutumiseen. Helsingin kaupunki on myös ilmaissut tahtonsa toimia
valtion kumppanina ja pilottikaupunkina koronapassin kehittämisessä ja
käyttöönotossa ja toteuttanut alan toimijoiden kanssa yhdessä koronapassia hyödyntäneen pilottitapahtuman 23.8.2021.
Kulttuuri- ja kirjastojaosto on vuosina 2020–2022 poikkeustilanteesta
johtuen tulkinnut joustavasti myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusta
ja antanut mahdollisuuden toteuttaa hankkeita erilaisilla korvaavilla tavoilla, kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina. Myös avustusten
käyttötarkoitusten muutoksiin on suhtauduttu joustavasti.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.6.2021 myöntänyt 3,5 miljoonan euron alitusoikeuden katteeseen, ja tämä osoitetaan kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Osana tämän kokonaisuuden valmistelutyötä on käyty
läpi laajasti alan tilannetta koskevia selvityksiä ja toteutettu myös alan
toimijoiden kuuleminen.
Kuulemisen yhteydessä yksittäisten taiteilijoiden suora tukeminen nousi
esiin yhtenä kohteena tukemiselle, mutta näkemykset tukemisen tavoista vaihtelivat. Esiin nousi ennen muuta myös alaa elvyttävän,
eteenpäin vievän ja toiminnan mahdollistavan tuen tarve. Osana tätä
kokonaisuutta on arvioitu myös henkilökohtaisten apurahojen ja freelancereita palkkaavien yhteisöjen tukemisen tarkoituksenmukaisuutta.
Helsingin kaupunki on aiemmin luopunut henkilökohtaisista apurahoista, koska tehtyjen linjausten mukaan suora taitelijatuki on ensisijaisesti valtion taiteen edistämiskeskuksen tehtävä.
Näitä selvityksiä on tehty muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön,
säätiöiden sekä edunvalvontatahojen toimesta. Näiden materiaalien
perusteella valmisteltiin vaihtoehtoja tukemisen tavoista, ja edelleen niiden pohjalta toteutettiin toimijoiden kuuleminen kesän 2021 aikana,
kuulemistilaisuus järjestettiin 10.8.2021 ja taiteen perusopetuksen toimijoita kuultiin 26.8.2021.
Myös henkilökohtaiset apurahat koettiin kuulemisissa tarpeellisina,
vaikka käsitykset tähän liittyen vaihtelivat. Laajemmassa mittakaavassa
tuotiin esiin, että elvyttävää ja moninaista tukea kentälle tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa.
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Toteutustavaltaan henkilökohtaiset apurahat olisivat kuitenkin huomattavan haastava tapa tukea toimijoita. Helsingin kaupunki on aiemmin
luopunut henkilökohtaisista apurahoista, koska tehtyjen linjausten mukaan suora taitelijatuki on ensisijaisesti valtion ja taiteen edistämiskeskuksen tehtävä.
Kaupungin avustusten painotuksena on tukea kaupunkilaisten ja yleisöjen kohtaamisia ja tapahtumia. Taide- ja kulttuurielämää ja yksittäisiä
taiteilijoita on tuettu toimijoiden kautta, jotka työllistävät taitelijoita ja tekevät taidetta. Tämän katsotaan olevan kaupungin tehtävä ja toiminnan
vaikuttavuuden näkökulmasta tuottavampaa kuin yksittäisten taiteilijaapurahojen myöntäminen. Tämän linjauksen mukainen oli myös kulttuuri- ja kirjastojaoston näkemys 26.8.2021 asiaa koskevassa lähetekeskustelussa.
Helsinkiläisten toimijoiden tilanne nähtiin kuulemiskierroksella erityisen
vaikeana, sillä rajoitukset ovat olleet täällä erityisen merkittäviä ja pitkäkestoisia, eikä ala ole päässyt käynnistymään samalla tavoin kuin muualla Suomessa. Helsingin toimenpiteillä nähtiin olevan myös laajempi
koko alan ilmapiiriin vaikuttava rooli.
Käsittely
07.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Korvataan lausuntoehdotuksen toinen kappale
seuraavasti:
Lautakunta kannattaa aloitetta, mutta toteaa, että sen tavoitteita ei ole
mahdollista toteuttaa kaupunginhallituksen antaman alustavan raamin
(23.8.2021) puitteissa ja aloitteen toteuttaminen vaatisi siksi erillisen
rahoituksen.
Poistetaan kappaleen 4 ensimmäinen lause.
Kannattaja: Hilkka Ahde
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 6
Joel Harkimo, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen,
Dani Niskanen, Nina Suomalainen
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Ei-äänet: 7
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki,
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Tuomas Tuomi-Nikula
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 6–7.
Esittelijä
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Talousarvioaloite vapaan kentän taiteilijoiden tukemisesta koronakriisin yli

Taide- ja kulttuuriala ja luovat alat kokonaisuudessaan ovat kärsineet koronasta eniten heti lentoliikenteen jälkeen. Kaikkein vaikeimmassa asemassa ovat freelancetaiteiljat, joiden tulotaso on alhainen ja ansioperustainen sosiaaliturva poikkeuksellisen heikko heistä riippumattomista syistä.
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (Teme) selvityksen mukaan freelancerit ovat menettäneet 32
miljoonaa euroa koronavuoden aikana. Yleisradio (25.2.2021) uutisoi puolestaan laajassa selvityksessä, että kulttuurialoilta katosi kokonaisuudessaan satoja miljoonia euroja ja töitä tuhansilta. Samaan aikaan kunnat ovat säästäneet merkittävästi monissa palveluissa.
Moni freelancetaiteilijoita ja taide- ja kulttuurialaa työllistävä taho on niin ikään kaatumassa koronaan,
mikä johtaisi vähäisten työllistävien rakenteiden katoamiseen ja negatiivisiin aluetalousvaikutuksiin
valtionosuus- ja myyntitulojen jäädessä kotiutumatta alueelle jatkossa.
Helsingillä on rutkasti mahdollisuuksia omilla toimillaan huolehtia suoraan siitä, että taide- ja kulttuurikenttä selviää koronakriisin yli.
Helsingissä taide- ja kulttuuritoiminta rakentuu vahvasti vapaan sektorin työn hyödyntämiselle. Jotta
se on olemassa laadukkaana, moninaisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukena ja alueen vetovoimana jatkossakin, me tämän talousarvioaloitteen allekirjoittajat esitämme, että kaupunki varaa merkittävän lisämäärärahan kulttuuripalveluille seuraaviin kohteisiin:
1) Kaupunki jakaa vähintään 40 kpl puolen vuoden työskentelyapurahoja taiteilijoille.
2) Kaupunki tarkistaa vapaan kentän taiteilijoita työllistävien tahojen toimintaedellytysten tuen tason,
jotta ne selviävät koronarajoitusten ajan yli.
3) Kaupunki ostaa merkittävästi lisää (ulko)esityksiä päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten ja vammaisten palvelutaloihin näiden hyvinvoinnin tueksi.
4) Kaupunginhallitukselle tuodaan ennen vuotta 2022 koskevaa talousarviokäsittelyä selvitys helsinkiläisten vapaan kentän taiteilijoiden toimeentulotilanteesta koronapandemian aikana ja toimenpideehdotuksista, miten tilannetta pyritään parantamaan ja miten jälleenrakentaminen turvataan.
Helsingissä 3.3.2021
Veronika Honkasalo

Helsingissä 03.03.2021
Honkasalo Veronika
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 24 allekirjoitusta)
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Pasanen Amanda

Arhinmäki Paavo

Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas

Stranius Leo

Aro Katju

Muttilainen Sami

Harjanne Atte

Rantanen Tuomas

Puhakka Sirpa

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

127 (238)

Asia

Valtuutettu Mari Holopaisen ja 13 muun valtuutetun talousarvioaloite kahden miljoonan euron lisämäärärahasta kiireellisten liikuntainvestointien toteuttamiseen.
HEL 2021-002885 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään lisämäärärahaa kiireellisten liikuntainvestointien toteuttamiseen.
Aloitteesta on saatu 21.9.2021 kaupunkiympäristölautakunnan ja
7.9.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus kokoaa puisto- ja liikunta-alueinvestointien rahoitustarpeet. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus esittää uudet hankkeet ja tarpeet
kaupunkiympäristön toimialalle, joka kokoaa ja esittää toimintaympäristön muutosesitykset uusista toteutettavista hankkeista ja tarpeista investointien talousarvioehdotusta varten.
Helsingin kaupungin ylläpitämä liikunta- ja ulkoilupaikkaverkosto on
varsin laaja ja kattava. Liikuntapalvelukokonaisuuden keskeisenä haasteena tällä hetkellä on jo olemassa olevien liikunta- ja ulkoilupaikkojen
toimivuudesta sekä turvallisuudesta huolehtiminen. Liikuntapalvelukokonaisuuden haasteet eivät ratkea pelkästään investointimäärärahojen
kertaluonteisella lisäyksellä. Helsingin väestömäärän lisääntyessä ja
kaupungin liikuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, on tärkeää
pitää asianmukaisesti huolta jo olemassa olevista liikunta- ja ulkoilupaikoista sekä rakentaa näitä harkitusti ja suunnitelmallisesti lisää.
Vuoden 2022 talousarvioon on kohtaan 8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, varattu määrärahaa 17,4 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksessä vastaava summa oli 10 milj. euroa.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
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pormestari
Juhana Vartiainen
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 485
HEL 2021-002885 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus kokoaa puisto- ja liikunta-alueinvestointien rahoitustarpeet. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus esittää uudet hankkeet ja tarpeet toimintaympäristön muutosanalyysissä
kaupunkiympäristön toimialalle.
Kaupunkiympäristön toimiala kokoaa ja esittää toimintaympäristön
muutosesitykset uusista toteutettavista hankkeista ja tarpeista investointien talousarvioehdotusta varten.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut on myös tunnistanut
talousarvioaloitteessa mainitut tarpeet ja on tämän johdosta tehnyt toimintaympäristön muutosanalyysissä esityksen lisärahoitustarpeista.
Liikuntainvestointien vuoden 2021 määräraha on 9 milj. euroa. Liikuntainvestointien tulosbudjetti on viimeisen neljän vuoden aikana vaihdellut noin 7 milj. eurosta noin 11,5 milj. euroon.
Vuoden 2022 talousarvioesityksen määräraha liikunta-alueiden investointeihin on 10 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä ei ole
esitetty kaupungin liikuntainvestointeihin talousarvioaloitteessa esitettyä 2 milj. euron lisämäärärahaa. Liikuntainvestoinnit sisältyvät talousarvioehdotuksen alakohtaan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut antaa talousarvioaloitteesta oman lausunnon.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 113
HEL 2021-002885 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Liikuntainvestointien lisääminen on kannatettava aloite yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja liikkumisedellytysten turvaamisen näkökulmasta.
Helsingin kaupungin ylläpitämä liikunta- ja ulkoilupaikkaverkosto on
pääpiirteittäin varsin laaja ja kattava. Liikuntapalvelukokonaisuuden
keskeisenä haasteena tällä hetkellä on jo olemassa olevien liikunta- ja
ulkoilupaikkojen toimivuudesta sekä turvallisuudesta huolehtiminen.
Useat kohteet on rakennettu 1900-luvun lopulla ja niihin kohdistuu merkittäviä korjauspaineita, mikä ilmenee liikuntapaikkojen kattavana korjausvelkana. Velan pienentäminen nykyistä kattavimmilla investointirahoilla pienentäisi riskiä liikuntapaikkojen sulkemisesta huonon kunnon
takia ja kaventaisi tulevaisuuden peruskorjaustarpeita, kun ilmeneviin
ongelmakohtiin pystyttäisiin puuttumaan mahdollisimman aikaisin.
Helsingin tilanne ei ole uniikki. Valtakunnallisesti tarkasteltuna käytössä
olevista liikuntapaikoista valtaosa on rakennettu 1980–1990-luvuilla,
mikä tarkoittaa, että suuri määrä liikuntapaikkoja odottaa ensimmäistä
peruskorjaustaan. Vuonna 2020 tehdyn valtakunnallisen liikuntapaikkojen korjausvelkaselvityksen mukaan arviolta kolmasosa liikuntapaikoista on investointitarpeessa. Selvityksen tarkastelu perustui LIPAStietokannan aineistoon (5/2020). Kunnista 65 % arvioi liikuntaolosuhteiden kunnostamistarpeen tai korjausvelan erittäin merkittäväksi tai varsin merkittäväksi ongelmaksi omassa kunnassaan.
Helsingin monipuolisesta liikunta- ja ulkoilupaikkaverkostosta huolimatta eri liikkumismuotojen katvealueita esiintyy. Esimerkiksi uimahallien, ulkokuntasalien, tekojääratojen, uimalaitureiden tai lähiliikuntapaikkojen saatavuus ei ole yhtä hyvä eripuolilla Helsinkiä. Investointimäärärahoja lisäämällä voidaan eri asuinalueista tehdä tasa-arvoisempia liikuntamahdollisuuksien näkökulmasta. Samaten liikunta- ja ulkoilupaikkojen määrän kasvattaminen edistäisi kaupungin Liikkumisohjelman
tavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi liikkumisinfrastruktuurin parantaminen ja laajentamisen tekisi kaupunkiympäristöä selkeästi enemmän liikkumaan kannustavaksi.
Liikunta vapaa-ajan harrastuksena on keskimäärin yleistynyt Suomessa viime vuosina. Kansanterveydellisesti tarkasteltuna väestön kokonaisaktiivisuus on kuitenkin vähentynyt tavalla, jonka seurauksena
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vain murto-osa väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Mikäli
eri-ikäisten liikkumisen määrään halutaan vaikuttaa tehokkaasti, on tärkeää vaikuttaa fyysiseen ympäristöön varsinaisten liikuntapaikkojen
ohella myös laajemmasta näkökulmasta. Konkreettisia arjen liikkumisympäristöjä ovat muun muassa varhaiskasvatusyksiköiden ja peruskoulujen pihat, jalankulku- ja pyörätiet, asuinalueet ja luonto. Fyysisen
aktiivisuuden näkökulma tulee huomioida kaavoitusprosessin kaikissa
vaiheissa. Liikuntapaikkoja on tarkoituksenmukaista sijoittaa eri ikäisen
väestön arkielinpiirien läheisyyteen.
Liikuntapalvelukokonaisuuden haasteet eivät kuitenkaan ratkea kokonaisuudessaan pelkästään investointimäärärahojen kertaluonteisella
lisäyksellä. Helsingin väkiluku kasvaa ja uusia asuinalueita rakennetaan sekä vanhoja laajennetaan vuosittain. Väestöpohjan laajentumisen myötä ja kaupungin liikuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi
on tärkeää pitää asianmukaisesti huolta jo olemassa olevista liikunta- ja
ulkoilupaikoista sekä rakentaa näitä johdonmukaisesti lisää.
Alati kasvava kaupunki on ehdottomasti positiivinen asia. Samalla se
kuitenkin kasvattaa entisestään liikuntapalvelukokonaisuuden investointimäärärahojen tarvetta. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen infrastruktuurin
kunnossapito edellyttää nimittäin jatkuvaa ylläpitämistä ja säännöllistä
uudistamista. Esimerkiksi uimahallit tulisi peruskorjata noin 20 vuoden
välein ja tekonurmimaton käyttöikä on hieman vajaat 10 vuotta. Samaten uusien liikunta- ja ulkoilupaikkojen rakentaminen kasvattaa aina
myös liikuntapalveluiden käyttömenoja, kuten sähkö-, vesi-, jäte- ja
henkilöstökuluja. Näin ollen investointimäärärahojen kertaluontoisen
kasvattamisen ohella tulisi huolehtia myös siitä, että liikuntapalveluiden
investointi- ja käyttötalousmäärärahoja kasvatetaan tasaisesti pitkällä
aikavälillä.
Käsittely
07.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Poistetaan toisesta kappaleesta sanat "kahdella miljoonalla eurolla".
Kannattaja: Eeva Kärkkäinen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Liikuntainvestointien kasvattaminen

Säännöllinen liikunta ehkäisee tutkitusti monia sairauksia, parantaa keskittymis- ja oppimiskykyä, virkistää sekä hoitaa mielenterveyttä. Istumatyö on monen haasteena, ja vain noin 10–40 prosenttia helsinkiläisistä liikkuu riittävästi.
Investointitarpeita on useita. Koska kaupungin kasvaessa liikuntainvestointien budjetointi on jäänyt
jälkeen, investointitarpeita on tuotu esiin osallistuvan budjetoinnin yhteydessä. Osallistuvassa budjetoinnissa on ehdotettu muun muassa uimalaitureita ja urheilukenttiä. Meri ympäröi Helsinkiä kolmelta
suunnalta ja rantaa on 130 kilometriä ja saaria 300. Tästä huolimatta useammassa kaupunginosassa
on puutteellinen pääsy uimaan tai ei ollenkaan. Talviuinti kasvattaa myös suosiotaan. Futis-, padel- ja
yleisurheilukenttiin, ulkokuntosalipisteisiin, juoksuportaisiin, leikkipuistoihin, yhteiskäyttöveneisiin, kiipeilypuihin ja luistelukenttiin investoiminen maksaa itsensä terveyshyötyinä. Jotta varusteita olisi tarjolla kaikille, kirjastojen urheiluvälineiden lainaustoimintaa voitaisiin laajentaa.
Kun kaupungin liikkumisohjelmaa vuoden 2021 jälkeen päivitetään, tulisi siihen sisällyttää kaupunginosakohtainen lupaus liikkumismahdollisuuksien edistämisestä sekä varmistaa riittävä investointitaso
niiden toteuttamiseksi.
Rahoituksen lisäämisen ohella liikunnan edistämisessä tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ulkoilu- ja lähiiliikuntapaikkojen turvaaminen linkittyy läheisesti kaupunkisuunnitteluun. Koulujen ja päiväkotien piha-alueita ei saa suunnitella liian ahtaiksi. Suojelemalla luontoa ja lähimetsiä tarjotaan helsinkiläisille liikuntaelämyksiä, joihin ei erikseen tarvita kuin pienempiä ylläpitäviä investointeja: esimerkiski luonto- ja maastopyöräreitit tulisi merkitä paremmin.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki lisää liikuntainvestointien budjettia
kahdella miljoonalla eurolla kiireellisempien liikuntainvestointien toteuttamiseksi.

Helsingissä 03.03.2021
Holopainen Mari
Jäsen
Vihreä valtuustoryhmä
(1 + 13 allekirjoitusta)

Koivulaakso Dan

Chydenius Jussi

Kari Emma

Kivelä Mai

Sydänmaa Johanna

Said Ahmed Suldaan

Nuorteva Johanna

Peltokorpi Terhi

Yanar Ozan

Arhinmäki Paavo

Malin Petra

Nieminen Jarmo

Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Pilvi Torstin ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloite
PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamista
HEL 2021-002886 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että yhtenä vastauksena pandemian
jälleenrakennushaasteeseen PD-rahoituksen taso kaksinkertaistetaan
vuoden 2022 talousarvioon suhteessa edeltävien vuosien vuosittaiseen
tasoon.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että myönteisen erityiskohtelun rahoitusta on viime vuosina kasvatettu. Vuonna 2021 määräraha on kaikkiaan noin 8,2 miljoonaa euroa.
Vuonna 2022 koronapandemian kielteisten vaikutusten ehkäisy ei edellytä myönteisen erityiskohtelun määrärahan lisäämistä, koska tähän on
käytettävissä muuta rahoitusta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on
hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 4,5 miljoonaa euroa erityisavustusta koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Lisäksi koronasta toipumiseen
on varattu erillinen 70 miljoonan euron määräraha kaupunginhallituksen käyttövaroihin. Määrärahasta osoitetaan resurssit myös koronan
aiheuttaman lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi.
Kuluvan valtuustokauden kaupunkistrategiaan mukaisesti jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen koulunkäyntiin, ja tukea kohdennetaan
erityisesti sinne, missä sitä tarvitaan myönteistä erityiskohtelua vahvistamalla ja kehittämällä. Vuodelle 2022 kasvatus- ja koulutuslautakunta,
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta eivät
kuitenkaan ole esittäneet talousarvioesityksissään myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kasvattamista. Lautakunnat hyväksyvät loppuvuodesta käyttösuunnitelman yhteydessä määrärahojen tarkemman kohdentamisen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
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Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 330
HEL 2021-002886 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Pilvi Torstin ja 16 muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, jossa esitetään yhtenä vastauksena
pandemian jälleenrakennushaasteeseen PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamista vuoden 2022 talousarvioon suhteessa edeltävien vuosien vuosittaiseen tasoon:
Positiivinen diskriminaatio
Helsingin strategioissa on pitkään tavoiteltu alueiden välisen eriytymisen ehkäisyä ja kaupunginosien välisten hyvinvointierojen kaventamista. Strategian mukaan sosioekonomisia ja alueellisia terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä.
Kaupungin PD-rahoitus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä oleva kaupungin PDrahoitus on yhteensä 5 927 498 euroa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osuus on 1 367 400 euroa, perusopetuksen 3 710 098 euroa,
lukiokoulutuksen 350 000 euroa ja ammatillisen koulutuksen 500 000
euroa vuodessa.
Suomenkieliset koulutusasteet saavat yhteensä PD-rahoitusta 5 495
098 euroa vuodessa ja ruotsinkieliset 432 400 euroa vuodessa.
Kaupungin PD-rahoituksen käyttö ja sen vaikutus
Varhaiskasvatuksessa rahoituksella on palkattu erikseen sovituilla
asuma-alueilla lisähenkilöstöä päiväkoteihin ja leikkipuistoihin. Lisähenkilöstöllä on ollut mahdollista tukea lasten vertaistaitoja ja kielitaitoja,
mahdollistaa pedagogisesti perusteltuja ja suunniteltuja pienryhmiä ja
antaa enemmän aikaa lapsille.
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Opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaaminen on lisännyt perusopetuksessa pienryhmäopetusta, jakotunteja ja samanaikaisopetusta.
Lisäksi kouluihin on hankittu oppimateriaalia, liikuntavarusteita, soittimia, kirjoja, lehtiä ja leikkivälineitä, sekä ostettu erilaisia kulttuurielämyksiä, opintomatkoja ja vierailuja. Positiivisen diskriminaation määrärahalla on saatu järjestettyä kouluihin paremmin yksilöllistä opetusta,
jolla on ollut vaikutusta oppilaiden hyvinvointieroihin. Määrärahoilla on
ollut merkittävä vaikutus erityisesti heikommin suoriutuvien syntyperäisten suomalaisten oppilaiden sekä ulkomaalaistaustaisten oppilaiden
jatkamiseen toisen asteen koulutukseen. Tutkimustulosten mukaan
(VATT 2017) positiivisen diskriminaation määrärahat laskivat todennäköisyyttä lopettaa opinnot peruskouluun.
Lukiokoulutuksessa PD-rahoitus on suunnattu lukioihin, joissa vieraskielisten oppijoiden osuus on suuri. Rahoitusta on käytetty pienryhmissä annettuun tukiopetukseen, monikulttuurisuuden ja kielitietoisuuden ymmärtämisen vahvistamiseen, oman uskonnon opetukseen ja
opiskelijoiden yksilölliseen tukemiseen sekä ohjaukseen ja opintopolkujen laatimiseen maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.
Ammatillisessa koulutuksessa PD-rahoitusta on suunnattu toimipaikkoihin, joissa vieraskielisten ja paljon oppimisen tukea tarvitsevien oppijoiden osuus on erityisen suuri. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella
on lisätty toimipaikkojen tukipalvelujen henkilöstöresurssia sekä vahvistettu toimintamalleja, jotka tukevat oppijan kiinnittymistä opintoihin.
Korona-pandemiasta johtuva oppimisvaje
Jos lapsi ei voi osallistua varhaiskasvatuksen suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaan kokonaisuuteen yhdessä muiden lasten kanssa on uhkana oppimisvaje, kun
hän jää vaille pedagogista toimintaa, joka mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset ja edistää elinikäistä oppimista. Tuen tarpeet, jotka
varhaiskasvatukseen osallistuttaessa tulisivat havaituiksi, jäivät piiloon.
Tämä aiheuttaa lisääntynyttä resurssitarvetta lapsen tukemiseen.
Perusopetuksessa tuen tarpeet, jotka lähiopetuksessa tulisivat havaituiksi, jäivät piiloon. Kotoa saadun tuen vaihtelevuus aiheutti eriarvoisuutta oppimisen edellytyksissä. Lisäksi opetuskieleen liittyvät haasteet
erilaisessa toimintaympäristössä loivat tuen saatavuuden ongelmia.
Poikkeusolot ovat heikentäneet lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja lisännyt yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta. Vaikutukset näkyvät mm. oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluiden, samanaikaisopettajien ja kouluvalmentajatoiminnan tarpeen lisääntymisenä.
Toisen asteen etäopetuksen pitkittyminen on lisännyt oppimisen sekä
elämänhallinnan haasteita myös niillä opiskelijoilla, joilla ei ole
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

135 (238)

Asia

aikaisemmin ollut tuen tarvetta. Monen opiskelijan opintopolku on katkennut, koska kaikki eivät ole voineet osallistua verkkokursseille eikä
kaikkia kursseja ole voitu muuntaa verkkoon. Lukiokoulutuksessa lisäresurssitarvetta on mm. ohjaukseen, tukeen ja opintojen valmiiksi saattamiseen lisäämällä ohjausta ja jälkiohjausta, yhteisopetusta, kertausja rästiopetusta, tukiopetusta sekä kurssien ylimääräisiä uusintakuulusteluja. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoilla on lisääntynyttä tarvetta elämänhallinnan ja opiskeluun osallistumisen ohjaukselle. Kesän
jälkeen tehostettu tavoittaminen ja ohjauksen ja opetuksen lisääminen
keväällä poissa oleilleille/ opiskelusta pudonneille opiskelijoille edellyttää lisäresursseja.
Valtion erityisavustus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi
Valtio on myöntänyt Helsingin kaupungin eri koulutusasteille erityisavustusta tai lisärahoitusta koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi yhteensä noin 11,9 miljoonaa euroa vuosille 2020-2021. Rahoituksen myöntämisen perusteet,
käyttöaika sekä rahoituksen käyttöehdot vaihtelevat koulutusasteesta
ja rahoittajasta riippuen. Eri koulutusasteet ovat kohdentaneet suurimman osan saamastaan rahoituksesta oppijoiden saaman opetuksen,
ohjauksen ja tukitoimien lisäämiseen.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on hakenut 4,5 miljoonaa euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja
perusopetuksessa vuodelle 2022.
Kaupungin myöntämä pitkäjänteinen PD- rahoitus tukee ja tasoittaa
kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja. Koronapandemian aiheuttama oppimisvaje kohdentuu eniten jo aiemmin tukea tarvitseviin oppijoihin. Erityisjärjestelyt ovat lisäksi hidastaneet kielen oppimista, jolla on vaikutusta oppimiseen kokonaisuutena. Perheiden mahdollisuudet tukea lasta tai nuorta ovat erilaiset, joka edistää huonovointisuuden polarisoitumista. Oppimisvajeen vaikutukset ovat merkittäviä
ja pitkäkestoisia ja edellyttävät korjaantuakseen lisäresurssia. Esitetty
menolisäys ei sisälly vuoden 2022 talousarvioon.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot
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kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 216
HEL 2021-002886 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Pilvi Torstin ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Aloitteessa esitetään myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamista (suhteessa edeltävien vuosien keskiarvoon) vuoden
2022 talousarvioon pandemian jälleenrakennushaasteeseen vastaamiseksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen lisäämistä talousarvioraamin puitteissa. Lisärahoitus kohdennetaan heikommassa asemassa olevien lasten, nuorten, aikuisten ja
perheiden varhaisen tuen palveluihin. Rahoituksen kohdentamisella
varhaisen tuen palveluihin estetään ja ehkäistään syrjäytymistä, raskaampien palveluiden tarvetta sekä tilanteiden kriisiytymistä.
Rahoitus ja aikaisemmat kohdistukset
Vuonna 2018 sosiaali- ja terveystoimialalle myönnettiin myönteisen erityiskohtelun rahoitusta 625 000 euroa. Vuosille 2019 ja 2020 rahoitusta
lisättiin 500 000 euroa vuotta kohden. Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta ei aikaisemmista vuosista poiketen lisätty vuodelle 2021.
Myönteisen erityiskohtelun rahoitus on kohdennettu perhe- ja sosiaalipalvelujen varhaisen tuen palveluihin. Rahoituksella on vahvistettu vuosina 2018–2020 henkilöstöresursseja neuvola- ja perhetyössä, kouluterveydenhuollossa, perheiden erityispalveluissa, opiskeluterveydenhuollossa ja paperittomien ja turvapaikanhakijoiden neuvolassa.
Covid-19-pandemian vaikutuksista
Covid-19-pandemia on kuormittanut erityisesti niitä lapsiperheitä, joissa
on ollut vaikeuksia jo aiemmin. Pandemian aikana eriarvoisuus on korostunut, heikommassa asemassa olevien lasten tilanne on vaikeutunut
ja tuen tarpeita on jäänyt havaitsematta tai tuki on viivästynyt. Rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet heikentävästi erityisesti lasten, nuorten
ja nuorten aikuisten terveyteen ja hyvinvointiin.
Covid-19-pandemiasta aiheutuneesta poikkeustilanteesta johtuen monia palveluita ei ole pystytty järjestämään samoin kuin ennen. Esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä neuvoloissa on jäänyt
toteuttamatta osa palveluista, mistä on aiheutunut hoito- ja
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palveluvelkaa. Pandemian vaikutukset näkyvätkin nyt ja tulevaisuudessa muun muassa kasvaneena peruspalvelujen ja raskaampien palvelujen tarpeena. Tarvetta on erityisesti varhaisille, matalan kynnyksen
mielenterveys- ja neuvontapalveluille sekä perheiden tuelle.
Ehdotettu lisärahoitus ja kohdennukset
Talousarvioaloitteessa on ehdotettu myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamista esimerkiksi edeltävien vuosien keskiarvon
mukaan. Perhe- ja sosiaalipalvelujen myönteisen erityiskohtelun kokonaisrahoituksen keskiarvo ajalta 2018–2020 on 1,1 miljoonaa euroa.
Ehdotettu myönteisen erityiskohtelun lisärahoitus vuodelle 2022 kohdennetaan lasten, nuorten, aikuisten sekä perheiden tuen palvelujen
henkilöstöresursseihin. Näitä palveluja ovat esimerkiksi neuvola, kouluja opiskeluterveydenhuolto, lapsiperheiden kotipalvelu, lapsiperheiden
sosiaaliohjaus, perhesosiaalityö sekä nuorten ja aikuisten sosiaalityö.
Sosiaali- ja terveystoimialan myönteisen erityiskohtelun rahoituksen
tarkemmassa kohdennuksessa tullaan hyödyntämään – kuten aikaisemminkin – vuosina 2018‒2019 käynnissä olleen lasten ja nuorten
ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarveperusteisen rahoituksen tutkimusryhmän tuloksia (Kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö). Kyseisessä sosiaali- ja terveyspalveluihin räätälöidyssä tutkimuksessa suurempaa resurssientarvetta indikoi alueilla muun muassa
pienituloisten perheiden lasten osuus, alhaisen koulutustaustan omaavien osuus, työttömyysaste, yksinhuoltajakotitalouksien osuus ja maahanmuuttajataustaisten osuus. Kouluterveydenhuollossa hyödynnetään
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytössä olleita indikaattoreita
myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kohdennukseen. Sosiaalihuollossa mitoitusten pohjalla on väestöpohjan sijasta asiakasmäärä, jolloin
myönteinen erityiskohtelu tulee alueellisesti huomioiduksi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Positiivisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamisella pystytään edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista ja tukemaan erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia yhteiskunnallisesti poikkeuksellisessa
tilanteessa. Näin estetään ja ehkäistään syrjäytymistä, raskaampien
palveluiden tarvetta sekä tilanteiden kriisiytymistä. Positiivisen erityiskohtelun rahoitus on merkittävässä roolissa pandemiasta toipumisessa
sekä hoito- ja palveluvelkaan vastaamisessa.”
Käsittely
21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Pentti Arajärvi: Poistetaan Mahdollinen lisärahoitus ja kohdennukset -otsikosta ja otsikon alla olevasta ensimmäisen kappaleen kolmannesta virkkeestä sana mahdollinen ja korvataan se sanalla ehdotettu.
Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä
jäsen Pentti Arajärven vastaehdotuksen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen mukaisesti muutetun lausunnon.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 040 3341703
mika.porvari(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 143
HEL 2021-002886 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa myönteisen erityiskohtelun
lisäämistä, mutta toteaa, että sen tavoitteita ei ole mahdollista toteuttaa
kaupunginhallituksen antaman alustavan raamin (23.8.2021) rajoissa.
Aloitteen toteuttaminen vaatisi erillisen lisärahoituksen. Mikäli talousarvioehdotusten jatkokäsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto päättää
toteuttaa määrärahakohdennuksia koronapandemian synnyttämän hyvinvointivelan korjaamiseksi, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erillistä, määräaikaista lisämäärärahaa aloitteen kuvaamalla tavalla.
Perusteena myönteisen erityiskohtelun määrärahan kaksinkertaistamiselle ovat koronapandemian negatiiviset vaikutukset erityisesti haavoittuviin ryhmiin kuten lapsiin ja nuoriin.
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Helsingin kaupungin toiminnan tavoitteena on ollut jo pitkään hyvinvointierojen tasaaminen myönteisen erityiskohtelun eli positiivisen diskriminaation tuen avulla. Myönteisellä erityiskohtelulla tarkoitetaan voimavarojen kohdentamista alueille tai väestöryhmille, joiden voidaan todentaa
olevan keskiarvoa heikommassa asemassa. Helsingin kaupungin sisällä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta alkanut positiivisen diskriminaation tuki on osoittautunut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
tutkimuksessa edistävän nuorten opintoja ja ehkäisevän syrjäytymistä
(Silliman, 2017, VATT)
Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittivat
vuonna 2020 kaupunginhallituksen 650 000 euron lisämäärärahalla kokeilun omien palvelujensa vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun
kohdealueilla.
Lisämäärärahasta nuorisopalveluille osoitettiin vuoden 400 000 euron
lisärahoitus niiden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri
palvelutarve. Rahoituksella perustettiin 10 nuoriso-ohjaajan ja kaksi etsivän nuorisotyön pysyvää vakanssia. Nuoriso-ohjaajien vakanssit on
vakiinnutettu osaksi nuorisopalvelun vuoden 2021 tulosbudjettia. Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan myönteisen erityiskohtelun tietomallia. Malli on kehitetty yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- ja -tilastot -yksikön kanssa vuoden 2020
aikana. Nuorisopalvelu on soveltanut mallia, mm. alueellistaessaan
kulttuurisen nuorisotyön toimintoja vuoden 2020 aikana.
Lisämäärärahasta kohdennettiin kirjastolle myönteisen erityiskohtelun
kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämäärärahalla varmistettiin
kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen resurssit kolmen lastenkirjastotyöntekijän vakanssin avulla. Lisäksi maahanmuuttajavaltaisilla
alueilla parannettiin digiopastuksen edellytyksiä. Lisämääräraha on vakiinnutettu vuonna 2021 kirjaston tulosbudjettiin.
Positiivisen diskriminaation erillismäärärahalla toteutettujen kokeilujen
vakiinnuttamisen lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä useita toimenpiteitä ja hankkeita, joilla tuetaan alueita ja ryhmiä,
jotka erityisesti hyötyvät kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista. Tällaisia
toimintoja ovat mm. Harrastamisen Suomen malli -hanke, Joustavaa
perusopetusta (JOPO)-toiminta, etsivä ja jalkautuva nuorisotyö sekä
kirjaston Läksyhelp- ja Lukukoiratoiminta.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ei kuitenkaan ole käytössä toimialayhteistä myönteisen erityiskohtelun tietoperustaista mallia. Kulttuuripalveluissa Helsinki-malli ohjaa avustusten avulla taide- ja kulttuuritoimintaa erityisesti niille alueille, joissa taiteen ja kulttuurin tarjonta on
muuten vähäisempää. Liikuntapalveluissa EasySport ja FunAction Postiosoite
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toiminnalla liikuntapalveluita suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka eivät muuten harrasta liikuntaa.
Toimialan alustavassa vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ei ole
vuoden 2021 tasoa korkeampaa määrärahaa myönteiseen erityiskohteluun. Lautakunta toteaa, että ehdotetun kaltaisella lisärahoituksella olisi
mahdollista kaventaa lasten ja nuorten alueellisia hyvinvointieroja.
Myönteisen erityiskohtelun määräaikainen korotus tukisi koronapandemian aiheuttamia vahinkoja helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvointiin.
07.09.2021 Palautettiin
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987
reetta.sariola(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistaminen

Käytettävissä oleva arviointi- ja tutkimustieto viittaa koronapandemian kielteisen vaikutuksien korostuvan haavoittuvissa ryhmissä. Lasten ja nuorten osalta vaikutukset korostuvat, koska koulua on käyty
osin poikkeusjärjestelyissä, harrastukset ovat olleet epäsäännöllisiä ja monet julkiset tapaamispaikat
kuten kirjastot ja nuorisotilat kokonaan tai osittain kiinni. Mielenterveyspalvelujen saatavuudessa on
ollut ongelmia ja perheiden sisällä pandemiasta johtunutta kuormitusta.
Helsingissä on jo vuosia hyödynnetty positiivisen erityiskohtelun mallia koulutuksen resursoinnin allokoinnissa. Viime vuosina mekanismi on sisällytetty myös kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen budjetointiin. Positiivisen erityiskohtelun mallilla eli nk pd-rahalla on mm. palkattu kouluihin lisää aikuisia, pienennetty ryhmiä ja huomioitu monikielisten palveluiden vaatimaa resursointia.
Huomioiden koronapandemian vaikutukset ja Helsingissä myös muuten jatkunut eriarvoistumiskehitys, ehdotamme, että yhtenä vastauksena pandemian jälleenrakennushaasteeseen PD-rahoituksen
taso kaksinkertaistetaan vuoden 2022 talousarvioon suhteessa edeltävien vuosien vuosittainen taso
(keskiarvo tai vastaava). Esityksen resurssien käytöstä pyydetään toimialan sisäisestä valmistelusta.
Helsingissä 3.3.2021
Pilvi Torsti, kaupunginvaltuutettu (sd.)

Helsingissä 03.03.2021
Torsti Pilvi
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 16 allekirjoitusta)

.

Jalovaara Ville

Arajärvi Pentti

Koivulaakso Dan

Chydenius Jussi

Kivelä Mai

Sydänmaa Johanna

Biaudet Eva

Korkkula Vesa

Nuorteva Johanna

Laisaari Johanna

Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas

Honkasalo Veronika

Stranius Leo

Malin Petra

Aro Katju
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Valtuutettu Petra Malinin ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloite
perusopetuksen resurssien lisäämiseksi ja vuoden 2021 talousarviossa tehtyjen leikkausten perumiseksi
HEL 2021-002887 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen määrä sekä opetustuntimäärät
nostetaan oppilaskohtaisesti vuonna 2022 vähintään vuoden 2020 tasolle ja perusopetuksen luokkakokoja pienennetään vuonna 2022 vähintään vuoden 2020 tasolle.
Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.
Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
vuoden 2021 talousarviomäärärahat ovat noin 30 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2020. Vuodelle 2022 määräraha kasvaa edelleen
noin 65 miljoonaa euroa, jonka lisäksi tilavuokrien määräytymisperiaatteen muutos sekä toimialan tarkentamat arviot asiakasmääristä ja kustannustason muutoksesta pienentävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrärahatarvetta noin 16 miljoonaa euroa.
Kaupunginvaltuuston 13.10.2021 hyväksymän Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaan vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa. Kaupungin käyttötalousmenojen kasvu
on sidottu kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä asetettuun tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,3 prosenttiyksikköä vuonna
2022.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy loppuvuodesta käyttösuunnitelman yhteydessä määrärahojen tarkemman kohdentamisen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 331
HEL 2021-002887 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta Petra Malinin talousarvioaloitteesta perusopetuksen resurssien lisäämiseksi ja vuoden 2021 talousarviossa tehtyjen leikkausten
perumiseksi seuraavan lausunnon:
Vuoden 2021 talousarviossa kasvatuksen koulutuksen toimialan määrärahat ovat noin 30 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarviota suuremmat. Talousarviossa on varauduttu kasvavan asiakasmäärän palvelutarpeisiin, tilavuokrien kasvuun, lakisääteisten perusopetuksen kotikuntakorvausten kasvuun sekä hintatason yleiseen nousuun yhteensä
52 miljoonaa eurolla. Koska nämä pakolliset lisämenot ylittävät määrärahojen lisäyksen, talousarvioon sisältyy tuottavuustoimenpiteitä noin
22 miljoonalla eurolla. Tuottavuustoimenpiteistä 11,3 miljoonaa kohdentuu perusopetukseen. Perusopetuksessa tuottavuus- toimenpiteitä
ovat jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen
sekä ryhmäkokojen kasvattaminen. Aloitteen toteuttaminen tarkoittaisi
siis noin 11,3 miljoonan euron menolisäystä.
Aloitetta perustellaan sillä, että lasten ja nuorten hyvinvointi on vaarantunut korona-aikana, mikä näkyy oppimiserojen ja vakavien kiusaamistapausten kasvuna sekä turvattomuutena. Helsingin kaupunki on saanut valtiolta erityisavustuksia koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Perusopetuksessa näitä erityisavustuksia on käytettävissä vuonna 2021 runsaat 4 miljoonaa euroa. Tämä rahoitus täydentää talousarvioon sisältyvää rahoitusta.
Vuoden 2022 talousarvioehdotus perustuu tuottavuustavoitteen sallimaan kaupunkitason enimmäismenokasvuun. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ehdotus ylittää tämän enimmäismenokasvun. Ylityksen perusteena on se, että toimialan asiakasmäärä kasvaa suhteessa
enemmän kuin kaupungin väestö, johon kaupunkitason kasvuvara perustuu. Tästä huolimatta esitys edellyttää toimialalta noin 30 miljoonan
euron lisätuottavuustoimenpiteitä. Ehdotuksen pohjassa ovat mukana
vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät tuottavuustoimenpiteet, eikä
raami näin ollen mahdollista aiempien tuottavuustoimenpiteiden purkamista. Talousarvioehdotuksessa 2022 ei ole tästä johtuen varausta
aloitteen toteuttamiseen.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

143 (238)

Asia

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 16.6.2021 kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 17,5 miljoonan euron ylitysoikeuden, josta 11,0 miljoonaa euroa koskee perusopetusta. Ylitysoikeus koskee vuoden 2021 talousarviota, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta vuoden 2022 rahoituksen tasoon.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Perusopetuksen resurssien lisääminen ja leikkausten peruminen

Vuoden 2021 talousarviossa kohdennettiin 11,3 miljoonan euron säästötoimet perusopetuksen jakoja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämiseen, ryhmäkokojen kasvattamiseen sekä
opetustuntimäärien vähentämiseen. Lasten ja nuorten hyvinvointi on vaarantunut korona-aikana, mikä
näkyy oppimiserojen ja vakavien kiusaamistapausten kasvuna sekä turvattomuutena. Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen läsnäoloa ja tukea oppimiseen ja koronan aiheuttamien vaikeuksien selvittämiseen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen määrä sekä opetustuntimäärät nostetaan oppilaskohtaisesti vuonna 2022 vähintään vuoden 2020 budjetin tasolle ja perusopetuksen luokkakokoja pienennetään vuonna 2022 vähintään vuoden 2020 tasolle, ja talousarvioon varataan tätä varten riittävät varat.

Helsingissä 03.03.2021
Malin Petra
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 13 allekirjoitusta)

Koivulaakso Dan

Kivelä Mai

Sydänmaa Johanna

Said Ahmed Suldaan

Korkkula Vesa

Nuorteva Johanna

Haglund Mia

Arhinmäki Paavo

Vepsä Sinikka

Stranius Leo

Aro Katju

Muttilainen Sami

Puhakka Sirpa
.
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Valtuutettu Ville Jalovaaran ja 1 muun valtuutetun talousarvioaloite
Padel-kentän rakentamisesta Vuosaareen.
HEL 2021-002888 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään Padel-kentän rakentamista Vuosaareen.
Aloitteesta on saatu 7.9.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja
21.9.2021 kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että padel-kentät ja -hallit tulee sijoittaa ensisijaisesti kiinteistöihin tai kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan hallinnoimille liikunta- tai ulkoilualueille (asemakaavojen VUalueille). Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus
on kartoittanut ja kilpailuttanut VU-alueet eri puolilla Helsinkiä. Kenttien
toiminnasta vastaa yksityinen toimija. Investointi- ja käyttötalousmäärärahojen rajallisuus sekä alan lukuisten yksityisten toimijoiden halukkuus
kehittää padel-toimintaa liikuntapuistoissa ovat syynä siihen, ettei liikunnan palvelukokonaisuudella ole tällä hetkellä suunnitelmissa ottaa
padelia osaksi palvelukonseptiaan. Linjaus padel-kenttien rakentamisen rajaamisesta kaupungin ulkopuolisille toimijoille on perusteltavissa
ennen kaikkea taloudellisesta ja liikuntapoliittisesta näkökulmasta.
Padel-kentän rakentaminen Vuosaareen ei sisälly vuoden 2022 talousarvioon.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 474
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Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimiala ei vastaa tai ylläpidä liikuntapalveluita, johon padelkin kuuluu. Kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan kesken on yhteistyössä muodostettu näkemys,
että padel-kentät ja -hallit tulee sijoittaa ensisijaisesti kiinteistöihin tai
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimille liikunta- tai ulkoilualueille (asemakaavojen VU-alueille). Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
liikuntapalvelukokonaisuus esittää vuosittain omat verkostosuunnitelmansa mukaiset investointitarpeensa kaupunkiympäristön toimialalle,
joka toteuttaa ne esityksen mukaisesti. Liikuntapalvelukokonaisuus on
kartoittanut ja kilpailuttanut VU-alueet, joissa kenttiä voisi jatkossa olla
eri puolilla Helsinkiä. Kenttien toiminnasta vastaa yksityinen toimija,
eikä toimialalla ole tavoitteena ylläpitää toimintaa itse. Investointi- ja
käyttötalousmäärärahojen rajallisuus sekä alan lukuisten yksityisten toimijoiden halukkuus kehittää padel-toimintaa liikuntapuistoissa ovat
syynä siihen, ettei liikunnan palvelukokonaisuudella ole tällä hetkellä
suunnitelmissa ottaa padelia osaksi palvelukonseptiaan.
Padel-kentän rakentaminen Vuosaareen ei ole tällä hetkellä liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa. Hanke ei sisälly vuoden
2022 talousarvioehdotukseen. Lausunto on laadittu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Pihla Sillanpää, Maisema-arkkitehti: 31033671
pihla.sillanpaa(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 114
HEL 2021-002888 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla kaupungin oman padel-kentän rakentamista Vuosaareen eikä siihen ole esitetty määrärahoja vuoden 2022 liikunta-alueiden investointibudjettiin.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukonaisuuden tekemä selvitys padelin tilanteesta ja tulevaisuudesta Helsingissä
valmistui maalikuussa 2021. Selvityksessä todetaan, että padelin pelaamista kohtaan on olemassa merkittävää kysyntää, mutta lajin harrastusmahdollisuudet Helsingissä ovat rajalliset. Samoin selvityksessä
todetaan, että padel kiinnostaa yrittäjiä: liikuntapalvelukokonaisuus vastaanotti keväällä useita kymmeniä tiedusteluja mahdollisuudesta rakentaa ulkopadel-kenttiä kaupungin omistamille alueille. Tiedusteluja saapui myös kaupunkiympäristön toimialalle.
Edellä mainituista lähtökohdista liikuntapalvelukokonaisuus päätyi linjaukseen, että kaupungin ei ole mielekästä lähteä itse rakentamaan padel-kenttiä, vaan edistää alan ja sinne pyrkivien yrittäjien toimintaedellytyksiä. Tätä liikuntapalvelukokonaisuus toteutti kartoittamalla keväällä
2021 hallinnassaan olevista liikunta- ja urheilupuistoista sekä ulkoilualueilta padelille sopivia lokaatioita. Ensimmäisessä vaiheessa soveltuvia alueita löytyi Kurkimäen, Latokartanon ja Siltamäen liikuntapuistoista sekä Paloheinän ulkoilualueelta. Lisäalueiden kartoitus on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2021.
Kurkimäen, Latokartanon, Siltamäen ja Paloheinän alueet kilpailutettiin
keväällä 2021 ilmoittautumismenettelyä käyttäen. Liikuntapalvelukokonaisuus vastaanotti neljälle kohteelle yhteensä 23 hyväksyttyä tarjousta
10:ltä eri toimijalta. Sopivimmaksi katsottujen toimijoiden kanssa aloitettiin neuvottelut kesäkuussa 2021 ja päätös alueiden vuokraamisesta
on tarkoitus tehdä kuluvan loppuvuoden aikana. Kenttien olisi tarkoitus
olla asiakkaiden käytössä keväällä 2022.
Päätös padel-kenttien rakentamisen rajaamisesta kaupungin ulkopuolisille toimijoille on perusteltavissa ennen kaikkea taloudellisesta ja liikuntapoliittisesta näkökulmasta. Ulkopadel-kentän rakentamiskustannuksiksi mainitaan usein noin 20 000 – 30 000 euroa. Kyseinen hinta
käsittää kuitenkin vain kentän näkyvän osan rakentamisen, kun taas
käytännössä toimivan kentän pystyttäminen edellyttää lähes poikkeuksetta maatöiden tekemistä. Näiden myötä yhden kentän kokonaishinnaksi muodostuu useimmiten noin 100 000 – 150 000 euroa.
Kenttien rakentamisen myötä syntyy lisäksi henkilöstö- ja huoltokuluja.
Liikuntapalvelukokonaisuudella ei tällä hetkellä ole riittäviä resursseja
toteuttaa padel-kenttähankkeita ilman sen investointi- ja käyttötalousmäärärahojen merkittävää korottamista. Lisäksi liikuntapoliittisesti on
syytä huomioida, että padel-kenttien investoinnista säästyvät resurssit
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on mahdollista sijoittaa toisiin liikuntahankkeisiin, joihin on haasteellisempaa löytää kaupungin ulkopuolisia investoijia.
Covid-19 -pandemia aika on muuttanut liikuntakulttuuria usealla tavalla.
Yksi ilmiöistä on mailapelien suosion kasvu, mikä ei rajoitu pelkästään
padeliin. Liikuntapalvelukokonaisuus on osittain tästä syystä edistänyt
mailapelien asemaa esimerkiksi osoittamalla investointimäärärahoja
kaupungin tenniskenttien kunnostamiseen sekä tukemalla Helsingin
Mailapelikeskuksen urheiluhallihanketta.
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342
kimmo.isotalo(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Padel-kenttä Vuosaareen

Padel on Suomessa uusi laji, mutta sen suosio on lisääntynyt merkittävästi muutaman vuoden ajan.
Suomen Padel-liiton mukaan harrastajia on tällä hetkellä 30 000 ja seuroja 30. Helsingin kaikki Padelkentät ovat yksityisessä omistuksessa ja pelivuoron hinta vaihtelee 30-50 euroon tunnissa. Vapaista
ajoista on puutetta. Olisi tärkeää, että lajia voisi Helsingissä harrastaa myös ilman maksua. Ehdotan
aloitteella, että joko Heteniityn kentän lähelle, Kartanon urheilupuistoon tai johonkin sopivaan paikkaan Vuosaaressa rakennetaan vuonna 2022 kaupungin ylläpitämä Padel-kenttä.

Helsingissä 03.03.2021
Jalovaara Ville
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 1 allekirjoitusta)

Laisaari Johanna
.
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien sekä pd-rahan lisäämisestä
HEL 2021-002890 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että oppimisen ja koulunkäynnin yleisen, tehostetun ja erityisen tuen resurssien ja koulujen positiivisen erityiskohtelun parantamiseksi talousarvioon varataan 20 miljoonan euron
suuruinen määräraha, jolla on tarkoitus torjua myös koronasta aiheutuneita ongelmia kuten oppimisvaikeuksia ja koulupudokkuutta.
Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.
Kaupunginhallitus toteaa, että oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja
myönteisen erityiskohtelun resursseja on vahvistettu viime vuosina lisäämällä yleisen ja tehostetun tuen erityisopettajia ja palkkaamalla lisää koulunkäyntiavustajia sekä korottamalla myönteisen erityiskohtelun
rahoitusta opettajien, avustajien ja oppilashuoltohenkilöstön palkkaamiseen. Lisäksi kouluviihtyvyyttä ja oppimisen tukea on edistetty monipuolisesti hankerahoituksella.
Myönteisen erityiskohtelun määrärahaa, 3,7 miljoonaa euroa, on kohdennettu 35:lle suomenkielisen ja seitsemälle ruotsinkielisen perusopetuksen koululle. Tehostettua tukea on saanut 10,1 % ja erityistä tukea
12,9 % perusopetuksen oppilaista. Sekä tehostettua tukea että erityistä
tukea saavien osuus on kasvanut hieman edellisvuodesta. Myönteisen
erityiskohtelun määrärahan lisäksi koulujen käytössä on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen liittyviin toimenpiteisiin 5,8 miljoonaa euroa vuodelle
2021 ja 4,6 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Ministeriön erityisavustuksen kriteerit ovat saman tyyppiset kuin kaupungin pd-rahoituksessa.
Koronaviruksen aiheuttamien oppimis- ja hyvinvointivajeiden poistamista on rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriö lukuvuodeksi 2020–
2021 myöntämällä 7 miljoonaa euron erityisavustuksella. Avustusta on
käytetty oppimisen ja ohjauksen tukemiseen lisäämällä tukiopetusta,
osa-aikaista erityisopetusta, suomi toisena kielenä opetusta sekä oppilaanohjausta niille oppijoille, joilla on havaittu koronasta johtuvia oppimisvajeita ja lisääntyvää tuen tarvetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön
erityisavustusta on haettu 4,5 miljoonaa euroa myös vuodelle 2022 koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä
esi- ja perusopetuksessa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei ole esittänyt talousarvioesityksessään oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien tai pd-rahan lisäämiseen erillistä lisämäärärahaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy loppuvuodesta käyttösuunnitelman yhteydessä määrärahojen tarkemman kohdentamisen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 332
HEL 2021-002890 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi:
Lukuvuonna 202001502021 Helsingin kaupungin ylläpitämissä suomenkielisissä peruskouluissa on ollut 41 517 oppilasta ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 3 957 oppilasta. Tehostettua tukea sekä suomenettä ruotsinkielisessä perusopetuksessa on saanut 10,1 % oppilaista.
Erityistä tukea saavia oppilaita on ollut suomenkielisessä perusopetuksessa 13,6 % ja ruotsinkielisessä 7,7 %.
Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa on kohdennettu 3,7 miljoonaa
euroa myönteisen erityiskohtelun rahaa 35 suomenkielisen ja seitsemälle ruotsinkielisen perusopetuksen koululle. Laskentamalli muodostuu neljästä indikaattorista, joita ovat:
1.
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2.
3.
4.

keskimääräinen vuositulo asukasta kohden oppilaaksiottoalueella
vieraskielisten oppilaiden prosenttiosuus koulussa
koulun asema oppilaiden kouluvalinnoissa eli koulun oppilastase, jolla tarkoitetaan muilta alueilta kouluun tulevien oppilaiden
prosenttiosuuden ja koulun alueelta muualle lähtevien oppilaiden
prosenttiosuuden erotusta.

Kaksi viimeistä indikaattoria eivät koske ruotsinkielisiä kouluja. Niille
tehtiin erillinen PD-laskelman päivitys. Vieraskielisten osuutta käytetään määrärahojen jakamisessa ruotsinkielisillä oppilaaksiottoalueilla
sovelletusti.
Keskeisin ja vaikuttavin pd-rahalla aikaansaatu toimenpide on lisähenkilöstön eli opettajien ja avustajien palkkaaminen. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella on tavoitteen mukaisesti tasoitettu kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja peruskouluissa.
Lähikouluperiaatteen mukaisesti jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella omassa lähikoulussaan tuen tarpeesta riippumatta. Oppimisen ja
koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin
tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen
tarve ilmenee. Yhteisopettajuudella, samanaikaisopetuksella ja erilaisilla joustavilla opetusjärjestelyillä voidaan tehostaa olemassa olevien
resurssien käyttöä. Laadukas perusopetus ja oppimisen tuki tasoittavat
oppimisen eroja ottamalla huomioon sekä tukea tarvitsevien että hyvin
edistyvien tarpeet.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen liittyviin toimenpiteisiin 5,8 miljoonaa
euroa käytettäväksi vuonna 2021 ja 4,6 miljoonaa euroa vuodelle 2022.
Valtion erityisavustuksen määräytymiseen opetuksen järjestäjälle vaikuttavat seuraavat indikaattorit: 30–54-vuotiaiden vain perusasteen
suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste, vieraskielisen väestön osuus, koulut ja oppilasmäärät sekä opetukseen käytetty resurssi
(euroa/oppilas). Kriteerit ovat samantyyppiset kuin kaupungin pd-rahoituksella. Osa kouluista saa molempia rahoituksia. Myönnetyllä avustuksella edistetään pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden
kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata
opettajia ja avustajia ensisijaisesti sellaisten esi- ja perusopetuksen
opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun tuen tai
erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetus järjestetään osittain tai
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kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä
olevia oppilaita.
Lukuvuodeksi 2020-2021 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustusta 7 miljoonaa euroa koronaviruksen aiheuttamien oppimis- ja
hyvinvointivajeiden poistamiseksi. Avustusta on käytetty oppimisen ja
ohjauksen tukemiseen lisäämällä tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, suomi toisena kielenä opetusta sekä oppilaanohjausta niille oppijoille, joilla on havaittu koronasta johtuvia oppimisvajeita ja lisääntyvää
tuen tarvetta. Helsinki on hakenut myös vuodelle 2022 opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta 4,5 miljoonaa euroa koronaepidemian
vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kaupunkistrategian mukaan kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja. Eriarvoistumista vähentävät laadukas perusopetus ja oppimisen
tuki. Lautakunta pitää tärkeänä oppimisen tuen ja eriarvoisuuden vähentämiseen kohdistettua resursointia. Rehtoreille tehtyjen kyselyjen
vastauksissa korostuvat lisähenkilöstön palkkauksen kautta saadut
myönteiset vaikutukset oppilaan koulupolkuun. Lisäresurssien vaikutuksia ovat myös olleet esimerkiksi oppilaan oppimisen parantamiseksi
muodostetut pienemmät opetusryhmät, samanaikaisopetus ja joustavat
opetusryhmät sekä opetuksen kohdentaminen oppilaiden yksilöllisten
tarpeiden mukaisesti.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Talousarvioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi

Moni tarvitsee koulunkäyntiinsä tukea muutenkin ja varsinkin nyt koronan aiheuttamien lisäongelmien
vuoksi. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Erilaisissa tilanteissa olevat oppilaat tarvitsevat erilaista tukea. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä monenlainen positiivinen erityiskohtelu, jota jo tällä hetkelläkin kaupungin kouluissa tehdään, edistävät
yhdenvertaisuutta koulutuksessa ja siten laajemminkin yhteiskunnassa. Positiivisella erityiskohtelulla
voidaan myös torjua kaupunginosien eriarvoistumisesta. Positiiviseen erityiskohteluun käytetyllä resurssilla on toteutettu esimerkiksi pienempiä ryhmäkokoja, tehty opintoretkiä ja lisätty tukea kuten
avustajia sitä tarvitseville.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että oppimisen ja koulunkäynnin yleisen, tehostetun ja erityisen tuen resurssien ja koulujen positiivisen erityiskohtelun parantamiseksi varataan ensi vuoden talousarvioon 20 miljoonan euron suuruinen määräraha. Tällä resurssilla on myös tarkoitus torjua koronasta aiheutuneita ongelmia kuten oppimisvaikeuksia ja koulupudokkuutta.

Helsingissä 03.03.2021
Korkkula Vesa
Jäsen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 8 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Mari Rantasen ja 5 muun talousarvioaloite vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden lisäämisestä
HEL 2021-002891 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsinki tarkastelee vammaissosiaalityön resurssit ja lisää vammaistyöhön sosiaalityöntekijöitä siten,
että he pystyvät palvelemaan asiakkaita ripeästi, yksilöllisesti ja laadukkaasti.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että vammaistyön resursseja seurataan sekä vahvistetaan tarvittaessa talousarvion puitteissa. Vammaispalvelujen sosiaalityössä on
tehty 2019−2020 selvitys sosiaalityöntekijöiden muuttuneista työtehtävistä sekä työn haasteista. Selvityksen perusteella vammaispalvelujen
sosiaalityön resursseja tuli vahvistaa ja vuoden 2021 aikana sosiaalityöhön lisättiin kuusi vakanssia. Sosiaalityötä vahvistetaan jatkossakin
asteittain.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 218
HEL 2021-002891 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Mari Rantasen ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
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"Aloitteessa esitetään, että sosiaalityön resursseja tarkastellaan vammaistyössä ja sosiaalityöntekijöiden määrää lisätään siten, että he pystyvät palvelemaan asiakkaita ripeästi, yksilöllisesti ja laadukkaasti.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vammaisten sosiaalityön resursseja seurataan ja tarvittaessa vahvistetaan talousarvion puitteissa.
Vammaispalvelun sosiaalityö
Vammaispalvelu on erityisosaamista edellyttävä sosiaalityön kokonaisuus. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät toimivat sosiaalityön
erityisasiantuntijoina vammaisuuteen liittyvissä asioissa ja palveluissa
sekä työskentelevät erilaisissa yhteistyötiimeissä ja -verkostoissa.
Vammaisten ihmisten elämäntilanne erilaisine toimintakyvyn rajoitteineen vaatii työntekijältä perehtyneisyyttä niin erityislainsäädäntöön että
yleispalveluiden ja sosiaaliturvaetuuksien hyvää tuntemusta. Vammaispalvelujen asiakassuhteet ovat usein luonteeltaan pitkäkestoisia.
Muutokset vammaispalvelun sosiaalityössä
Muutokset vammaispalvelulaissa, kehitysvammalaissa sekä sosiaalihuoltolaissa ovat tuoneet uusia vaativia työtehtäviä (mukaan luettuna
itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat päätökset). Erityisesti
henkilökohtaisen avun ja kehitysvammahuollon asiakkaiden määrässä
on tapahtunut kasvua.
Vammaispalvelujen sosiaalityössä tehtiin selvitys 2019–2020 sosiaalityöntekijöiden muuttuneista työtehtävistä sekä työn haasteista. Selvityksessä nousi esiin, että vammaispalvelujen sosiaalityön voimavaroja
tulisi tulevaisuudessa pyrkiä vahvistamaan 10 työntekijällä. Vuoden
2021 aikana sosiaalityöhön lisättiin kuusi uutta vakanssia (kaksi sosiaalityöntekijää ja neljä sosiaaliohjaajaa). Vammaispalveluissa aloitettiin
uutena toimintana vammaisneuvonta vuoden 2021 alussa. Sosiaalityötä pyritään vahvistamaan jatkossakin asteittain perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä sisäisin työjärjestelyin että mahdollisin vakanssilisäyksin
talousarvion puitteissa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Vammaispalvelut ovat palveluita, joiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden
aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelujen riittävä resursointi
mahdollistaa osaltaan tavoitteen toteutumisen."
Käsittely
21.09.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Teen vastaehdotuksen, että lausuntoehdotus
annetaan siten muokattuna, että Muutokset vammaispalvelun sosiaalityössä -otsikon toinen kappale muokataan kuulumaan seuraavasti:
"Vammaispalvelujen sosiaalityössä tehtiin selvitys 2019–2020 sosiaalityöntekijöiden muuttuneista työtehtävistä sekä työn haasteista. Selvityksessä nousi esiin, että vammaispalvelujen sosiaalityön voimavaroja
tulisi tulevaisuudessa pyrkiä vahvistamaan 10 työntekijällä. Vuoden
2021 aikana sosiaalityöhön lisättiin kuusi uutta vakanssia (kaksi sosiaalityöntekijää ja neljä sosiaaliohjaajaa). Vammaispalveluissa aloitettiin
uutena toimintana vammaisneuvonta vuoden 2021 alussa. Sosiaalityöntekijöiden määrä per asiakas on vammaistyössä silti huomattavan
alimitoitettu verrattuna muihin sosiaali- ja terveystoimialan toimintoihin.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaalityöntekijöiden määrää vammaistyössä pyritään kiireellisessä aikataulussa lisäämään sekä
sisäisin työjärjestelyin että vakanssilisäyksin."
Kannattaja: jäsen Mikko Paunio
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)
Jaa-äänet: 10
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä
Ei-äänet: 3
Laura Korpinen, Mikko Paunio, Meri Valkama
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10
- 3.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
14.09.2021 Pöydälle
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
jonna.weckstrom(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715
merja.jantti(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden lisääminen

Vammaispalveluiden sosiaalityössä saattaa olla yhdellä sosiaalityöntekijällä 190 asiakasta. Esitämme, että Helsinki tarkastelee vammaissosiaalityön resurssit ja lisää vammaistyöhön sosiaalityöntekijöitä siten, että he pystyvät palvelemaan asiakkaita ripeästi, yksilöllisesti ja laadukkaasti.
3.3.2021
Mari Rantanen

Helsingissä 03.03.2021
Rantanen Mari
Jäsen
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
(1 + 5 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Jussi Chydeniuksen ja 19 muun valtuutetun talousarvioaloite lisämäärärahasta helsinkiläisten kulttuuri- ja taidealan freelancereiden tukemiseksi
HEL 2021-002892 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään talousarvioon miljoonan euron lisämääräraha helsinkiläisten kulttuuri- ja taidealan freelancereiden tukemiseksi koronakriisin jälkeisen toimintansa jatkamisessa ja jälleenrakentamisessa.
Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon viitaten, että koronakriisin aikana kulttuurialan tilannetta on Helsingin kaupungin ja kulttuuripalveluiden toimesta pyritty helpottamaan
vuonna 2020 muun muassa kertaluonteisella kolmen miljoonan euron
lisäavustuskierroksella, vuokrahelpotuksilla ja kulttuuriseteleillä. Kesälle
ja syksylle 2021 kaupunki varasi miljoona euroa kulttuurin ja liikunnan
tapahtumien sisältö- ja palvelunostoihin alan toimijoilta (mm. Kasarmitori, Juhlaviikot) sekä tapahtumien terveysturvallisuuden toteutumiseen.
Kulttuuri- ja kirjastojaosto on vuosina 2020–2021 poikkeustilanteesta
johtuen tulkinnut joustavasti myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusta
ja antanut mahdollisuuden toteuttaa hankkeita erilaisilla korvaavilla tavoilla, kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina. Myös avustusten
käyttötarkoitusten muutoksiin on suhtauduttu joustavasti.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2021 myöntänyt 3,5 miljoonan euron alitusoikeuden kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakatteeseen, joka on osoitettu toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Osana tämän kokonaisuuden valmistelutyötä on käyty läpi laajasti alan tilannetta koskevia selvityksiä ja toteutettu myös alan toimijoiden kuuleminen.
Kaupunkistrategiassa 2021–2025 on todettu, että Helsinki tukee erillisestä koronapalautumisen kokonaisuudesta kulttuuri- ja tapahtumaalaa koronakriisistä selviämisessä. Kaupunginhallitus toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulee ottaa kaupunkistrategia huomioon kohdentaessaan lautakunnan käyttöön osoitettuja määrärahoja
vuoden 2022 käyttösuunnitelmassaan.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
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Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 119
HEL 2021-002892 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Lautakunta kannattaa aloitetta, mutta toteaa, että sen tavoitteita ei ole
mahdollista toteuttaa kaupunginhallituksen antaman alustavan raamin
(23.8.2021) puitteissa ja aloitteen toteuttaminen vaatisi siksi erillisen
rahoituksen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Chydeniuksen huolen kulttuuri- ja taidealan freelancereiden tilanteesta ja ymmärtää aloitteessa esitetyn kohdennetun tuen tarpeen.
Mikäli kaupunki päätyy tekemään tilapäisiä ja kestoltaan rajallisia erillisrahoituksia koronapandemian synnyttämän taiteen ja kulttuurin kriisin
korjaamiseksi, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa
mainittujen toimien tarkastelua osana ”kulttuurin jälleenrakentamisen”
kokonaisuutta. Lautakunta korostaa myös, että kokonaisuus tulisi suunnitella ja toteuttaa kentän toimijoita kuullen ja yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa, että tilanteeseen on syytä
reagoida myös kulttuuripalvelukokonaisuuden jo olemassa olevien ja
suunnitteilla olevien rakenteiden sallimissa puitteissa. Jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa erityisen tärkeää on erilaisten tukitoimien ja muiden
toimenpiteiden oikea-aikaisuus ja tarkoituksenmukainen kohdennus.
Tämä edellyttää vuorovaikutusta kentän kanssa ja reagoimista toimintaympäristön muutoksiin.
Koronakriisin aikana kulttuurialan tilannetta on Helsingin kaupungin ja
kulttuuripalveluiden toimesta pyritty helpottamaan vuonna 2020 kertaluonteisella kolmen miljoonan euron lisäavustuskierroksella, vuokrahelpotuksilla, kulttuuriseteleillä, mahdollistamalla digitaalisten sisältöjen
tuottamista ja jakelua, nopealla viestinnällä ja erilaisia
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vuorovaikutuksen ja kohtaamisen tilaisuuksia järjestämällä, aktiivisella
dialogilla alan rahoittajatahojen kanssa sekä aktiivisella edunvalvonnalla. Lisäksi Helsingin kaupunki on pyrkinyt edistämään koronapassin
kehitystä pilottitapahtuman toteuttamisella ja lisännyt kulttuurin ostamista esimerkiksi Kasarmitorin kesä -kokonaisuuden kautta.
Kesälle ja syksylle 2021 kaupunki on varannut miljoona euroa kulttuurin
ja liikunnan tapahtumien sisältö- ja palvelunostoihin alan toimijoilta
(mm. Kasarmitori, Juhlaviikot) sekä tapahtumien terveysturvallisuuden
toteutumiseen. Helsingin kaupunki on myös ilmaissut tahtonsa toimia
valtion kumppanina ja pilottikaupunkina koronapassin kehittämisessä ja
käyttöönotossa ja toteuttanut alan toimijoiden kanssa yhdessä koronapassia hyödyntäneen pilottitapahtuman 23.8.2021.
Kulttuuri- ja kirjastojaosto on vuosina 2020–2022 poikkeustilanteesta
johtuen tulkinnut joustavasti myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusta
ja antanut mahdollisuuden toteuttaa hankkeita erilaisilla korvaavilla tavoilla, kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina. Myös avustusten
käyttötarkoitusten muutoksiin on suhtauduttu joustavasti.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.6.2021 myöntänyt 3,5 miljoonan euron alitusoikeuden katteeseen, ja tämä osoitetaan kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Osana tämän kokonaisuuden valmistelutyötä on toteutettu myös alan toimijoiden kuuleminen.
Näitä selvityksiä on tehty muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön,
säätiöiden sekä edunvalvontatahojen toimesta. Näiden materiaalien
perusteella valmisteltiin vaihtoehtoja tukemisen tavoista, ja edelleen niiden pohjalta toteutettiin toimijoiden kuuleminen kesän 2021 aikana,
kuulemistilaisuus järjestettiin 10.8.2021 ja taiteen perusopetuksen toimijoita kuultiin 26.8.2021.
Kuulemiset pääosin vahvistivat aiemmissa selvityksissä ja julkisessa
keskustelussa esiin nousseita teemoja. Esiin nousivat muun muassa
havainnot yksittäisten taiteen ja kulttuurin ammattilaisten tukemisen tarpeesta sekä kasvava huoli koko ekosysteemin säilymisen turvaamisesta. Kuulemiset vahvistivat myös käsitystä moninaisesta tukemisen
tarpeesta ja eri tukimuotojen eduista ja puutteista. Tukemisen tavoista
esitettiin erilaisia näkökulmia, mutta esimerkiksi työllistävät hankkeet
nähtiin yhtenä tapana tukea moninaisesti niin yksilöitä, kuin koko
ekosysteemiä.
Myös henkilökohtaiset apurahat koettiin kuulemisissa tarpeellisina,
vaikka käsitykset tähän liittyen vaihtelivat. Laajemmassa mittakaavassa
tuotiin esiin, että elvyttävää ja moninaista tukea kentälle tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa.
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Toteutustavaltaan henkilökohtaiset apurahat olisivat kuitenkin huomattavan haastava tapa tukea toimijoita. Helsingin kaupunki on aiemmin
luopunut henkilökohtaisista apurahoista, koska tehtyjen linjausten mukaan suora taitelijatuki on ensisijaisesti valtion ja taiteen edistämiskeskuksen tehtävä.
Kaupungin avustusten painotuksena on tukea kaupunkilaisten ja yleisöjen kohtaamisia ja tapahtumia. Taide- ja kulttuurielämää ja yksittäisiä
taiteilijoita on tuettu toimijoiden kautta, jotka työllistävät taitelijoita ja tekevät taidetta. Tämän katsotaan olevan kaupungin tehtävä ja toiminnan
vaikuttavuuden näkökulmasta tuottavampaa kuin yksittäisten taiteilijaapurahojen myöntäminen. Tämän linjauksen mukainen oli myös kulttuuri- ja kirjastojaoston näkemys 26.8.2021 asiaa koskevassa lähetekeskustelussa.
Helsinkiläisten toimijoiden tilanne nähtiin kuulemiskierroksella erityisen
vaikeana, sillä rajoitukset ovat olleet täällä erityisen merkittäviä ja pitkäkestoisia, eikä ala ole päässyt käynnistymään samalla tavoin kuin muualla Suomessa. Helsingin toimenpiteillä nähtiin olevan myös laajempi
koko alan ilmapiiriin vaikuttava rooli.
Käsittely
07.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Korvataan kappale 2 seuraavasti:
Lautakunta kannattaa aloitetta, mutta toteaa, että sen tavoitteita ei ole
mahdollista toteuttaa kaupunginhallituksen antaman alustavan raamin
(23.8.2021) puitteissa ja aloitteen toteuttaminen vaatisi siksi erillisen
rahoituksen.
Poistetaan samalla kappaleen 4 ensimmäinen lause.
Kannattaja: Hilkka Ahde
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 9
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki,
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Joel Harkimo, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen,
Tuomas Tuomi-Nikula
Tyhjä: 4
Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0–9. (4 tyhjää).
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
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helsinki.kirjaamo@hel.fi

kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Salla Mistola, suunnittelija, puhelin: 310 35771
salla.mistola(a)hel.fi
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Talousarvioaloite

Lisämääräraha helsinkiläisten kulttuuri- ja taidealan freelancereiden tukemiseksi

Taiteen ja kulttuurin tekeminen on monelle helsinkiläiselle työ. Toimeentulo, josta on kuluneen vuoden
aikana tullut mahdottomuus.
Kulttuuriala on kärsinyt koronaepidemiasta valtavasti. Kokoontumisrajoitusten myötä tuhansilta kulttuurin, taiteen ja tapahtumien tekijöiltä on lähtenyt mahdollisuus harjoittaa ammattiaan ja täten saada
työllään toimeentulo.
Koronasta johtuvat rajoitukset ovat kestäneet jo vuoden ja tulevat todennäköisesti jatkumaan jollain
tasolla vielä pitkään. Jotta taidealalla työskentelevät saavat toimeentulonsa takaisin ja kulttuurista ja
taiteesta päästään nauttimaan jatkossakin, alalle tarvitaan lisää tukea sen jälkeen kun rajoituksia puretaan ja esiintymistoimintaa käynnistetään uudelleen.
Vaikka valtiolla onkin suurin vastuu koronarajoitusten vaikutuksista, voi Helsinki omalta osaltaan auttaa ja näyttää näin myös esimerkkiä. Tästä erinomainen esimerkki oli syksyllä 2020 jaettu 3 miljoonan
euron erityisavustus helsinkiläisille rekisteröidyille taide- ja kulttuuriyhteisöille, järjestöille, yhdistyksille
ja asukasyhdistyksille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan avustamiseen. Suuri osa taiteentekijöistä ei kuitenkaan työskentele em. yhteisöissä, vaan ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia.
Me allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2022 talousarvioon lisätään miljoonan euron lisämääräraha helsinkiläisten kulttuuri- ja taidealan freelancereiden tukemiseksi koronakriisin jälkeisen toimintansa jatkamisessa ja jälleenrakentamisessa.

Helsingissä 03.03.2021
Chydenius Jussi
Jäsen
Vihreä valtuustoryhmä
(1 + 19 allekirjoitusta)

Jalovaara Ville

Kari Emma

Sydänmaa Johanna

Said Ahmed Suldaan

Alametsä Alviina

Torsti Pilvi

Holopainen Mari

Pasanen Amanda

Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas

Juva Kati

Honkasalo Veronika

Stranius Leo

Vanhanen Reetta

Malin Petra

Nieminen Jarmo

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Aro Katju
Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Pilvi Torstin ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloite lähipäiväkotiperiaatteen valmistelusta ja käyttöön ottamisesta
HEL 2021-002893 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään lähipäiväkotiperiaatteen valmistelua
aloitteessa mainitut lähtökohdat huomioiden niin, että periaate voidaan
ottaa käyttöön vuonna 2022.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että varhaiskasvatuspaikan myöntämisessä huomioidaan lapsen opinpolun jatkuminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen sekä lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate mahdollisimman
hyvin. Lähipalveluperiaatteen kehittämisessä keskitytään niihin alueisiin, joissa on havaittu haasteita lähipalveluiden toteuttamiselle.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 3.3.2020 palveluverkkosuunnittelun periaatteet, joiden mukaan suomenkielinen varhaiskasvatus,
esiopetus ja perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen,
jotka perustuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen aluejako ja sen mahdollistama yhteinen palveluverkon tarkastelu parantavat varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen siirtymävaiheiden suunnittelua ja arviointia. Suurpiiritasoisen aluejaon pohjalta on aloitettu esiopetuksen ja
oppilaaksiottoalueiden rajojen yhtenäistämistyö. Ruotsinkielisen esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueet ovat yhdenmukaiset.
Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa lähipäiväkotiperiaatetta kehitetään peruspiiritasoisesti. Peruspiirin alueella voidaan hyödyntää tilastollista väestötietoa osana palvelun suunnittelua ja tarpeen määrittelyä.
Nykyisin 87 prosenttia suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakkaista on oman peruspiirinsä palvelussa. Monissa uusissa
tilanhankkeissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut sijoitetaan samaan kiinteistöön, joka tukee yhtenäistä opinpolkua ja tilojen
monipuolista käyttöä.
Lähipäiväkotiperiaatteen toteuttaminen sisältyy Helsingin kaupunkistrategiaan 2021–2025. Kaupunkistrategiaan mukaisesti varhaiskasvatuspaikkoja lisätään tavalla, joka mahdollistaa paikan tarjoamisen läheltä
kotia tai perheen kulkumatkan varrelta. Palveluiden järjestämisessä
edetään mahdollisimman yhtenäisten opinpolkujen suuntaan, mutta
tämä vaatii pitkäjänteistä työtä eikä siihen kaikilta osin päästä vielä
vuonna 2022.
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Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 337
HEL 2021-002893 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta Pilvi Torstin talousarvioaloitteesta lähipäiväkotiperiaatteen valmistelusta ja käyttöön ottamisesta seuraavan lausunnon:
Varhaiskasvatuslaissa todetaan, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lisäksi varhaiskasvatusta on pyrittävä
järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.
Varhaiskasvatuspaikan myöntämisessä huomioidaan lapsen opinpolun
jatkuminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen
sekä lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate mahdollisimman hyvin. Helsingissä varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteista on päättänyt
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto (8.9.2020 §
34) ja ruotsinkielinen jaosto (15.9.2020 § 16). Huoltaja voi esittää yhdestä kolmeen hakutoivetta varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin. Lapselle myönnetään tarkoituksenmukainen paikka kotia lähellä olevaan
varhaiskasvatuksen toimipaikkaan, huomioiden varhaiskasvatuksen toimipaikkojen paikkatilanne ja tarpeen alkamisajankohta. Osa perheistä
valitsee muun kuin lähipäiväkodin varhaiskasvatuspaikakseen, jos se
esimerkiksi tarjoaa lapselle mahdollisuutta kielikylpyyn tai vuorohoitoon.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 3.3.2020 palveluverkkosuunnittelun periaatteet, joiden mukaan suomenkielinen varhaiskasvatus,
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

163 (238)

Asia

esiopetus ja perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen,
jotka perustuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon kuitenkin siten, että
Itäinen ja Östersundomin suurpiiri muodostavat yhden alueen. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen aluejako ja sen mahdollistama yhteinen palveluverkon tarkastelu parantavat varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen siirtymävaiheiden suunnittelua ja arviointia. Yhteiset periaatteet tukevat nykyistä paremmin lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatteen toteutumista lapsen kasvun ja opinpolun aikana. Perheille muodostuu selkeämpi käsitys, mitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluja he saavat lähipalveluna, minkälaisia palveluja on oman suurpiirin alueella ja mitä harvemmin tarvittuja
palveluja kaupunki järjestää keskitetysti. Suurpiiritasoisen aluejaon
pohjalta on aloitettu esiopetuksen ja oppilaaksiottoalueiden rajojen yhtenäistämistyö. Syksyllä 2021 jokaisessa suurpiirissä järjestetään asukastilaisuudet, joissa kuntalaisilla on mahdollista tehdä kehittämisehdotuksia palvelunjärjestämiseen.
Lukuvuonna 2020–21 suomenkielisten 1. luokkien oppilaaksiottoalueita
on 77. Koulujen oppilaaksiottoalueet ovat eri kokoisia eikä varhaiskasvatuksen palvelu- ja tilaverkkoa ole suunniteltu koulujen oppilaaksiottoalueiden mukaan. Nykyisin noin 70 prosenttia suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevista lapsista on oman lähikoulunsa perusopetuksen oppilaaksiottoalueen päiväkodissa. Vastaavasti suomenkielisen perusopetuksen 1-luokkalaisista 92 prosenttia oli
omassa lähikoulussaan syksyllä 2020.
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tarve vaihtelee, kaikki ikäluokat
eivät ole varhaiskasvatuksessa. Toimialla on tehty työtä opinpolkujen
yhtenäistämiseksi. Tämä on hyvä tavoite, johon ei ole vielä päästy.
varhaiskasvatus Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa lähipäiväkotiperiaatetta tulee kehittää peruspiiritasoisesti, joita on Helsingissä 34.
Tilastollisen peruspiirin alueella voidaan hyödyntää tilastollista väestötietoa osana palvelun suunnittelua ja tarpeen määrittelyä. Tilastolliseen
tietoon perustuen saadaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tarvetta suunniteltua alueen tarpeen mukaan kokonaisuutena yhteen. Peruspiirin alueella on lisäksi mahdollisuudet tilojen joustavampaan käyttöön ja näin myös vähentää investointitarpeita. Monissa
uusissa tilanhankkeissa sijoitetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut samaan kiinteistöön, joka omalta osaltaan tukee yhtenäistä opinpolkua ja tilojen monipuolista käyttöä. Nykyisin suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 87 prosenttia on oman
peruspiirinsä palvelussa. Peruspiirien koko vaihtelee. Isoimpien kohdalla aluetta voidaan jakaa kahteen alueeseen, kuten esimerkiksi Kaarela ja Vuosaari. Pienimpiä peruspiirejä, kuten Alppiharju, pitää aluetta
tarkastella yhdessä naapuriperuspiirin kanssa. Osalla alueista kaupunkirakenne tai päiväkotitarkoitukseen sopivien tonttien tai kiinteistöjen
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puuttuminen hankaloittaa uusien tilojen toteuttamista. Lähipalveluperiaatteen kehittämisessä tulevaisuudessa tulee keskityttyä niihin alueisiin, joissa on havaittu haasteita lähipalveluiden toteuttamiselle. Alueellisen tarkastelun lisäksi päiväkotipaikan saamista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti päiväkotimatkojen pituuden näkökulmasta kaksi
kertaa vuodessa.
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen paikan myöntämisen periaatteet
ovat yhdenmukaiset suomenkielisten periaatteiden kanssa. Ruotsinkielistä verkkoa tulee kuitenkin tarkastella omana kokonaisuuteen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa palveluverkko on suomenkielistä
varhaiskasvatusta harvempi, eikä peruspiiripohjainen aluejako sovellu
ruotsinkielisiin palveluihin. Ruotsinkielisen esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueet ovat tällä hetkellä yhdenmukaiset. Oppilaaksiottoalueita on 18.
Helsingissä suomenkielisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden palveluohjaus, hakemusten käsittely ja valintapäätösehdotusten sekä päätösten teko siirtyvät keskitetyn palveluohjausyksikön palveluohjaajien
tehtäviksi loppuvuodesta 2021. Vuoden 2022 alusta paikka osoitetaan
keskitetyn palveluohjauksen kautta.
Uudistuksen tavoitteena on laadukas varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjaus, jossa asiakkaat saavat yhdenvertaista kohtelua ja
palvelua toteutetaan lähipalveluna. Tiedolla johtaminen vahvistuu ja
koko kaupungin paikkatilannetta pystytään koordinoimaan keskitetysti.
Lisäksi digitalisaation edistämiseksi aiheena ”Varhaiskasvatuspaikan
tarjoaminen proaktiivisesti” kaupunginhallitus on myöntänyt erillismäärärahan 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2021. Tässä tavoitteena on digitalisaatiolla ja analytiikalla mahdollistaa varhaiskasvatuksen palvelujen
parempi saavutettavuus, toteuttaa lähipäiväkoti-periaatetta ja viestiä
vanhemmille monipuolisemmin sekä monikielisesti. Tavoitteena on
myös, että vuoden 2021 aikana varhaiskasvatuksen palveluohjaus tehostuu ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste kasvaa, mikä osaltaan
tasoittaa koulupolkua ja vähentää eriarvoistumista.
Valtuustokauden 2017–21 aikana Helsinkiin on toteutettu uusia kunnallisia päiväkotitiloja yli 4400 lapselle. Tämä on lisännyt mahdollisuuksia
entistä paremmin toteuttaa lähipäiväkoti-periaatetta. Tulevina vuosina
2022–24 uusia kunnallisia päiväkotitiloja toteutetaan edelleen arviolta
500–700 paikkaa vuodessa. Tämä mahdollistaa aiempaa laajemman
osallistumisen kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja myös lähipäiväkotipaikan tarjoamisen.
Helsingin kaupungin strategia ohjaa aloitteen suuntaiseen työhön. Helsingin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen
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varhaiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Palveluiden järjestämisessä etenemme mahdollisimman yhtenäisten opinpolkujen suuntaan, mutta tämä vaatii pitkäjänteistä työtä eikä siihen
kaikilta osin päästä vielä vuonna 2022.
Lausunto on aloitteen mukainen.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot
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Satu Järvenkallas
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Lähipäiväkoti-periaate käyttöön Helsingissä

Tämä aloite perustuu ajatukseen siitä, että lasten koulupolku on kokonaisuus, joka alkaa päiväkodista
ja päättyy toisen asteen tutkintoon. Vahva lähikoulupolku, joka alkaa varhaiskasvatuksesta, tukee lasten ja nuorten tasa-arvoista koulutusta ja samalla vahvistaa yhteisöjä kaupunkien sisällä. Lähipäiväkodit ja lähikoulut voivat muodostua yhä enemmän kaupunkien sisälle rakentuvien kylän kaltaisten yhteisöjen keskuksiksi. Ne ovat sekä fyysisiä yhteisiä paikkoja että ihmisten verkostoja.
Lähipäiväkoti on tärkeä myös perheiden arjen sujuvuuden kannalta ja mahdollistaa pienten lasten
vanhempien työssäkäyntiä. Nykyisellään kaupunki pyrkii tarjoamaan päivähoitopaikan perheen toiveiden mukaan ja huomioimaan sisarukset ja liikenteelliset seikat. Mitään velvoittavia kriteerejä kaupungilla ei ole. Kaupunki tarjoaa alakoulun aloittaville koulupaikan niin sanotusta lähikoulusta, joka määrittyy oppilaaksiottoalueen pohjalta. Tietyin perustein on mahdollista mennä myös muuhun kuin lähikouluun.
2017 Pilvi Torstin tekemässä aloitteessa laaja joukko valtuutettuja esitti, että kaupunki selvittäisi vuoden 2018 aikana, mitä tarkoittaisi ja vaatisi, jos kaupunki jatkossa olisi velvoitettu tarjoamaan päivähoitopaikat lähikouluperiaatteella eli samoja oppilaaksiottoalueita noudattaen kuin perusopetuksessa
tehdään. Aloitteessa todettiin, että lähes kaikilla peruskoulujen oppilaaksiottoalueilla on useita päiväkoteja, joten oppilasaluepohjaisen lähipäiväkotipaikan osoittaminen olisi mahdollista toteuttaa joustavasti näiden päiväkotien välillä. Lähipäiväkotiperiaatteeseen siirtyminen poistaisi myös turhat ja lapsia
kuormittavat päiväkotien vaihtotarpeet esikouluun siirryttäessä. Lapset joutuvat nykymallissa usein
vaihtamaan päiväkotia esikoulun alkaessa, koska esikoulua käydään jo nyt koulupolkua silmälläpitäen
oman oppilasalueen päiväkodissa. Jos lapsi on ollut aiemmin muun alueen päiväkodissa, tästä nivelvaiheesta tulee lapselle turha ja kuormittava siirtymä. Aloitteessa esitettiin, että lähipäiväkotikäytäntöön olisi selvityksen jälkeen mahdollista siirtyä alkaen vuonna 2019. Asiaa tarkasteltaisiin niin,
että huomioidaan myös perheen erityistilanteesta kuten esimerkiksi vuorotyö, vuoroasuminen jne.
Aloitteen valmistelu eteni. Syksyllä 2019 valtuusto hyväksyi osana 2020 talousarvioesitystä Pilvi Torstin ponnen, jossa edellytettiin, että kaupunki selvittää mahdollisuudet valmistella lähipäiväkotiperiaate
aikataulullisesti niin, että asia saadaan päätöksentekoon siten, että se voidaan huomioida vuoden
2021 budjettivalmistelussa.
Toistamme tällä aloitteella valtuuston enemmistön aiemmin hyväksymän aloitteen lähipäiväkotiperiaatteen valmistelusta ja käyttöön ottamisesta Helsingistä. Valmistelu tulee tehdä yllä mainitut lähtökohdat huomioiden niin, että lähipäiväkoti-periaate voidaan ottaa Helsingissä käyttöön 2022.
Helsingissä 3.3.2021
Pilvi Torsti, kaupunginvaltuutettu (sd.)

Helsingissä 03.03.2021
Torsti Pilvi
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

(1 + 14 allekirjoitusta)

.

Jalovaara Ville

Arajärvi Pentti

Koivulaakso Dan

Chydenius Jussi

Kivelä Mai

Sydänmaa Johanna

Biaudet Eva

Nuorteva Johanna

Haglund Mia

Laisaari Johanna

Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas

Stranius Leo

Aro Katju
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Valtuutettu Amanda Pasasen ja 19 muun talousarvioaloite maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta
HEL 2021-002894 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, talousarvioon varataan riittävä määräraha maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamiseksi kouluissa ja terveyskeskuksissa.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on päätetty käynnistää rajattu kokeilu maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta
perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Sosiaali- ja terveystoimiala osallistuu kokeiluun. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä
sosiaali- ja terveystoimiala voivat tulosbudjetin puitteissa järjestää yhteistyössä kokeilun soveltaen erilaisia kustannustehokkaan jakelun ja
osallisuuden malleja.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdyn selvityksen perusteella
käyttäjille räätälöityjen kuukautisvälineiden noutoautomaatteja ei ole
markkinoilla ja automaatin suunnittelu vaatii yhteiskehittelyä jakeluautomaatteja tarjoavien yritysten kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan
näkemyksen mukaan jakelu voidaan järjestää muutoin kuin automaateilla ja päivittäisen jakelun sijasta esimerkiksi viikoittain.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 340
HEL 2021-002894 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Amanda Pasasen talousarvioaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehotti (9.2.2021 § 22) kasvatuksen ja
koulutuksen toimialaa käynnistämään pilotin maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kaupunginvaltuusto päätti (2.6.2021 § 170) palauttaa valmisteluun Amanda Pasasen valtuustoaloitteen maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. Valtuusto edellytti erilaisten jakelumahdollisuuksien kartoittamista sekä valmistautumista rajatun kokeilun käynnistämiseen perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta totesi lausunnossaan
(24.8. 2021 §10), että koulu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten kokeilun järjestäjäksi. Lausunnossa edellytettiin, että seuraavan
vuoden talousarviossa osoitetaan resurssit pilotoinnin kokeiluun. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehotti pilotin järjestämistä tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan välillä. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi lausunnossaan
(31.8.2021 § 170), ettei maksuttomien kuukautisvälineiden jakaminen
kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
perustehtäviin. Lautakunta esitti jakelukokeilun järjestämistä tiiviissä
yhteistyössä nuorten, kouluterveydenhuollon, terveystiedon opettajien,
perhekeskusten ja alan järjestöjen kanssa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on kartoitettu pilotoinnin toteutusta neljässä yksikössä: peruskoulussa, suomenkielisessä lukiossa,
ruotsinkielisessä lukiossa ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston Vilppulantien toimipaikassa. Pilotissa maksuttomat kuukautisvälineet tarjottaisiin
kaikille kokeiluun mukaan haluaville oppijoille. Laskennallisesti tämä
tarkoittaisi yhteensä noin 1 600 oppilasta ja opiskelijaa. Jotta oppijat
pääsisivät vaikuttamaan pilotoinnin sisältöön ja toteutukseen, toteutettaisiin pilotointi alusta loppuun asti yhteistyössä heidän kanssaan. Keskeistä pilotissa olisi vaikuttavuuden arviointi alku- ja loppukyselyjen
avulla.
Kuukautisvälineitä jaettaisiin pilotoinnin aikana neljän kuukauden ajan.
Jos oppilaitosten kaikki menstruoivat oppijat osallistuisivat pilotointiin,
välineitä tarvitsisi yhteensä 1 600 henkilöä. Kuukautisvälineiden hinnat
vaihtelevat, mutta halvin terveyssidepakkaus olisi hinnaltaan 1,04 euroa ja tamponipakkaus 1,10 euroa. Kuukuppien hinta-arvio olisi 30 euroa. Pilottiin osallistuva oppija tarvitsisi kuukautissiteitä tai tamponeja
kaksi pakettia kuukaudessa. Oppija, joka valitsisi pilotissa käytettäväkseen kuukupin, tarvitsisi kuukupin lisäksi aloitustarvikkeet. Mikäli pilotointiin osallistuvista oppijoista 40 prosenttia käyttäisi kuukautissiteitä,
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

168 (238)

Asia

40 prosenttia tamponeja ja 20 prosenttia kuukuppeja, olisivat kokonaiskustannukset kuukautisvälineille neljälle kuukaudelle 21 000 euroa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on selvitetty maksuttomien kuukautisvälineiden jakelua. Kuukautisvälineiden jakelussa on huomioitava
asian sensitiivisyys ja henkilökohtaisuus. Jakelun tulee tapahtua paikassa, joka ei herätä huomiota, ja mahdollisen jakajan tulee herättää
oppijassa luottamusta. Jakelu voidaan järjestää joko automaateilla tai
henkilöstöresursseilla. Pilotin tarkkoja kustannuksia ei pystytä etukäteen arvioimaan, sillä ne selviävät vasta käyttöasteen vahvistuttua.
Yksi vaihtoehto pilotoinnin toteuttamiseen olisi kuukautisvälineiden jakelun järjestäminen automaatilla. Tällä hetkellä ei ole olemassa muita
kuin akuuttiin tarpeeseen suunnattuja kuukautisvälineautomaatteja.
Markkinoilta ei löydy automaatteja, jotka mahdollistaisivat käyttäjille
räätälöityjen kuukautisvälineiden noudon kuukausittain. Kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan selvitysten mukaan automaatti on toteutettavissa, mutta sen suunnittelu vaatii yhteiskehittelyä jakeluautomaatteja
tarjoavien yritysten kanssa. Vuokrattavia automaatteja ei ole markkinoilla toistaiseksi tähän tarkoitukseen saatavilla. Eräs hoitotarvikkeiden
jakeluautomaatteja myyvä yritys arvioi yhden laitteiston hinnaksi 20 000
euroa. Yksikön ostama lokerikko mahdollistaisi 20 oppijan noudon päivää kohden. Tämän lisäksi tuotteiden tilauksesta, automaatin päivittäistäytöstä ja asiakastyöstä vastaisi erikseen palkattava työntekijä. Kuukautisvälineiden jakaminen automaatilla tulisi yrityksen hinta-arvion mukaan olemaan neljän yksikön osalta 80 000 euroa. Kun summaan lisätään työntekijä- ja kuukautisvälinekustannukset, nousevat pilotin kokonaiskustannukset yli 110 000 euroon.
Toinen vaihtoehto pilotoinnin toteuttamiseen olisi palkata kiertävä kuukautisvälineiden jakelija. Sosiaali- ja terveyslautakunta (19.1.2021 § 13)
totesi lausunnossaan, ettei ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin. Koska välineiden jakaminen ei myöskään kuulu opettajien virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin työtehtäviin, tulisi kuukautisvälineiden jakelijaksi palkata
työntekijä. Tällöin välineet tilattaisiin suoraan yksikköihin ja jakelija hoitaisi kuukautisvälinepakettien räätälöinnin ja jakamisen käyttäjäkohtaisesti. Tässä toteutuksessa haasteena olisi välineiden varastointi ja jakelu sellaisessa paikassa, joka mahdollistaisi oppijalle kuukautisvälineiden noutamisen huomiota herättämättä.
Maksuttomien kuukautissuojien pilotissa kuukautisvälineiden jakelija
palkattaisiin viidelle kuukaudelle, jolloin palkkakustannukset olisivat 25
500 euroa. Projektikoordinaattorin palkka ja kuukautisvälineiden
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hankintakustannukset tulisivat karkeasti arvioituna olemaan yhteensä
noin 46 000 euroa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että maksuttomien kuukautisvälineiden jakaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perustehtäviin. Vuoden 2022 talousarvioehdotukseen ei ole huomioitu
määrärahaa maksuttomien kuukautisvälineiden pilotoinnin toteuttamiseksi.
Käsittely
21.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Ozan Yanar: Korvataan kappaleen 9 ensimmäinen lause seuraavasti:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta tukee jakelukokeilun järjestämistä soveltaen erilaisia kustannustehokkaan jakelun malleja. Samalla lautakunta toteaa, että koulu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten
kokeilun järjestäjäksi. Pilotti edellyttää tiivistä yhteistyötä soten ja kaskon toimialojen välillä. "
Kannattaja: Vesa Korkkula
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan kappaleen 9 ensimmäinen lause seuraavasti:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta tukee jakelukokeilun järjestämistä soveltaen erilaisia kustannustehokkaan jakelun malleja. Samalla lautakunta toteaa, että koulu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten
kokeilun järjestäjäksi. Pilotti edellyttää tiivistä yhteistyötä soten ja kaskon toimialojen välillä. "
Jaa-äänet: 7
Ted Apter, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Pia Kopra, Sini Korpinen, Markku Rantahalvari, Mirita Saxberg
Ei-äänet: 5
Jussi Chydenius, Vesa Korkkula, Vesa Lahtinen, Petra Malin, Ozan Yanar
Tyhjä: 1
Nasima Razmyar
Poissa: 0
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin
7 - 5 (1 tyhjä).
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14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889
heidi.halkilahti(a)hel.fi
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095
elli-noora.lassy(a)hel.fi
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274
mari.mulari(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 221
HEL 2021-002894 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Amanda Pasasen ja 19 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta 9.2.2021 § 22 päätti toimialallaan
käynnistää rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Myös sosiaali- ja terveyslautakunta on 31.8.2021 § 170 lausunnossaan kaupunginhallitukselle esittänyt kuukautisvälineiden tarvikejakelun maksuttoman kokeilun aloittamista kouluissa, perhekeskuksissa tai järjestöjen
kautta. Esitetyssä kokeilussa edellytettäisiin tiivistä yhteistyötä sosiaalija terveystoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Esitetyn kokeilun suunnitteluun otettaisiin mukaan myös nuoret, kouluterveydenhuolto ja terveystiedon opettajat sekä perhekeskukset ja alan
järjestöt.
Koska kyseessä olisi ilmaistuote, ei jakamisen välttämättä tarvitse tapahtua kalliiden mekaanisten automaattien avulla. Koska kyse on myös
nuorille säännöllisestä ja ennustettavasta tarpeesta, ei jakelua ole välttämättä pakko järjestää joka päivä – esimerkiksi viikoittain mahdollisuus riittää hyvin. Lautakunta puoltaa tämän pilotin järjestämistä yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa ja varautuu siihen
myös talousarviossa
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen nuorille sekä vähävaraisille
mahdollisesti vähentää niin sanottua kuukautisköyhyyttä. Kuukautisvälineiden käyttö ja niiden riittävä vaihtaminen puhtaisiin, yhdistettynä
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hyvään intiimihygieniaan kuukautisten aikana, edistää terveyttä ja vahvistaa sosiaalista sekä psyykkistä hyvinvointia.
Kansallinen päätös eduskunnassa kuukautisvälineiden arvolisäveron
alentamisesta parantaisi sukupuolten välistä tasa-arvoa, kun kuukautisvälineiden hinnan laskiessa naisille ja tytöille kohdistuva kustannusrasite pienentyisi.”
Käsittely
21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Poistetaan lausunnon viisi ensimmäistä kappaletta.
Lisätään lausunnon kuudennen kappaleen jälkeen teksti "Koska kyseessä olisi ilmaistuote, ei jakamisen välttämättä tarvitse tapahtua kalliiden mekaanisten automaattien avulla. Koska kyse on myös nuorille
säännöllisestä ja ennustettavasta tarpeesta, ei jakelua ole välttämättä
pakko järjestää joka päivä – esimerkiksi viikoittain mahdollisuus riittää
hyvin. Lautakunta puoltaa tämän pilotin järjestämistä yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa ja varautuu siihen myös talousarviossa". Poistetaan kaksi Terveys- ja hyvinvointivaikutukset -otsikkoa
edeltävää kappaletta.
Kannattaja: jäsen Oula Silvennoinen
Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Korpinen: Teen seuraavan vastaehdotuksen: Korjataan
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikon ensimmäinen kappale kuulumaan seuraavasti: "Kuukautisvälinesuojia saa edullisimmillaan reilusti alle 2 euron kuukausikustannuksella. Kuukautisköyhyysilmiötä ei siten Suomessa tosiasiallisesti ole, kun lisäksi huomioidaan
se, että lähtökohtaisesti jokaisen nuoren elatuksesta vastaa 1-2 aikuista. Lautakunta toteaa, että terveyssiteiden ilmaisella jakamisella ei
ole perheille relevanttia taloudellista merkitystä, ja niiden jakamiseen
ryhtymällä ainoastaan lisättäisiin hallinnon kuluja." Poistetaan Terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikon toinen kappale.
Kannattaja: jäsen Mikko Paunio
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten
tuloksena:
1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)
Jaa-äänet: 5
Laura Korpinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel
Sazonov
Ei-äänet: 8
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati Juva, Touko Niinimäki, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 8 - 5.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Korpinen)
Jaa-äänet: 11
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä
Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11
- 2.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481
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leena.turpeinen(a)hel.fi
Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42683
mervi.korpela(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttaminen

Kuukautisköyhyys koskee monia menstruoivia ihmisiä Suomessa.
Vähävaraiselle ihmiselle kuukautisvälineisiin kuluva summa voi muodostaa merkittävän osan kuukauden tai viikon budjetista. Terveyssiteet ja tamponit maksavat käyttäjälle kuukaudessa parista eurosta
jopa kymmeneen euroon. Kenenkään ei tulisi joutua valitsemaan käyttääkö rahansa ruokaan vai kuukautisvälineisiin.
Kuukautisiin liittyvään taloudelliseen epätasa-arvoon on tärkeä puuttua. Esimerkiksi Skotlanti on päättänyt tarjota ilmaisia terveyssiteitä ja tamponeja niitä tarvitseville. Ilmaisia kuukautisvälineitä tulisi olla
tarjolla kouluissa ja terveyskeskuksissa, jotta ne ovat helposti ihmisten saatavilla. Esimerkiksi kaikilla
nuorilla ei välttämättä ole mahdollisuutta saada kuukautissuojia kotoa tai rahaa niiden hankkimiseen.
Jokaisella tulee olla oikeus valita itse omat kuukautisvälineensä oli kyseessä sitten kuukuppi, tamponit tai terveyssiteet. Helsingin tulee olla edelläkävijä kuukautisköyhyyten liittyvän tabun rikkomisessa
ja turvattava kaikille oikeus hyviin kuukautisiin taloudellisista resursseista riippumatta.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että ensi vuoden talousarvioon varataan riittävä määräraha
maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamiseksi kouluissa ja terveyskeskuksissa. Aloite on
tehty yhdessä valtuutettu Fatim Diarran ja valtuutettu Alviina Alametsän kanssa.

Helsingissä 03.03.2021
Pasanen Amanda
Varajäsen
Vihreä valtuustoryhmä
(1 + 19 allekirjoitusta)

Arajärvi Pentti

Diarra Fatim

Kari Emma

Sydänmaa Johanna

Biaudet Eva

Said Ahmed Suldaan

Alametsä Alviina

Korkkula Vesa

Haglund Mia

Holopainen Mari

Wallgren Thomas

Juva Kati

Honkasalo Veronika

Stranius Leo

Nieminen Jarmo

Aro Katju

Muttilainen Sami

Harjanne Atte

Rantanen Tuomas
.
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Valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite Helsingissä tyhjillään olevien toimistotilojen nykyistä paremmasta hyödyntämisestä
HEL 2021-002895 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingissä on tyhjillään olevia
toimistotiloja, jotka eivät sijaitse kalleimmilla alueilla keskustassa. Aloitteen mukaisesti tulisi arvioida, voidaanko näitä tyhjillään olevia toimistotiloja ottaa kaupungin toimintojen ja virastojen käyttöön ja vapauttaa
keskustassa käytössä olevia tiloja yrityksille ja asunnoille/asukkaille.
Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että
Helsingin ydinkeskustassa kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta
toimistokäytössä olleista tiloista tai rakennuksista on viimeisen kymmenen vuoden aikana pääosin luovuttu. Ydinkeskustasta ovat siirtyneet
pois nykyiseen kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat entinen rakennusvirasto, entinen kiinteistövirasto ja entinen kaupunkisuunnitteluvirasto. Lisäksi nykyisen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan toimistotiloja
on keskitetty ja siirretty pois ydinkeskustasta. Keskustakortteleiden elävöittämisen yhteydessä on toimistotiloja muutettu uusiin käyttötarkoituksiin. Kaupunki on myynyt aiemmin kaupungin toimistokäytössä olleita kiinteistöjä osoitteissa Pohjoisesplanadi 5, Kansakoulukatu 3 ja
Kasarmikatu 21. Näiden lisäksi kaupunki on valmistellut Unioninkatu 19
kiinteistön myymistä.
Kaupunginhallitus toteaa, että keskushallintoa lukuun ottamatta kaupunki on siirtänyt omia toimintojaan ydinkeskustasta pois ja vapauttanut tilaa muun muassa Helsingin Leijona Oy:n kautta erilaiseen yritystoimintaan. Kaupungilla on ydinkeskustassa edelleen toimintaa Elefanttikorttelissa, Leijonakorttelissa, Sarvikuonokorttelissa sekä Kluuvin virastotalossa. Näissä tiloissa sijaitsevat kaupungintalo, puolueiden valtuustoryhmien ryhmähuoneet, kaupunginmuseo, tarkastusvirasto sekä
eri kortteleiden yläkerroksissa kaupunginkanslian eri toimintoja.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki selvittää uusien tilojen
tai tilamuutostarpeiden yhteydessä myös markkinoilla tarjolla olevien
tilojen hyödyntämisen mahdollisuutta. Toimistotilojen tarvetta ja käytössä olevien tilojen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan osana toiminnan suunnittelua yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

pormestari
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus
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Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 475
HEL 2021-002895 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin ydinkeskustasta Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta toimistokäytössä olleista tiloista tai rakennuksista on viimeisen kymmenen vuoden aikana pääosin luovuttu.
Keskustakortteleiden elävöittämisen yhteydessä on toimistotiloja muutettu uusiin käyttötarkoituksiin Elefanttikorttelissa K4 (Katariinankatu 13/ Aleksanterinkatu 14-18), Leijonakorttelissa K30 (Pohjoisesplanadi
11-13/Aleksanterinkatu 20-24), Sarvikuono korttelissa K31 (Aleksanterinkatu 26-28) ja Kluuvin virastotalossa (Pohjoisesplanadi 19/Unioninkatu 28).
Lisäksi nykyiseen kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvia toimintoja
on viime vuosina siirretty ensin ydinkeskustan ulkopuolisiin toimistotiloihin ja viime vuonna nämä toiminnat on koottu uuteen kaupunkiympäristötaloon osoitteeseen, Työpajankatu 8. Näiden muutosten yhteydessä
ovat ydinkeskustasta siirtyneet pois entinen rakennusvirasto (Kasarminkatu 21), kaupunkisuunnitteluvirasto (Kansakoulunkatu 3) ja rakennusvalvontavirasto (Siltasaarenkatu 13).
Kaupunki on edelle esitettyjen muutosten yhteydessä myynyt keskustaalueelta seuraavat aiemmin kaupungin käytössä olevat kiinteistöt: Pohjoisesplanadi 5, Kansakoulunkatu 3, Kasarminkatu 21 ja Siltasaarenkatu 13. Lisäksi Kluuvin virastotalon Kortteli 32:n osalta myyntiä valmistellaan Unioninkatu 19:n rakennuksen osalta.
Toimistokäytössä on edelleen ydinkeskusta-alueella kaupungin toimistokäytössä olevia tiloja Elefanttikorttelissa n. 1 000 m²,
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Leijonakorttelissa n. 14 500 m², Sarvikuonokorttelissa 3 500 m² ja Kluuvin virastotalossa n. 1 100 m². Tiloissa toimivat kaupungintalo, puolueiden valtuustosalit, tarkastusvirasto ja eri kortteleiden yläkerroksissa
kaupungin kanslian toimintoja sekä kaupunginmuseo. Toimistotilojen
osalta kansliassa tehdään tilojen osalta tarkastelua niiden soveltuvuudesta kanslian tarpeisiin muuttuvassa toimitilaympäristössä yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan kanssa.
Helsingin Leijona Oy hallinnoi eri yrityksille vuokrattavia tiloja keskustakortteleissa n. 13 600 m².
Kun kaupungin toiminnat tarvitsevat uusia tiloja tai muutoksia tiloihin,
selvitetään myös markkinoilla olevien tyhjien tilojen hyödyntämisen
mahdollisuus. Muiden kuin toimistotilojen osalta, kaupungin palvelutilojen sijainnilla on yleensä toiminnan kannalta erittäin suuri merkitys. Palvelutiloihin kohdistuu usein myös sellaisia toiminnallisia tarpeita esimerkiksi saattoliikenteeseen tai pihoihin liittyen, jotka usein rajoittavat
markkinoilla olevien tyhjien tilojen käyttöä.
Helsingin kaupunki on kaupungintalon, kaupungin kanslian ja tarkastusvirastoa lukuun ottamatta siirtänyt omia toimintojaan ydinkeskustasta pois ja vapauttanut arvokasta tilaa mm. yritystoiminnalle ja Helsingin Leijona Oy:n kautta kaupunkilaisten käyttöön mm. ravintoloiden ja
muiden ko. tiloihin sijoittuvien yritysten kautta.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Jouko Snellman, yksikön päällikkö: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Helsingissä tyhjillään olevien toimistotilojen nykyistä parempi hyödyntäminen

Helsingissä on tyhjillään olevia toimistotiloja, jotka eivät sijaitse kalleimmalla alueella keskustassa.
Nämä tyhjät toimistotilat tulisi arvioida, voidaanko nämä ottaa erinäisten Helsingin kaupunkien toimintojen ja virastojen käyttöön, jotka nyt sijaitsevat keskustassa, ja tämä vapauttaisi arvokkainta keskustan tilaa yrityksille ja asunnoille/asukkaille.

Helsingissä 03.03.2021
Nygård-Peltola Mia
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Sinikka Vepsän ja 7 muun talousarvioaloite erillismäärärahan varaamisesta kotihoidon asiakkaiden koronapandemian jälkeiseen tukipakettiin
HEL 2021-002896 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että varataan erillismääräraha vanhusten kotihoidon asiakkaiden koronapandemian jälkeiseen toimintakyvyn palauttamiseen tähtäävään tukipakettiin.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että erillisen määrärahan kohdentaminen aloitteessa esitettyihin palveluihin ja asiakasryhmälle ei ole tarpeen. Kotihoidon palvelu
määräytyy asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaan. Koronaepidemian aikana kotihoidon palvelu on toiminut pääosin normaalin kaltaisesti, mutta palvelujen laatuun epidemialla on ollut vaikutuksia. Etäpalveluja on epidemian aikana laajennettu. Sosiaali- ja terveystoimialalla
koronan jälkeiseen aikaan varaudutaan palvelujen ja käytänteiden uudistamisella sekä kansalaisten ja asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisellä.
Kaupunkistrategiassa 2021−2025 linjatusta erillisestä koronapalautumisen kokonaisuudesta osoitetaan resursseja hoito- ja palveluvelan korjaamiseksi. Strategian mukaisesti kotihoidon laatua ja monipuolisuutta
kehitetään.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 217
HEL 2021-002896 T 00 00 03
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Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Sinikka Vepsän ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta
seuraavan lausunnon:
”Talousarvioaloitteessa todetaan, että yksin asuvat kotihoidon asiakkaat ovat yksi koronapandemiasta eniten kärsineitä ryhmiä Helsingissä.
Liikkumattomuus on johtanut lihaskunnon rappeutumiseen ja fyysinen
kunto on laskenut sekä yksinäisyys on lisännyt masennusta ja edistänyt muistisairauksien puhkeamista ja etenemistä. Aloitteessa esitetään,
että Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon budjetissa on varauduttava
erillisellä määrärahakokonaisuudella koronapandemian jälkeiseen kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn palauttamiseen tähtäävään tukipakettiin.
Pandemian vaikutukset kotihoidon asiakkaiden palveluihin
Talousarvioehdotuksessa ehdotetaan, että kotihoidon asukkaiden koronapandemian jälkihoitoon varaudutaan sosiaali- ja terveystoimialan
budjetissa erillisellä määrärahakokonaisuudella, jossa ylimääräistä
määrärahaa kohdennetaan useisiin palveluihin.
Kotihoidon palvelu määräytyy aina asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaan. Kotihoidon palvelu on toiminut pääosin normaalin kaltaisesti koronapandemian aikana, tilapäisiä, paikallisia ja lyhytkestoisia
palvelun supistuksia lukuun ottamatta. Palvelukeskusten ja päivätoiminnan sulkemiset, keväällä 2020 tapahtunut fysioterapeuttien käyntien
peruuttaminen sekä vapaaehtoisten käyntien loppuminen pandemian
aikana ovat vaikuttaneet kotihoidon asiakkaiden palvelun laatuun. Terapiakäynnit on toteutettu tavanomaiseen tapaan syksystä 2020 alkaen. Ryhmätoiminta on ollut tauolla. Myös kotihoidon etäpalveluja on
laajennettu. Lyhytaikaishoitopaikat toimivat noin puolella normaaliolojen
volyymista. Asiakaskohtaisissa kriisitilanteissa kriisipaikat ovat olleet
käytössä koko pandemian ajan.
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei puolla erillisen määrärahan kohdentamista talousarviossa esitettyihin palveluihin tai asiakasryhmälle. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että koronan jälkeiseen aikaan varaudutaan tarpeen mukaan palvelujen ja käytänteiden uudistamisella sekä
kansalaisten ja asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisellä.
Sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa tarvittavia kohdennuksia eri palveluissa ja asiakasryhmissä. Kohdennuksissa huomioidaan myös kotihoidon eri asiakasryhmien tarpeet. Palveluvelan purkaminen on jo käynnissä, ja se etenee sitä mukaa, kun palataan normaalitilanteeseen.
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Kotihoidon asiakaskyselyn tuloksia
Kotihoidon asiakaskyselyn (10/2020) mukaan omaisten apu oli hieman
vähentynyt, vastaajien yksinäisyyden kokemus oli hieman kasvanut,
mutta turvattomuuden tunne oli pysynyt edellisten kyselyjen tasolla.
Myös tyytyväisyys nykyiseen elämäntilanteeseen oli edellisen kyselyn
tasolla. Kyselyn vastaajat olivat hieman enemmän tehneet liikkumisen
harjoitteita edellisiin kyselyihin verrattuna. Kyselyn yleisarvosana oli
kouluarvosanoin 8,2, mikä on edellisen kyselyn tasolla. Kyselyyn vastasi noin kolmannes (N=2153) säännöllisen kotihoidon asiakkaista.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Koronapandemia on aiheuttanut yksilöllisesti erilaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Pandemian aiheuttamista vaikutuksista osa on helpommin korjattavissa ja osa on pitkäkestoisia. Lisäksi vaikutukset ovat
yksilöllisiä.”
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
seija.meripaasi(a)hel.fi
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660
soili.partanen(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Erillismäärärahan varaaminen kotihoidon asiakkaiden koronapandemian jälkeiseen tukipakettiin

Erillismäärärahan varaaminen vanhusten kotihoidon asiakkaiden koronapandemian jälkeiseen toimintakyvyn palauttamiseen tähtäävään tukipakettiin
Yksin asuvat kotihoidon asiakkaat ovat yksi koronapandemiasta eniten kärsineitä ryhmiä Helsingissä.
Monien toimintakyky on laskenut eristyksen myötä huomattavasti niin fyysisesti kuin psyykkisesti.
Liikkumattomuus on johtanut lihaskunnon rappeutumiseen ja fyysinen kunto on laskenut. Yksinäisyys
on lisännyt masennusta ja edistänyt muistisairauksien puhkeamista ja etenemistä.
Kotihoidon asukkaiden koronapandemian jälkihoitoon on Helsingin sosiaali- ja terveyshuollon budjetissa varauduttava erillisellä määrärahakokonaisuudella. Esitämme, että määrärahan käyttö valmistellaan toimialalla niin, että se vastaa mahdollisimman täsmällisesti pandemian seurauksien hoitoon.
Esitys tuodaan osana 2021 budjettiesitystä kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Samalla 2020 osalta
varaudutaan budjetinylityksiin.
Tukipaketin tulisi sisältää esimerkiksi :
- lisäpaikkoja arviointi- ja kuntoutusyksiköihin
- päivätoimintaa aiempaa matalammalla kynnyksellä
- lisää päivätoimintapaikkoja
- lisää lyhytaikaisia lähihoitopaikkoja ja osavuorokautisia hoitopaikkoja omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi
- lisää seniorikeskusten ja palvelutalojen toimintaa, joka on suunnattu kotona asuville ikäihmisille
- kuljetus- ja matkapalveluiden käyttöoikeus matalammalla kynnyksellä, koska monen ikäihmisen toimintakyky on alentunut huomattavasti eivätkä asiakkaat pysty enää liikkumaan julkisen liikenteen
avulla
- kodinomaisten, pienten ryhmäkotien lisäämistä vastaamaan kasvanutta tarvetta
Helsingissä 3.3.2021
Sinikka Vepsä, kaupunginvaltuutettu (sd.), Helsinki
Pilvi Torsti, kaupunginvaltuutettu (sd.), Helsinki

Helsingissä 03.03.2021
Vepsä Sinikka
Jäsen
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 7 allekirjoitusta)

Asko-Seljavaara Sirpa

Arajärvi Pentti

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Strandén Juhani

Laisaari Johanna

Torsti Pilvi

Wallgren Thomas

Aro Katju
.
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Valtuutettu Otto Meren talousarvioaloite Helsingin kaupungin hissiavustuksista luopumisesta
HEL 2021-002897 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään hissiavustuksista luopumista.
Aloitteeseen on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto, jonka
mukaan hissiavustuksen säilyttämiseksi olisi perusteluita. Kaupunkistrategian mukaisen menokasvun vastuuperiaatteen saavuttaminen
edellyttää käyttötalousmenojen yhteensovitusta, jonka yhteydessä kaupungin maksamista hissiavustuksista luovutaan.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 486
HEL 2021-002897 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin kaupungin hissiavustus
Kaupungin hissiavustus on myönnetty vuodesta 2000 alkaen jälkiasennushissin rakentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon hankkeille, jotka ovat saaneet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hissiavustuspäätöksen. Hissiavustuksen määrä on
10 prosenttia hyväksytyistä jälkiasennushissin rakentamisesta aiheutuvista välttämättömistä hankintakustannuksista. Hissiavustus
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myönnetään ennen hankkeeseen ryhtymistä ja maksetaan hankkeen
valmistuttua, kun lopullisista hankintakustannuksista on annettu erillinen selvitys.
Kaupungin hissiavustuksen tarkoituksena on kannustaa taloyhtiöitä jälkiasennushissien rakentamiseen. Tavoitteena on parantaa asuntokannan laatua, poistaa esteettömyyttä ja edistää taloyhtiöiden asukkaiden
kotona asumista mahdollisimman pitkään mahdollistamalla lapsiperheiden, ikäihmisten sekä liikkumis- ja toimintaesteisten pääsyn kerrostalojen asuntoihin ja niissä oleviin yleisiin tiloihin
Helsinkiin on vuosina 2000-2020 rakennettu yhteensä 1 080 jälkiasennushissiä 479 asuinkerrostaloon. Helsingin kaupungin hissiavustuksia
on myönnetty yhteensä 1014 jälkiasennushissille. Vuosina 2015-2020
avustettiin 323 jälkiasennushissin rakentamista yhteensä 7 600 400 eurolla. Eniten valmistui hissejä vuosina 2017 (75 kpl) ja 2018 (74 kpl).
Vuodesta 2019 alkaen hissejä on valmistunut vähemmän ja vuosittaiset
avustuskustannukset ovat samalla pienentyneet. Vuosina 2015-2020
keskimääräinen yhden hissin 10 prosentin avustus oli 23 500 euroa.
Vuoden 2021 talousarviossa hissiavustukselle on varattu 800 000 euroa. Vuonna 2021 on 31.8.2021 mennessä valmistunut viisi jälkiasennushissiä, joiden rakentamista on avustettu yhteensä 151 700 eurolla.
Rakenteilla on 25 jälkiasennushissiä, joiden hissiavustus on yhteensä
828 700 euroa. Nämä tulevat maksuun vuosien 2021 ja 2022 aikana,
kun hankkeet valmistuvat.
Hissiavustuksen kohdentaminen kaupunkiuudistusalueille ja kalleusalueelle 4
Kaupunginhallitus päätti 21.6.2021 kumota kaupunginhallituksen tekemän pysyväispäätöksen 23.10.2000 (kaupungin hissiavustuksen jakoperusteet ja myöntämismenettely, Khs 2000-2456). Samalla kaupunginhallitus päätti uusista kaupungin hissiavustuksen myöntämisperusteista ja –menettelystä.
Muutoksena aiempaan päätökseen on hissiavustusten kohdentaminen
ensisijaisesti kaupunkiuudistusalueille ja kalleusalueelle 4. Asumisen ja
siihen liittyvän maankäytön ohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020) ohjelmakaudella kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki,
Malmi ja Mellunkylä, joista Mellunkylä sijaitsee kalleusalueella 4 ja Malminkartano-Kannelmäki ja Malmi kalleusalueella 3. Muille alueille hissiavustusta myönnetään erikseen määrättyinä ajankohtina, mikäli vuotuista avustusmäärärahaa on jäljellä sen jälkeen, kun kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 avustukset on myönnetty.
Helsingissä on hissittömiä porrashuoneita noin 8 800, joista lähes puolet, noin 4 200, sijaitsee kalleusalueella 4. Hissittömät taloyhtiöt ovat
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sen ikäisiä, että niissä on samanaikaisesti muitakin korjaustarpeita, joiden myötä korjauskustannukset kohoavat yli asukkaiden maksukyvyn.
Hissiavustuksen kohdentamisella voidaan tukea alueiden kehitystä ja
edistää jälkiasennushissien rakentamishankkeiden käynnistymistä.
Hissit ja ikääntyneiden esteetön asuminen
Ikääntyneiden väestöosuuden ennustetaan Helsingissä nousevan nykyisestä noin 17 prosentista yli 21 prosenttiin vuoden 2049 loppuun
mennessä. Ennusteen mukaan Helsingissä asuisi tuolloin noin 177 000
ikääntynyttä, 67 000 enemmän kuin nyt.
Tulevaisuudessa hissittömissä asuinkerrostaloissa asuvien ikääntyneiden määrä kasvaa. Helsingin väestöennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneiden ja hissittömissä kerrostaloissa asuvien nykyinen 21 500
määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä 5 000 ikääntyneellä. Tästä kasvusta yli 70 prosenttia on 75-84-vuotiaiden suurta ikäluokkaa, joiden
määrä tulee kasvamaan eniten.
Väestön ikääntymisen lisäksi ikääntyneiden hissitarvetta kasvattaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen meneillään oleva muutos,
jossa vanhusikäryhmien laitoshoitoa vähennetään ja ikääntyneiden kotona asumista tuetaan. Suurimmalle osalle ikääntyneistä omassa kodissa asuminen on myös oman toiveen mukaista. Tulevaisuudessa on
tarvetta kaikille mahdollisille keinoille, jotka edistävät kotona asumista
inhimillisesti, turvallisesti ja mahdollisimman pitkään.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vuonna 2014 teettämän selvityksen (Global Research & Data Services 6.2.2014) mukaan
hissi lisää ikääntyneen asumisaikaa omassa kodissaan keskimäärin
7,8 vuotta. Ikääntyneen ympärivuorokautiseen palveluun, tehostettu
palveluasuminen tai laitoshoito, verrattuna rahaa säästyy näiden vajaan kahdeksan kotona asumisvuoden aikana yhden ikääntyneen
osalta yhteensä 324 769 euroa, joka on yhteiskunnallisesti merkittävä
summa.
Jälkiasennushissin hyödyt
Asuinkerrostalojen suurimmat haasteet esteettömyyden kannalta liittyvät hissin puuttumiseen. Jälkiasennushissin myötä saadaan esteetöntä, turvallista ja toimivaa asumista. Erityisesti ikääntyneiden osalta
esteettömämpi asuminen jälkiasennushissien myötä on osoittautunut
tehokkaaksi toimenpiteeksi, mahdollistaen monen ikääntyneen asumisen kotonaan pidempään, mikä tuo yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä.
Ikääntyneiden lisäksi mm. liikkumis- ja toimintaesteiset voivat hissin ja
esteettömän asunnon ansiosta asua tavallisissa asuinkerrostaloissa
inhimillisesti ja turvallisesti.
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Jälkiasennushisseistä on myös selvää hyötyä ihmisten yleisen hyvinvoinnin kasvaessa. Hissit parantavat asumismukavuutta ja niistä hyötyvät muutkin kuin ikääntyvät. Lapsiperheen arkea helpottaa huomattavasti, kun lapset varusteineen ja vaunuineen kulkevat hissillä. Hissi
myös lisää turvallisuutta vähentämällä merkittävästi portaissa tapahtuvia tapaturmia. Hissillisten asuintalojen lisääntyminen alueella vaikuttaa
positiivisesti alueelliseen kehittymiseen. Alueen asukkaiden asumispolku turvataan huomattavasti paremmin, kun alueella on tarjolla
enemmän hissillisiä asuintaloja.
Kaupungin hissiavustuksen merkitys hankkeeseen ryhtymiselle
ARAn myöntämä valtion hissiavustus on 45 prosenttia hankkeen kustannuksista. Valtio pienensi vuonna 2017 avustustaan 5 prosenttia ja
päätti varsinaisen hissiprojektinsa, vaikka avustusta toki vielä myönnetään. Tämä muutos on vähentänyt viime vuosina hissien rakentamista
kautta maan. Kaupungin hissiprojektin hissiasiamiehen kokemus taloyhtiöiden kanssa käydyn vuorovaikutuksen perusteella on, että kaupungin 10 prosentin avustuksella on merkittävä vaikutus siihen, aloittavatko
taloyhtiöt hissihankkeitaan.
Jälkiasennushissin rakentaminen on taloyhtiölle kertaluonteisesti suuri
investointi. Asunto-osakeyhtiölain mukaan jälkiasennushissin rakentaminen edellyttää, että sitä koskeva ehdotus saa hankintapäätöksen teossa yli puolet annetuista äänistä. Mikäli hissiä tarvitsevat osakkaat
jäävät hankintapäätöshetkellä vähemmistöön, voi jälkiasennushissin
rakentaminen jäädä toteutumatta ja hissiä tarvitsevien kotona asuminen voi vaarantua.
Jälkiasennushissin rakentamiseen saatavat avustukset vähentävät taloyhtiön osakkaiden maksettavaksi jäävää osuutta hissin investointikustannuksista, millä arvioidaan olevan ratkaiseva merkitys taloyhtiöiden
investointihalukkuuteen.
Jälkiasennushissin vaikutus asuntojen arvoon
Rakentamismääräysten mukaan kaikki uudet kolmikerroksiset ja sitä
korkeammat asuinkerrostalot on varustettava hissillä. Jälkiasennushissin rakentaminen kolmikerroksiseen tai korkeampaan asuintaloon vastaa tämän päivän vaatimuksia. Hissi parantaa asumisen laatua ja
asuinrakennusten toiminnallisuutta. Hissi vaikuttaa asunnon haluttavuuteen, sillä erityisesti lapsiperheet ja ikääntyneet edellyttävät, että
talossa on hissi.
Jälkiasennushissin vaikutusta asuntojen arvonnousuun on tutkittu
Aalto-yliopistossa hyväksytyssä pro gradu –tutkielmassa (Esa Immonen, Lift Installation and Housing Prices, 2020). Tutkimuksen mukaan
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jälkiasennushissi nostaa asunnon arvoa Suomessa keskimäärin kaksi
prosenttia. Tulokset osoittavat, että arvonnousu kasvaa kerroksittain
neljänteen kerrokseen saakka. Tutkimuksen aineistona käytettiin Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilastoimia asuntokauppoja vuosilta
2000-2018. Tutkimuksen mukaan asunnon arvonnousu ei todennäköisesti ylitä hissin asentamisesta hissiavustuksen jälkeen asukkaalle
maksettavaksi jääviä kustannuksia, joten jälkiasennushissiä ei kannata
asentaa vain arvonnousun takia.
Jälkiasennushissin vaikutus asukkaiden liikuntaan
Kaupungin liikkumisohjelman tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo ja houkutteleva arjen valinta. Kun talossa
on hissi, voi asukas valita, milloin hän käyttää portaita ja milloin hissiä
esimerkiksi kauppakassien tai lastenrattaiden kuljettamiseen. Hissi voi
lisätä iäkkäiden liikuntaa, koska hissillä pääsee ulkoilmaan. Iäkkäiden
ulkona liikkumisen tarve säilyy silloinkin, kun terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen supistaa päivittäistä elinpiiriä.
Kaupungin hissiavustusta tarvitaan
Helsingin kaupunki on halunnut edistää jälkiasennushissien rakentamista tarjoamalla kaupungin 10 prosentin avustusta jälkiasennushissien rakentamiseksi.
Kaupungin omalle hissiavustukselle on edelleen tarvetta. Jälkiasennushissin rakentaminen ja esteettömyyden lisääminen asuinkerrostaloissa
mahdollistaa monen ikääntyneen ihmisen asumisen kotonaan pidempään. Ikääntyneiden tarve asuntoon hissillisessä kerrostalossa kasvaa
lähitulevaisuudessa väestön ikääntymisen ja ikääntyneiden laitoshoidon vähentämisen seurauksena. Suurimmalle osalle ikääntyneistä
omassa kodissa asuminen on myös oman toiveen mukaista.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Helsingin kaupungin hissiavustuksista luovuttava

Helsingin kaupunki tukee vuosittain yli miljoonalla eurolla hissien rakentamista. Hissin rakentaminen
nostaa asuntojen arvoa, minkä takia hissiavustuksilla ohjataan veronmaksajien rahoja yksityisten
asuntojen omistajien hyödyksi. Lisäksi hissit vähentävät merkittävästi liikkumista, mikä on Helsingin
kaupungin liikkumisohjelman vastaista. Hissien rakentamiseen on mahdollista saada avustusta muilta
tahoilta. Näin ollen Helsingin kaupungin hissituki ei ole millään tavalla edes välttämätöntä. Näin ollen
me talousarvioaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki luopuu hissiavustuksista.

Helsingissä 03.03.2021
Meri Otto
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloite
ensihoitajien, lähihoitajien ja palomiesten palkkaohjelmasta
HEL 2021-002898 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että ensihoitajien, lähihoitajien ja palomiesten palkkauksen kohentamiseen varataan tulevaan talousarvioon
3 miljoonan euron lisämääräraha.
Asiaan on saatu pelastuslautakunnan lausunto. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallituksen päättämän pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehityssuunnitelmalla on vuodesta 2019 alkaen vastattu järjestelmällisesti ja
suunnitelmallisesti tähän haasteeseen, ja suunnitelmaa varten varattuja
erillismäärärahoja on käytetty muun muassa palomiesten ja lähihoitajien palkkojen korottamiseen.
Palkkakehityssuunnitelman määrärahat on varattu keskitetysti kaupunginhallituksen käytettäviksi ja siirretty toimialojen käyttöön kaupunginvaltuuston vuosittain tekemien kohdennuspäätösten mukaisesti. Palkkakehitysohjelman jatkaminen sisältyy kuluvan valtuustokauden kaupunkistrategiaan.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Pelastuslautakunta 22.09.2021 § 44
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HEL 2021-002898 T 00 00 03

Lausunto
Pelastuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Pelastuslautakunta kannattaa tehtyä aloitetta, jonka mukaan Helsingin
palomiesten palkkaus korjataan muiden Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustason ensihoitotehtävissä olevien palomiesten palkkausta
vastaavalle tasolle.
Helsingin pelastuslaitoksessa palomiesten vertailukelpoinen tehtäväpalkka kuukaudessa on keskimäärin noin 135 euroa alempi ja kokonaispalkka noin 210 euroa alempi kuin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksessa. Vertailukelpoinen tarkoittaa palkkaa, joka maksetaan perustason ensihoitotehtävässä säännöllisesti toimivalle palomiehelle.
Palomiesten palkkauksen korjaaminen sisältyy pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotukseen lautakunnan muutetun esityksen jälkeen.
Palkan korjaaminen ei vaikuta pelastuslaitoksen suoritemääriin, mutta
parantaa henkilöstön saatavuutta. Mahdollisen korotuksen kustannusvaikutus on noin 1,35 miljoonaa euroa.
Pelastuslautakunta pitää lisäksi tärkeänä, että kaikkien pelastuslaitoksen ensihoitotehtävissä työskentelevien henkilöiden palkkaus on tehtävien vaativuutta ja kuormittavuutta vastaava ja muiden Uudenmaan pelastuslaitosten vastaavien tehtävien palkkauksen kanssa kilpailukykyinen. Ensihoitajien ja lähihoitajien saatavuudessa ei ole havaittu vastaavaa akuuttia saatavuushaastetta mitä palomiehillä, jolloin välitöntä palkan korjaustarvetta ei ko. henkilöstöryhmille ole muodostunut.
Käsittely
22.09.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappale neljä muutetaan vastaamaan talousarvioesitystä: " Palomiesten palkkauksen korjaaminen
sisältyy pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotukseen lautakunnan muutetun esityksen jälkeen."
Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleen viisi loppuun
lisätään: "Ensihoitajien ja lähihoitajien saatavuudessa ei ole havaittu
vastaavaa akuuttia saatavuushaastetta mitä palomiehillä, jolloin välitöntä palkan korjaustarvetta ei ko. henkilöstöryhmille ole muodostunut."
Pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
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pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Talousarvioaloite ensihoitajien, lähihoitajien ja palomiesten palkkauksen kohentamiseksi

Ensihoitajat, lähihoitajat ja palomiehet tekevät kaikki äärimmäisen tärkeätä, vaativaa ja kuormittavaa
työtä, jonka palkka ei kuitenkaan ole työn vaativuuden tasolla.
Me tämän talousarvioaloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että ensihoitajien, lähihoitajien ja palomiesten palkkauksen kohentamiseen varataan tulevaan talousarvioon 3 miljoonan euron lisämääräraha.

Helsingissä 03.03.2021
Korkkula Vesa
Jäsen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 11 allekirjoitusta)

Koivulaakso Dan

Kivelä Mai

Said Ahmed Suldaan

Nuorteva Johanna

Hussein Abdirahim Husu

Haglund Mia

Arhinmäki Paavo

Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas

Malin Petra

Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Mika Ebelingin ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloite kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamisesta 1–3-vuotiaisiin
lapsiin ja Helsinki-lisän määrän nostamisesta
HEL 2021-002899 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että kotihoidon tuen Helsinki-lisä laajennetaan koskemaan myös 1–3 -vuotiaita lapsia vuoden 2022 alusta
alkaen, ja että kotihoidon tuen Helsinki-lisää maksetaan 1.1.2022 alkaen 270 euroa/kk.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen sisältyi kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon. Päätöksellä haluttiin tukea valtuustokauden 2017–2021 kaupunkistrategiaan sisältynyttä tavoitetta
varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta.
Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen sisältyy Helsingin
kaupunkistrategiaan myös vuosina 2021–2025. Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee tehokkaasti segregaatiota ja tasaa sosioekonomisia
eroja lasten välillä.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 323
HEL 2021-002899 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta valtuutettu Mika Ebelingin ja kahden muun allekirjoittaneen
talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamisesta 1–
3-vuotiaisiin sekä Helsinki-lisän määrän nostamisesta 270 euroon vuoden 2022 alusta alkaen seuraavan lausunnon:
On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilanteensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai varhaiskasvatuspalveluiden käyttäminen.
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.11.2018 vuoden 2019 talousarviosta, joka sisälsi kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistamisen yli 2-vuotiailta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksellä 18.12.2018 kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistettiin yli 2-vuotiailta 1.5.2019 alkaen.
Päätöksellä haluttiin vahvistaa Helsingin kaupungin strategian mukaista
toimintaa ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista.
Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021
talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta
päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukaisesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuottavuustoimista.
Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja hoitolisä),
minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsinkilisä). Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja Kela hoitaa
sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen kunnan kanssa
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä
kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti.
Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitoraha ja hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy kotihoidon
tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta. Kotihoidon
tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.
Kotihoidon tukea saavia 1–3-vuotiaita lapsia ennustetaan Helsingissä
olevan keskimäärin vuoden 2022 aikana noin 4 630. Alle 1-vuotiaita kotihoidon tukea saavia lapsia arvioidaan olevan keskimäärin 960 vuonna
2022. Aloitteessa esitetty 270 euron suuruinen Helsinki-lisä kaikille Helsinki-lisän saajille on 6 euroa enemmän kuin tämän hetkinen Helsinkilisä alle 1-vuotiaista lapsista. Esitetyn 270 euron suuruisen Helsinkilisän maksaminen sekä alle 1-vuotiaista että 1–3-vuotiaista lapsista
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vuonna 2022 lisäisi kustannuksia yhteensä noin 15,1 milj. euroa vuodessa.
Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen
Helsinki-lisän maksamiseen 1–3-vuotiaille eikä Helsinki-lisän määrän
nostamiseen vuoden 2022 alusta alkaen.
Käsittely
21.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Pia Kopra: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 4 loppuun:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän
palauttamista 1-3-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat
vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."
Pia Kopran vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin:
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan olisi pitänyt esittää kotihoidon tuen
Helsinki-lisän laajentamista 1–3-vuotiaisiin lapsiin.
Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3-vuotiailta lapsilta ei tuota säästöjä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde,
tuki on tarpeen palauttaa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla
alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, etenkin
lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista.
Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kannalta. Yleensä
koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita arvioimaan
lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lapsensa hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden valinnan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeissa varhaiskasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin kotihoidossa.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
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helsinki.kirjaamo@hel.fi

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655
ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641
riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942
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nina.auvinen(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3 -vuotiaille

Vanhempien ja lasten välinen suhde on lapsen kannalta perustavanlaatuinen. On tärkeää, että tämä
suhde muodostuu vahvaksi ja että yhteiskunta osoittaa arvostavansa sitä. Yleensä koti on pienelle
lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita arvioimaan lapsensa tarpeita. Siksi perheiden tulee
itse saada päättää lapsensa hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden valinnanmahdollisuutta. Ehdotamme, että Helsingin kaupunki laajentaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän
koskemaan myös 1-3 -vuotiaita lapsia vuoden 2022 alusta alkaen. Ehdotamme, että kotihoidon tuen
Helsinki-lisää maksetaan 1.1.2022 alkaen 270 euroa/kk.
Helsingissä 3.3.2021
Mika Ebeling
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmä

Helsingissä 03.03.2021
Ebeling Mika
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kristillisdemokraattien ja Sinisten
valtuustoryhmä
(1 + 2 allekirjoitusta)
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.
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Valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloite teatteritoimintaan
soveltuvien kevyiden näyttämörakennelmien lisäämiseksi isoihin
puistoihin
HEL 2021-002900 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki tutkii mahdollisuuksia
varata talousarvioon määräraha kokeiluun kevytrakenteisten näyttämörakenteiden pystyttämiseen joihinkin isommista puistoista (Kaisaniemi,
Kaivopuisto, Tarja Halosen puisto, Sinebrychoffin puisto, Roihuvuoren
kirsikkapuisto) ja niiden vuokraamiseen esiintyjäryhmien ja jopa laitosteattereiden käyttöön.
Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoihin viitaten, että puistoja ja yleisiä
alueita suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon esitykset ja kokoontumiset mahdollistava infrastruktuuri ja suunnittelu.
Teatteritoiminta tarvitsee kuitenkin tuekseen koordinoivan tuotantorakenteen ja paljon muitakin fasiliteetteja kuin pelkän esiintymislavan. Ns.
katuteatteria (vertaa katusoittajat) voidaan toteuttaa aukioilla ja parkkipaikoilla tai puistojen nurmialueilla, mutta useimmat teatteritapahtumat
vaativat toteutuakseen vähintään pukeutumis- ja saniteettitilat esiintyjille, varaston mahdollisille lavastus- ja tarpeistoelementeille sekä sähköpisteen tapahtumasähköä varten. Lisäksi on koordinoitava esiintymislavojen käyttöajat niitä haluaville teattereille, sovittava käyttöön liittyvistä käytännön yksityiskohdista ja huolehdittava siitä, että alueella toimitaan sovitusti esim. siivouksen ja yleisöturvallisuuden suhteen.
Mikäli kaupunki haluaa panostaa myös pysyvien näyttämörakenteiden
pystyttämiseen ja ylläpitoon sekä niiden erilliseen vuokraamiseen esimerkiksi OmaStadi-hankkeena, kaupunkiympäristön toimialan lausunnon mukaan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelu on valmis etsimään niille sijoituspaikat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuus puolestaan on valmis antamaan asiantuntemustaan
näyttämörakenteiden sekä toiminnan edellyttämän koordinoinnin suhteen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja kaupunkiympäristölautakunta eivät
ole esittäneet talousarvioesityksissään erillistä lisämäärärahaa kevytrakenteisten näyttämörakenteiden pystyttämiseksi. Lautakunnat päättävät loppuvuodesta käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä
määrärahojen tarkemmasta kohdentamisesta.
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Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 484
HEL 2021-002900 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa teatteritoimintaa isoissa puistoissa ja tukee sen mahdollistamista puistorakentamisen keinoin. Sen
sijaan toimiala ei kannata ehdotusta teatteritoimintaan soveltuvien näyttämörakenteiden rakentamisesta puistoihin.
Teatteritoiminta tarvitsee esiintymislavan lisäksi useimmiten muitakin
fasiliteetteja kuten pukeutumis- ja saniteettitilat esiintyjille, varaston
mahdollisille lavastus- ja tarpeistoelementeille sekä sähköpisteen tapahtumasähköä varten.
Pääsääntöisesti nykyiset puistojen ja aukioiden tapahtuma-alueet on
toteutettu palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tapahtumia vähillä kiinteillä rakenteilla, jotka saattaisivat rajoittaa alueiden
käyttöä. Mahdolliset esiintymislavat ja -katokset tuodaan paikalle tapahtuman järjestäjän toimesta tapahtuman ajaksi. Mikäli kaupunki haluaa panostaa myös pysyvien näyttämörakenteiden pystyttämiseen ja
ylläpitoon sekä niiden erilliseen vuokraamiseen esim. OmaStadi-hankkeena, kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelu on valmis etsimään niille sijoituspaikat. Kulttuurin ja vapaaajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuus on valmis antamaan asiantuntemustaan näyttämörakenteiden sekä toiminnan edellyttämän koordinoinnin suhteen.
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Alppipuistossa on pieniä esityksiä mahdollistava kiinteä katettu esiintymislava. Siinä on ollut kesäisin pääsääntöisesti musiikkitoimintaa (konsertteja barokkimusiikista bluesiin). Maexmontaninpuistossa on esiintymislava ilman kattoa. Monessa muussakin puistossa on esiintymisiä
tukevia rakenteita kuten matalilla muureilla tuettuja tasoja.
Kevyet näyttämörakenteet eivät sisälly kaupunkiympäristön eivätkä
kulttuurin ja vapaa-ajan talousarvioehdotukseen. Myöskään puistoissa
tapahtuvan kesäteatterin koordinointi tai koordinoinnin organisointi ei
sisälly kulttuurin ja vapaa-ajan talousarvioehdotukseen.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 310 38586
tomas.palmgren(a)hel.fi
Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 310 70137
ulla.laurio(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 122
HEL 2021-002900 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata määrärahan varaamista
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviosta vuodelle 2022 kevytrakenteisten ja kokeiluluonteisten näyttämörakenteiden rakentamiseksi
isoihin puistoihin. Lautakunta kannattaa kuitenkin, että puistoja ja yleisiä alueita suunniteltaessa otettaisiin huomioon esitykset ja kokoontumiset mahdollistava infrastruktuuri ja suunnittelu.
Ehdotusta arvioitaessa on otettava huomioon, että teatteritoiminta tarvitsee tuekseen koordinoivan tuotantorakenteen ja paljon muitakin fasiliteetteja kuin pelkän esiintymislavan.
Ns. katuteatteria (vertaa katusoittajat) voidaan toteuttaa aukioilla ja
parkkipaikoilla tai puistojen nurmialueilla, mutta useimmat teatteritapahtumat vaativat toteutuakseen vähimmilläänkin pukeutumis- ja saniteettitilat esiintyjille, varaston mahdollisille lavastus- ja tarpeistoelementeille
sekä sähköpisteen tapahtumasähköä varten.
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Vaaditaan myös koordinoiva taho, joka jakaa esiintymislavojen käyttöajat niitä haluaville teattereille ja sopii käyttöön liittyvistä käytännön yksityiskohdista näiden kanssa sekä huolehtii siitä, että alueella toimitaan
sovitusti esim. siivouksen ja yleisöturvallisuuden suhteen. Kaupungilla
ei ole tällä hetkellä resurssia uuden tuotantorakenteen synnyttämiseen.
Pääsääntöisesti nykyiset puistojen ja aukioiden tapahtuma-alueet on
toteutettu palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tapahtumia vähillä kiinteillä rakenteilla, jotka saattaisivat rajoittaa alueiden
käyttöä. Mahdolliset esiintymislavat ja -katokset tuodaan paikalle tapahtuman järjestäjän toimesta tapahtuman ajaksi. Mikäli kaupunki haluaa panostaa myös pysyvien näyttämörakenteiden pystyttämiseen ja
ylläpitoon sekä niiden erilliseen vuokraamiseen esim. OmaStadi-hankkeena, kaupunkiympäristön toimialan lausunnon mukaan kaupunkitilaja maisemasuunnittelupalvelu on valmis etsimään niille sijoituspaikat.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuus puolestaan on valmis antamaan asiantuntemustaan näyttämörakenteiden
sekä toiminnan edellyttämän koordinoinnin suhteen.
Alppipuistossa on pieniä esityksiä mahdollistava kiinteä esiintymislava,
jossa on ollut viimeisten kymmenen vuoden ajan kesäisin pääsääntöisesti musiikkitoimintaa (konsertteja barokkimusiikista bluesiin) ja tapahtumat ovat olleet erittäin suosittuja. Alppipuiston tapahtumat on toteutettu kulttuuri- ja kirjastojaoston myöntämällä avustuksella siten, että
kaupunki on saattanut avustamansa toimijat yhteen ja toimijat ovat keskenään sopineet esiintymisajoista, teknisistä järjestelyistä ja niiden toteutuksesta (saniteettitilat, tapahtumasähkö ja vesi) sekä viestinnästä.
Tapahtumaluvat toimijat ovat hakeneet kaupunkiympäristön toimialalta.
Myös Maexmontaninpuistossa Oulunkylässä on esiintymislava, mutta
siellä ei ole tiettävästi järjestetty kaupungin kulttuuripalveluiden tukemaa toimintaa.
Puistoissa tapahtuvan kesäteatterin koordinointi tai koordinoinnin organisointi ei sisälly kulttuurin ja vapaa-ajan vuoden 2022 talousarvioehdotukseen eikä näyttämörakenteiden rakentaminen sisälly kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesitykseen.
Esittelijä

Lisätiedot
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kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 310 70137
ulla.laurio(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Teatteritoimintaan soveltuvia kevyitä näyttämörakennelmia isoihin puistoihin

Covid 19 on aiheuttanut helsinkiläisille esittävän taiteen ryhmille, laitosteattereille ja freelancereille
isoja ongelmia liiketoiminnan säilyttämisessä ja taiteilijoiden työllistämisessä. Ulkona toteutuvan kesäteatteritoiminnan perinteet ovat Helsingissäkin vahvat, joten senkin toiminnan soisi laajenevan nykyisestä myös Helsingin isoihin puistoihin. Corona-aikana etäisyydet ja ihmismäärät voitaisi näin järjestellä esitystoiminnan mahdollistaviksi.
Esitänkin, että kaupunki tutkii mahdollisuuden varata rahaa vuodelle 2022 kokeiluun kevytrakenteisten näyttämörakenteiden pystyttämiseen joihinkin isommista puistoista (Kaisaniemi, Kaivopuisto,
Kaup.teatterin läheinen Tarja Halosen puisto,Sinebrychoffin puisto, Roihuvuoren kirsikkapuisto) ja
niiden vuokraamiseen esiintyjäryhmien ja jopa laitosteattereiden käyttöön. Samalle alueelle voisi syntyä toimintaa myös väliaikatarjoilun ja tuolien vuokraamisen ympärille.

Helsingissä 03.03.2021
Karhuvaara Arja
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Mari Rantasen ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloite palomiesten palkkaohjelmasta
HEL 2021-002901 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin pelastuslaitokselle asetetaan palkkaohjelma, jonka tavoitteena on palomiesten palkkojen nostaminen lähikuntiin nähden kilpailukykyiselle tasolle.
Asiaan on saatu pelastuslautakunnan lausunto. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallituksen päättämän pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehityssuunnitelmalla on vuodesta 2019 alkaen vastattu järjestelmällisesti ja
suunnitelmallisesti tähän haasteeseen, ja suunnitelmaa varten varattuja
erillismäärärahoja on käytetty muun muassa palomiesten palkkojen korottamiseen.
Palkkakehityssuunnitelman määrärahat on varattu keskitetysti kaupunginhallituksen käytettäviksi ja siirretty toimialojen käyttöön kaupunginvaltuuston vuosittain tekemien kohdennuspäätösten mukaisesti. Palkkakehitysohjelman jatkaminen sisältyy kuluvan valtuustokauden kaupunkistrategiaan.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Pelastuslautakunta 22.09.2021 § 45
HEL 2021-002901 T 00 00 03
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Lausunto
Pelastuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Pelastuslautakunta kannattaa tehtyä aloitetta, jonka mukaan Helsingin
palomiesten palkkaus korjataan muiden Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustason ensihoitotehtävissä olevien palomiesten palkkausta
vastaavalle tasolle.
Helsingin pelastuslaitoksessa palomiesten vertailukelpoinen tehtäväpalkka kuukaudessa on keskimäärin noin 135 euroa alempi ja kokonaispalkka noin 210 euroa alempi kuin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksessa. Vertailukelpoinen tarkoittaa palkkaa, joka maksetaan perustason ensihoitotehtävässä säännöllisesti toimivalle palomiehelle.
Palomiesten palkkauksen korjaaminen sisältyy pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotukseen lautakunnan muutetun esityksen jälkeen.
Palkan korjaaminen ei vaikuta pelastuslaitoksen suoritemääriin, mutta
parantaa henkilöstön saatavuutta. Mahdollisen korotuksen kustannusvaikutus on noin 1,35 miljoonaa euroa.
Pelastuslautakunta pitää lisäksi tärkeänä, että kaikkien pelastuslaitoksen ensihoitotehtävissä työskentelevien henkilöiden palkkaus on tehtävien vaativuutta ja kuormittavuutta vastaava ja muiden Uudenmaan pelastuslaitosten vastaavien tehtävien palkkauksen kanssa kilpailukykyinen.
Käsittely
22.09.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappale neljä muutetaan vastaamaan talousarvioesitystä: " Palomiesten palkkauksen korjaaminen
sisältyy pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotukseen lautakunnan muutetun esityksen jälkeen."
Pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Palomiesten palkkaohjelma

Helsingin pelastuslaitoksella palomiesten palkkataso on jäänyt muiden pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten palkkatasosta jälkeen.
Helsingin pelastuslaitoksen palomiehet tekevät työtä sekä pelastus- että ensihoitotehtävissä ja Helsingin tehtävämäärät ovat maan suurimpia. Helsinkiä kohti suuntautuva väestöpaine ei helpota tilannetta jatkossakaan. Lisäksi Helsingissä pelastustoimen osaamisvaatimuksiin liittyy erityispiirteitä, joita
ei ole muualla maassa.
Palomiehistä käydään pääkaupunkiseudun kuntien kesken jatkuvaa kilpailua. Nähtävissä on myös
merkittävää siirtymää yksityiselle sektorille. Helsingin maksamien palkkojen tulee olla kilpailukykyisiä,
jotta pelastuslaitoksemme pysyy työntekijöille houkuttelevana. Maan korkeimmat asumiskustannukset
ja matalin palkkataso luo tilanteen, jossa Helsinki saattaa hävitä kilpailun hyvistä työntekijöistä.
Esitämme, että Helsinki asettaa pelastuslaitokselle palkkaohjelman, jolla palomiesten palkat saataisiin
lähikuntiin nähden kilpailukykyiselle tasolle.
Helsingissä 3.3.2021
Mari Rantanen

Helsingissä 03.03.2021
Rantanen Mari
Jäsen
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
(1 + 5 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Seija Muurisen ja 4 muun talousarvioaloite hoitohenkilöstön huomioimisesta korona-epidemian aikana tehdystä työstä
HEL 2021-002902 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki osoittaa arvostusta hoitohenkilöstölle ja varaa rahoitusta vuoden 2022 talousarvioon hoitohoitohenkilöstön huomioimiseksi korona-epidemian aikana
tehdystä työstä.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että hoitohenkilöstön huomioimiseen on varattu rahaa vuodelle
2022. Hoitohenkilöstöä huomioidaan esimerkiksi kertaluonteisella palkitsemisella. Vuonna 2021 hoitohenkilöstön palkkoja on korotettu
KVTES:n järjestelyerällä sekä palkkakehityssuunnitelmalla. Lisäksi
vuonna 2020 kohdennettiin ylimääräinen kertapalkkiomääräraha niiden
työyhteisöjen palkitsemiseen, joiden työhön pandemia vaikutti erityisen
paljon. Kaupunkistrategian 2021−2025 mukaisesti Helsinki jatkaa palkkakehitysohjelmaa, jonka kohdennukset ratkaistaan kunakin vuonna
erikseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 220
HEL 2021-002902 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Seija Muurisen ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
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”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki varaa rahoitusta vuoden
2022 talousarvioon hoitohenkilöstön huomioimiseksi korona-epidemian
aikana tehdystä työstä.
Sosiaali- ja terveystoimessa on vuonna 2021 palkittu myös hoitohenkilöstöä joustamisesta sekä hyvin tehdystä työstä covid-19-pandemian
aikana muun muassa kertapalkkioilla. Myös vuonna 2022 varataan rahat palkkojen lisäksi sijaistarpeen kattamiseen ja kertapalkitsemiseen.
Henkilöstön huomioiminen ja palkitseminen
Vuonna 2021 toteutetulla palkkakehityssuunnitelmalla sekä 1.4.2021
jaossa olleella KVTES:n järjestelyerällä pystyttiin korottamaan hoitohenkilöstöstä palkkoja esimerkiksi Helsingin sairaalassa, seniorikeskuksissa, vammaistyössä sekä lastensuojelussa ja lasten- ja vastaanottokodeissa.
Kaupunginvaltuusto myönsi sosiaali- ja terveystoimialalle lisäksi
vuonna 2020 erillismäärärahan (0,5 % palkkabudjetista), joka käytettiin
kertapalkkioina vuonna 2020 tehdystä joustavasta työstä. 0,5 prosenttiyksikön lisämäärärahalla palkittiin niitä ydintoiminnan työyhteisöjä ja
lähiesihenkilöitä, joiden työhön pandemiavuosi on vaikuttanut erityisen
paljon.
Kaikkiin hoitohenkilöstön palkkoihin sekä sijaistarpeiden kattamiseen
varataan palkkarahat vuoden 2022 budjettiin. Työhyvinvointisuunnitelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä työkykyjohtamisen tukeen varataan tarvittavat määrärahat talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti.
Kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varataan määräraha, joka on suuruudeltaan yksi (1) prosentti henkilöstön
vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Kertapalkkio on ryhmää tai yksilöä koskeva palkitsemisen keino, jota käytetään kertaluonteisten erinomaisten työsuoritusten tai tavoitteiden saavuttamisen palkitsemiseen.
Yhteenveto
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vuoden 2022 talousarvioehdotukseen on varattu rahaa henkilöstön huomioimiseen covid-19-pandemian aikana tehdystä työstä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Henkilöstön saatavuudessa on ollut viime vuosina suuria haasteita. Erityisesti lääkäreitä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia sekä
sosiaalityöntekijöitä on ollut haastava saada tarpeeseen nähden riittävästi. Hoitohenkilöstön palkkauksen kilpailukyvystä on tärkeää pitää
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huolta. On tarpeen jatkaa kaupungin palkkakehityssuunnitelmaa vähintään aikeisempien vuosien tasolla hoitohenkilöstön kilpailukykyisen palkan varmistamiseksi.
Henkilöstörakennetta kehitetään palkkaamalla lisää hoiva-avustajia, jolloin muu hoitohenkilöstö pystyy keskittymään omaa osaamistaan ja
koulutustaan vastaaviin tehtäviin."
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Sari Kuoppamäki, henkilöstö- ja kehittämispäällikkö, puhelin: 310 43471
sari.kuoppamaki(a)hel.fi
Annamari Rinne, työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 310 24044
annamari.rinne(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Hoitohenkilöstön huomioiminen korona-epidemian aikana tehdystä työstä

Hoitohenkilöstö on joutunut työskentelemään korona-epidemian aikana vaativissa työoloissa jo vuoden ajan.
Sairaanhoitajaliiton valtakunnallisen selvityksen mukaan hoitohenkilöstö on väsynyttä. Monet työntekijät ovat tehneet ylitöitä ja pitkiä työrupeamia, eikä lomista ole ollut varmuutta. Työturvallisuus on myös
ollut huolena.
Korona-epidemian vaikutukset eivät pääty epidemian sammuessakaan. Syntynyt hoitovelka ja sen
purkaminen tuo uusia haasteita työntekijöille.
Esitänkin, että Helsingin kaupunki osoittaa arvostusta hoitohenkilöstölle ja varaa rahoitusta vuoden
2022 talousarvioon hoitohoitohenkilöstön huomioimiseksi korona-epidemian aikana tehdystä työstä.

Helsingissä 03.03.2021
Muurinen Seija
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 4 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloite liikennekaupunkitoiminnan aktivoimiseksi joka puolelle kaupunkia
HEL 2021-002903 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon lisätään määräraha
liikenneopetusta antavan liikennepuiston (liikennekaupunki) perustamiseen itäiseen Helsinkiin.
Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, kasvatusja koulutuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon
viitaten, että lapset saavat päiväkodeissa ja kouluissa opetussuunnitelmien tavoitteidenmukaista liikennekasvatusta. Esi- ja alkuopetuksen
liikennekasvatuksessa painottuu lähiympäristöön tutustuminen ja turvallinen liikkuminen jalankulkijana. Osa liikennekasvatuksesta on toteutettu yhteistyössä Laakson kaupunginosassa sijaitsevan Lasten liikennekaupungin kanssa. Liikennekaupunki eroaa tavallisesta liikennepuistosta siten, että paikalla on henkilökuntaa, joka vastaa opetuksesta,
sen pedagogisesta sisällöstä ja integroimisesta opetussuunnitelmaan
ja sen tavoitteisiin.
Liikennekaupungin liikennekasvatustoimintaa järjestetään esiopetusryhmille ja 1.-3. luokkalaisille syksyisin ja keväisin. Liikennekaupungin
toteuttama liikennekasvatus käsittää kolme vierailua esi- ja perusopetuksen ryhmille siten, että lapsi osallistuu Liikennekaupungin liikennekasvatukseen kaksi kertaa esiopetuksen aikana ja kolmannen kerran
perusopetuksen aikana.
Itä-Helsinkiin sijoitettavan liikennekaupungin rakentaminen ei sisälly nykyiseen investointiohjelmaan eikä lautakuntien talousarvioehdotuksiin.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 489
HEL 2021-002903 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.10.2015. Ohjelma sisältää toimenpiteen, jonka mukaan ”laaditaan tarveselvitys toisen liikennekaupungin perustamisesta
Itä-Helsinkiin”. Tarveselvitys on valmistunut vuonna 2018 kulttuuri- ja
vapaa-ajan toimialaan kuuluvan nuorisopalvelujen laatimana. Selvityksen mukaan toiminnan kustannukset nykyisessä Laakson kaupunginosassa sijaitsevassa Lasten liikennekaupungissa olivat vuonna 2016
noin 220 000 euroa. Lisäksi liikennetoimintaa järjestetään kahdella
moottorihallilla ja kahdella mopohallilla.
Tarveselvityksessä on todettu, että kysyntää liikennekaupungin tarjoamalle toiminnalle on enemmän kuin nykyisen liikennekaupungin resursseilla on mahdollista tarjota. Tarveselvityksessä pidetään uuden liikennekaupungin perustamista Itä-Helsinkiin perusteltuna. Aluetta on kartoitettu vuoden 2018 selvityksessä kaupunkiympäristön toimialan alueellisen suunnittelun toimesta. Sopivimpia mahdollisia paikkoja kartoituksen mukaan ovat alueet Kivikon, Myllypuron, Vuosaaren ja Laajasalon
liikuntapuistojen yhteydessä tai Sarvaston aluepuiston yhteydessä.
Uusi liikennekaupunki tarvitsee riittävän ison ulkotilan käytännön harjoittelua varten sekä sisätilat luokkaopetusta ja välineiden huoltoa varten, varastotilat sekä sosiaalitilat henkilökunnalle. Nykyisen liikennekaupungin ulkotila on noin 2000 ja sisätila 156 neliömetriä. Sisätilojen
lisäksi on käytössä kaksi ulkovarastoa välineiden säilytykseen. Tämän
suuruinen tila olisi uudelle liikennekaupungille myös riittävä. Kaupunkiympäristön toimialan kartoituksessa on huomioitu yllä mainittu tilan
tarve.
Ylläpitokustannukset eli kaikki toimintaan tarvittavat resurssit, myös
henkilöstöresurssit, tulisi sisällyttää kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan
nuorisopalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan budjettiin. Loma-aikojen toimintoja lukuun ottamatta nuorisopalvelut tuottaa
kohdennettua palvelua kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, esikouluryhmille ja koululuokille. Nuorisopalvelujen toteuttaessa palvelua kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle olisi perusteltua, että toiminnan ylläpitokustannukset jaettaisiin toimialojen kesken. Vastaavia malleja,
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joissa nuorisopalvelut tuottaa palvelua kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja kustannuksia jyvitetään toimialojen kesken, on jo olemassa.
Kaupungin työntekijöiden lisäksi toiminnan toteuttamisessa voivat olla
mukana eri liikennealan järjestöt sekä vapaaehtoiset työntekijät. Uuden
liikennekaupungin vastuutahona tulisi olemaan nuorisopalvelut.
Liikennekaupungin rakentaminen toteutettaisiin kaupunkiympäristön
toimialan puisto- ja viheralueinvestointien määrärahasta. Nykyisten
määrärahojen puitteissa investointia ei ole mahdollista toteuttaa lähivuosina. Hanke ei sisälly vuoden 2022 talousarvioehdotukseen. Hanke
vaatisi toteutuakseen erillisen määrärahan investointiohjelmaan. Lisäksi liikennekaupunkitoiminnan ylläpitoon (henkilöstöresurssit ym.) pitäisi osoittaa rahoitus kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri: 31037054
jussi.yliseppala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 311
HEL 2021-002903 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta liikennekaupunkitoiminnan aktivoimiseksi liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia:
Suomi on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteita. Turvallisen ja itsenäisen liikenteessä liikkumisen lisääminen
edistää näitä tavoitteita. Myös Helsingin HNH2035-toimenpideohjelma
edistää kestävien kulkumuotojen käyttöä, jollaisiksi kävely, pyöräily ja
joukkoliikenne luetaan.
Lasten ja nuorten monipuolinen liikkuminen on tutkimusten mukaan vähentynyt ja esimerkiksi perusopetuksen oppilaista liikkuu suositusten
mukaan vain joka kolmannes. Kotien, päiväkotien ja koulujen antama
liikennekasvatus antaa lapsille valmiuksia liikkua turvallisesti omassa
lähiympäristössään kävellen ja pyöräillen. Tämä kannustaa lapsia
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lisäämään luontaista liikkumistaan ja tukee näin Helsingin kaupungin
liikkumisohjelman toimenpiteitä ja tavoitteita.
Lapsen taidot ja valmiudet liikkua turvallisesti liikenteessä kehittyvät vähitellen ja ne vaativat ohjausta ja harjoittelua. Päiväkodin ja koulun antama liikennekasvatus muodostaa tärkeän osan turvallisen liikennekäyttäytymisen muotoutumisessa kotien liikennekasvatuksen lisäksi.
Vaikka liikenneonnettomuudet ovat viimeisen kymmenenvuoden aikana
Helsingissä vähentyneetkin, Helsingissä tapahtuu edelleen vuosittain
onnettomuuksia, joissa toinen osapuoli on jalan tai polkupyörällä liikkuva lapsi ja toinen osapuoli useimmiten auto.
Helsingin kaupungin esiopetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota monipuoliseen ja riittävään liikkumiseen lasten hyvinvoinnin ja oppimisen
edellytyksenä. Lasten kanssa pohditaan heidän hyvää oloaan edistäviä
ja haittaavia tekijöitä. Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti lähiliikenteessä (Helsingin esiopetussuunnitelma 2016). Perusopetuksessa liikennekasvatus on osa itsestä huolehtimisen ja arjen taidot – laajaalaista osaamistavoitetta. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016).
Lapset saavat päiväkodeissa ja kouluissa opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaista liikennekasvatusta. Esi- ja alkuopetuksen liikennekasvatuksessa painottuu lähiympäristöön tutustuminen ja turvallinen liikkuminen jalankulkijana. Vähitellen sisällöt laajentuvat oppilaiden liikkumistottumusten muuttumisen mukana. Osa liikennekasvatuksesta on toteutettu yhteistyössä Lasten liikennekaupungin kanssa. Liikennekaupunki tarjoaa lapsille mahdollisuuden harjoitella turvallista liikenteessä
liikkumista sekä teoriassa että käytännössä. Liikennekaupunki eroaa
tavallisesta liikennepuistosta siten, että paikalla on henkilökuntaa, joka
vastaa opetuksesta, sen pedagogisesta sisällöstä ja integroimisesta
opetussuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin. Liikennekaupungin liikennekasvatus koostuu tärkeimmistä jalankulkijan ja pyöräilijän liikennesäännöistä ja turvallisesta liikkumisesta liikenteessä. Liikennekaupungin liikennekasvatustoimintaa järjestetään esiopetusryhmille ja 1.-3.-luokkalaisille syksyisin ja keväisin. Liikennekaupungin toteuttama liikennekasvatus käsittää kolme vierailua esi- ja perusopetuksen ryhmille siten,
että lapsi osallistuu Liikennekaupungin liikennekasvatukseen kaksi kertaa esiopetuksen aikana ja kolmannen kerran perusopetuksen aikana.
Koulujen loma-aikoina liikennekaupungissa järjestetään ohjattua toimintaa lapsille. Iltaisin ja viikonloppuisin liikennekaupunki on vapaasti
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lasten ja perheiden käytössä, jolloin liikennetaitoja voidaan harjoitella
itsenäisesti ja omin välinein.
Ennen korona-poikkeusoloja Lasten liikennekaupungin liikennekasvatustoimintaan on lukuvuoden aikana osallistunut noin 5000 esiopetusikäistä ja noin 4500 perusopetuksen oppilasta. Helsingissä yhden
lapsi-ikäluokan koko on noin 6000 lasta, eli noin 1000 esiopetusikäistä
lasta ei ole osallistunut tähän toimintaan. Suurimpana syynä tähän on
se, että ryhmille sopivia aikoja ei ole ollut riittävästi ja kaikki halukkaat
ryhmät eivät ole näin ollen päässet osallistumaan toimintaan. Perusopetuksen oppilaiden osallistumisesta ei voi tehdä samaa johtopäätöstä kolmannen liikennekaupunkivierailun ajoittuessa joko ensimmäiselle, toiselle tai kolmannelle vuosiluokalle.
Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa vuoden 2022
budjettiin määrärahan liikenneopetusta antavan liikennepuiston perustamiseen Itä-Helsinkiin. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että
toisen liikennekaupungin rakentaminen mahdollistaisi aiempaa paremmin sen, että mahdollisimman moni esi- ja perusopetusryhmä lapsi
pääsee harjoittelemaan liikenteessä liikkumiseen vaadittavia taitoja turvallisessa ympäristössä liikennekaupungissa ja saa tässä ympäristössä
vierailuiden aikana liikennekasvatusta. Tämä lisää lasten liikenneturvallisuutta. Liikennekaupungin toteuttaminen Itä-Helsinkiin tekisi liikennekaupungin tarjoamaan liikennekasvatukseen osallistumisen aiempaa
saavutettavammaksi Itä-Helsingin esi- ja perusopetusryhmille ja mahdollistaisi perheille liikennekaupungin hyödyntämisen omatoimisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Toimiakseen tarkoituksenmukaisesti liikennekaupunki tarvitsee itse puiston lisäksi myös henkilöstöresurssia laadukkaan liikenneopetuksen toteuttamiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.
Esittelijä

Lisätiedot

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900
tommi.tiittala(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 118
HEL 2021-002903 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan lasten liikennekasvatus on
tärkeä tehtävä, mutta esitetyn talousarvion puitteissa emme pysty perustamaan uutta liikennepuistoa.
Liikennekasvatusta lapsille ja nuorille on järjestetty nuorisoasiainkeskuksessa jo vuodesta 1957. Tuolloin aloitettiin ensimmäiset mopo- ja
moottoripyöräkurssit Haagan moottoriradalla. Ensimmäiset moottorihallit perustettiin 1960-luvun lopussa nuorten tarpeeseen korjata ja huoltaa omia liikennevälineitään. Tällä hetkellä nuorisopalveluiden alaisuudessa toimii kaksi mopohallia (Pukinmäki ja Rastis Vuosaaressa) ja
kaksi moottorihallia (Pitäjänmäki ja Tattarisuo).
Lasten liikennekaupungilla on myös pitkät perinteet. Liikennekaupunki
on perustettu nykyiselle paikalleen Laakson kaupunginosaan vuonna
1958, tarkoituksenaan jo tuolloin tarjota liikennekasvatusta lapsille ja
nuorille. Uudisrakennus valmistui samalle paikalle vuonna 2005. Lasten
liikennekaupungin toimintaa ylläpiti Helsingin poliisi vuoteen 1978,
jonka jälkeen se siirtyi nuorisoasiainkeskukselle. Liikennekasvatus kokonaisuudessaan sijoittuu kaupungin organisaatiossa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, nuorisopalveluihin.
Lasten liikennepuistoja on myös muualla Suomessa esimerkiksi Turussa, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja Raahessa. Helsingin
Lasten liikennekaupunki on kuitenkin ainoa liikennekaupunki, jonka toiminta on ympärivuotista ja pedagogista.
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188
tiina.horkko(a)hel.fi
Matti Saarto, koordinaattori, puhelin: 310 20881
matti.saarto(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Liikennekaupunkitoiminta aktivoitava liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka
puolelle kaupunkia

Esitän, että kaupunki varaa vuoden 2022 budjettiin määrärahan liikenneopetusta antavan liikennepuiston perustamiseen itäiseen Helsinkiin. Keskustassa olevan liikennepuiston lisäksi tarvitaan muitakin liikennesääntöjä ja pyöräilyn etikettiä opettavia harjoittelualueita, joissa opetusta ja ajoneuvojen
hankintaa voisi toteuttaa yhdessä poliisin ja autoilun muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Helsingissä 03.03.2021
Karhuvaara Arja
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite Sepänpuiston
kunnostamisesta.
HEL 2021-002904 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään Sepänpuiston kunnostamista ja samalla myös muiden Helsingin puistojen kunnostustarpeiden arvioimista.
Aloitteesta on saatu 7.9.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja
21.9.2021 kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksessä ei ole varauduttu talousarvioaloitteen mukaisesti Sepänpuiston kunnostamiseen. Kaupunkiympäristölautakunta kohdentaa määrärahat tarkemmin myöhemmin hyväksyttävän
käyttösuunnitelman yhteydessä.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 476
HEL 2021-002904 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Tehtaanpuistossa sijaitseva Leikkipuisto Sepän leikkipuistorakennus
uusitaan. Samalla suunnitellaan puistossa sijaitseva leikkipuiston alueen kunnostus. Rakennuksen ja leikkipuiston suunnittelu on käynnissä.
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Suunnittelutoimeksiantoon kuuluu myös Tehtaanpuiston Sepänkadun
reunan kuivatuksen ja kulunohjauksen parantaminen. Puistosuunnitelma on nähtävillä kaupunkilaisille syksyllä, jolloin siihen pääsee vaikuttamaan. Vuorovaikutuksen yhteydessä voi tuoda esille muidenkin
Tehtaanpuiston osien kehitysehdotuksia. Suunnittelun pohjaksi on
tehty puistohistoriallinen selvitys vuonna 2010, jossa on tarkasteltu
koko puiston kokonaisuutta, jotta sen kulttuurihistoriallinen arvo ja kokonaisuus säilyvät, vaikka puiston kunnostusta toteutetaan osa-alueittain. Puistossa sijaitsevan pelikentän pintamateriaali sekä kenttää liittyvät aidat ja muut rakenteet uusittiin vuonna 2017. Leikkipuistorakennuksen toteutus on tällä hetkellä ajoitettu vuodelle 2022. Alun perin
leikkipuisto Sepän kunnostus oli sovitettu rakennuksen peruskorjauksen aikatauluun, jolloin korjausvuosi olisi ollut 2023. Leikkipuiston pihan
ja leikkialueen kunnostus on nyt siirtynyt. Puistojen ja liikunta-alueiden
uudisrakentamisen ja peruskorjauksen investointien määrärahat pienenivät jo vuonna 2021. Samaa rahoitustasoa on esitetty vuodelle 2022.
Tämä tarkoittaa sitä, että useiden rakennettavaksi ajateltujen hankkeiden aikatauluja joudutaan siirtämään monella vuodelle eteenpäin.
Tehtaanpuiston muiden osien peruskorjausta ei ole suunniteltu toteutettavaksi lähivuosina. Kunnostustarpeita voidaan kuitenkin tarkastella
ja myöhemmin ajoittaa käytössä olevan puistojen investointimäärärahan puitteissa. Tämänhetkinen puistojen investointimäärärahan taso
edellyttää voimakasta hankkeiden priorisointia.
Yleisten alueiden suunnitelmat nostavat esille kunnostuskohteita koko
Helsingissä. Siten Kaupunkiympäristön toimialalla on kokonaiskuva
kunnostusten tarpeesta koko kaupungin mittakaavassa. Tavoitteena on
tarkastella kaupungin viheralueita kaupunginosittain tasavertaisesti siten, että käytössä olevat suhteellisen niukat määrärahat voitaisiin jakaa
tasapuolisesti. Yleisten alueiden suunnitelmia tehdään kaupunginosittain 10 vuoden ajanjaksoksi kerrallaan. Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelussa on parhaillaan käynnissä yleisten alueiden suunnitelmien kehittämisprojekti, jossa tavoitteena on parantaa prosessia.
Edellä kuvatun vuoksi leikkipuisto Sepän pihan ja leikkialueiden kunnostus ei ole mukana vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258
anu.lamminpaa(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 110
HEL 2021-002904 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata investointimäärärahojen
suuntaamista Sepänpuiston kunnostamiseen, koska näkee suurempia
tarpeita muissa puistoissa ja liikunta-alueilla.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinta-alueella sijaitsevan Tehtaanpuistonkentän perusparannus toteutettiin 2017, muita toimenpiteitä ei
ole Tehtaanpuistonkentälle investointiohjelmassa seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Erilaisia kunnostustarpeita liikuntapaikoihin, venesatamiin ja ulkoilualueisiin liittyen arvioidaan ja tarpeet sopeutetaan käytettävissä oleviin liikunta-alueiden uudisrakentamisen ja peruskorjauksen investointien
määrärahoihin.
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783
matti.kuusela(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Sepänpuisto kunnostettava

Sepänpuisto Mikaelin kirkon vieressä tulee kunnostaa - samalla myös muiden Helsingin puistojen
kunnostustarpeet tulee arvioida.

Helsingissä 03.03.2021
Nygård-Peltola Mia
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)

.

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

210 (238)

Asia

Valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite riittävän opettajamäärän turvaamisesta suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns.
vanhoissa kaupunginosissa
HEL 2021-002905 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin ns. vanhojen kaupunginosien ja -alueiden kouluissa tulee varmistaa riittävä määrä opettajien
virkoja suhteessa oppilasmääriin.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että laskentaperiaatteet, joilla perusopetuksen käytössä olevat määrärahat jaetaan peruskoulujen kesken, on uudistettu vuoden
2018 alussa. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina oli saada jakoperusteista yksinkertaisempia, ymmärrettävämpiä ja läpinäkyvämpiä ja kouluja tasapuolisemmin kohtelevia. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on
tarkistanut laskentaperiaatteita vuoden 2019 lopussa tehdyn arvioinnin
pohjalta.
Laskentaperiaatteiden mukaan peruskoulun sijainti ei vaikuta sen saamaan rahoitukseen. Kukin oppilas tuo kouluun omien tarpeidensa perusteella laskettavan määrärahan riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä hänen valitsemansa koulu sijaitsee. Määrärahalla palkattavien opettajien määrä riippuu näin koulun oppilaiden tarpeista.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta jakaa perusopetuksen käytössä olevat
määrärahat päättämiensä laskentaperiaatteiden mukaisesti peruskoulujen kesken loppuvuodesta käyttösuunnitelman yhteydessä.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 304
HEL 2021-002905 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta riittävän opettajamäärän turvaamiseksi suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns.
vanhoissa kaupunginosissa seuraavan lausunnon:
Perusopetuksen rahoitusperiaatteet on uudistettu vuoden 2018 alussa
(opetuslautakunta 16.5.2017 § 71). Rahoitusperiaatteilla tarkoitetaan
laskentaperiaatteita, joilla perusopetuksen käytössä olevat määrärahat
jaetaan peruskoulujen kesken. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina oli
saada jakoperusteista yksinkertaisempia, ymmärrettävämpiä ja läpinäkyvämpiä ja kouluja tasapuolisemmin kohtelevia.
Uudistuksen yhteydessä lautakunta edellytti, että uusien rahoitusperiaatteiden toimivuus arvioidaan ja raportoidaan lautakunnalle mahdollisine tarkistusesityksineen.
Rahoitusperiaatteiden arviointi tehtiin vuoden 2019 lopussa. Arviointi
toteutettiin peruskoulujen rehtoreille suunnatulla arviointikyselyllä sekä
haastattelemalla erikseen perusopetuksen johtoa palvelukokonaisuuksien johtajista aluepäällikköihin.
Rehtoreiden näkemysten mukaan uudistetut rahoitusperiaatteet ovat
lisänneet erityisesti rahoituksen läpinäkyvyyttä ja korostavat koulujen
toimivaltaa päättää määrärahojensa käytöstä. Uusia rahoitusperiaatteita pidetään myös pääsääntöisesti yksinkertaisina ja ymmärrettävinä.
Heikoimmin rehtorit arvioivat toteutuneen tavoitteen kohdella kouluja
tasapuolisemmin määrärahojen jaossa. Keskeiset epäselvyydet tältä
osin näyttävät liittyvän isojen ja pienten koulujen välisiin eroavaisuuksiin.
Arviointitulosten perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti
20.10.21 (§ 247) eräistä tarkistuksista rahoitusperiaatteisiin. Keskeisimpiä tarkistuksia olivat
- koulukohtaisen perusmäärärahan tarkistaminen vastaamaan OVTESista johdettuja koulun koosta riippumattomia kustannuksia sekä
- koulun oppilaskohtaisen määrärahan johtaminen opetuksen järjestämiseen tarvittavasta henkilöstöstä
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Peruskoulun rahoitukseen ei vaikuta koulun sijainti. Lähtökohtana on,
että oppilas tuo mukanaan saman tarpeistaan lähtevän reppurahan riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä hänen valitsemansa koulu sijaitsee.
Talousarvioehdotukseen ei ole varattu aloitteen perusteella lisämäärärahoja.
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Riittävä määrä opettajia suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns. vanhoissa kaupunginosissa

Helsingin ns. vanhojen kaupunginosien/-alueiden kouluissa - ei siis ainoastaan uusien ja rakentuvien
alueiden kouluihin - tulee varmistaa riittävä määrä opettajien virkoja suhteessa oppilasmääriin.

Helsingissä 03.03.2021
Nygård-Peltola Mia
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Jalovaaran ja kolmen muun talousarvioaloite koskien
rekkaparkin perustamista Vuosaaren sataman läheisyyteen
HEL 2021-002907 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki toteuttaisi
vuonna 2022 Vuosaaren sataman alueelle yhdessä Helsingin Sataman
kanssa rekkaparkin tai esittäisi jonkin muun ratkaisun, jolla kuljettajien
turvallinen yöpyminen voidaan järjestää Helsingissä.
Raskaan liikenteen pysäköintipaikoista on Helsingin seudulla ja lähialueilla kova pula. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan vuonna 2019 pysäköintialueilla, jotka tarjosivat palveluja yöllä, kokonaiskäyttöaste oli
99 prosenttia. Raskaan liikenteen tarvitsemien pysäköintipaikkojen vähäisyys vaikeuttaa kuljetusten oikea-aikaista saapumista määränpäähän ja aiheuttaa päästöjä lisäävää ylimääräistä ajoa pääkaupunkiseudulla. Sujuvat pysäköintiratkaisut ovat tärkeitä myös kuljettajien lakisääteisen ajo- ja lepoaikasääntelyn näkökulmasta. Raskaan liikenteen pysäköintipaikkoja pitäisi löytyä hyvin saavutettavista sijainneista satamien ja kehäteiden läheisyydestä. Helsingin seudulta on pitkään etsitty
uusia raskaan liikenteen pysäköintialueita, mutta näitä ei ole löytynyt
ainakaan tarvetta vastaavia määriä.
Raskaan liikenteen taukopaikat ovat mukana MAL 2019 -suunnitelmassa ja MAL-sopimuksessa vuosille 2020–2031. Sopimuksen mukaan Väylävirasto, Uudenmaan ELY-keskus ja seudun kunnat laativat
Uudenmaan ELY-keskuksen selvitykseen perustuen suunnitelmat ja
tarvittavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavat kahdelle raskaan liikenteen palvelualueelle siten, että niiden toteuttaminen voi
käynnistyä sopimuskauden aikana (viimeistään vuonna 2023). Valtio
osoittaa kohteiden toteuttamiseen rahoitusta yhteensä enintään 15 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 75 % kustannuksista. Kuntien rahoitusosuus on 25 %.
HSL, kunnat ja valtio-osapuolet (ELY-keskus ja Väylävirasto) ovat valmistelleet asiaa yhdessä osana liikennejärjestelmäsuunnittelua tavoitteena muodostaa raskaan liikenteen palvelualueiden verkosto. ELYkeskuksen johdolla on jatkettu tarkastelua taukopaikkojen sijaintimahdollisuuksista ja niiden toteutettavuudesta MAL-sopimuksen pohjalta.
Pysyville taukopaikoille on ehdotettu sijainteja erityisesti valtateiden 3
ja 4 varrelta, mutta taukopaikoille olisi tarvetta myös Vuosaaren sataman läheisyydessä, koska satama on olennainen valtakunnallisten kuljetusreittien solmupiste.
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MAL sopimuksen mukaisen alueen toteuttamista valmistellaan valtatie
3:lle Klaukkalan ohikulkutien liittymän yhteyteen. Alueen suunnittelu on
käynnistynyt. Hankkeen toteuttamisen edistäminen sekä toisen MAL
sopimuksen mukaisen alueen sijaintipaikan kartoittaminen jatkuvat.
Hankkeet helpottavat pysäköintitilannetta pidemmällä aikavälillä.
Vuosaaren sataman läheisyydessä on kaupungin katu- ja yleisillä alueilla tällä hetkellä yhteensä 127 raskaan liikenteen pysäköintipaikkaa
kahdella alueella. Osalla paikoista pysäköinti on aikarajoitettu 24 tunniksi ja osalla 4 tunniksi. 4 tunnin paikat on tarkoitettu lyhytaikaisiksi laivan lähdön odotuspaikoiksi. Satamalta saadun lausunnon mukaan alueella nykyisin olevat pysäköintialueet ovat riittäviä Vuosaaren sataman
liikenne huomioiden ja Sataman hallinnoimilla alueilla ei ole sellaista
lisätilaa saatavilla, jota voisi hyödyntää raskaanliikenteen levähdysalueena.
Vuosaaren sataman alueella olevien raskaan liikenteen pysäköintipaikkojen aikarajoitusten toimivuuden parantamista on selvitetty saatujen
palautteiden perusteella yhteistyössä Helsingin Sataman sekä kuljetusalan järjestöjen kanssa. Selvitysten perusteella 24 tunnin paikkojen aikarajoitusta esitetään lyhennettäväksi 12 tuntiin, mikä edelleen mahdollistaa lakisääteisen vuorokausilevon pitämisen. 4 tunnin aikarajoitus
säilyy, mutta sitä esitetään muutettavaksi niin, että se on voimassa joka
päivä klo 8 – 20. Näin mahdollistetaan kuljettajien yöpyminen alueella.
Nämä muutokset parantavat nykyisten paikkojen käytettävyyttä mutta
eivät poista akuuttia raskaan liikenteen pysäköintitilan tarvetta. Aikarajoitusten muuttamisesta valmistellaan liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätökset vuoden 2021 aikana.
MAL-sopimukseen kirjattujen raskaan liikenteen palvelualueiden lisäksi
raskaalle liikenteelle tarvitaan Helsingin seudulla lisää myös muita pysäköintipaikkoja, esim. yönylipysäköintipaikkoja ja ajantasauspaikkoja.
Nämä alueet voivat olla käytössä myös määräajan, esim. 4–8 vuotta.
Raskaan liikenteen palvelualueista pääkaupunkiseudulla on tehty kevään 2021 aikana Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Helsingin, Espoon
ja Vantaan kaupunkien tilaamana selvitystä sekä käyty markkinavuoropuhelua RAKLI ry:n toimesta. Markkinavuoropuhelussa on tunnistettu
keinoja erityisesti yönylipysäköintialueiden ja ajantasauspaikkojen toteuttamiseen.
RAKLI:n vetämän klinikkatyön ja siihen liittyneen markkinavuoropuhelun tuloksena muodostettiin yönylipysäköintialueiden hankintamalli.
Mallissa hankinta tehdään ostopalveluna, määräaikaisena ja palvelutasoltaan kevyenä täyden palvelun alueisiin verrattuna. Markkinavuoropuhelu osoitti, että käynnistettävään yönylipysäköintialueiden kilpailutukseen voi tulla tarjouksia. Tällä hetkellä kilpailutusta ollaan
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käynnistämässä Uudenmaan ELY:n sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä. Jos hankintaprosessi johtaa positiiviseen
tulokseen, raskaan liikenteen pysäköintiin voi tulla helpotusta jo lähitulevaisuudessa.
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, Helsingin sataman ja
Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän lausunnot.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 483
HEL 2021-002907 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Vuosaaren sataman, lentoaseman ja pääradan, Kehä III:n sekä VT 4:n
ja VT 5:n ympäristöissä on Suomen merkittävin logistinen vyöhyke. Sitä
kautta kulkee suurin osa Suomen tuontitavaroista ja erityisesti kuluttajille kulkevista kulutustavaroista. Raskaan liikenteen kuljetusten toimivuus on välttämätöntä pääkaupungin huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kannalta.
Raskaan liikenteen pysäköintipaikoista on Helsingin seudulla ja lähialueilla kova pula. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan vuonna 2019 pysäköintialueilla, jotka tarjosivat palveluja yöllä, kokonaiskäyttöaste oli
99 prosenttia. Raskaan liikenteen tarvitsemien pysäköintipaikkojen vähäisyys vaikeuttaa kuljetusten oikea-aikaista saapumista määränpäähän ja aiheuttaa päästöjä lisäävää ylimääräistä ajoa pääkaupunkiseudulla. Sujuvat pysäköintiratkaisut ovat tärkeitä myös siksi, että kuljettajat voivat noudattaa lakisääteistä ajo- ja lepoaikasääntelyä. Raskaan
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liikenteen pysäköintipaikkoja pitäisi löytyä hyvin saavutettavista sijainneista satamien ja kehäteiden läheisyydestä. Helsingin seudulta on pitkään etsitty uusia raskaan liikenteen pysäköintialueita, mutta näitä ei
ole löytynyt ainakaan tarvetta vastaavia määriä.
Vuosaaren sataman läheisyydessä on kaupungin katu- ja yleisillä alueilla tällä hetkellä yhteensä 127 raskaan liikenteen pysäköintipaikkaa
kahdella alueella. Osalla paikoista pysäköinti on aikarajoitettu 24 tunniksi ja osalla 4 tunniksi. 4 tunnin paikat on tarkoitettu lyhytaikaisiksi laivan lähdön odotuspaikoiksi. Alan toimijoilta on tullut palautetta, että aikarajoituksia olisi tarve muuttaa paremmin toimiviksi. Asiaa on selvitetty
yhteistyössä Helsingin Sataman sekä kuljetusalan järjestöjen kanssa.
Selvitysten perusteella 24 tunnin paikkojen aikarajoitusta esitetään lyhennettäväksi 12 tuntiin, mikä edelleen mahdollistaa lakisääteisen vuorokausilevon pitämisen. 4 tunnin aikarajoitus säilyy, mutta sitä esitetään
muutettavaksi niin, että se on voimassa joka päivä klo 8 – 20. Näin
mahdollistetaan kuljettajien yöpyminen alueella. Nämä muutokset parantavat nykyisten paikkojen käytettävyyttä mutta eivät poista akuuttia
raskaan liikenteen pysäköintitilan tarvetta. Aikarajoitusten muuttamisesta valmistellaan liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätökset vuoden 2021 aikana.
Vuosaaren sataman edustajilta on tiedusteltu mahdollisuutta perustaa
raskaan liikenteen pysäköintialuetta sataman alueelle. Sataman edustajat ovat vastanneet tiedusteluihin, että tämä ei ole mahdollista, koska
alueella ei ole ylimääräistä tilaa. Helsingin sataman edustajien mukaan
nykyiset pysäköintialueet on suunniteltu huomioiden nimenomaan Vuosaaren sataman liikenne ja sataman edustajien mukaan ne ovat siihen
edelleen riittävät.
Keväällä 2021 Uudenmaan ELY –keskus sekä Helsingin, Espoon ja
Vantaan kaupungit tilasivat RAKLI ry:lta selvityksen raskaan liikenteen
lyhytaikaisesta pysäköinnistä pääkaupunkiseudulla. Työn yhteydessä
selvitettiin pääkaupunkiseudulta alueita, jotka sopisivat raskaan liikenteen lyhytaikaiseen pysäköintiin. Vaikka joitakin jatkoselvitettäviä alueita tunnistettiin Helsingistä, alueet eivät ole nopeasti käyttöönotettavissa. Pääkaupunkiseudun raskaan liikenteen pysäköintitarpeiden ratkaisemiseksi kuntien ja valtion yhteistyö koettiin välttämättömäksi. RAKLI:n vetämän klinikkatyön ja siihen liittyneen markkinavuoropuhelun
tuloksena muodostettiin yönylipysäköintialueiden hankintamalli. Mallissa hankinta tehdään ostopalveluna, määräaikaisena ja palvelutasoltaan kevyenä täyden palvelun alueisiin verrattuna. Markkinavuoropuhelu osoitti, että käynnistettävään yönylipysäköintialueiden kilpailutukseen voi tulla tarjouksia. Tällä hetkellä kilpailutusta ollaan käynnistämässä Uudenmaan ELY:n sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä. Jos hankintaprosessi johtaa positiiviseen tulokseen,
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raskaan liikenteen pysäköintiin voi tulla helpotusta jo lähitulevaisuudessa.
MAL sopimuksen 2020 – 2031 mukaan Väylävirasto, Uudenmaan ELYkeskus ja seudun kunnat laativat Uudenmaan ELY-keskuksen selvitykseen perustuen suunnitelmat ja tarvittavat maankäyttö- ja rakennuslain
mukaiset kaavat kahdelle raskaan liikenteen palvelualueelle siten, että
niiden toteuttaminen voi käynnistyä sopimuskauden aikana. Valtio
osoittaa kohteiden toteuttamiseen rahoitusta yhteensä enintään 15 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 75% kustannuksista. Kuntien rahoitusosuus on 25 %. MAL sopimuksen mukaisen alueen toteuttamista
valmistellaan valtatie 3:lle Klaukkalan ohikulkutien liittymän yhteyteen.
Alueen suunnittelu on käynnistynyt. Hanke on Vantaan yleiskaavan
mukainen, mutta kaava ei ole toistaiseksi lainvoimainen. Tämän hankkeen toteuttamisen edistäminen sekä toisen MAL sopimuksen mukaisen alueen sijaintipaikan kartoittaminen jatkuvat, mutta nämä hankkeet
helpottavat pysäköintitilannetta pidemmällä aikavälillä, eivät ihan lähitulevaisuudessa.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot
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vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Juha Hietanen, liikenneinsinööri: 310 37120
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Rekkaparkki Vuosaaren sataman läheisyyteen

Vuosaaren sataman tilannetta tuntevat tahot ovat lähestyneet minua kaupunginvaltuutettuna huolen
kanssa, joka liittyy rekkaparkin puuttumiseen Vuosaaren satamasta. Samalla on ilmennyt, että turvallisen yöpymisen ja kuljettajien virkistäytymisen mahdollistavaa rekkaparkkia ei ole missään pääkaupunkiseudun lähettyvillä. Rekkaparkin tehtävä on mahdollistaa turvallinen yöpyminen autossa ja sen
yhteydessä tulisi olla suihku ym. sosiaalitilat kuljettajille.
Tilanne on varsin akuutti, sillä Vuosaaren sataman alueella ei ole tällä hetkellä edes riittävästi pitkäaikaisen pysähtymisen mahdollistavia parkkipaikkoja kuljettajille, jotka joutuvat jäämään sinne yön yli tai
pidempään kuorman odotuksen takia. Vapaita paikkoja on vaikea löytää ja jos löytyy, paikka saattaa
olla vain neljän tunnin paikka. Lain mukaan kuljettajille pitää tulla tietyssä vaiheessa ajoa kahdeksan
tunnin lepoaika, joten rekkaparkin tarpeessa on kyse lain noudattamisen mahdollistamisesta ja liikenneturvallisuudesta.
Ehdotan talousarvioaloitteella, että Helsingin kaupunki toteuttaa vuonna 2022 Vuosaaren sataman
alueelle yhdessä Helsingin sataman kanssa aloitteessa kuvatun rekkaparkin tai esittää jonkin toisen
ratkaisun, jolla kuljettajien turvallinen yöpyminen ja virkistäytyminen voidaan järjestää Helsingissä.

Helsingissä 03.03.2021
Jalovaara Ville
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 3 allekirjoitusta)

Torsti Pilvi
Muttilainen Sami
.

Vepsä Sinikka

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

218 (238)

Asia

Valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 23 muun valtuutetun talousarvioaloite opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon
HEL 2021-002908 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään 2 miljoonan euron määrärahaa opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamiseksi Stadin ammatti- ja aikuisopistoon.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että työvalmentajatoimintaa koskeva kokeilu on käynnistetty
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella. Toukokuussa 2021 Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli yhteensä 43 työvalmentajaa jalkautuneina kaikille kampuksille.
Työvalmentajat mm. ohjaavat opiskelijoita työelämässä oppimisen
paikkojen hakemisessa, valmentavat opiskelijoita työelämävalmiuksien
vahvistamisessa, tukevat opiskelijoita työelämässä oppimisen aikana
sekä valmentavat valmistuvia opiskelijoita työelämäpalveluihin ja töihin
hakeutumisessa. Työvalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä Stadin ammatti- ja aikuisopiston muiden asiantuntijoiden sekä työpaikkaohjaajien
kanssa.
Kokeilun aikana kerätään tietoa työvalmentajien toiminnan vaikuttavuudesta ja työn kohdentumisesta. Myös toimintamallia tarkennetaan kokeilun aikana saatujen kokemusten perusteella.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei ole esittänyt talousarvioesityksessään opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamista Stadin ammatti- ja aikuisopistoon. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy loppuvuodesta
käyttösuunnitelman yhteydessä määrärahojen tarkemman kohdentamisen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 333
HEL 2021-002908 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon:
Ammatillisessa koulutuksessa työelämässä oppiminen on keskeinen
osa opiskelijoiden yksilöllistä opintopolkua. Työelämässä oppiminen
suunnitellaan osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Opiskelija, työelämässä oppimista ohjaava
opettaja sekä työelämän edustaja sopivat koulutussopimuksessa tai
oppisopimuksessa työelämässä oppimisen tavoitteista, keskeisistä työtehtävistä, aikatauluista sekä ohjaukseen ja tukeen liittyvistä vastuista.
Työelämässä oppiminen tukee opiskelijan kiinnittymistä työelämään ja
yhteiskuntaan sekä mahdollistaa käytännön ammattitaidon oppimisen
aidoissa työelämän tilanteissa. Koronatilanne vaikeutti opiskelijoiden
työelämässä oppimista erityisesti koronatilanteesta kärsineillä palveluvaltaisilla aloilla.
Koronatilanne on lisännyt työttömyyttä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyys on kasvanut Helsingissä
muita ikäluokkia enemmän. Työttömyys ja muu työelämän ulkopuolisuus työuran alkuvaiheessa voi lisätä riskiä myöhemmille työllistymisen
vaikeuksille. Nuorten työllistymistä edistetään ammatillisen koulutuksen
tarjonnalla sekä oikea-aikaisilla ja riittävillä työllistymistä tukevilla palveluilla. Stadin ammatti- ja aikuisopisto tekee yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymiseensä tukea tarvitsevien valmistuneiden
opiskelijoiden palveluohjauksessa.
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on laaja koulutus- ja palvelutarjonta,
ja myös opiskelijat ovat taustaltaan, aikaisemmalta oppimishistorialtaan
ja iältään moninaisia. Oppilaitoksessa opiskelevien vieraskielisten opiskelijoiden sekä oppimisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on
huomattava suhteessa kokonaisopiskelijamäärään. Moni opiskelija tarvitsee jatkuvaa ja pitkäkestoista tukea oppimiseen sekä opiskelu- ja
työelämätaitojensa vahvistamiseen. Tuen tarpeet ilmenevät eri tavoin
eri oppimisympäristöissä.
Opintojen henkilökohtaistaminen, opiskelijoiden moninaisuus, jatkuva
hakeutuminen, urasuunnittelun korostuminen sekä tuleva oppivelvollisuuden laajeneminen ovat lisänneet moniammatillisen ohjauksen ja
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tuen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa. Opintojen eteneminen
edellyttää usein myös moniammatillista tukea motivaation vahvistamisessa ja opintoihin kiinnittymisessä. Oppimisen ja opiskelun tuen sekä
opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistamisen tarve on tärkeää huomioida ohjauksen ja tuen resursoinnissa sekä oppilaitoksen palvelutarjonnan kehittämisessä.
Oppimisen tuen kokonaisuus on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kehittämisen painopiste vuosina 2021─2022. Osana kehittämistyötä vahvistetaan myös työelämässä oppimisen tukipalveluja. Stadin ammatti- ja
aikuisopistossa on käynnistetty opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä määräaikaisella lisämäärärahalla vuoden kestävä työvalmentajien kokeilu. Toukokuussa 2021 Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli
yhteensä 43 työvalmentajaa jalkautuneina kaikille kampuksille.
Työvalmentajat ohjaavat opiskelijoita työelämässä oppimisen paikkojen
hakemisessa, valmentavat opiskelijoita työelämävalmiuksien vahvistamisessa sekä tukevat opiskelijoita työelämässä oppimisen aikana. Työvalmentajat ohjaavat opiskelijoita myös kesätyöpaikkojen hakemisessa
sekä valmentavat valmistuvia opiskelijoita työelämäpalveluihin ja töihin
hakeutumisessa. Valmennusta ja tukea suunnitellaan ja toteutetaan
sekä yksilö- että ryhmävalmennuksina. Työvalmentajat tekevät opiskelijoiden opiskelun tukemisessa ja ohjauksessa tiivistä yhteistyötä Stadin
ammatti- ja aikuisopiston muiden asiantuntijoiden sekä työpaikkaohjaajien kanssa. Kuvaukset työvalmentajien palveluista eri yhteistyötahojen
näkökulmasta valmistuu syksyllä.
Tietoa työvalmentajien toiminnan vaikuttavuudesta ja työn kohdentumisesta kerätään kokeilun aikana. Toimintamallia tarkennetaan kokeilun
aikana saatujen kokemusten perusteella. Alustavan arvion mukaan työvalmentajan palvelut täydentävät Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden tukipalveluja opiskelija- ja työelämälähtöisellä tavalla.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää työvalmentajia tärkeänä osana
Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen palvelujen kokonaisuutta sekä opiskelijoiden työelämässä oppimista ja työllistymistä tukevia palveluja.
Talousarvioaloitteen mukaista 2 miljoonan euron lisämäärärahaa ei ole
esitetty toimialan talousarvioehdotukseen 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen työvalmentajien toiminnan jatkolle
vuosille 2022─2023.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
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Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274
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Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Opiskelu- ja työvalmentajien palkkaaminen Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

Korona-ajan myötä koulupudokkuus ja opintojen keskeyttäminen on lisääntynyt Stadin ammatti- ja aikuisopistossa huolestuttavasti. Erityisesti opintojen negatiivinen keskeyttäminen on lisääntynyt, vuonna 2020 keskeyttäneitä oli 12,7% eli 1142 opiskelijaa.
Stadin ammatti- ja aikuisopiston kehittämisen painopiste vuodelle 2021-2022 on oppimisen tuen palveluissa. Opiskelijoiden tuen tarpeet ovat lisääntyneet korona-aikana, lisäksi oppilaitoksessa on aiempaa enemmän erityisen tuen tarpeen ja vieraskielisiä opiskelijoita. Opiskelijat tarvitsevat entistä
enemmän tukea opiskeluvalmiuksiin, opintoihin sitoutumiseen ja arjenhallintaan. Koulupudokkuus on
nuoren tulevaisuutta ajatellen suuri haaste työllistymistä ja elämässä pärjäämistä ajatellen. Omat
haasteensa ja tuen lisätarpeen tuovat oppivelvollisuusiän nosto ja kuntakokeilu. Alle 30-vuotiaiden
työttömien nuorten määrä on kasvanut Helsingissä merkittävästi koronan aikana, ja työttömien nuorten tukeminen työelämään edellyttää osaamisen kehittämisen ohella uudenlaisia tukimuotoja ammatilliseen koulutukseen.
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on tällä hetkellä käynnissä OKM:n kertaluonteisen lisämäärärahan
turvin vuoden kestävä työvalmentajien kokeilu, jonka tulokset ovat olleet lupaavia. Valmentajat auttavat opiskelijoita työharjoittelupaikkojen etsimisessä sekä käyvät yksilöllisesti läpi työelämävalmiuksia
nuoren kanssa. Työvalmentaja valmentaa opiskelijaa tavoitteellisesti kohti työelämää. Hän tukee
opiskelijaa opiskelussa, työelämätaitojen kehittymisessä, sopivan työpaikan löytymisessä opiskelun
aikana ja sen jälkeen.
Opiskelu- ja työvalmentajien palkkaus Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tukisi Helsingin kaupunginvaltuuston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan strategista tavoitetta ammatillisten opintojen keskeyttämisen vähenemiseksi. Vuoden 2021 määräaikaisessa työvalmentajakokeilussa työskentelee
tällä hetkellä 39 valmentajaa ja tavoitteena olisi saada opiskelu- ja työvalmentajia yhteensä 50.
Me talousarvioaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme 2 miljoonan määrärahaa opiskelu- ja
työvalmentajien palkkaamiseksi Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tulevalle budjettikaudelle. Tavoitteena olisi jatkossa vakinaistaa opiskelu- ja työvalmentajien toimenkuva Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.
Johanna Sydänmaa

Helsingissä 03.03.2021
Sydänmaa Johanna
Jäsen
Vihreä valtuustoryhmä
(1 + 23 allekirjoitusta)

Asko-Seljavaara Sirpa

Koivulaakso Dan

Chydenius Jussi

Pakarinen Pia

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Diarra Fatim

Kari Emma

Said Ahmed Suldaan

Alametsä Alviina

Korkkula Vesa

Nuorteva Johanna

Holopainen Mari

Pasanen Amanda

Yanar Ozan

Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas

Juva Kati

Honkasalo Veronika

Stranius Leo

Vanhanen Reetta

Malin Petra

Nieminen Jarmo

Aro Katju

Kivekäs Otso
.
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Valtuutettu Arja Karhuvaaran ja 1 muun talousarvioaloite erikoissairaanhoitotason asiakkaiden ja toimintakyvyn aleneman omaavien
diabeetikkojen sokerimittauksesta
HEL 2021-002909 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa 2022 budjettiinsa
summan sensorimittaukseen perustuvien sokerimittareiden asentamiseen ja käyttöönottoon erityissairaanhoidon potilaille omatoiminen mittaus mahdollistaen.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että Helsingissä myönnetään jo tällä hetkellä glukoosisensorit
niitä tarvitseville. Helsingissä on käytössä glukoosisensorin myöntämiskriteerit, jotka vastaavat muiden kaupunkien käytäntöjä. Sensori myönnetään insuliinipuutteiselle tyypin 1 diabetespotilaalle, joilla on sormenpäämittaamista estävä toimintavajaus. Helsinki on tarjonnut näkövammaisille ääneen lausuvaa verenglukoosimittaria vaihtoehtona glukoosisensorimittaukselle.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 199
HEL 2021-002909 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle valtuutettu
Arja Karhuvaaran yhden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
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”Aloitteessa esitetään riittävän määrärahan varaamista vuoden 2022
talousarvioon sensorimittaukseen perustuvien sokerimittareiden asentamista ja käyttöönottoa varten erikoissairaanhoitotason ja toimintakyvyn aleneman omaaville diabeetikkopotilaille. Aloitteessa myös ehdotetaan tehtäväksi vertailu siitä, mikä on kustannusero nykyiseen perusmittaamiseen verrattuna.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että toimintakyvyn aleneman omaavalla diabeetikolla on mahdollisuus hoitaa glukoosimittaus
omatoimisesti ja ylläpitää hyvää hoitotasapainoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingissä tällä hetkellä jo myönnetään glukoosisensorit niitä tarvitseville potilaille ja että vuoden 2022 budjettiin ei varata erillistä rahaa sensoreihin.
Glukoosisensorin myöntämiselle on Helsingissä käytössä myöntämiskriteerit, joiden perusteella sensori myönnetään insuliinipuutteisille tyypin 1 diabetespotilaille, joilla on sormenpäämittaamista estävä toiminnanvajaus, esimerkiksi käsien toimintahäiriö, tai jos diabeetikon on työn
vuoksi hankala tehdä sormenpäämittauksia. Asia on kirjattu Helsingin
ohjeistukseen potilaiden valintakriteereistä FreeStyle Libre -sensoreihin. Tyypin 1 diabeetikko saa Helsingissä Freestyle Libre -sensorit, jos
hänellä on lääketieteellinen este sormenpäämittaukseen.
Glukoosisensorien myöntämisen kriteerit Helsingissä vastaavat muiden
kaupunkien käytäntöjä. Helsingissä FreeStyle Libre -glukoosisensoreiden myöntäminen aloitettiin noin vuotta myöhemmin kuin muissa kaupungeissa, minkä takia myönnettyjen sensoreiden määrä on Helsingissä noin 10–20 prosenttia pienempi muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Tällä hetkellä glukoosisensoreita on Helsingissä myönnetty
noin 3 000 diabeetikolle. Toimintakyvyn aleneman omaavia, käden toiminnan tai motoriikan häiriöstä kärsiviä diabeetikkoja on Helsingissä
noin 100 henkilöä ja näkövammaisia diabeetikkoja on noin 100 henkilöä.
Helsingin kaupunki on tarjonnut näkövammaisille diabeetikoille myös
ääneen lausuvaa verenglukoosimittaria, mikäli verenglukoosin mittaaminen onnistuu sormenpäästä. Ääneen lausuva verenglukoosimittari
on aina vaihtoehtona glukoosisensorimittaukselle, eli asiakas voi saada
vain jommankumman mittauslaitteista käyttönsä. On huomattava, että
kaikki näkövammaiset diabeetikot eivät halua käyttää tai eivät tarvitse
ihon läpi asennettavaa glukoosisensoria.
Glukoosisensoroinnin järjestelmä koostuu ihon alle asennettavasta olevasta anturista, joka mittaa glukoosiarvoja, sekä lähettimestä ja lukulaitteesta eli vastaanottimesta. Lukulaitteena voi käyttää älypuhelinta.
Glukoosisensorit annetaan potilaille omahoitotarvikejakelusta (1
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kappaletta/14 vuorokautta) ja myös lukulaitteen saa hoitopaikasta, mikäli potilas ei käytä lukulaitteena omaa puhelintaan. FreeStyle Libresensoreiden vuosikustannus on noin 1 400 euroa vuodessa. Summa
sisältää sensoreiden hinnan. Erillisiä asentamiskuluja glukoosisensoreiden käytöstä ei ole. Lukulaitteen kustannus noin 60 euroa, mutta
useimmat potilaat eivät tätä tarvitse.
Mikäli glukoosisensoria ei käytetä, voidaan tyypin 1 diabeetikon verensokeria seurata tavanomaisella verensokerimittarilla ja mittarin liuskoilla. Tyypin 1 diabeetikko saa liuskoja tyypillisesti kahdeksan kappaletta vuorokautta kohden eli vuodessa noin 2 920 liuskaa. Liuskan hinta
on tyypillisesti noin seitsemästä kymmeneen senttiä kappale, jolloin
vuosikustannukset ovat noin 240 euroa. Glukoosisensorimittareiden
vuosikustannukset ovat siis noin kuusinkertaiset liuskoihin verrattuna.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Näkövammaiset ja alentuneen toimintakyvyn omaavat diabeetikot ovat
erityistä tukea tarvitseva asiakasryhmä. Hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen jatkuvan glukoosisensoroinnin avulla voi vähentää diabeteksesta
johtuvien komplikaatioiden syntymistä. Kehittyneen terveysteknologian
avulla vahvistetaan näkövammaisten tai toimintakyvyltään alentuneiden
diabeetikoiden mahdollisuutta omatoimiseen glukoosimittaukseen ja
tasapainoisen arjen ylläpitämiseen.”
Esittelijä

Lisätiedot
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481
leena.turpeinen(a)hel.fi
Juha Ahonen, ylilääkäri
juha.ahonen(a)hel.fi
Tuula Tikkanen, va. ylilääkäri, puhelin: 310 50076
tuula.tikkanen(a)hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Erikoissairaanhoitotason asiakkaiden ja toimintakyvyn aleneman omaavien
diabeetikkojen sokerimittaus

Diabeteksen hoitotasapainon tarkkailu on tärkeä osa diabeteksen omahoitoa ja sairauden aiheuttamien komplikaatioiden estämistä sekä päivittäistä potilasturvallisuutta. Myös työssäkäynti ja aktiivinen
liikuntaharrastus edellyttävät helppoa, usein päivässä tapahtuvaa mittaamista.
Näkövammaiset, käden toiminnan tai motoriikan häiriöt ymt mittaamista haittaavat seikat estävät itsenäisen mittaamisen ja aiheuttavat lisäkuluja sairaanhoidon kotikäyntien ja poliklinikkakäyntien myötä.
Ehdotankin, että kaupunki varaa 2022 budjettiinsa summan sensorimittaukseen perustuvien sokerimittareiden asentamiseen ja käyttöönottoon erityissairaanhoidon potilaille omatoiminen mittaus mahdollistaen.
Tällä hetkellä Helsinki myöntää mittareita selvästi muita isoja kaupunkeja vähemmän.
Samalla tehtäisi vertailu siitä mikä on kustannusero nykyiseen perusmittaamiseen verrattuna.

Helsingissä 03.03.2021
Karhuvaara Arja
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 1 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Mirita Saxbergin ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloite kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamisesta yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi
HEL 2021-002910 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamista yksinhuoltajaperheille, joissa on alle puolitoistavuotias lapsi, ja
lasta hoitaa kotona lapsen vanhempi, vanhemman tai huoltajan kanssa
asuva avo- tai aviopuoliso tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen sisältyi kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon. Päätöksellä haluttiin tukea valtuustokauden 2017–2021 kaupunkistrategiaan sisältynyttä tavoitetta
varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta.
Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen sisältyy Helsingin
kaupunkistrategiaan myös vuosina 2021–2025. Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee tehokkaasti segregaatiota ja tasaa sosioekonomisia
eroja lasten välillä.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 324
HEL 2021-002910 T 00 00 03

Lausunto
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

226 (238)

Asia

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta valtuutettu Mirita Saxbergin ja viiden muun talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamisesta yksinhuoltajaperheiden alle 1,5-vuotiaille lapsille seuraavan lausunnon:
On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilanteensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai varhaiskasvatuspalveluiden käyttäminen.
Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021
talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta
päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukaisesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuottavuustoimista.
Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja tulosidonnainen
hoitolisä), minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää
(Helsinki-lisä). Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja
Kela hoitaa sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen
kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti. Kotihoidon
tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.
Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon
tukea. Kotihoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy
kotihoidon tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta.
Perheen koko ja bruttotulot vaikuttavat lakisääteisen hoitolisän määrään.
Kotihoidon tuen Helsinki-lisää maksetaan tällä hetkellä 264 euroa kuukaudessa, kun perheessä on alle 1-vuotias lapsi. Aloitteen mukaan
kuntalisää maksettaisiin sen lisäksi myös yksinhuoltajaperheille, joissa
on 1–1,5-vuotias lapsi. Kotihoidontuella ennustetaan olevan 1–2-vuotiaita lapsia vuoden 2022 aikana keskimäärin noin 3 420. Lapsista 1–
1,5-vuotiaita olisi noin 2 097. Helsinkiläisistä 1-vuotiaista lapsista noin
14,5 % asuu yhden huoltajan perheissä. Tällöin kotihoidontuella ennustetaan olevan 1–1,5-vuotiaita yhden huoltajan perheessä asuvia lapsia
keskimäärin 304 vuoden 2022 aikana.
Helsinki-lisän maksaminen yhden huoltajan perheille, joissa on 1–1,5vuotias lapsi vuonna 2022, lisäisi kustannuksia noin 970 000 euroa
vuodessa. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että kelan kautta maksettavaan kuntalisään voi asettaa ainoastaan tietynlaisia ehtoja eikä
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kuntalisän rajaaminen aloitteessa esitetyin tavoin yksinhuoltajaperheisiin ole sellainen ehto. Aloitteessa esitettyä Helsinki-lisää 1–1,5 vuotiaista lapsista ei voitaisi siten maksaa kelan kautta, vaan se tulisi hakea
suoraan Helsingin kaupungilta ja kaupunki maksaisi sen perheelle.
Tämä vaatisi hallinnollisia resursseja ja aiheuttaisi kustannuksia arviolta 100 000 euroa vuodessa.
Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen
Helsinki-lisän maksamiseen yksinhuoltajaperheille, joissa on 1–1,5vuotias lapsi.
Käsittely
21.09.2021 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisäys kappaleen 3 loppuun: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän maksamista yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi, ja esittää, että asialle osoitetaan varat vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."
Kannattaja: Pia Kopra
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kappaleen 3 loppuun: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän maksamista yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi, ja esittää, että asialle osoitetaan varat vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."
Jaa-äänet: 7
Ted Apter, Jussi Chydenius, Nora Grotenfelt, Sini Korpinen, Markku
Rantahalvari, Nasima Razmyar, Ozan Yanar
Ei-äänet: 6
Veli-Pekka Dufva, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Vesa Lahtinen, Petra Malin, Mirita Saxberg
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin
7 - 6.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655
ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641
riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942
nina.auvinen(a)hel.fi
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Talousarvioaloite

Helsinki-lisän maksaminen yksinhuoltajaperheelle, jossa on alle 1,5-vuotias
lapsi

Kotihoidontukea maksetaan perheelle, jossa on kotona hoidossa alle 3-vuotias lapsi. Tuki koostuu
hoitorahasta, jonka määrä ilman lisiä on 342,95 euroa, sekä tulosidonnaisesta hoitolisästä ja Helsinkilisästä.
Helsinki-lisä poistettiin yli 1-vuotiaiden lasten perheiltä 1.6.2021. Tätä ennen perhe, jossa on alle 1,5vuotias lapsi, sai kotihoidontukea yhteensä 606,95-790,48euroa kuukaudessa. Helsinki-lisän poistamisen seurauksena perheen tulot vähenevät 264 eurolla. Menetys on tuntuva etenkin perheille, joissa
on vain yksi vanhempi, sillä lapsen hoitaminen kotona vaikeutuu taloudellisen toimeentulon takia.
Helsinki-lisän poisto lisää perheiden painetta laittaa lapsi päivähoitoon silloin, kun lapsi täyttää 1vuotta. Yksivuotias lapsi on kuitenkin vielä pieni ja usein kotihoidossa. Normaalin kehityksen mukaan
tämän ikäinen lapsi harjoittelee kävelemistä, tai ei kävele vielä ollenkaan. Lapsi on saattanut oppia
sanomaan ensimmäisen sanansa. Lapsi ymmärtää aiempaa paremmin oman siteensä vanhempaansa ja siksi saattaa olla surullinen, kun on tästä erossa. Lapsi tarvitsee tiivistä hoitoa ja huomiota.
Pienen lapsen kotihoito maksaa kaupungille vähemmän, kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäminen. Ennen kesäkuuta 2021 Helsinki-lisän määrä oli portaistettu siten, että se oli suurempi 0-1,5 vuotiaille kuin 1,5-2-vuotiaille. Tämä iän mukaan portaistaminen oli perusteltua myös siitä syystä, että
kehityksensä puolesta puolitoistavuotias lapsi on yksivuotiasta valmiimpi olemaan hoitopäivän ajan
erossa vanhemmastaan. Puolitoistavuotias lapsi osaa myös jo ilmaista itseään, kävellä ja leikkiä hetken itsenäisesti ilman aikuisen syliä.
Kaupungin talouden ja lasten turvallisen kehityksen kannalta on hyvä, että Helsinki-lisä palautetaan
sille tasolle, jolla se oli ennen 1.6.2021 kun perhe täyttää seuraavat kriteerit:
-perheessä on vain yksi vanhempi
-lapsi on alle 1,5-vuotias ja ei osallistu varhaiskasvatukseen.
Me allekirjoittaneet esitämme Helsinki-lisän maksamista yksinhuoltajaperheelle, jossa on alle puolitoistavuotias lapsi, ja lasta hoitaa kotona lapsen vanhempi, vanhemman
tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Helsingissä 03.03.2021
Saxberg Mirita
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 5 allekirjoitusta)

Nygård-Peltola Mia

Sydänmaa Johanna

Hyttinen Nuutti

Said Ahmed Suldaan

Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Strandén Juhani
.
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Valtuutettu Nygård-Peltolan talousarvioaloite koskien riittäviä asukaspysäköintipakkoja Helsingin keskustan alueella
HEL 2021-002911 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että asukaspysäköintipaikkoja tarvitaan lisää Helsingin keskustan alueilla.
Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon
viitaten, että asukas- ja yrityspysäköintipaikkojen lukumäärissä ei ole
viime vuosina tapahtunut merkittävää muutosta keskusta-alueella.
Vuonna 2015 keskusta-alueella vyöhykkeillä A-F oli käytössä 10207
asukas- ja yrityspysäköintipaikkaa ja vuonna 2020 10326. Katualueella
tehtävät työt voivat tilapäisesti vähentää paikkoja käytöstä.
Helsingin keskusta-alueella on uusia projektialueita lukuun ottamatta
käytössä asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on tarjota alueella asuvalle asukkaalle tai sijaitsevalle yritykselle
kohtuuhintainen pysäköintimahdollisuus kodin tai yrityksen lähialueella.
Tunnus ei takaa pysäköintipaikan saantia. Vaikka tunnuksen hintaa on
korotettu runsaasti 2000-luvulla, sen hinta on edelleen matala, noin 1
euro päivätasolla. Tunnuksia onkin keskusta-alueella lunastettu lähes
1,6 -kertainen määrä pysäköintipaikkojen määrään suhteutettuna. Tämän lisäksi paikkoja käyttävät myös lyhytaikaiset pysäköijät.
Asukas- ja yrityspysäköintipaikkojen lisäämistä katutilaan rajoittaa tilan
puute. Pysäköintikäytön lisäksi katutilaa tarvitaan myös esimerkiksi jalkakäytäviin, katuvihreälle, autoliikenteen välittämiseen, pyöräkaistoille,
joukkoliikenteelle, jakelulle sekä kaupunkitilaksi asukkaille ja asioijille.
Helsingin kantakaupungissa on runsaasti yksityisiä pysäköintilaitoksia,
joissa on vapaata kapasiteettia myös asukkaiden pysäköinnille. Kaupungilla on käytössä asukaspysäköintialennus pysäköintihalliin. Yksityisillä pysäköintioperaattoreilla on lisäksi omia pysäköintituotteitaan ja ne
tarjoavat korkeampaa palvelutasoa kadunvarsipysäköintiin verrattuna.
Yksityiset pysäköintilaitokset toimivat markkinaehtoisesti, joten hinnalla
ne eivät pysty kilpailemaan asukas- ja yrityspysäköintitunnusten
kanssa.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian 2021-2025 mukaan
toteutetaan ratkaisuja, joilla voidaan saada maanalaisia pysäköintilaitoksia nykyistä tehokkaammin käyttöön. Pysäköintimahdollisuuksien
riittävyys varmistetaan asukas- ja liityntäpysäköinnissä. Tarkoituksena
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on myös jatkaa askeleittain siirtymistä kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa.
Helsingin pysäköintipolitiikkaa valmistellaan parhaillaan, ja sen on tarkoitus valmistua ja tulla päätöksentekoon kevään 2022 aikana.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 482
HEL 2021-002911 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin keskusta-alueella on uusia projektialueita lukuun ottamatta
käytössä asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä. Se on otettu käyttöön
1980-luvulla poliittisella päätöksellä. Järjestelmän tavoitteena on tarjota
alueella asuvalle asukkaalle tai sijaitsevalle yritykselle kohtuuhintainen
pysäköintimahdollisuus kodin tai yrityksen lähialueella. Tunnus ei takaa
pysäköintipaikan saantia. Vaikka tunnuksen hintaa on korotettu runsaasti 2000-luvulla, sen hinta on edelleen matala, noin 1 euro päivätasolla. Tunnuksia onkin keskusta-alueella lunastettu lähes 1,6 kertainen
määrä pysäköintipaikkojen määrään suhteutettuna. Tämän lisäksi paikkoja käyttävät myös lyhytaikaiset pysäköijät.
Asukas- ja yrityspysäköintipaikkojen lukumäärissä ei ole viime vuosina
tapahtunut merkittävää muutosta. Vuonna 2015 keskusta-alueella vyöhykkeillä A-F oli käytössä 10207 asukas- ja yrityspysäköintipaikkaa ja
vuonna 2020 10326. Katualueella tehtävät työt, esimerkiksi kaukolämpötyöt, voivat tilapäisesti vähentää paikkoja käytöstä, mutta työmaat
ovat välttämättömiä kaupungin toimivuudelle.
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Asukas- ja yrityspysäköintipaikkojen lisäämisen katutilaan estää tilan
puute. Katutilasta suuri osa on jo tällä hetkellä pysäköintikäytössä. Katutilaa tarvitaan myös esimerkiksi jalkakäytäviin, katuvihreälle, autoliikenteen välittämiseen, pyöräkaistoille, joukkoliikenteelle, jakelulle sekä
kaupunkitilaksi asukkaille ja asioijille.
Helsingin kantakaupungissa on runsaasti yksityisiä pysäköintilaitoksia,
joissa on vapaata kapasiteettia myös asukkaiden pysäköinnille. Kaupungilla on käytössä asukaspysäköintialennus pysäköintihalliin. Yksityisillä pysäköintioperaattoreilla on lisäksi omia pysäköintituotteitaan. Yksityiset pysäköintilaitokset tarjoavat korkeampaa palvelutasoa kadunvarsipysäköintiin verrattuna. Auto on säältä suojassa, ja esimerkiksi
sähköautoille tarjotaan latausmahdollisuus. Yksityiset pysäköintilaitokset toimivat markkinaehtoisesti, joten hinnalla ne eivät pysty kilpailemaan asukas- ja yrityspysäköintitunnusten kanssa.
Helsingin pysäköintipolitiikkaa valmistellaan parhaillaan, ja se on tarkoitus valmistua ja tulla päätöksentekoon kevään 2022 aikana.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Juha Hietanen, liikenneinsinööri: 310 37120
juha.hietanen(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Riittävät asukaspysäköintipaikat Helsingin keskustan alueilla

Asukaspysäköintipaikkoja tarvitaan lisää Helsingin keskustan alueilla, erityisesti esimerkiksi EtuTöölöön sekä Punavuoreen. Asukaspysäköintipaikkoja on vähennetty rankasti, samalla kun hinnoittelua on nostettu. Riittävistä asukaspysäköintipaikoista on huolehdittava Helsingissä jatkossakin, vaikka
muitakin liikkumisen edellytyksiä kehitetään.

Helsingissä 03.03.2021
Nygård-Peltola Mia
Jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
(1 + 0 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Johanna Nuortevan ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloite Ote-opetuksen paikan takaamisesta kaikille kriteerit täyttäville
oppilaille
HEL 2021-002913 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Ote-opetuksen järjestämiseen
varataan rahoitus kaikille sitä hakeville ja kriteerit täyttäville oppilaille
seuraavassa talousarviossa.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Ote-opetukseen
ja -perhetyöhön osallistuu noin 40-50 oppilasta vuodessa ja yleensä
kaikki kriteerit täyttävät oppilaat on pystytty ottamaan mukaan toimintaan. Lukuvuonna 2020-21 kaupungissa työskenteli viisi Ote-opetuksen
ja -perhetyön työparia ja yksi kriteerit täyttävä oppilas jäi ilman Oteopetuspaikkaa.
Ote-opetukseen varatut voimavarat ovat riittävät suhteessa palvelun
kysyntään, eikä tarvetta toimintamallin laajentamiselle ole. Oppilaiden
opetuksen järjestämiseksi ja koulunkäynnin tukemiseksi on myös muita
vaihtoisia toimintatapoja sekä kohdennettuja ja intensiivisiä poissaoloihin puuttumisen käytänteitä.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 334
HEL 2021-002913 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Johanna Nuortevan talousarvioaloitteeseen Ote-opetuksen paikan takaamiseksi kaikille kriteerit
täyttäville oppilaille:
Ote-toiminta on Helsingin suomenkielisten perusopetuspalveluiden ja
lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluiden yhteistyötä, jossa Oteopettaja ja perhetyön sosiaaliohjaaja toimivat tiiviinä työparina. Oteopetuksella ja -perhetyöllä tuetaan 7.–9.-luokkalaisia oppilaita, joiden
koulunkäyntiä hankaloittavat runsaat poissaolot tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt, jolloin syrjäytymisen riski on suuri. Ensisijaisena
tavoitteena on oppilaan opiskelun käynnistäminen ja opetukseen kiinnittyminen sekä mahdollisimman pian oman koulun opetukseen palaaminen. Lukuvuonna 2020-2021 työskenteli viisi Ote-työparia eri puolilla
kaupunkia.
Ote ei ole erityisluokka eikä oppilas siirry Ote-toimintaan pysyvästi
vaan Ote on väliaikainen ratkaisu. Ote-toiminta toteutetaan 4-jaksojärjestelmänä, jossa oppilas voi olla maksimissaan neljän jakson verran.
Oppilaan opetus voi alkaa kesken lukuvuoden ja vastaavasti päättyä
kesken lukuvuoden. Jokaisen jakson päättyessä pidetään jaksopalaveri, jossa arvioidaan jokaisen oppilaan tilanne ja jatkosuunnitelma.
Jaksopalaverin jälkeen on oppilasvalintapalaveri, jossa valitaan vapautuville paikoille uudet oppilaat. Oppilasvalintoihin osallistuvat perusopetuspalvelun erityissuunnittelijat ja perhetyön vastaava ohjaaja. Valintoja
tehdessä joudutaan miettimään yksittäisen nuoren sekä Ote-toiminnan
kokonaistilannetta. Ote-opetukseen ja -perhetyöhön osallistuu noin 4050 oppilasta vuodessa. Yleensä kaikki kriteerit täyttävät oppilaat on
pystytty ottamaan mukaan toimintaan. Lukuvuonna 2020-21 yksi kriteerit täyttävä oppilas jäi ilman Ote-opetuksen paikkaa.
Ote-toimintaan hakeutuminen on koulun henkilöstön, sosiaalityöntekijän, oppilaan ja huoltajien yhteinen päätös. Ote-opetuksen tukena on
aina perhetyön sosiaaliohjaaja, joka työskentelee koululla sekä nuoren
toimintaympäristössä tavaten sekä nuorta että hänen vanhempiaan.
Perhetyö sisältää nuoren arjen ja koulunkäynnin tukemista, perheen
toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistamista.
Oppilaan ja huoltajan tulee sitoutua Ote-perhetyöhön ja sosiaaliohjaajan antamaan tukeen. Mikäli oppilas tai huoltaja eivät halua ottaa vastaan Ote-perhetyötä, pohditaan muita vaihtoja oppilaan opetuksen järjestämiseksi ja koulunkäynnin tukemiseksi.
Ote-opetus edellyttää päätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä määräajaksi. Oppilaan opetuksessa voidaan perusopetuslain 18 pykälän mukaan poiketa opetuksen sisällöstä ja tuntijaosta, mikä tarkoittaa
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oppilaan opetuksen poikkeavaa järjestämistä muun opetuksen yhteydessä, erityisluokassa tai muussa soveltuvassa paikassa.
Ote-perhetyön edellytyksenä on, että oppilaalla on perhesosiaalityön
mukainen tai lastensuojelun asiakkuus ja että Ote-perhetyön arvioidaan
hyödyttävän oppilasta. Perhetyötä voidaan myöntää sosiaalihuoltolain
perusteella erityistä tukea tarvitsevalle lapselle (shl 18 §) tai lastensuojelulain perusteella lastensuojelun avohuollon asiakkaalle (lsl 36 §).
Koulutuksellisessa tasa-arvohankkeessa vuosina 2019-2021 on poissaoloihin puuttumiseksi kehitetty systemaattista toimintatapaa. Opettajille ja oppilashuollon työntekijöille on mm. laadittu käsikirja tueksi oppilaan poissaoloihin puuttumiseksi. Kehittämistyö jatkuu vuosien 20212023 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön vetämässä Sitouttavan kouluyhteisötyön hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää sitouttavaa kouluyhteisötyötä mahdollistavia hallinnollisia, rakenteellisia ja pedagogisia
ratkaisuja sekä löytää uusia kouluyhteisöön kiinnittymistä tukevia käytänteitä osana opetusta sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että toimialalla on jo pitkään
tehty hyvää kehittämistyötä poissaoloihin puuttumiseksi, josta yhtenä
esimerkkinä monialainen Ote-opetuksen ja -perhetyön työparimalli.
Lautakunta pitää tärkeänä, että kaikissa kouluyhteisöissä kehitetään
pedagogisia ennaltaehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen toimintatapoja
sekä kohdennettuja ja intensiivisiä poissaoloihin puuttumisen käytänteitä yhteistyössä kotien ja monialaisten yhteistyötahojen kanssa osana
matalakynnyksen palveluketjujen kehittämistä. Lautakunta ei puolla
Ote-opetuksen ja -perhetyön mallin laajentamista, koska nykyinen palvelu on riittävää palvelutarpeeseen nähden.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Lisämäärärahatarvetta ei mainittu.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927
heidi.roponen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 215
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Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Johanna Nuortevan ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että talousarviossa varataan rahoitus järjestää
Ote-opetus kaikille sitä hakeville ja kriteerit täyttäville oppilaille. Aloitteessa todetaan, että kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan Ote-opetusta saaviin ryhmiin ja nämä nuoret jäävät tyhjän päälle, oman lähikoulun vastuulle. Koulupudokkuuden ehkäisemiseksi ja peruskoulun
loppuunsaattamiseksi niille oppilaille, joilla on koulunkäynti keskeytynyt
tai poissaoloja on kertynyt niin paljon, ettei opiskelu enää onnistu, on
tärkeää mahdollistaa oikeus Ote-opetukseen. Helsinki ei voi jättää Oteopetukseen paikkaa hakevia ja kriteerit täyttäviä oppilaita tämän viimesijaisen tukimuodon ulkopuolelle. Ote-opettajia ja lastensuojelun Oteohjaajia on tarvittaessa palkattava lisää.
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe tarpeelliseksi laajentaa koulunkäyntiä tukevaa perhetyötä. Lasten koulunkäyntiä tuetaan jo monipuolisesti ja uusia toimintatapoja erityistukea tarvitsevia oppilaita varten kehitetään yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilastot eivät myöskään puolla
Ote-opetustoimintamallin laajentamista.
Ote-opetus
Ote-toimintamalli on ollut vakiintunutta toimintaa Helsingissä vuodesta
2017. Sitä toteuttavat yhteistyönä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
sekä sosiaali- ja terveystoimiala. Ote-opetus ja tuki on suunnattu yläastetta käyville oppilaille eli 7.–9.-luokkalaisille, jotka ovat yleensä iältään
13–15-vuotiaita. Opettajat ovat laaja-alaisia erityisopettajia ja työparina
toimivat lastensuojelun ja perhesosiaalityön sosiaaliohjaajat. Näitä työpareja on Helsingissä viisi ja kullakin työparilla voi olla 8–10 oppilasta
ohjauksessaan.
Ote-opetus on erityinen perusopetuslain (628/1998) 18 §:n mukainen
opetusjärjestely, josta vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Oteperhetyö on lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n ja sosiaalihuoltolain
(1301/2014) 18 §:n mukaista perhetyön sosiaaliohjaajan antamaa koulunkäyntiä tukevaa perhetyötä, jonka edellytyksenä on lastensuojelun
avohuollon tai sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus. Ote-opetus on
väliaikainen toimintamalli oppilaan koulunkäyntikyvyn palauttamiseksi
ja oppilas säilyy oman koulunsa oppilaana.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

236 (238)

Asia

Ote-opetukseen tulevilla nuorilla on muun muassa mielenterveydellisiä
ongelmia ja sosiaalisten taitojen haasteita. Usein taustalla on myös oppimisvaikeuksia ja kiusatuksi tulemisen kokemuksia.
Koulunkäyntiä tukeva perhetyö lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluissa
Ote-ohjaajan antama koulunkäyntiä tukeva perhetyö pitää sisällään
monenlaista toimintaa, kuten keskusteluja perheen ja nuoren kanssa,
arjen käytännön ohjausta, erilaisia toiminnallisia menetelmiä, ryhmätoimintaa sekä yhdessä tekemistä. Yhteydenpito nuoren kanssa on tiivistä
ja sovituille tunneille tuleminen on ensisijainen tavoite.
Ote-ohjaaja voi olla mukana myös tunneilla. Ote-työpari seuraa nuoren
koulunkäynnin tilannetta yhdessä päivittäin sekä verkoston säännöllisissä tapaamisissa. Työskentely on muutostyötä yhdessä nuoren ja
vanhempien kanssa. Työskentely sisältää nuoren arjen tukemista, perheen toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistamista. Sosiaaliohjaaja työskentelee lapsen ja perheen kanssa tarvelähtöisesti eli toisinaan hyvinkin tiiviisti, jotta nuoren koulunkäynnin tilannetta saadaan ratkaistua. Tavoitteena on vanhempien motivoiminen ja
aktivoituminen hoitamaan ja tukemaan lapsen koulunkäyntiä. Palveluohjaus ja jatkotuen miettiminen yhteistyössä lapsen, perheen ja verkoston kanssa on osa työskentelyä.
Sosiaali- ja terveystoimialalla ei ole määritelty erikseen määrärahaa
Ote-opetuksen koulunkäyntiä tukevaan perhetyöhön.
Ote-opetuksen laajentaminen
Kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on lasten eriarvoisuuden vähentäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Peruskoulun suorittaminen
ja jatko-opintoihin siirtyminen tukevat strategian toteutumista.
Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee tarkoituksenmukaisena, että lastensuojelu ja perusopetus jatkavat yhteistyötä tukea lapsia heidän koulunkäyntinsä onnistumiseksi.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vetämässä Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali- ja
terveystoimialan monialaista yhteistyötä. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käynnistyy Sitouttava kouluyhteistyö -hanke, jonka
tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Koulunkäyntiin erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeminen edistää lasten välistä tasa-arvoa koulunkäynnissä."
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Käsittely
21.09.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Poistetaan Ote-opetus-otsikkoa edeltävä kappale ja
korvataan se kappaleella "Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee tarpeelliseksi laajentaa koulunkäyntiä tukevaa perhetyötä siten, työntekijä on
tarjolla jokaiselle nuorelle, jolle myönnetään paikka ote-opetukseen.
Tärkeää on myös jatkaa uusien toimintatapojen kehittämistä erityistukea tarvitsevia oppilaita varten yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa."
Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus1 (jäsen Kati Juva)
Jaa-äänet: 7
Eva Biaudet, Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen, Matti
Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov
Ei-äänet: 6
Pentti Arajärvi, Kati Juva, Touko Niinimäki, Oula Silvennoinen, Meri
Valkama, Sinikka Vepsä
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 6.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439
saila.nummikoski(a)hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777
marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059
anita.lindfors(a)hel.fi
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Ote-opetukseen taataan paikka kaikille kriteerit täyttäville oppilaille

Ote-opetus- ja perhetyö on Helsingin perusopetuspalveluiden ja lastensuojelupalveluiden yhteistyötä
niiden 7.-9. -luokkalaisten oppilaiden tukemiseksi, joiden koulunkäyntiä hankaloittaa runsaat poissaolot tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt. Ote-opetus on erityinen opetusjärjestely sellaisille oppilaille, joilla on riski, että peruskoulu on vaikea saada suoritettua loppuun ja syrjäytymisen uhka on
suuri. Opetusryhmässä on kahdeksan oppilasta, erityisopettaja sekä lastensuojelun kautta oteohjaaja. Kaikilla oppilailla, jotka saavat paikan ote-opetuksesta on lastensuojelun asiakkuus. Oppilailla
on moniammatillinen tuki sekä lastensuojelun perhetyö tukena ote-opetuksen erityisopettajan lisäksi.
Ote-opetus on koulunkäynnistä pudonneille oppilaille viimeinen oljenkorsi. Paikkaa hakee vuosittain
enemmän oppilaita kuin mitä ryhmään mahtuu. Ne oppilaat, jotka eivät paikkaa saa, jäävät usein tyhjän päälle, oman lähikoulun vastuulle. Lähikouluissa erityisopettajalla on vastuullaan useita satoja oppilaita, joista usealla on riski pudokkuutteen, vaikeita oppimisvaikeuksia, toiminnanohjauksen haasteita tai ahdistuksen vuoksi koulunkäynti on haastavaa. Nyt valintaprosessissa joudutaan arvioimaan,
kuka paikkaa hakevista nuorista saa todennäköisimmin peruskoulun suoritettua ja loppujen kanssa
nostetaan kädet pystyyn ja toivotaan parasta.
Koulupudokkuuden ehkäisemiseksi ja peruskoulun loppuunsaattamiseksi niille oppilaille, joilla on koulunkäynti keskeytynyt tai poissaoloja on kertynyt niin paljon, ettei opiskelu enää onnistu, ja joilla on
lastensuojelun asiakkuus, on tärkeää taata subjektiivinen oikeus ote-opetukseen. Helsinki ei voi jättää
paikkaa tarvitsevia ja sitä hakevia ote-opetuksen kriteerit täyttäviä oppilaita tämän usein viimesijaisen
tukimuodon ulkopuolelle. Ote-opettajia ja lastensuojelun ote-ohjaajia on palkattava tarvittaessa lisää,
jotta paikka ote-opetuksessa voidaan varmistaa kaikille sitä tarvitseville ja kriteerit täyttäville oppilaille.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että ote-opetuksen järjestämiseen kaikille sitä hakeville ja
kriteerit täyttäville oppilaille varataan rahoitus seuraavassa talousarviossa.

Helsingissä 03.03.2021
Nuorteva Johanna
Varajäsen
Vihreä valtuustoryhmä
(1 + 15 allekirjoitusta)

Koivulaakso Dan

Diarra Fatim

Sydänmaa Johanna

Said Ahmed Suldaan

Korkkula Vesa

Holopainen Mari

Vepsä Sinikka

Juva Kati

Stranius Leo

Vanhanen Reetta

Malin Petra

Nieminen Jarmo
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Valtuutettu Thomas Wallgrenin ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite Luckan yhdistyksen avustamisesta
HEL 2021-002914 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään 60 000 euron avustusmäärärahaa
Luckan yhdistyksen yleiseen ja asukastalo-toimintaan.
Kaupunginhallitus toteaa, että Luckan yhdistys on hakenut asukasosallisuuden toiminta-avustusta 60 000 euroa vuodelle 2022. Hakemuksessa eritellyt kulut kohdistuvat kokoaikaisen koordinaattorin/vahtimestarin kuluihin (45 000 euroa) ja osa-aikaisen tuntityöläisen palkkakuluihin (5 000 euroa). Lisäksi 10 000 euroa haetusta avustussummasta
kohdentuu keskuksen päivittäisiin kuluihin kuten siivoukseen, sähköön,
verkkoyhteyksiin sekä muihin tarpeellisiin investointeihin. Työntekijöiden tehtävissä eivät kuitenkaan painottuneet hakemuksen perusteella
asukasosallisuuden toiminta-avustuskriteerien mukaisesti asukasosallisuuden kehittämiseen liittyvät kehittämistehtävät.
Asukasosallisuuden avustusta hakevien yhdistysten/yhteisöjen tulee
täyttää asukasosallisuuden avustuskriteerit, jotka kaupunginhallitus on
antanut 28.9.2015 § 921. Asukasosallisuuden avustukset on jaettu toiminta-avustukseen ja yleisavustukseen.
Asukasosallisuuden toiminta-avustukset kriteerien mukaan ovat asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittäminen,
jonka lisäksi avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja
päätöksentekoon sekä tarjota vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi.
Asukasosallisuuden toiminta-avustus voi kohdentua muun muassa alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen, alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.
Asukasosallisuuden yleisavustukset ovat muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Kaupungin tuella ylläpidettävien asukastilojen tulee olla pääsääntöisesti
helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja niitä on pyrittävä
käyttämään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avustus voi kohdentua tilatukeen (vuokrat ja muu ylläpito kuten nettiyhteydet, siivous ja irtaimisto) sekä koordinointiin (asukastilassa ja alueella
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tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja käyttövuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin).
Luckanin toimintakeskuksen toiminnassa painottuu neuvonta- ja kulttuuripalvelut ruotsinkielisille. Tiloissa järjestetään myös osittain asukastiloille tyypillistä toimintaa, mutta haetun avustuksen ja hakemuksessa
kuvatun käyttötarkoituksen ja toiminnan ei ole katsottu täyttävän kriteereitä, joilla asukasosallisuuden avustuksia on myönnetty yhteisöjen ja
järjestöjen ylläpitämille alueellisille asukastaloille. Keskustassa on
myös saatavilla paljon palveluita ja asiointipaikkoja sekä kaupungin,
että yhteisöjen ylläpitämiä asukastaloja. Asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa
on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.
Kaupunginhallitus on linjannut päätöksessään 28.9. 2015 § 921, että
kaupunginhallituksella on kahdenlaisia avustuksia. Kaupunginhallituksen yleisavustukset yhteisöille, joiden avustaminen ei kuulu minkään
muun lautakunnan toimialaan ja toisena asukasosallisuuden avustukset.
Ensimmäiseen ryhmään keskitetään niiden järjestöjen avustukset, jotka
ovat niin sanottuja moniavusteisia kaksikielisiä järjestöjä. Näiden järjestöjen toiminta ei tue pelkästään yhden viraston toimialaa vaan järjestöt
toimivat usealla sektorilla. Moniavusteisille, kaksikielisille järjestöille voidaan kuitenkin myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista
(nykyisin toimiala), jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä.
Luckan yhdistykselle on aikaisempina talousarviovuosina myönnetty
avustuksia sosiaali- ja terveys- ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilta,
kaupunginkanslian elinkeino-osastolta ja kaupunginhallituksen yleisavustuksista, esimerkiksi vuonna 2021 yhteensä 84 000 euroa.
Luckan kuuluu kaupunginhallituksen yleisavustuksista avustusta saavien yhteisöjen piiriin. Kaupunginhallitus tekee tästä avustuskokonaisuudesta päätöksen talousarvion hyväksymisen jälkeen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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BIDRAG FÖR FÖRENINGEN LUCKAN – VIKTIGT INVÅNAR-OCH AKTIVITETSHUS I HELSINGFORS FÖR MÄNNISKOR I ALLA

Informations- och kulturcentret Luckan är en central serviceproducent för det svenska i Helsingfors
och fungerar som ett öppet invånarhus för alla målgrupper - barn och familjer, unga, invandrare, föreningar, de äldre mm. - Luckans verksamhet överskrider kultur- och språkgränser.
För föreningen föreslås för år 2022 ett bidrag om 60 000 euro för verksamheten som
allaktivitets- och invånarhus. Idag saknas i Helsingfors ett i huvudsak svenskspråkigt invånarhus.
Luckan kan svara på behovet.
Luckan har också utvecklat digitala lösningar som möjliggör service, daglig kommunikation/interaktion, chattjänster för unga samt en fungerande digital mötesplats trots pandemin. På detta
sätt har Luckan kunnat rikta sig speciellt till utsatta grupper i det rådande, svåra läget.
Föreningen erbjuder ändamålsenliga lokaler för kommuninvånare i alla åldrar. Även tillgängligheten är
i skick. Kostnaderna för driften av verksamheten har dock ökat fr o m 2019 pga av flyttningen till större lokaler på Georgsgatan 27.
Det har under tidigare år i beredningen av understöd till Luckan rått oklarhet om från vilket, eller vilka,
moment staden kan och bör finansiera Luckans verksamhet. En möjlighet är att bidraget tas från de
medel som i stadens budget delas ut som allmänt föreningsbidrag. En annan möjlighet är att bidraget
tas från medlen för invånaradelaktighet. Det kan finnas ytterligare möjligheter.
Det är hög tid för staden att göra en nivåförhöjning av verksamhetsbidraget till Luckan som invånarhus med svenska som huvudsakligt språk men med verksamhet som överskrider kultur- och språkgränser. Den svenskpråkiga befolkningen är av demografiska skäl relativt glest utspridd staden.
Svenska invånarhus kan inte finnas överallt. Också just av den anledningen är Luckan med sin centrala placering viktigt.
Den offentliga sektorn kan inte vänta sig att den tredje sektorn fyller de hål som staden lämnar i sin
budgetering. Helsingfors måste inse sitt ansvar för vår stads levande tvåspråkighet. Staden behöver
svenska rum med låg ingångströskel.
FAKTARUTA (Axplock)
Luckan 2020 (verksamhetspunkten i Helsingfors, Georgsgatan 27)
• Centret i sin helhet är 1050 m2 i 2 våningar, öppet 5 dagar i veckan samt kvällar och veckoslut.
Verksamheten är avgiftsfri för deltagarna. Luckan har hållit öppet i den mån varit möjligt för allmänheten (gruppverksamhet , aktiviteter) under 2020, under iakttagande av stadens rekommendationer och
restriktioner.
• Luckan har också utlokaliserad verksamhet i staden såsom t ex mobila verkstäder för barn.
• Luckancenter: infodesk ca 500 besök per vecka, enskilda evenemang för 2020; 60 stycken, 1421
deltagare.
• LillaLuckan (riktat för barn och familjer); deltagarantal 4300.
• ca. 111 000 virtuella besökare via Luckans många nättjänster.
• Luckans Unginfo verksamhet nådde ut till närmare 1000 skolelever i form av föreläsningar och
verkstäder i regionen sam ca 2000 handledningar för unga med hjälp av chatt och digitala lösningar
(anonyma ).
• Luckan integration: drygt 500 vägledningar för invandrare och över 1000 deltagare i olika programaktiviteter.
• 60 föreningar och organisationer samlades, vilka arrangerade sina aktiviteter och möten i Luckancentret.
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Helsingissä 03.03.2021
Wallgren Thomas
Medlem
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
(1 + 6 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Sami Muttilaisen ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloite freelancereiden ja kulttuuritoimijoiden tukemisesta poikkeusaikana
HEL 2021-002915 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki antaisi kulttuurialan toimijoille huojennuksia kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrissa tai
vastaavasti vapauttaa taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat vuokranmaksusta sopivaksi määräajaksi kokonaan.
Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon viitaten, että tilojen osalta Helsingin kaupunki on tehnyt kokonaisarvion ja linjannut, ettei kaupunki myönnä vapautuksia tai alennuksia
vuokrista, koska nämä vähentävät toimijoiden mahdollisuutta hakea
valtion kustannustukea. Jos vuokranalennuksia myönnettäisiin, vastaisi
kaupunki näin kustannuksista, jotka vuokralaisen olisi mahdollista hakea valtiolta. Koska rajoitukset ovat valtion asettamia, nähdään, että
valtio on ensisijainen pandemian aiheuttamien kustannusten korvaaja.
Keväällä 2020 kaupunki myönsi vuokravapautuksia tiettyjen toimialojen, mukaan lukien taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan yrityksille, joiden
liikevaihto oli vähentynyt koronan johdosta merkittävästi. Yrityksille ei
tuolloin ollut tarjolla nykyisenkaltaista valtion järjestämää yleistukea. Tilanteen jatkuessa kaupungin myöntämiä vuokranalennuksia tai -vapautuksia ei ole voitu valtiontukisääntöjen näkökulmasta pitää enää markkinaehtoisina, jolloin vuokranalennuksissa voisi olla kyse kielletystä valtiontuesta.
Vaikka joidenkin kulttuurialan toimijoiden vapauttaminen vuokranmaksusta saattaisikin valtiontukisääntelyn puitteissa olla mahdollista, kaupungin on huomioitava yhdenvertaisuus ja kunnan toimialaa koskevat
säännökset. Parhaiten yhdenvertainen kohtelu toteutuukin valtion tukiohjelmien kautta.
Kaupunkistrategiassa 2021–2025 on todettu, että Helsinki tukee erillisestä koronapalautumisen kokonaisuudesta kulttuuri- ja tapahtumaalaa koronakriisistä selviämisessä. Kaupunginhallitus toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulee ottaa kaupunkistrategia huomioon kohdentaessaan lautakunnan käyttöön osoitettuja määrärahoja
vuoden 2022 käyttösuunnitelmassaan.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
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pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 145
HEL 2021-002915 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esitystä siitä, että kaupunki myöntää huojennuksia omistamiensa kiinteistöjen vuokrissa tai vapauttaisi taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat vuokranmaksusta määräajaksi kokonaan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Muttilaisen huolen
kulttuurialan toimijoiden toimeentulosta ja toimintaedellytyksistä covid19-pandemian aikana ja ymmärtää monien erilaisten tukimuotojen olevan tarpeellisia poikkeuksellisessa tilanteessa.
Helsingin kaupunki on tehnyt tilanteesta kokonaisarvion ja linjannut,
ettei kaupunki myönnä vapautuksia tai alennuksia vuokrista, koska
nämä vähentävät toimijoiden mahdollisuutta hakea valtion kustannustukea. Jos vuokranalennuksia myönnettäisiin, vastaisi kaupunki näin kustannuksista, jotka vuokralaisen olisi mahdollista hakea valtiolta. Koska
rajoitukset ovat valtion asettamia, nähdään, että valtio on ensisijainen
pandemian aiheuttamien kustannusten korvaaja.
Keväällä 2020 kaupunki myönsi vuokravapautuksia tiettyjen toimialojen
- mukaan lukien taide, kulttuuri ja tapahtumat - yrityksille, joiden liikevaihto oli vähentynyt koronan johdosta merkittävästi. Yrityksille ei tuolloin ollut tarjolla nykyisenkaltaista valtion järjestämää yleistukea. Markkinaolosuhteiden katsottiin muuttuneen pandemian johdosta niin olennaisesti, etteivät ne vastanneet vuokrasopimusten solmimisen aikaan
osapuolten sopimukselle asettamia edellytyksiä. Myös yksityiset vuokranantajat vapauttivat keväällä 2020 varsin laajasti vuokralaisiaan
vuokranmaksuista.
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Tilanteen jatkuessa kaupungin myöntämiä vuokranalennuksia tai -vapautuksia ei ole voitu valtiontukisääntöjen näkökulmasta pitää enää
markkinaehtoisina, jolloin vuokranalennuksissa voisi olla kyse kielletystä valtiontuesta. Kulttuurialan toimijat eivät ole keskenään yhtenäinen ryhmä, eikä valtiontukiarviointia voi tehdä kategorisesti koko alaa
koskien vaan toimintaa on arvioitava tapaus- ja hankekohtaisesti.
Vaikka joidenkin kulttuurialan toimijoiden vapauttaminen vuokranmaksusta saattaisikin valtiontukisääntelyn puitteissa olla mahdollista, kaupungin on huomioitava yhdenvertaisuus ja kunnan toimialaa koskevat
säännökset. Elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten luominen kuuluu
kunnan toimialaan, yksittäisten yritysten tukeminen lähtökohtaisesti
taas ei kuulu. Koronapandemia on vaikuttanut laajasti kaikilla sellaisilla
toimialoilla toimiviin yrityksiin - ei pelkästään kaupungin vuokralaisiin joiden toiminta perustuu asiakaskäynteihin. Parhaiten yhdenvertainen
kohtelu toteutuukin valtion tukiohjelmien kautta.
07.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi
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FREELANCERIEN JA KULTTUURITOIMIJOIDEN TUKEMINEN

Kulttuuriala on kärsinyt erityisen paljon COVID-19:n aiheuttamasta kriisistä.
Tilanne koettelee erityisesti pieniä kulttuuritoimijoita ja freelancereita. Monen ihmisen mahdollisuus
harjoittaa toimeentuloaan on vaikeutunut ellei suorastaan muuttunut mahdottomaksi. Tuote on olemassa ja sillä on kuluttajansa, mutta aika ei tällä hetkellä salli sen myymistä ja ostamista.
Kulttuuriala katsoo nyt erityisesti valtion suuntaan odottaen tukitoimia, mutta myös kaupungin panosta
tarvitaan kriisin hoidossa.
Viime keväänä tilanteen puhjetessa kaupunki ei perinyt vuokraa omistamistaan luovan alan tiloista
kolmeen kuukauteen. Tämä oli stadilta positiivinen ja vastuullinen signaali.
Tilanteen ollessa akuutti kulttuurialan toimijat tarvitsevat edelleen tukea selviytyäkseen. Vuokramenot
ja muut kulut pysyvät vakiona, vaikkei tulonmuodostusta välttämättä olisikaan.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki kantaisi osaltaan vastuutaan kulttuurialan
koronakriisin hoidossa.
Yksi konkreettinen tapa olisi antaa huojennuksia kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrissa tai
vastaavasti vapauttaa taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat vuokranmaksusta sopivaksi määräajaksi kokonaan.
Tämä on linjassa kaupungin strategian kanssa. Helsinki on yrittäjä- ja kulttuurimyönteinen kaupunki.
Sami Muttilainen
kaupunginvaltuutettu

Helsingissä 03.03.2021
Muttilainen Sami
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 9 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Sami Muttilaisen ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloite teknisen henkilökunnan palkkaamiseksi Vuotaloon
HEL 2021-002916 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon varataan määräraha kahden Vuotalon tekniikasta vastaavaan henkilön palkkaamiseksi.
Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon viitaten, että Vuotalon henkilöstön määrää on tärkeä tarkastella
kulttuuripalvelukokonaisuuden henkilöstösuunnittelussa, erityisesti tilanteissa, joissa teknisen henkilöstön palkkauksen mahdollistava vakanssi vapautuu eläköitymisen tai muun henkilöstön siirtymän tuloksena.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää loppuvuodesta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä määrärahojen tarkemmasta kohdentamisesta.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 146
HEL 2021-002916 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata aloitteen esitystä. Lautakunta katsoo, että talousarviovaiheessa on liian yksityiskohtaista tarkastella yksittäisten vakanssien tarpeita. Kulttuuri- ja vapaaPostiosoite
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aikalautakunta katsoo, että kaupunginhallituksen 23.8.2021 päättämä
talousarvioraami ei mahdollista uusien vakanssien hakua, vaan henkilöstösuunnittelun lähtökohta on määrärahojen uudelleen kohdistaminen. Lautakunta lausuu kuitenkin huolensa Vuotalon henkilöstön riittämättömyydestä. Korkeatasoisen toiminnan ja alueen tarpeen huomioiden se on välttämätöntä. Vuotalon teknisen henkilöstön tarve on tunnistettu kulttuurikeskukset-palvelussa sekä kulttuuripalvelukokonaisuuden henkilöstösuunnittelussa ja asiaa on tärkeä tarkastella tilanteissa,
joissa palkkauksen mahdollistava vakanssi vapautuu eläköitymisen tai
muun henkilöstön siirtymän tuloksena. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu
on tärkeää kulttuurikeskukset-palvelussa yleisemminkin: alueelliset
kulttuurikeskukset (Vuotalo, Stoa, Malmitalo, Kanneltalo) sijaitsevat
kaupunginosissa, joiden asukaspohja moninaistuu ja kasvaa voimakkaasti.
Vuosaaressa sijaitseva Vuotalo on toiminut vuodesta 2001. Kulttuurikeskukset-palvelu on monitoimijatalon (kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut
ja Helsingin työväenopisto) talon ”isäntäpalvelu”, joka vastaa tilojen kaikille yhteisistä palveluista. Vuotalossa käy vuosittain noin puoli miljoonaa asiakasta. Vuotalon tiloja, mukaan lukien esitystilana toimiva Vuosali, on käyttänyt myös naapurirakennuksessa toiminut Vuosaaren lukio. Lukion muutettua elokuussa 2021 Vuotalon tiloista, Vuosalin kulttuurikäytön mahdollisuudet lavenevat: lukiolta vapautuu huomattava
osuus (noin 20 %) Vuosalin käyttöajasta. Toiminnan kehittyessä Vuotalossa kaikkia sisätiloja (kuten aula, ravintola, galleria jne.) ja myös ulkotiloja kuten Vuotoria käytetään joustavasti ja innovatiivisesti erilaisissa
talon ja alueen toimijoiden ja asukkaiden tapahtumissa.
Kulttuurikeskukset-palvelu tuottaa vuosittain Vuotalossa noin 200 eri
tapahtumaa ja seitsemän vaihtuvaa näyttelyä. Taidekasvatukseen osallistuu vuosittain noin 2 800 lasta ja nuorta. Kulttuuripalveluiden esityksissä ja tapahtumissa käy vuosittain noin 50 000 asiakasta, joista näyttelykävijöitä on 30 000. Vuosalissa on 320 katsomopaikkaa, irtotuolein
75 lisää. Siirrettävä katsomo mahdollistaa salin käyttämisen klubimuotoisena, jolloin talon ravintola tuo sinne palvelunsa.
Vuotalon avajaisvuonna 2001 Vuotalo palveli 25 247 vuosaarelaista
asukasta. Vuosaari on Helsingin nopeimmin kasvavia kaupunginosia ja
1.1.2019 Vuosaaressa oli jo 38 926 asukasta, vuonna 2050 mennessä
tavoitellaan 60 000 asukasta. Vuosaaressa on meneillään kolme uutta
kaavaprosessia ja aluetta täydennysrakennetaan aktiivisesti. Vuotaloa
ympäröivä Vuosaaren keskusta muuttuu oleellisesti jo vuoteen 2035
mennessä; aivan Vuotalon naapurustoon muuttaa 5 000 uutta asukasta. 1)
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Sekä asukasmäärän kasvu että tilojen hiljattainen vapautuminen kulttuuri- ja vapaa-ajantoimijoiden käyttöön luovat pohjan henkilöstöresurssien tarkastelulle jatkossa. Tällä hetkellä Vuotalon esitystekniikan vakansseja ovat valaistusmestari sekä äänimestari, lisäksi Vuotalo jakaa
yhteisen tuotannonsuunnittelijan Stoan kanssa. Näyttämömestaria
Vuotalossa ei tällä hetkellä ole. Vuotalon omassa henkilöstösuunnittelussa on noussut esiin taidekasvatushenkilöstön riittämättömyys alueen
kysyntään nähden.
1) https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-vtueittain-1962-alkaen

Käsittely
21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään lausuntoon seuraava lause ensimmäisen kappaleen toisen virkkeen jälkeen:
"Lautakunta lausuu kuitenkin huolensa Vuotalon henkilöstön riittämättömyydestä. Korkeatasoisen toiminnan ja alueen tarpeen huomioiden se
on välttämätöntä."
Kannattaja: Hilkka Ahde
Vastaehdotus:
Outi Alanko-Kahiluoto: Kappaleen 6 loppuun:
Vuotalon omassa henkilöstösuunnittelussa on noussut esiin taidekasvatushenkilöstön riittämättömyys alueen kysyntään nähden.
Kannattaja: Veronika Honkasalo
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen,
Nina Suomalainen
Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki,
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Tuomas TuomiNikula
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Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5 - 8.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Outi Alanko-Kahiluodon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 1
Joel Harkimo
Ei-äänet: 12
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki,
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas
Tuomi-Nikula
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Outi Alanko-Kahiluodon
vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12.
07.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Tuuli Tokkola, Vuotalon johtaja, puhelin: 310 71359
tuuli.tokkola(a)hel.fi
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Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

VUOTALON TEKNINEN HENKILÖKUNTA

Vuotalo (ruots. Nordhuset) on kulttuurikeskus, joka sijaitsee Helsingin Vuosaaressa Mosaiikkitorin
pohjoispuolella, lähellä kauppakeskus Columbusta, Vuosaaren metroasemaa, Vuosaaren urheilutaloa
ja Vuosaaren lukiota. Vuotalon ohjelma koostuu kulttuurin eri ilmiöistä ja se tasapainottaa kaupunkilaisten kulttuurinälkää ja saavutettavuutta myös kantakaupungin ulkopuolella. Vuosaaressa asuu vajaa 40 000 asukasta ja alue kasvaa edelleenkin lisää. Vuotalon käyttöaste tuleekin edelleen tulevaisuudessa nousemaan. Vuotalossa tulee olla riittävästi osaavaa henkilökuntaa, että se pystyy tuottamaan kulttuuria myös jatkossa. Tällä hetkellä tekniikka kipuilee äärirajoilla. Laadukkaan tuotannon lisäksi kyse on myös työturvallisuudesta. Esitän, että Vuotalon tekniikkaan palkataan tulevaisuudessa
kaksi henkilöä lisää ja siihen varattaisiin tarvittavat määrärahat, Tämä on tasapainossa myös muiden
kulttuuritalojen teknisen henkilökunnan määrään verrattuna.

Helsingissä 03.03.2021
Muttilainen Sami
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 9 allekirjoitusta)
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Alametsä Alviina

Korkkula Vesa
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Valtuutettu Sami Muttilaisen ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloite Ohjaamon resurssien lisäämiseksi
HEL 2021-002917 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Ohjaamolle tulisi varata riittävästi
resursseja toteuttaa ydintoimintaansa, sillä Ohjaamon tarpeen nähdään
lisääntyvän entisestään COVID-19 kriisin hoidossa.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin Ohjaamopalvelua on vahvistettu ja uudistettu Ohjaamo Helsingin Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
hankerahoituskauden päätyttyä. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja
päihdepalveluketjua on lisäksi kehitetty sosiaali- ja terveystoimialalla,
jotta kaupunki voi jatkossa vastata laaja-alaisesti matalan kynnyksen
palvelujen tarpeisiin.
Helsingin kaupunkistrategiassa on sitouduttu Ohjaamo-toimintaan koko
valtuustokaudeksi 2017−2021 ja toimialat ovat talousarvioissaan sitoutuneet Ohjaamon yhteisen palvelun tuottamiseen.
Kaupunginkanslian työvoima- ja maahanmuuttoyksikön Työllisyyspalvelut koordinoi
ja johtaa toimintaa sekä vastaa sen toiminnan toteutuksesta sekä uraohjauksen palveluista. Ohjaamo Helsingissä työskentelee sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, etsivän nuorisotyöntekijöitä ja nuoriso-ohjaaja,
mediasuunnittelija, kaksi opinto-ohjaajaa, ammatinvalinnan psykologi
sekä neuvonnan ja uraohjauksen asiantuntijoita. Lisäksi elokuussa
2021 Ohjaamo Helsingin yhteyteen on perustettu uusi laajennetun oppivelvollisuuden myötä asuinkunnan ohjausvelvoitteen toteuttamisesta
vastaava tiimi, jossa toimivat kaksi opinto-ohjaajaa, neljä nuoriso-ohjaajaa sekä terveydenhoitaja että sosiaalityöntekijä.
Ohjaamotoiminnan kautta nuorilla on mahdollisuus saada tarpeidensa
mukaisia palveluita moniammatillisesti ja Ohjaamo Helsingin kaupunkiyhteisessä ohjausryhmässä arvioidaan monialaisten palveluiden lisäkehittämistarpeita, jotka toteutetaan kunkin toimialan talousarvion puitteissa.
Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut syyskuussa 2021 EU:n elpymisrahastolla toteutettavan, kannustinmalliin pohjautuvan rahoitushaun
Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseksi 2021−2024. Avustuksen
tavoitteena on hallituksen syksyn 2020 budjettiriihen linjausten mukaisesti vahvistaa nuorille suunnattujen Ohjaamojen moniammatillisuutta.
Kannustinmallilla on tavoitteena vahvistaa kuntien kannustimia
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Ohjaamoiden sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutuspalveluiden
integraatioon. Kannustinmallin periaatteena on, että yhtä rekrytoitua tai
Ohjaamoon kytkettävää uutta asiantuntijaa kohden kunta voi hakea rahoitusta toisen asiantuntijan palkkakuluihin kannustinmallista. Toimialojen yhteistyönä on aloitettu rahoitushaun valmistelu siten, että Ohjaamo
Helsingin nuorille tarkoitettuja palveluja voidaan vahvistaa vuosina
2022−2024.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

OHJAAMON RESURSSIEN LISÄÄMINEN

Ohjaamo Helsinki on 15–29 -vuotiaille helsinkiläisille nuorille tarkoitettu palvelu, josta saa tietoa, tukea
ja apua erilaisiin elämäntilanteisiin. Nuoren käytettävissä on laaja joukko ammattilaisia, jotka neuvovat
työ- ja opiskelupaikan etsimisessä, ammatinvalinnan kirkastamisessa, lomakkeiden täyttämisessä sekä terveyteen ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja antavat vinkkejä vapaa-ajan viettoon. Nuorta
tuetaan ja autetaan, kunnes hänen tilanteeseensa löydetään ratkaisu.
Kaupungin ollessaOhjaamon tarve tulee lisääntymään entisestään COVID-19 kriisin hoidossa. Esitänkin, että Ohjaamolle varataan riittävästi resursseja toteuttaa ydintoimintaansa.
Sami Muttilainen
kaupunginvaltuutettu

Helsingissä 03.03.2021
Muttilainen Sami
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 10 allekirjoitusta)

.

Koivulaakso Dan

Said Ahmed Suldaan

Korkkula Vesa

Haglund Mia

Laisaari Johanna

Pasanen Amanda

Järvinen Jukka

Honkasalo Veronika

Stranius Leo

Malin Petra
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Valtuutettu Ville Jalovaaran ja 7 muun talousarvioaloite terveydenhoidon puutteiden korjaamisesta Vuosaaressa
HEL 2021-002918 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että Meri-Rastilan terveysasema avataan uudelleen tai esitetään jokin toinen vaihtoehtoinen ratkaisu Vuosaaren terveyspalveluiden tilanteen korjaamiseksi ja budjetoidaan tähän tarvittavat varat Helsingin vuoden 2022 talousarvioon.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon
viitaten, että sosiaali- ja terveyslautakunnan linjausten mukaisesti terveyspalveluja on keskitetty terveys- ja hyvinvointikeskuksiin sekä perhekeskuksiin. Vuosaarelaisille terveyspalveluja tarjotaan Vuosaaren
terveys- ja hyvinvointikeskuksessa sekä perhekeskuksessa. Vuosaaren
terveydenhoidon saatavuutta parannetaan tehostamalla lääkäreiden
rekrytointia ja kehittämällä terveys- ja hyvinvointikeskusten toimintamallia.
Terveys- ja hyvinvointikeskus -toimintamallin ydin on asiakkaan palvelutarpeeseen vastaaminen. Toimintamalli mahdollistaa asioiden ratkaisemisen kokonaisvaltaisesti yli sosiaali- ja terveyssektorin perinteisten
rajojen ja välittömästi ensikontaktissa. Digitaaliset palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvun ja itse- ja omahoidon lisäämisen. Idän terveysaseman
henkilöstövajeen täyttämiseksi hankitaan lääkärien rekrytointipalvelu,
joka yhtenä tekijänä korjaa lääkärivajetta, lisää lääkärien määrää ja
kasvattaa erikoislääkärien suhteellista osuutta organisaatiossa.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 192
HEL 2021-002918 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Ville Jalovaaran ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta
seuraavan lausunnon:
"Aloitteessa ehdotetaan, että Vuosaaren terveyspalvelujen korjaamiseksi avataan uudelleen vuonna 2005 suljettu Vuosaaren alueen
Meri-Rastilan terveysasema tai etsitään jokin toinen vaihtoehtoinen ratkaisu Vuosaaren terveyspalvelujen korjaamiseksi ja budjetoidaan tähän
tarvittavat varat Helsingin vuoden 2022 talousarvioon.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että terveyspalveluja on keskitetty
terveys- ja hyvinvointikeskuksiin (THK) ja perhekeskuksiin (PK) lautakunnassa hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Vuosaarelaisille tarjotaan terveyspalveluja Vuosaaren THK:ssa ja PK:ssa, jonka vuoksi
Meri-Rastilan terveysasemaa ei ole syytä avata uudestaan. Vuosaaren
terveydenhoidon saatavuutta korjataan talousarvion puitteissa muun
muassa tehostamalla lääkäreiden rekrytointia ja kehittämällä edelleen
terveyspalvelujen THK-toimintamallia. Sosiaali- ja terveyslautakunta
viittaa 31.8.2021 § 173 antamaansa lausuntoon Ville Jalovaaran toivomusponteen koskien kaupungin terveyspalvelujen riittävyyttä Meri-Rastilassa.
Helsingin kaupunki on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta sote-uudistuksen valmisteluun. Sote-uudistuksen tavoitteena
on hyvinvointierojen kaventaminen, yhdenvertaiset palvelut, palvelujen
hyvä saatavuus, työvoiman saannin turvaaminen ja kustannusten hallinta. Sosiaali- ja terveystoimialalla jatketaan terveyspalvelujen kehittämistä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja Rakenneuudistus-hankkeen tavoitteiden mukaisesti ja toimialalla analysoidaan terveyspalvelujen kehittämiskohteet ja niitä tukevat rakenteet.
Sosiaali- ja terveystoimialalla tavoitteenamme on tarjota kaikille helsinkiläisille asiakaslähtöiset, laadukkaat ja monipuoliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Asiakkaiden palvelujen saatavuus on sosiaali- ja
terveyslautakunnan ja sosiaali- ja terveystoimialan ykkösprioriteetteja.
Tämän takaamiseksi tutkitaan jatkuvasti eri keinoja nyt ja jatkossa.
Vuosaarelaisille tarjotaan terveyspalveluja Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa (THK) ja perhekeskuksessa (PK)
Vuosaaren THK:n palvelut sisältävät: terveysasemapalvelun, suun terveydenhuollon, fysioterapian, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut sekä
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psykiatria- ja päihdepalvelut. Samassa talossa toimii Vuosaaren PK,
jossa on äitiys- ja lastenneuvolapalveluja sekä perhevalmennusta, neuvolapsykologin palveluja, lasten ja nuorten suunterveyden palveluja,
puheterapiaa, fysio- ja toimintaterapiaa, kasvatus- ja perheneuvontaa,
lastensuojelun palveluja ja vammaispalveluja. Kotiin tarjottavia palveluja ovat lapsiperheiden kotipalvelu ja lapsiperheiden sosiaaliohjaus.
THK-toimintamallin ydin on asiakkaan tarpeeseen vastaaminen. Tämä
toteutetaan hoidon ja palveluntarpeen arvioinnilla; asiakas ohjautuu oikeaan ydinprosessiin, saa yhteyshenkilön ja moniammatillisen tiimin
palvelut tarpeensa mukaan. Johtamisen ydin koostuu sisäisestä motivaatiosta, yhteisestä työstä sekä itseohjautuvuudesta. Johtaminen ja
tilaratkaisut tukevat yhteistä työtä, yhdessä toimimista asiakkaan parhaaksi, itsensä ja toisten johtamista sekä vahvempaa vastuun ottamista asiakkaasta, palvelujen laadusta ja palvelujen jatkuvasta kehittämisestä. THK-toimintamalli mahdollistaa asioiden ratkaisemisen kokonaisvaltaisesti yli sosiaali- ja terveyssektorin perinteisten rajojen ja välittömästi ensikontaktissa joko yhteisissä toimitiloissa tai verkostona toimintamallia toteuttaen. Digitaaliset palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvun
ja helsinkiläisten itse- ja omahoidon lisäämisen. Yhä suurempaa osaa
terveyspalvelukysyntää pyritään jatkossa hoitamaan älykkäiden oirearvioiden ja automatiikan keinoin, jotta käytettävissä oleva työvoima saadaan kohdistettua vastaanottotoimintaan.
Terveysasemien lääkäreiden rekrytointia tehostetaan
Perusterveydenhuollon haasteena ovat henkilöstöresurssien saatavuus
ja hoitoon pääsyn viiveet. Lääkärivajeen vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 1.12.2020 § 234 terveysasemapalvelujen kilpailutuksen periaatteet sekä kahden terveysasemapalvelun hankinnan. Idän
terveysaseman henkilöstövajetta ei ole saatu täytettyä normaalien, jo
käytössä olevien rekrytointikanavien kautta, minkä johdosta sosiaali- ja
terveyslautakunta päätti 15.12.2020 § 272 lääkäri- ja hoitajavuokrauksen käynnistämisen idän terveysaseman toiminnan turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 27.4.2021 § 89 lääkärien rekrytointipalvelun hankinnan. Hankinnan kohteena on erikoislääkäreiden, lääkäreiden sekä lääketieteen opiskelijoiden rekrytointipalvelu. Tavoitteena on hankkia rekrytointikumppani, joka lääkäripalvelujen saatavuuden parantamisen kokonaisuudessa yhtenä tekijänä korjaa lääkärivajetta, lisää lääkärien määriä ja toisaalta kasvattaa erikoislääkärien suhteellista osuutta organisaatiossa. Rekrytointipalvelun piiriin sisältyy terveysasematoiminnasta seitsemän yksikköä.
Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi on hankittu rekrytointiapua ulkoiselta palveluntuottajalta ja on käynnistetty henkilöstöresurssipalvelujen
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kanssa hanke, jossa yhtenäistetään rekrytointiprosessit, monipuolistetaan markkinointia ja lisätään Helsingin houkuttelevuutta työpaikkana.
Lääkäreiden rekrytointiin on palkattu oma rekrytointikonsultti, joka työskentelee rekrytoivien ylilääkäreiden tukena. Yhteistyössä kehitetään
rekrytointikohtaisesti markkinointisisältöjä lääkäreiden saatavuuteen.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Toimivilla ja riittävän hyvin saavutettavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla
on myönteinen vaikutus asukkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun."
Esittelijä

Lisätiedot
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481
leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611
timo.lukkarinen(a)hel.fi
Mari Kinnunen, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 47941
mari.kinnunen(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Terveydenhoidon puutteet Vuosaaressa korjataan

Hoitoon pääsy Vuosaaren terveysasemalla on ollut pian parinkymmenen vuoden ajan ongelma. Kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku oli Vuosaaressa tammikuussa 2021 42 vuorokautta, kun kaupungin keskiarvo on 29. Terveysaseman puhelinpalvelussa on myös ollut ajoittain
merkittäviä ruuhkia. Vuosaaren alueen toinen Meri-Rastilan terveysasema suljettiin vuonna 2005, eikä
Albatrossin sote-asema ole pystynyt vastaamaan tarpeeseen. Meri-Rastilan terveysasema oli niin
henkilökunnan kuin asukkaidenkin arvostama lähiterveysasema, joten sen lopettamisen pitkäaikaiset
vaikutukset on tarpeen arvioida uudelleen.
Vuosaaren terveydenhuollon haasteet ovat jatkuneet niin pitkään, että on etsittävä viipymättä ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Ehdotan talousarvioaloitteella, että Meri-Rastilan terveysasema avataan
uudelleen tai esitetään jokin toinen vaihtoehtoinen ratkaisu Vuosaaren terveyspalveluiden tilanteen
korjaamiseksi ja budjetoidaan tähän tarvittavat varat Helsingin vuoden 2022 talousarvioon.

Helsingissä 03.03.2021
Jalovaara Ville
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 7 allekirjoitusta)

Sydänmaa Johanna

Alametsä Alviina

Laisaari Johanna

Torsti Pilvi

Vepsä Sinikka

Wallgren Thomas

Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä
HEL 2021-002919 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että talousarvioon varataan 3 100 000
euron lisämäärärahaa lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen. Opintojakso- ja kurssitarjonnan lisäys esitetään kohdennettavaksi lukioiden opiskelijamäärien suhteessa ja positiivinen erityiskohtelu huomioitavaksi resurssien kohdentamisessa. Lisäksi opettajille annetaan mahdollisuus kehittää itsenäisesti uusia paikallisia syventäviä opintojaksoja.
Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin lukioiden toiminta
on monipuolista. Lukioiden opintotarjonta on laaja ja ylittää osin kysynnän. Osaa opintojaksoista tarjotaan vain joka toinen vuosi, jotta opintojaksojen ryhmäkoko saadaan riittävän suureksi. Lukuvuonna 2020–
2021 ryhmäkoot vaihtelivat yleensä 14 ja 29 opiskelijan välillä. Valinnaisten kurssien ryhmäkoot olivat noin 14–26 opiskelijaa.
Opiskelijoiden valintamahdollisuuksia saadaan kasvatettua entisestään
jo nykyisillä resursseilla. Lukiokoulutuksessa on rakennettu lukuvuodesta 2020–2021 alkaen yhteistä verkkokurssitarjotinta kaupungin lukioiden kesken. Lisäksi lukiokoulutuksessa ollaan laatimassa yhteistä
opintotarjontaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä kaupungin suomen- ja ruotsinkielisen työväenopiston kanssa.
Helsingin kaupungin lukioiden uudet opetussuunnitelmat korostavat erityisesti lukiolaisten hyvinvointia muun muassa siten, että lukioiden toimintakulttuurin ja opetuksen on vahvistettava paremmin opiskelijalähtöisyyttä ja opintojen henkilökohtaistamista. Painopiste ei ole kurssitarjonnan lisäämisessä vaan koulutuksen sisällön laadullisessa kehittämisessä.
Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen kokonaisbudjetti on ollut viime
vuosina kasva. Lukioiden monipuolinen toiminta ja laaja opintotarjonta
voidaan turvata nykyisellä rahoitustasolla, eikä kurssitarjonnan parantaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen sisälly kasvatus- ja koulutuslautakunnan tekemään vuoden 2021 talousarvioesitykseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
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pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 335
HEL 2021-002919 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon
liitteenä olevasta Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä:
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä esitys tukee kansallisia tavoitteita edistämällä opiskelijoiden jatko-opintoihin siirtymistä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin lukioiden
uuden opetussuunnitelman tuomat tavoitteet lukiokoulutukselle vaativat
kaupungin lukioiden rahoituksen tason varmistamista.
Lukiokoulutuksessa on säilytettävä nykyinen vuoden 2021 rahoitustaso. Tämän lisäksi on katettava vuodelle 2022 odotettavissa olevista
toiminnallisista muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset. Nämä lisäkustannukset liittyvät 1) hintatason nousuun (sisältäen henkilöstön palkkakustannusten kasvun) 2) vuokrakulujen nousuun 3) opiskelijamäärän
kasvuun 4) oppivelvollisuuden laajenemiseen sekä 5) koronan aiheuttamaan osaamis- ja oppimisvajeen korjaamiseen. Näin voidaan turvata
lukioiden monipuolinen toiminta ja laaja opintotarjonta. Kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan talousarviovalmistelussa 2022 ei ole varauduttu
aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.
Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön suomen- ja ruotsinkielisissä lukioissa sekä Helsingin aikuislukiossa 1.8.2021 alkaen. Uudet opetussuunnitelmat tuovat koulutukseen uusia tavoitteita sekä huomattavia muutoksia esimerkiksi opetuksen suunnitteluun, opettamiseen ja arviointiin. Lukion opintojaksot
voivat olla yhden oppiaineen omia tai oppiainerajoja ylittäviä eli rakentua usean eri oppiaineen moduuleista. Tämä vaatii opetushenkilöstöltä
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aikaisempaa laajempaa yhteistyötä, yhteisopettajuutta ja uudenlaista
arviointiosaamista. Lukiokoulutuksen uudistuksia ovat myös koulutusta
eheyttävät laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, joiden mukaiset tavoitteet huomioidaan kaikessa opetuksessa ja arvioidaan osana opintojaksoja. Korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämäyhteistyö painottuvat entistä enemmän osana oppiaineiden opetusta.
Tämän lisäksi uudet opetussuunnitelmat korostavat opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelijoiden tukemista opinnoissa. Opiskelijat saavat uudistetun lukiolain (714/2018) myötä laajempaa opintoihin ja jatko-opintoihin liittyvää ohjausta. Opiskelijoilla, joilla on oppimisvaikeuksien
vuoksi vaikeuksia edetä opinnoissa, on lukiolain mukaan oikeus saada
erityisopetusta tai muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.
Helsingin kaupungin lukiokoulutuksessa on rakennettu lukuvuodesta
2020−2021 alkaen yhteistä verkkokurssitarjotinta kaupungin lukioiden
kesken. Lisäksi lukiokoulutuksessa ollaan laatimassa yhteistä opintotarjontaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä kaupungin suomen- ja
ruotsinkielisen työväenopiston kanssa. Näin lukioissa saadaan kasvatettua opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia nykyisillä resursseilla. Lukiokoulutuksessa tarjotaan osa opintojaksoista joka toinen vuosi, jotta
opintojaksojen ryhmäkoko on riittävän suuri. Lukuvuonna 2020−2021
ryhmäkoot vaihtelivat yleensä 14–29 opiskelijan välillä. Valinnaisten
kurssien ryhmäkoon keskiarvo on noin 14–26. Luvuissa ei ole huomioitu Helsingin aikuislukion ryhmäkokoja.
Vuodesta 2017 alkaen lukiokoulutusta ei ole enää budjetoitu kursseina
vaan opiskelijakohtaisena kokonaisbudjettina. Kokonaisbudjetti/opiskelija muodostuu valtionosuudesta ja Helsingin kaupungin omasta rahoituksesta. Suomenkielisen lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen kokonaisbudjetti vuodelle 2021 on 7 952 euroa. Ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa vastaava luku on 7 779 euroa. Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa vuoden 2021 opiskelijakohtainen kokonaisbudjetti on siis
noussut 610 euroa vuodesta 2020. Samaan aikaan suomenkielisessä
lukiokoulutuksessa kiinteät kustannukset ovat nousseet 452 euroa
opiskelijaa kohden. Kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi vuokrat,
opiskelijaruokailu ja siivouskustannukset. Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa erityisesti vuokrakulut ovat kasvaneet perusparannus- ja uudisrakennushankkeiden johdosta. Tämä vaikuttaa opetukseen käytettävissä olevaan rahamäärään.
Vuonna 2020 Helsingin kaupungin lukiokoulutus sai Opetushallituksen
myöntämää valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Erityisavustus on suuruudeltaan 2 000 000 euroa, ja sen käyttöaika on 15.9.2020─31.1.2022.
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Avustus on käytettävä lisäopetuksesta sekä ohjauksen ja tukitoimien
lisäämisestä aiheutuviin henkilöstömenoihin. Erityisavustuksella Helsingin kaupungin lukiot ovat lisänneet opiskelijoille tarjottavaa opetusta,
ohjausta ja tukea oman henkilökunnan toimesta tai palkkaamalla lisää
opetushenkilöstöä.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095
elli-noora.lassy(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342
harri.korhonen(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin:
310 70077
moa.thors(a)arbis.hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä

Edellisen ja tämän valtuustokauden aikana Helsingin kaupungin lukioiden käytettävissä olevat resurssit ovat pienentyneet ja siten opetustarjonta on lukioissa kaventunut ja ryhmäkoot kasvaneet. Yleissivistävänä instituutiona lukion merkitys on suuri ja se antaa opiskelijoille valmiudet tavoitella jatkoopintopaikkaa.
Kun kaikissa lukioissa ei kaikissa oppiaineissa järjestetä kaikkia valinnaisia valtakunnallisia ja kunkin
lukion omia paikallisia syventäviä opintojaksoja ja kursseja, heikentyvät opiskelijoiden mahdollisuudet
päästä jatko-opintoihin ja lukion yleissivistävä tehtävä ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi lukioissa ryhmäkoot ovat suuria. Samassa ryhmässä voi olla yli 40 opiskelijaa. Tällöin opettajan
on mahdotonta huomioida jokainen opiskelija yksilönä ja panostaa kunnolla työhönsä.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseksi ja
ryhmäkokojen pienentämiseksi varataan talousarvioon 3 100 000 € lisämääräraha. Tällä summalla
saadaan noin 1000 kurssin / opintojakson verran lisäystä kaupungin lukioiden kurssitarjontaan ja parannetaan siten opiskelijoiden edellytyksiä hakeutua jatko-opintoihin. Lisäresurssit kurssien ja opintojaksojen järjestämiseen tulee kohdentaa suhteessa kunkin lukion opiskelijamäärään, eli mitä suurempi on lukion opiskelijamäärä, sen enemmän lisäystä opintojakso- ja kurssitarjontaan. Positiivinen erityiskohtelu huomioidaan resurssien kohdentamisen suhteen. Lisäksi tämän resurssin turvin opettajille
annetaan mahdollisuus kehittää itsenäisesti uusia paikallisia syventäviä opintojaksoja.

Helsingissä 03.03.2021
Korkkula Vesa
Jäsen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 6 allekirjoitusta)

.

Koivulaakso Dan

Kivelä Mai

Haglund Mia

Arhinmäki Paavo

Malin Petra

Muttilainen Sami
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Valtuutettu Petra Malinin ja 13 muun valtuutetun talousarvioaloite
uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta
HEL 2021-002921 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että varhaiskasvatuksen uusien ja
merkittävästi peruskorjattavien tilojen osalta nostetaan lapsikohtaista
tilamitoitusta lukuun 9 m2/lapsi, ja että tilamitoitukseen ei lasketa mukaan eteisiä, varastoja ja henkilökunnan taukotiloja, ja tätä varten varataan budjettiin riittävät varat.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että päiväkotien tilamitoituksen perustana on ollut vuodesta
2014 kaupunginvaltuuston päätös lapsikohtaisesta 8 m2 huoneistoalan
tilavaatimuksesta. Päiväkotien päivitettävänä olevissa tilasuunnitteluohjeissa tavoitteena on monipuolinen ja muunneltava tilarakenne, jossa
tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaatimusten mukaan.
Tilamitoituksen riittävyyttä arvioitaessa huomioon on sisätilojen neliömäärän lisäksi otettava myös muiden tilojen yhä monipuolisempi käyttö
sekä tilojen käytön kohdentuminen eri lapsiryhmille. Varhaiskasvatustoiminnan käyttöön varataan aina myös ulkoalueita, oma piha tai muu
aidattu ulkoilualue. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteena on, että koko kaupunki toimii oppimisympäristönä. Sisätilojen
käyttöä kohdennetaan lapsiryhmäkohtaisesti eri ikäisille lapsille. Isompien lasten ryhmät käyttävät enemmän pienryhmätiloja sekä yhteiskäyttöisiä tiloja ja pienempien lasten ryhmien yhteistilojen käyttö on vähäisempää.
Päiväkotitilojen nykyiset suunnitteluohjeet mitoituksineen tukevat kesällä 2020 hyväksytyn toimitilastrategian suuntaviivojen mukaisia tavoitteita.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 338
HEL 2021-002921 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta Petra Malinin talousarvioaloitteesta uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta seuraavan lausunnon:
Tilojen suunnittelun lähtökohtia
Helsingissä on ollut käytössä vuodesta 2014 päiväkotien tilamitoituksen
perustana kaupunginvaltuuston päätös lapsikohtaisesta 8 m² huoneistoalan tilavaatimuksesta. Vuonna 2017 valmistuivat päiväkotien tilasuunnitteluohjeet, jossa tilasuunnittelun perustana on varautua uusissa tilahankkeissa toteuttamaan sisätiloja 8 m² huoneistoalaa lasta
kohden. Samaa mitoitusta on mahdollisuuksien mukaan toteutettu peruskorjauskohteissa, joita viime vuosina on kuitenkin toteutettu vain
muutamia. Varhaiskasvatustoiminnan käyttöön varataan aina myös ulkoalueita, oma piha tai muu aidattu ulkoilualue. Pääosin ulkoilutilaa on
voitu varata vähintään 12–15 m²/lapsi, poikkeuksena tiiviiseen kaupunkirakenteeseen toteutettavat hankkeet.
Päiväkodin käytössä olevat sisä- ja ulkotilat muodostavat yhdessä oppimisympäristön, joka suunnitellaan tukemaan varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
tavoitteena on, että koko kaupunki toimii oppimisympäristönä.
Päiväkotien tilasuunnitteluohjetta päivitetään parhaillaan, uusissa suunnitteluohjeissa keittiötilat on poistettu lapsikohtaisesta mitoituksesta.
Suunnitteluohjeessa tavoitteena on monipuolinen ja muunneltava tilarakenne, jossa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaatimusten mukaan.
Varhaiskasvatuslaissa todetaan, että varhaiskasvatusympäristön on
oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Lisäksi toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys.
Tilankäytön osalta ei ole laissa sitovia normeja mitoitukseen liittyen.
Tilojen käyttö ja käytön suunnittelu
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Tällä hetkellä Helsingissä kunnallisissa päiväkodeissa on käytössä keskimäärin 9,6 m² sisätiloja lasta kohden. Lapsikohtaisen käytössä olevan
pinta-alan seuraaminen on tärkeää, mutta tilojen toimivuutta, turvallisuutta ja terveellisyyttä tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota tilojen pedagogiseen käytettävyyteen ja vuosittain tapahtuvaan lapsiryhmien tarpeiden mukaan tapahtuvaan tilojen
käytön suunnitteluun.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla valmistellaan ennen varsinaisen
tilanhankkeen hankesuunnittelun käynnistymistä tilojen käyttäjien
kanssa pedagoginen toimintasuunnitelma. Tässä yhteydessä pohditaan etukäteen tilojen ja toiminnan välistä suhdetta sekä tilojen käyttömahdollisuuksia pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tilojen mitoitusta keskeisempää on varhaiskasvatuksessa kiinnittää
huomiota yhteisten tilojen, joustavien oppimisympäristöjen ja lapsiryhmille kohdennettujen omien tilojen väliseen suhteeseen. Pienempien
lasten, alle kolmevuotiaiden lasten kohdalla tilojen tulee muodostaa
selkeämmin omia rajattuja kokonaisuuksia, jolloin yhteistiloja käytetään
vähemmän. Isompien lasten kohdalla voidaan käyttää enemmän pienryhmätiloja sekä yhteiskäyttöisiä tiloja. Jokaisella lapsiryhmällä on käytössä oma nimikkotila.
Suunnitteluohjeiden mukaisen akustiikan toteuttaminen vahvistaa tilojen monipuolista käyttöä ja luo miellyttäviä oppimisympäristöjä. Myös
hygieniatilojen toteuttaminen ohjeistusten mukaisesti tukee varautumista mahdollisiin tuleviin pandemiatilanteisiin. Sisä- ja ulkotilojen käytön vuorottelu osana pedagogista tilojen käytön suunnittelua tuo väljyyttä tilojen käyttöön ja monipuolistaa käytössä olevia oppimisympäristöjä.
Tilamitoitusten merkittävä vaikutus kustannuksiin
Nykyiset päiväkotitilojen suunnitteluohjeet mitoituksineen tukevat kesällä 2020 hyväksytyn toimitilastrategian suuntaviivojen mukaisia tavoitteita muun muassa toteuttaa ja ylläpitää laadultaan ja taloudeltaan
hallittuja, terveellisiä, turvallisia rakennuksia, jotka täyttävät kaupungin
ilmastotavoitteet. Lisäksi toimialan toiminnalliset tavoitteet koko kaupungista oppimisympäristönä sekä tilojen yhteiskäytön lisäämisestä tukevat kaupungin tilojen kokonaistaloudellista hyödyntämistä ja tilojen
tehokasta käyttöä.
Kuluneella valtuustokaudella uusia kunnallisia päiväkotien tilapaikkoja
on toteutettu noin 4400 paikkaa. Tämä tarkoittaa noin 44 000 brm². Tilojen rakentamiskustannukset Helsingissä ovat tällä hetkellä keskimäärin 4200 euroa/brm². Mikäli tilamitoituksena olisi käytetty 8 m²:n sijaan 9
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m² tämä olisi kasvattanut rakentamisen kustannuksia noin 23 miljoonaa
euroa ja lisännyt vuokrakustannuksia noin 1,6 milj. euroa vuodessa.
Talousarviossa ei ole varauduttu tilamitoituksen muutokseen.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 03.03.2021

Talousarvioaloite

Aloite uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta

Helsingissä on uusia päiväkoteja rakennettaessa noudatettu tilamitoitusta 8 m2 /lapsi tilapaikkaa kohden. Samaan aikaan uusissa päiväkodeissa olevien lasten vanhemmat ovat viestineet tilanahtaudesta
ja siitä, että tilat eivät ole pedagogisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä. Esimerkiksi jotkut lapsiryhmät ovat toimineet suurimman osan päivästä päiväkodin eteistilassa, ruokailuja ja päiväunia myöten.Suurien lapsimäärien on myös koettu lisäävän meluhaittoja. Päiväkotien keskimääräinen melutaso
on 90 dB ja tämä ylittää melutason (85 db), jolle altistuminen kahdeksan tunnin ajan päivittäin aiheuttaa kuulovaurion riskin. Erityisesti koronapandemian ja mahdollisten tulevien pandemioiden aikaan on
varmistettava, että kasvatuksen ja koulutuksen tilat ovat riittävän suuret, jotta voidaan pitää etäisyyttä
tai toimia pienryhmissä.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että varhaiskasvatuksen uusien ja merkittävästi peruskorjattavien tilojen osalta nostetaan lapsikohtaista tilamitoitusta lukuun 9 m2/lapsi ja että tilamitoitukseen ei
lasketa mukaan eteisiä, varastoja ja henkilökunnan taukotiloja, ja tätä varten varataan budjettiin riittävät varat.

Helsingissä 03.03.2021
Malin Petra
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
(1 + 13 allekirjoitusta)

Koivulaakso Dan

Kivelä Mai

Sydänmaa Johanna

Said Ahmed Suldaan

Korkkula Vesa

Nuorteva Johanna

Peltokorpi Terhi

Haglund Mia

Holopainen Mari

Arhinmäki Paavo

Stranius Leo

Aro Katju

Muttilainen Sami
.
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Valtuutettu Eva Biaudetin ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloite ruotsinkielisen kotoutumisen pääkaupunkiseututasoisesta
koordinaatiosta ja palvelutarjonnan turvaamisesta
HEL 2021-002922 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään 150 000 euron määrärahaa ruotsinkielisen kotouttamisen koordinaation ja palvelutarjonnan turvaamiseksi
pääkaupunkiseudulla.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin elinkeino-osaston
työvoima- ja maahanmuuttoyksikössä on työskennellyt määräaikainen
ruotsinkielisestä kotoutumisesta vastaava koordinaattori 30.12.2020
asti. Koska ruotsinkielisen kotoutumisen volyymit ovat pääkaupunkiseudulla kuntatasolla varsin pieniä (esimerkiksi Helsingissä noin 50
henkilöä vuodessa), seudullinen koordinaatio on todettu tarpeelliseksi
palvelutarjonnan kattavuuden sekä tehokkuuden varmistamiseksi. Samanaikaisesti pääkaupunkiseudulla on pula kaksikielisestä työvoimasta
erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatus- ja koulutussektoreilla.
Työllisyyden kuntakokeilun alkamisen vuoksi ruotsinkielisen kotoutumisen kokonaiskoordinoinnin aiemmin määräaikaisena hoidettua tehtävää ei ole sellaisenaan jatkettu vuoden 2021 alusta, vaan toiminnan tilannekuva ja tarpeet on haluttu selvittää samassa yhteydessä, kun työllisyydenhoidon ja kotoutumisen vastuut sekä asiakkuudet siirtyivät kaupungille maaliskuusta 2021 alkaen.
Helsingin kaupungin elinkeino-osaston Työvoima- ja maahanmuuttoyksikkö vastaa kuntakokeilun toimeenpanosta. Kuntakokeilujen käynnistymisvaiheen jälkeen Työvoima- ja maahanmuuttoyksikössä on todettu,
että ruotsinkielisen kotoutumisen kokonaiskoordinaatiolle on välttämätön tarve, jotta ruotsinkielisen kotoutumisen palvelut voidaan turvata ja
jotta erityisesti kaksikielisen kotoutumisen seudullinen palvelujärjestelmä kehittyisi. Yksikielinen kotoutuminen ruotsin kielellä jättää pääkaupunkiseudulla työnhakijan verrattain heikkoon työmarkkina-asemaan, mistä syystä kaksikielisen kotoutumisen edistäminen on tärkeä
Helsingin alueen maahanmuuton ja vastaanottavuuden kehittämisalue.
Elinkeino-osaston Työvoima ja maahanmuutto -yksikkö on kaupungin
nykyisen maahanmuuton määrärahatason sisällä valmistautunut perustamaan vakinaisen tehtävän pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen kotoutumisen sekä Helsingin työllisyyspalveluiden kaksikielisyyden toteutumisen koordinaatioon. Tämän lisäksi yksikön määrärahoista 97 000
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euroa vuositasolla varattaisiin pysyvästi ruotsinkielisten työllisyys- ja
kotoutumispalveluiden tarjonnan turvaamiseen sekä laajentamiseen
ostopalveluiden avulla. Yhteensä nämä toimet vastaisivat noin 150 000
euron pysyvää lisäpanostusta ruotsinkielisiin kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin. Määrärahojen lisäystarvetta kaupunginkanslian elinkeinoosaston Työvoima ja maahanmuutto -yksikön hallinnoimiin työllisyyden
ja maahanmuuton määrärahoihin ei näistä toimista synny.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Koordinera integration på svenska i huvudstadsregionen

De svenskspråkiga integrationstjänsterna för invandrade personer är små och efterfrågan begränsas
av att det kan vara svårt att anpassa tidtabeller till väldigt litet utbud av språk- och andra kurser. För
att använda huvudstadsregionens resurser effektivt och öka utbudet, inleds en koordinering samt
utökat utbud av huvudstadens integrationstjänster på svenska, så att de gemensamma tjänsterna
kan erbjudas till invånarna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. För detta ändamål anslås
150.000 euro.
Eva Biaudet

Helsingissä 03.03.2021
Biaudet Eva
Medlem
Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen
(1 + 4 allekirjoitusta)
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Valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloite globaalin vastuun edistämisestä yhdessä kansalaisjärjestöjen
kanssa
HEL 2021-002923 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään 220 000 euron määrärahalisäystä
kaupungin globaalin vastuun edistämiseksi yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa seuraavasti:
− Selvitys suomalaisten kansalaisjärjestöjen ehdotuksista Helsingin globaalin vastuun edistämiseksi. Tilataan myöhemmin tarkennettavalla tavalla järjestöiltä: 100 000 euroa
− Kansalaisjärjestöjen selvityksen vastaanotto kansalaisjärjestöjen
edustajien ja valtuutettujen yhteisessä workshopissa (2 päivää,
n. 40 osallistujaa): 20 000 euroa
− Ecologists at Risk turvaresidenssitoiminnan käynnistäminen.
(Toiminnalle voi hakea mallia kaupungin nykyisestä taiteilijoiden
turvaresidenssitoiminnasta (Safe Haven / Artists at Risk ): 100
000 euroa
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin globaalin vastuun strategian
tavoitteita on vuoden 2013 jälkeen pyritty integroimaan kaupungin toimintaan ja edistetty osana erilaisia ohjelmia. Osa tavoitteista on jo
saatu toteutettua ja osa on integroitu uusiin toimintaohjelmiin ja suunnitelmiin. Tärkeimpinä näistä ovat uusi hankintastrategia, hiilineutraali
Helsinki 2035 toimenpideohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä elinkeinopoliittiset linjaukset. Tavoitteiden etenemistä seurataan osana ohjelmien raportointia sekä osana YK:n kestävän kehityksen paikallistason raportointia.
Esimerkkejä toteutuneista tai muihin kaupungin ohjelmiin integroiduista
globaalin vastuun tavoitteista:
− Kaupungin ympäristöpoliittisia tavoitteita pidetään ajan tasalla
jatkuvalla päivittämisellä. Kaupunginvaltuusto käsittelee ympäristöraportin vuosittain ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehty LUMO-toimintaohjelma on päivitetty vuonna 2021.
− Helsinki tehostaa Itämeren suojelua mm. kansainvälisellä yhteistyöllä. Tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko
Itämeren piirissä Itämerensuojelun toimintaohjelmalla ja Itämerihaasteen avulla.
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− Kaupunki on aktiivisesti kehittänyt harmaan talouden torjunnan
ohjeistusta ja tulee kehittämään entisestään sosiaalista vastuuta
osana uutta hankintastrategiaa.
− Kaupungin uuden hankintastrategian ja HNH-ohjelman periaatteiden mukaisesti kilpailutuksissa pyritään aina huomioimaan
kestävä kehitys ja vastuullisuus.
− Helsinki siirtyy käyttämään reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvia ja teetä ja pyrkii aktiivisesti lisäämään muiden reilun kaupan tuotteiden käyttöä. Kaupungilla on Reilun kaupan arvonimi.
− Kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien sekä ihmisoikeusverkoston avulla parannetaan henkilöstön osaamista
ymmärtää ja ottaa huomioon monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.

Erillistä määrärahavarausta talousarvioaloitteessa esitetyille globaalin
vastuun toimenpiteille ei nähdä tarpeellisena, koska globaalin vastuun
tavoitteiden ja toimenpideohjelmien edistämiseksi on tehty ja tullaan
tekemään sidosryhmä- ja järjestöyhteistyötä tarpeen mukaan. Lisäksi
erillisen globaalin vastuun -selvityksen tilaamisessa tulee huomioida
hankintalain näkökulmat ja kilpailutuksessa hankinnan rajaus vain järjestöille on haastavaa.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

Lisätiedot

pormestari
Juhana Vartiainen
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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GLOBAALIN VASTUUN EDISTÄMINEN YHDESSÄ KANSALAISJÄRJESTÖJEN
KANSSA

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi v. 2013 ehkä ensimmäisenä
kaupunkina maailmassa kokonaisvaltaisen globaalin vastuun strategian.
http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Globaalin-vastuun-strategia.pdf
Osa strategian suosituksista on pantu toimeen. Tarve globaalin vastuun
yhä kokonaisvaltaisemmalle toteuttamiselle paikallisesti on kuitenkin
edelleen kasvanut ilmastokriisin syventyessä, pandemian takia ja muista
syistä. Jotta Helsinki voi edeelleen synnyttää toivoa ja luoda uutta
"glokaalin" politiikan kansainvälisenä uranuurtajana valtuuston on aika
päivittää kaupungin globaalin vastuun strategia ja ryhtyä uusiin,
entistä kunnianhimoisempiin ja laaja-alaisempiin toimiin.
Tätä tavoitetta silmälläpitäen esitämme, että kaupunki varaa vuoden 2022
talousarviossa sopivilta momenteilta taloudellisia resursseja
seuraaville toimenpiteille:
* Selvitys suomalaisten kansalaisjärjestöjen ehdotuksista Helsingin
globaalin vastuun edistämisestä. Tilataan myöhemmin tarkennettavalla
tavalla järjestöiltä: 100 000 euroa.
* Kansalaisjärjestöjen selvityksen vastaanotto kansalaisjärjestöjen
edustajien ja valtuutettujen yhteisessä workshopissa (2 päivää, n. 40
osallistujaa): 20 000 euroa
* Ecologists at Risk turvaresidenssitoiminan käynnistäminen. (Tominnalle voi hakea mallia kaupungin
nykyisestä taiteilijoiden turvaresidenssitoiminnasta (Safe Haven / Artists at Risk ) : 100 000 euroa
YHTEENSÄ: 220 000 euroa

(Aloitetta ovat yhdessä valmistelleet seuraavat valtuutetut, joiden keskinäinen allekirjoitusjärjestys on
syntynyt arpomalla:
Thomas Wallgren
Mia Haglund
Leo Stranius
Eva Biaudet
Katju Aro)
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Wallgren Thomas
Jäsen
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
(1 + 15 allekirjoitusta)

Heinäluoma Eveliina

Arajärvi Pentti

Biaudet Eva

Said Ahmed Suldaan

Korkkula Vesa

Nuorteva Johanna

Hussein Abdirahim Husu

Haglund Mia

Laisaari Johanna

Torsti Pilvi

Holopainen Mari

Pasanen Amanda

Vepsä Sinikka

Stranius Leo

Aro Katju
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Valtuutettu Martina Harms-Aallon ja 18 muun valtuutetun talousarvioaloite varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen lisäämisestä
HEL 2021-003525 T 00 00 03

Päätösehdotus
Talousarvioaloitteessa esitetään, että varhaiskasvatuksen palkkajärjestelmä uusimiseen ja palkkojen nostamiseen varataan 20 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan valmistelun pohjalta toimialan
ehdottamalla mallilla.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että kaupunginhallituksen päättämän pidemmän aikavälin
palkkakehityssuunnitelman tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehityssuunnitelmalla on vuodesta 2019 alkaen vastattu järjestelmällisesti ja
suunnitelmallisesti tähän haasteeseen, ja suunnitelmaa varten varattuja
erillismäärärahoja on käytetty mm. varhaiskasvatushenkilöstön palkkojen korottamiseen.
Palkkakehityssuunnitelman määrärahat on varattu keskitetysti kaupunginhallituksen käytettäviksi ja siirretty toimialojen käyttöön kaupunginvaltuuston vuosittain tekemien kohdennuspäätösten mukaisesti. Palkkakehitysohjelman jatkaminen sisältyy kuluvan valtuustokauden kaupunkistrategiaan.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 336
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

46/2021

268 (238)

Asia

HEL 2021-003525 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä
olevasta Martina Harms-Aallon talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen palkkajärjestelmän uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi seuraavan lausunnon:
Kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 2021 talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen kaupunkitasoisen menokasvun salliman menoraamin pohjalta, mutta ylittää sen. Tätä on perusteltu sillä, että kasvatuksen ja koulutuksen asiakasmäärä kasvaa suhteellisesti enemmän
kuin kaupungin asiakasmäärä, johon kaupunkitason enimmäismenokasvu perustuu. Tästä huolimatta esitys sisältää tuottavuustoimenpiteitä noin 15,6 miljoonan euron edestä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkojen 20 miljoonan euron tasokorotus tarkoittaisi vastaavien lisäsäästöjen esittämistä toimialan muihin palveluihin - mittakaavat huomioiden pääosin perusopetukseen. Tästä johtuen talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu aloitteessa esitettyä 20 miljoonan varausta varhaiskasvatuksen henkilöstön tasokorotuksiin.
Kaupungille valmisteltiin vuonna 2018 pidemmän aikavälin palkkakehitysohjelma, joka pyrkii varmistamaan palkkakilpailukykyä ja osaavan
työvoiman saatavuutta. Palkkakehitysohjelman avulla nostetaan palkkausta niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on rekrytointihaasteita. Palkkakehitysohjelman erillismäärärahoilla on korotettu mm. varhaiskasvatushenkilöstön palkkoja.
Kaupunki on varannut palkkakehitysohjelman määrärahat keskitetysti
erikseen ja siirtänyt niitä sitten toimialojen käyttöön tehtyjen kohdennuspäätösten mukaisesti. Lautakunnan näkemyksen mukaan tällaisten
kohdennettujen palkkojen tasokorotusten määrärahat on jatkossakin
perusteltua varata talousarviovaiheessa kaupunkitasolla omaksi kokonaisuudeksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu aloitteen mukaisiin määrärahalisäyksiin.
14.09.2021 Pöydälle
Esittelijä

Lisätiedot
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kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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Öka löneanslagen inom småbarnspedagogiken

Suomessa ja kaupungissamme yhteiskuntasopimukseen on sisäänrakennettu malli jossa työikäiset
käyvät töissä ja heidän lapsiaan hoidetaan varhaiskasvatuksessa, joko kaupungin järjestämänä tai tukemana.
Kuitenkin malli näyttäytyy haavoittuvuutensa kun palkat varhaiskasvatuksessa eivät ole kilpailukykyisiä ja nämä työt siten eivät ole houkuttelevia.
Helsingin kaupungin tilinpäätös on ollut ylijäämäinen jo monta vuotta samalla kun meillä on vaikea
löytää henkilökuntaa varhaiskasvatukseen sekä hoivatöihin.
Meillä olisi kaiken järjen mukaan mahdollisuuksia nostaa varhaiskasvatustyöntekijöiden palkkoja ja
esitänkin että budjettiin varattaisiin 20 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen palkkajärjestelmän uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi KASKO:n valmistelun pohjalta ja ehdottamalla mallilla.

Helsingissä 17.03.2021
Harms-Aalto Martina
Varajäsen
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
(1 + 18 allekirjoitusta)
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