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§ 74
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteista
HEL 2018-001310 T 10 01 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevässä
loppuraportissa esitetyistä ehdotuksista sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 8.2.2018 esittämistä kaupungin tilojen asukaskäyttöön liittyvistä kysymyksistä:
”Kaupunginjohtajan 19.4.2017 asettaman työryhmän tehtäväksiannon
ulkopuolelle rajattiin sosiaali- ja terveystoimialan toimitilat ja kohteet.
Osaa sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimia tiloja voivat kuntalaiset
ja kolmannen sektorin järjestöt ja yhdistykset varata maksuttomasti tai
vuokrata pientä maksua vastaan. Tällaisia varattavia tai vuokrattavia tiloja ovat mm. asukastalot ja lähiöasemat, monipuolisten palvelukeskusten ja palvelukeskusten juhlasalit, auditoriot, luentosalit tai ryhmätilat ja
matalan kynnyksen päivätoimintapaikat kuten Symppikset. Sairaaloiden, terveysasemien, virastotalojen tai palvelukeskusten (esim. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus) kokous- tai muut tilat eivät pääsääntöisesti ole sosiaali- ja terveystoimialan ulkopuolisten toimijoiden
tai yksityishenkilöiden varattavissa tai vuokrattavissa. Eri järjestöjen toiminta Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa ja Itäkadun perhekeskuksessa perustuu suulliseen yhteistyösopimukseen ja kumppanuuteen. Järjestöt toimivat tiloissa niiden aukioloaikoina, eikä niiden
käytöstä näissä tapauksissa peritä vuokraa.
Toimialan tila- ja tapauskohtainen harkinta tilojen vuokrauksen maksuttomuudesta tai maksullisuudesta perustuu vuoden 2015 ohjeeseen (sosiaali- ja terveysvirasto, PYSY110 8.1.2015). Tila- ja tapauskohtaista
harkintaa tehdään niissä toimipisteissä, missä kuntalaisilla, järjestötoimijoilla tai muilla ulkopuolisilla toimijoilla on mahdollisuus varata tai
vuokrata tiloja tilapäiseen käyttöön. Tilojen luovuttamisesta tilapäiseen
ulkopuoliseen käyttöön ja käyttömaksujen perimisen tai perimättä jättämisen osalta päättää kunkin yksikön esimies oman esimiehensä suostumuksella siten kun pysyohjeessa on määritelty.
Asukastalojen tilojen liittäminen Varaamo-palveluun on mahdollista.
Muita sosiaali- ja terveystoimialan toimitiloja ei kannata keskittää Varaamo-palveluun, koska sosiaali- ja terveystoimialan tiloissa tehdään
pääasiassa potilas- ja asiakastyötä tai ne ovat erityisasumisen kohteita
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kuten palvelutalot, ryhmäkodit, lastenkodit ja tukikodit, joiden tilat edellyttävät erityisiä turvallisuus- ja vahtimestaripalveluita, salassapitovelvollisuuksien noudattamista sekä asettaa kulunvalvonnalle ja lukitukselle erityisvaatimuksia. Maakunta- ja sote -uudistuksen toteutuessa vuonna 2020 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyvät maakunnan vastuulle, ja maakunta vuokraa tilat.
Toimitilojen ulkopuolisesta käytöstä koituu toimialalle kustannuksia
mm. siivouksesta ja ylläpidosta, turvallisuus ja vahtimestaripalveluista
tai toimipisteen itse järjestämän valvonnan palkkakustannuksista, irtaimiston ja kalusteiden kulumisesta tai rikkoutumisesta sekä esitysteknisten järjestelmien huolloista tai uusimisesta. Kulunvalvonnan osalta voi
aiheutua hälytyskustannuksia tai avaimia tai lukituksia voidaan joutua
uusimaan.
Nyt kustannukset kohdentuvat varaus- tai vuokraustoimintaa harjoittavalle toimipisteelle. Talousarviossa voisi olla kaupunkitasoinen talousarviotili, jonne budjetoitaisiin yllä mainittuja käytöstä johtuneita kustannuksia varten rahaa keskitetysti, jonne kustannuksia voitaisiin kohdentaa eikä ne jäisi toimialan yksittäisen toimipisteen kustannuksiksi. Tämä
voisi edistää tilojen tilapäistä käyttöä.
Edellä olevissa kappaleissa on viitattu niihin toimipisteisiin, joissa tilojen
tilapäinen käyttö on mahdollista tällä hetkellä eli asukastalot (10 kpl),
monipuoliset palvelukeskukset ja palvelukeskukset (17 kpl) ja matalan
kynnyksen päivätoimintapaikat (2 kpl).”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 46701
kati.hynninen(a)hel.fi
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Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.3.2018 mennessä sosiaali- ja terveyslautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppuraportista ja
työryhmän loppuraportista esittämistä ehdotuksista. Lausuntopyyntö on
osoitettu myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.
Esittelijä
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Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 46701
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