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JOHDANTO Kaupunginvaltuuston esityslista 19.5.2010, asia 10, sivu 79 
 

INGRESS Stadsfullmäktiges föredragningslista 19.5.2010, ärende 10, sidan 80 
 

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

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

 
KAUPUNGINJOHTAJA 

 
Aloite 1 Sirkku Ingervo ym. (opiskelijoiden hätämajoitus) 3, 105 

 
Liite 1 asuntolautakunta  
Liite 2 talous- ja suunnittelukeskus  
 

Aloite 2 Osku Pajamäki ym. (sähköinen palvelu epäkohdille) 4, 113 
 
Liite 3 yleisten töiden lautakunta 
Liite 4 Helsingin Energian johtokunta 
Liite 5 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 6 liikuntalautakunta 
 

Aloite 3 Pia Pakarinen ym. (palvelutiskimallin soveltaminen) 6 
 

Aloite 4 Martti Tulenheimo ym. (uutissyötteet internet-sivuille) 9, 123 
 
Liite 7 kaupunkisuunnitteluvirasto 

 
Aloite 5 Maija Anttila ym. (vapaaehtoisten palkitseminen) 11, 125 

 
Liite 8 vapaaehtoistyön neuvottelukunta 
Liite 9 Palmia-liikelaitos 
Liite 10 tarkastusvirasto 
Liite 11 pelastuslaitos 
Liite 12 Helsingin Satama 
Liite 13 Helsingin Vesi 
Liite 14 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 15 asuntotuotantotoimisto 
Liite 16 rakennusvalvontavirasto 
Liite 17 hankintakeskus 
Liite 18 rakentamispalvelu 
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Liite 19 rakennusvirasto 
Liite 20 ympäristökeskus 
Liite 21 Korkeasaaren eläintarha 
Liite 22 henkilöstökeskus 
Liite 23 Oiva Akatemia 
Liite 24 kaupunginorkesteri 
Liite 25 kaupunginkirjasto 
Liite 26 kulttuurikeskus 
Liite 27 liikuntavirasto 
Liite 28 nuorisoasiainkeskus 
Liite 29 opetusvirasto 
Liite 30 ruotsinkielinen työväenopisto 
Liite 31 suomenkielinen työväenopisto 
Liite 32 taidemuseo 
Liite 33 sosiaalivirasto 
Liite 34 terveyskeskus 
 

Aloite 6 Antti Valpas ym. (sähköinen arkisto) 13 
 

Aloite 7 Outi Alanko–Kahiluoto ym. (Wilma-viestintäkanava) 15, 160 
 
Liite 35 opetuslautakunta 

 
Aloite 8 Martti Tulenheimo ym. (internet-sivujen selkeyttäminen) 18, 164 

 
Liite 36 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 9 Tea Vikstedt ym. (hankekansiot yhdistysten hankkeista) 20, 166 

 
Liite 37 sosiaalilautakunta 
Liite 38 yleisten töiden lautakunta 
Liite 39 kiinteistölautakunta 
 

Aloite 10 Sirpa Puhakka ym. (vuoden 2010 Pride-tapahtuma) 22, 173 
 
Liite 40 talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu 
Liite 41 hallintokeskus 
 

Aloite 11 Hanna-Kaisa Siimes ym. (romanien asemaa koskeva työryhmä) 24 
 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 
 
Aloite 12 Päivi Lipponen (uusi tila Miina Äkkijyrkälle) 27, 175 

 
Liite 42 yleisten töiden lautakunta 
Liite 43 kiinteistölautakunta 
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Aloite 13 Pauli Leppä-aho ym. (liikenneturvallisuus) 28, 178 
 
Liite 44 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 45 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 14 Maija Anttila ym. (Vallilan kulttuurihistoriallinen selvitys) 30, 183 

 
Liite 46 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 47 kaupunginmuseon johtokunta 
Liite 48 HKL-liikelaitoksen johtokunta 
Liite 49 kiinteistölautakunta 

 
Aloite 15 Maija Anttila ym. (WC Karhupuistoon) 32, 193 

 
Liite 50 yleisten töiden lautakunta 
 

Aloite 16 Heidi Ekholm–Talas ym. (taksien pysäköinti) 33, 194 
 
Liite 51 yleisten töiden lautakunta 
Liite 52 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 17 Martti Tulenheimo ym. (pyöräteiden talvikunnossapito) 34, 198 

 
Liite 53 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 18 Ilkka Taipale ym. (esteettömyyskampanja) 36, 200 

 
Liite 54 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 19 Ville Ylikahri ym. (katukivetysten käyttö) 37, 202 

 
Liite 55 ympäristölautakunta 
Liite 56 yleisten töiden lautakunta 
Liite 57 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 20 Tuomo Valokainen ym. (katujen talvikunnossapito) 39, 209 

 
Liite 58 yleisten töiden lautakunta 

 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 
 
Aloite 21 Julia Virkkunen ym. (Varhaisen tuen talo) 41, 211 

 
Liite 59 sosiaalilautakunta 
Liite 60 talous- ja suunnittelukeskus 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ 2/2010 4  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE  
   
 10.5.2010  
  
  
 

 

Aloite 22 Maija Anttila ym. (ikäihmisten palvelukeskukset) 43, 216 
 
Liite 61 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 23 Arja Karhuvaara ym. (päiväkotien piha-alueet) 45, 219 

 
Liite 62 ympäristölautakunta 
Liite 63 yleisten töiden lautakunta 
Liite 64 teknisen palvelun lautakunta 
Liite 65 sosiaalilautakunta 
Liite 66 kiinteistölautakunta 
Liite 67 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 24 Maija Anttila ym. (vanhusasiamiehen virka) 47, 229 

 
Liite 68 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 69 terveyslautakunta 
Liite 70 sosiaalilautakunta 
Liite 71 vanhusneuvosto 

 
Aloite 25 Sirpa Asko–Seljavaara ym. (asukatalo Kruununhakaan) 48, 238 

 
Liite 72 sosiaalilautakunta 
Liite 73 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 74 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 75 KKK-aluetyöryhmä 

 
Aloite 26 Jaana Pelkonen ym. (toimeentulotuen vastikkeellisuus) 50, 247 

 
Liite 76 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 27 Outi Alanko–Kahiluoto ym. (romanien hätämajoitus) 52, 254 

 
Liite 77 hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosasto 
Liite 78 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 28 Sanna Vesikansa ym. (Aids-tukikeskus) 54, 259 

 
Liite 79 terveyslautakunta 
Liite 80 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 29 Sanna Vesikansa ym. (RAY:n tuen loppuminen) 57, 264 

 
Liite 81 terveyslautakunta 
Liite 82 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 83 sosiaalilautakunta 
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Aloite 30 Tuomo Valokainen ym. (lasten mielenterveyspalvelut) 59, 271 
 
Liite 84 sosiaalilautakunta 
Liite 85 terveyslautakunta 

 
Aloite 31 Tuomo Valokainen ym. (ennaltaehkäisevä tukitoiminta) 61, 278 

 
Liite 86 sosiaalilautakunta 
Liite 87 terveyslautakunta 

 
Aloite 32 Sirpa Puhakka ym. (kehitysvammaisten lasten hoito) 63, 285 

 
Liite 88 sosiaalilautakunta 
Liite 89 sosiaalivirasto 

 
Aloite 33 Yrjö Hakanen ym. (lapsiperheiden palvelut ja kaupan aukiolo) 64, 289 

 
Liite 90 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
Liite 91 nuorisolautakunta 
Liite 92 sosiaalilautakunta 
 

Aloite 34 Astrid Thors (saamenkielinen päivähoito) 66, 295 
 
Liite 93 sosiaalilautakunta 
 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI 
 
Aloite 35 Maija Anttila ym. (maahanmuuttajien kielitaidot) 68, 297 

 
Liite 94 henkilöstökeskus 
Liite 95 henkilöstökeskus 

 
Aloite 36 Antti Vuorela ym. (uimapaikkojen savuttomuus) 71, 301 

 
Liite 96 liikuntalautakunta 
Liite 97 liikuntalautakunta 
Liite 98 terveyskeskus 
Liite 99 hallintokeskuksen oikeuspalvelut 
 

Aloite 37 Sirkku Ingervo ym. (Yhtenäiskoulun rehtorin virka) 74, 313 
 
Liite 100 opetuslautakunta 
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KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI 
 
Aloite 38 Kauko Koskinen ym. (kiinteistöjen käyttövaihtoehdot) 77, 317 

 
Liite 101 kiinteistölautakunta 

 
Aloite 39 Tuuli Kousa ym. (pyöräteiden merkitseminen) 79, 319 

 
Liite 102 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 103 yleisten töiden lautakunta 
 

Aloite 40 Tuuli Kousa ym. (pyöräilyreittien viitoittaminen) 81, 319 
 
Liite 102 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 103 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 41 Ilkka Taipale ym. (viljelypalsta-alueiden laajentaminen) 83 

 
Aloite 42 Matti Enroth ym. (pyörätie Osuuskunnantielle) 85, 324 

 
Liite 104 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 43 Kimmo Helistö ym. (tuulienergian käyttö) 86, 326 

 
Liite 105 Helsingin Energia 
Liite 106 rakennuslautakunta 
 

Aloite 44 Tuomo Valokainen ym. (uusien liiketilojen tarpeellisuus) 88, 332 
 
Liite 107 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 108 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 45 Antti Valpas ym. (parvekkeista huolehtiminen) 91, 337 

 
Liite 109 asuntolautakunta 
Liite 110 kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikkö 

 
Aloite 46 Maija Anttila ym. (kameravalvonta risteyksiin) 93, 341 

 
Liite 111 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 47 Silvia Modig ym. (Munkkivuoren asemakaava) 95, 343 

 
Liite 112 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 113 kaupunkisuunnittelulautakunta 
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Aloite 48 Tea Vikstedt ym. (peruskorjaushankkeiden tietopankki) 97, 348 
 
Liite 114 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 115 rakennusvalvontavirasto 
Liite 116 asuntotuotantotoimisto 

 
Aloite 49 Tuomo Valokainen ym. (tilakeskuksen vuokrat) 99, 357 

 
Liite 117 kiinteistölautakunta 
Liite 118 talous- ja suunnittelukeskus  

 
 
Liite B · Bilaga B Avoinna olevat aloitteet, raportti hallintokeskuksen diaari- 361 
 järjestelmästä 27.4.2010 (ei sisällä talousarvioaloitteita eikä  
 tässä mietinnössä käsiteltäviä avoinna olevia aloitteita) 
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10 
VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELEMINEN 
 
Khs 2009-1975, 2009-2067, 2009-2075, 2009-2076, 2009-2070,  
2009-2361, 2009-2362, 2009-2468, 2009-2583, 2010-739, 2009-2069, 
2009-2289, 2009-2290, 2009-2291, 2009-2473, 2009-2471, 2009-2467, 
2010-86, 2010-81, 2009-1984, 2009-1979, 2009-2077, 2009-2078,  
2009-2174, 2009-2293, 2009-2294, 2009-2295, 2009-2296, 2009-2287, 
2009-2472, 2009-2474, 2009-2476, 2009-2582, 2009-1411, 2009-1791, 
2009-2475, 2009-1974, 2009-1982, 2009-1983, 2009-1976, 2009-2068, 
2009-2073, 2009-2071, 2009-2176, 2009-2292, 2009-2470, 2009-2469, 
2009-2581 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa kaupunginhallituksen mietinnön 

nro 2–2010 liitteenä A olevassa luettelossa mainittujen aloitteiden 2–49 
tulleen lopullisesti käsitellyiksi. 
 
Lisätiedot: 
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018 
 

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

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

oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Kvsto hyväksyi 
9.10.2002 (asia 5) saman pykälän 2 momentin seuraavan sisältöisenä: 
”Khn on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukau-
den kuluessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia aloitteita neljä kertaa ka-
lenterivuodessa.” 
 
Kvsto käsitteli valtuutettujen tekemiä aloitteita edellisen kerran 
17.2.2010 (asia 13). Khs on kerännyt nyt esiteltävään mietintöön ne 
aloitteet, joista edellisen käsittelyn jälkeen on saatu tarvittavat selvityk-
set. Vakiintunutta käytäntöä noudattaen on mietinnön liitteenä A ole-
vaan luetteloon otettu aloitteet kokonaisuudessaan, minkä lisäksi luet-
telon liitteiksi on otettu aloitteista hankitut lausunnot. 
 
Kvsto hyväksyi 29.11.2000 (asia 8) seuraavan toivomusponnen: ”Kvsto 
edellyttää, että tehdyistä aloitteista laaditaan ajantasainen luettelo ja 
aikataulu, josta valtuutetut voivat seurata aloitteiden käsittelyä.” Mietin-
nön liitteenä B on avoinna olevia valtuutettujen aloitteita koskeva tulos-
te hallintokeskuksen diaarista. 
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Khs ilmoittaa, että se pani (10.5.2010) asian pöydälle aloitteen 1 osalta. 
Khs tuo aloitteen kiireellisenä Kvston kokoukseen 19.5.2010. 
 
Aloitteen 27 osalta Khn päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Äänestyk-
sen tulos (8–7) on asian päätöshistoriassa. 
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10 
BEHANDLING AV FULLMÄKTIGEMOTIONER 
 
Stn 2009-1975, 2009-2067, 2009-2075, 2009-2076, 2009-2070,  
2009-2361, 2009-2362, 2009-2468, 2009-2583, 2010-739, 2009-2069, 
2009-2289, 2009-2290, 2009-2291, 2009-2473, 2009-2471, 2009-2467, 
2010-86, 2010-81, 2009-1984, 2009-1979, 2009-2077, 2009-2078,  
2009-2174, 2009-2293, 2009-2294, 2009-2295, 2009-2296, 2009-2287, 
2009-2472, 2009-2474, 2009-2476, 2009-2582, 2009-1411, 2009-1791, 
2009-2475, 2009-1974, 2009-1982, 2009-1983, 2009-1976, 2009-2068, 
2009-2073, 2009-2071, 2009-2176, 2009-2292, 2009-2470, 2009-2469, 
2009-2581 
 
BESLUTSFÖRSLAG Stadsfullmäktige beslutar anse motionerna 2–49 i den förteckning som 

utgör bilaga A till stadsstyrelsens betänkande nr 2–2010 vara slutligt 
behandlade. 
 
Tilläggsuppgifter: 
Teppo Tiina, chef för beslutsberedningsenheten, telefon 310 36018 
 

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

rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. 
Stge godkände 9.10.2002 (ärende 5) 22 § 2 mom. med följande inne-
håll: ”Stn skall förelägga fullmäktige motionen för behandling inom åtta 
månader. Fullmäktige behandlar egentliga motioner fyra gånger varje 
kalenderår.” 
 
Stge behandlade senast fullmäktigemotioner 17.2.2010 (ärende 13). 
Stn har i det föreliggande betänkandet tagit med de motioner i fråga om 
vilka behövliga utredningar lämnats in efter den senaste behandlingen. 
Motionerna ingår enligt praxis i sin helhet i den förteckning som utgör 
bilaga A till betänkandet. Utlåtandena om motionerna ingår som bilagor 
till förteckningen. 
 
Stge godkände 29.11.2000 (ärende 8) följande hemställningskläm: 
”Stge förutsätter att det görs upp en uppdaterad förteckning och tid-
tabell över motionerna. Fullmäktigeledamöterna kan då följa behand-
lingen av motionerna.” En utskrift ur stadskansliets diarium över de 
fullmäktigemotioner som ännu inte besvarats utgör bilaga B till betän-
kandet. 
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Stn meddelar att Stn 10.5.2010 bordlade ärendet i fråga om motion 1. 
Stn förelägger Stge motionen som ett brådskande ärende 19.5.2010. 
 
Stn fattade beslut om motion 27 efter omröstning. Omröstningsresulta-
tet (8–7) framgår av ärendets beslutshistoria. 
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Liitteet kaupunginhallituksen mietintöön nro 2 vuodelta 2010 
 
 

Bilagor till stadsstyrelsens betänkande nr 2 för år 2010 
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1 
VT SIRKKU INGERVON ALOITE OPISKELIJOIDEN HÄTÄMAJOITUKSEN  
JA VUOKRA-ASUNTOTILANTEEN RATKAISEMISESTA 
 
Kvsto 23.9.2009, asia 22 
Khs 2009-1978 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Venetsia-talon valtaus opiskelijoiden hätämajoitustilaksi puhutti paljon 
myös lehdistöä. Opiskelijoiden hätämajoitustilanne puhuttaa joka syk-
sy. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki käynnistäisi 
neuvottelut pääkaupunkiseudun kuntien ja ylioppilaskuntien kanssa 
opiskelijoiden syksyisestä hätämajoituksesta onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi. 
 
Esitämme myös, että opiskelijoiden vuokra-asuntotilanteeseen etsitään 
samalla uusia ratkaisuja, jotta kenenkään opiskelujen alkaminen ei vii-
västyisi tai opiskelut pitkittyisi epätyydyttävän asuntotilanteen vuoksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.3.2010 asuntolautakunnan ja 11.3.2010 talous- 
ja suunnittelukeskuksen lausunto, jotka ovat liitteinä 1 ja 2. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunki on käynnistä-
nyt yhteistyön aloitteessa esitetyllä tavalla pääkaupunkiseudun muiden 
kaupunkien ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan kesken. Pääkaupunkiseudun yhteistyössä on asetettu 
opiskelijoiden lyhytaikaisen asunnon välitysjärjestelmää selvittävä työ-
ryhmä. Työryhmässä ovat mukana kaupunkien nimeämät edustajat se-
kä edellä mainittujen ylioppilaskuntien ja Helsingin seudun opiskelija-
asuntosäätiön edustajat. Kaupunki kuitenkin varautuu tarjoamaan 
vuokralle pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnille tiloja väliaikaisen hä-
tämajoituksen järjestämiseen syksyllä 2010 ilman asuntoa jääneille 
opiskelijoille. Myös tässä tehdään yhteistyötä muiden pääkaupunkiseu-
dun kaupunkien kanssa. 
 
Khs toteaa edelleen, että pääkaupunkiseudun yhteisessä Opiskelija-
metropoli-hankkeessa pääkaupunkiseutua kehitetään toimivana ja ve-
tovoimaisena opiskelijapaikkana. Yksi pääteemoista on opiskelija-
asuminen. Laajempi selvitys on käynnistymässä ulkomaalaisten tutki-
joiden ja opiskelijoiden asumisen osalta Metropolialueen kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi valtion ja seudun kesken solmitun aiesopimuksen yh-
tenä kärkihankkeena. Hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma ul-
komaalaisille tutkijoille ja opiskelijoille suunnatun asumisen markkinoi-
den kehittämiseksi. Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi 
asiassa. 
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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2 
VT OSKU PAJAMÄEN JA 22 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SÄHKÖISEN  
EPÄKOHTAPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 23.9.2009, asia 16 
Khs 2009-1975 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupunginvaltuusto kehottaa valmistelemaan kaupunkilaisil-
le ja kaupungissa vieraileville palvelun, jossa kamerakännykkää tai 
muuta digitaalista välinettä hyödyntäen voisi lähettää sähköisesti kuvan 
epäkohdasta, jonka kaupungissa havaitsee. 
 
Asioita joista kaupungin eri viranomaisille voisi viestiä riittää. Kuvan voi 
lähettää vaikka kasvillisuuden peittämästä liikennemerkistä, tien varten 
vaarallisesti hylätystä ajoneuvosta, jäteöljystä luonnossa, kaatuneesta 
puusta tms. Kuvaan on luonnollisesti lisättävä epäkohdan tarkka sijain-
ti. 
 
Kaupungin sopivaksi katsoma taho kiittäisi sitten viestistä, laittaisi ku-
van nettiin näkyville, ja siellä se pysyisi kunnes ongelma on korjattu. 
 
Palvelun voi toteuttaa kaupunki itse tai vaihtoehtoisesti teettää sen yh-
dessä teleoperaattorin tai muun sopivan yritysyhteistyökumppanin 
kanssa. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus kehottaa 
ao. virastoja etsimään toteuttajatahon palvelulle.” 
 
Aloitteesta on saatu 24.11.2009 yleisten töiden lautakunnan, 
19.11.2009 Helsingin Energian johtokunnan, 1.12.2009 talous- ja 
suunnittelukeskuksen sekä 21.12.2009 liikuntalautakunnan lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 3–6. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunki kehittää jat-
kuvasti tapoja, joilla kuntalainen voi antaa palautetta kaupungille ja vi-
ranhaltijoille. Tavoitteena on kattava sähköinen palautejärjestelmä, joka 
pystyy käsittelemään monentyyppistä palautetta organisaatiorajoista 
riippumatta. Tällä hetkellä kuntalaiset voivat antaa palautetta havaitse-
mistaan epäkohdista esimerkiksi puhelimitse, sähköpostilla tai kartta-
pohjaisten palautekanavien kautta eri virastojen sivuilla. 
 
Kaupungin tietotekniikkastrategian mukaisesti vuonna 2008 käynnistyi 
hanke, jossa koordinoidaan ja kehitetään kaupungin yhteisiä sähköisiä 
palautejärjestelmiä ja vuorovaikutuskäytäntöjä. Vuoden 2009 aikana 
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kaupunkilaisille on suunnattu kaksi erilaista karttapohjaista palaute-
kanavaa : palvelukartta (www.hel.fi/palvelukartta) ja fillarikanava 
(www.fillarikanava.fi). Viimeksi mainitun karttapohjaisen järjestelmän 
yhteydessä kommenttien oheen on mahdollista liittää myös kännykkä-
kameralla otettuja kuvia. Lisäksi Helsingin Energialla on käytössään ko-
tisivuillaan viallisten katulamppujen merkitsemistä varten karttapohjai-
nen palautekanava ja rakennusvirastossa on käytössä Aspa - sähköi-
nen asiakaspalvelusovellus, johon kirjataan yleisiin alueisiin liittyvä pa-
laute ja niiden sijainti kartalla sekä pysäköinninvalvontaan liittyvät 
pyynnöt. 
 
Kaupungin sähköisten palaute- ja vuorovaikutusjärjestelmien kehittä-
minen edellyttää nykyisten palautejärjestelmien uudistamista ja yhte-
näistämistä. Näin ollen aloitteessa esitetylle omalle erilliselle järjestel-
mälle ei sellaisenaan ole tarvetta, vaan se on kytkettävä koko kaupun-
gin kattavan ratkaisun kehittämiseen. Samalla voidaan ottaa huomioon 
yhtenäisellä tavalla myös tietosuojaan liittyvät kysymykset, kuten kän-
nykkäkameroilla julkisilla paikoilla otettuihin kuviin ja niiden siirtoon in-
ternetiin liittyvät yksityisyyden suojan ongelmat. 
 
Parhaillaan valmistellaan ratkaisua, jossa palautteet tallennetaan yh-
teen yhtenäiseen palautetietovarantoon. Järjestelmässä palaute luoki-
tellaan, käsitellään ja arkistoidaan yhtenäisellä tavalla. Yhtenäiseen pa-
lautetietovarastoon perustuva palautejärjestelmä hanke on laaja ja se 
toteutetaan vaiheittain vuoden 2010 alusta alkaen. Esiselvitysten val-
mistuttua tämän kevään aikana hanke etenee pilottien kautta mm. 
www-lomakkeiden ja sähköpostin kautta tulevan palautteen käsittelyn 
uudistamisella. Tämän ohella valmistellaan erityistä vuorovaikutteista 
karttapohjaista kyselytyökalua, jonka pilotti julkaistaan 22.5.2010. 
 
Työ tehdään talous- ja suunnittelukeskuksen ja hallintokuntien välisenä 
yhteistyönä. Kun palvelun taustalla olevat järjestelmät ja toimintatavat 
ovat kunnossa, on mahdollista toteuttaa monentyylisiä kuntalaisille 
suunnattuja sähköisiä palautekanavia kuten aloitteessa kuvattu valoku-
viin, paikannukseen ja asian käsittelytilan seurantaan perustuva palve-
lu. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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3 
VT PIA PAKARISEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PALVELUTISKI- 
MALLIN SOVELTAMISESTA PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ 

 
Kvsto 7.10.2009, asia 11 
Khs 2009-2067 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Palvelutiski on Helsingin kaupungin innovaatiorahaston ja Tekesin tu-
en pohjalta kehitetty lapsiperheiden selviytymistä ja arjen hallintaa tu-
keva sekä palveluiden tarjontaa ja kysyntää edistävä, jo olemassa ole-
va internet-pohjainen palvelu. Palvelutiski tarjoaa samanaikaisesti tie-
toa yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin palveluista. Paikalliset 
yritykset, yhteisöt ja julkisen palvelun toimipisteet tarjoavat sitä kautta 
esimerkiksi oman itsen, perheen tai vaikkapa ikääntyneiden vanhempi-
en hoivaamiseen tai kodinhoitoon tarkoitettuja palveluja. 
 
Palvelutiski sisältää palveluhakemiston, joka on käytössä jo nyt kol-
messa kaupunginosassa, Herttoniemessä, Maunulassa ja Kulosaares-
sa, ja sen käyttöönottoa on suunniteltu myös Arabianrannassa. Esi-
merkiksi Herttoniemen tiski löytyy sivuilta www.herttoniemi.fi. Yksin-
omaan sieltä löytyviä palvelutietoja on yli 2 000. Kohta kolmen vuoden 
ajan kerätyt käyttäjäkokemukset ovat olleet myönteisiä. Palvelutiski li-
sää asukkaiden tietoa paikallisista palveluista sekä tarjoaa pienillekin 
yrityksille ja järjestöille tilan tehdä toimintansa tunnetuksi. Kaupungin-
osakohtaisuuden ohella palvelutiedot voidaan yhdistää kaupungin laa-
juisesti, koska hakemisto voidaan ottaa käyttöön yli 40 kaupunginosas-
sa. Palvelutiskin toteuttamistapa on ainutlaatuinen, koska palveluha-
kemistoa hallinnoi ja ylläpitää Helsingin kaupunginosayhdistykset ry 
Helka yhteistyössä paikallisten asukasaktiivien kanssa. 
 
Palvelutiskin yhdistämistä osaksi Helsingin kaupungin ylläpitämään 
palvelukarttaa on selvitetty kaupungin virkamiesten kanssa nyt puolen 
vuoden ajan. Kaupungin palvelukartta on merkittävä edistysaskel, kos-
ka se tarjoaa tiedot julkisten palveluiden sijainnista. Palvelukartan linkit-
täminen olemassa olevaan palvelutiskiin mahdollistaisi paitsi julkisten 
palveluiden sijaintitietojen levittämisen yli 40 kaupunginosakohtaisen 
sivuston kautta, myös monipuolisempien palvelutietojen saannin yksi-
tyisiltä ja kolmannen sektorin palvelutuottajilta. Palvelukartan yhdistä-
minen palvelutiskiin parantaa paikallisten palveluiden kysynnän ja tar-
jonnan kohtaamista, vähentää erillisten neuvontapalvelujen käyttötar-
vetta ja kuormitusta sekä jakaa julkisen sektorin vastuuta palvelutieto-
jen tarjonnasta. Varsinaisia esteitä tällaiselle ns. public-private-people 
yhteistyölle ei ole, kysymys on vain resurssien puutteesta. 
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Esitän, että  
 
1 kaupungin talous- ja suunnittelukeskus hankkii voimavaroja 

palvelukartan ja palvelutiskin sekä siihen liittyvän palvelu-
hakemiston yhdistämiseen. Tällä hetkellä arvioitu rahoitus-
tarve on 15 000 euroa, ja että 
 

2 kaupungin sosiaali-, terveys- ja opetustoimessa sekä elin-
keinopalvelussa tutkitaan mahdollisuuksia soveltaa palve-
lutiskimallia kaupungin palvelujen kehittämiseen osana 
paikallisia palvelujärjestelmiä.” 

 
Khs toteaa, että palvelutiskimallin ja palvelukartan yhdistämiseen ja 
hyödyntämiseen tähtäävä yhteistyömalli Helsingin kaupunginosat ry:n 
eli Helkan ja Helsingin kaupungin välillä käynnistyi syksyllä 2009. Yh-
teistyömalli hyödyntää palvelukarttaan toteutettua KML-rajapintaa 
(keyhole markup language), jonka avulla kartan hakutuloksia voi viedä 
muihin tätä rajapintaa tukeviin palveluihin. Tällaisia ovat mm. varsin 
yleiset Google Maps ja Google Earth. Palvelukartan toimipisteet tietoi-
neen voi tuoda hyvin monentyyppisiin verkkopalveluihin, joissa kansa-
laiset, yritykset, järjestöt, oppilaitokset ja muut tahot voivat vapaasti yh-
distää näitä kaupungin tuottamia tietoja omiin tietoihinsa (alueen kau-
palliset palvelut, yhdistysten toimitilat ym.).  
 
Helka on ylläpitänyt jo vuosien ajan yhtenäistä kotisivualustaa Helsin-
gin kaupunginosien toimijoiden käyttöön. Sivuilla on käytössä mm. ta-
pahtumakartta, jonka karttapohjaksi Helsingin kaupunki on luovuttanut 
opaskartan. Syksyllä käynnistetty yhteistyöhanke sisältää käytännössä 
edellä mainitun KML-rajapintaratkaisun soveltamisen Helkan tarjoa-
massa verkkopalvelussa. Kaupunginosille tarjotaan mahdollisuus tuoda 
alueelliset palveluhakemistonsa paikkatietona samalle kartalle kaupun-
gin tuottamien julkisten toimipisteiden kanssa. Palvelukartalta tuodut 
pisteet ylläpidetään kaupungin järjestelmissä ja rekistereissä, jolloin ne 
ovat mahdollisimman ajantasaisia. Samalla niistä muodostuu paikalli-
nen palvelupistekartta. Kaupunginosien toimijoiden tarvitsee ylläpitää 
vain itse tuottamiaan tai muista tietolähteistä hakemiaan paikkatietoja. 
Verkkopalvelun toteuttaa yksityinen yritys. 
 
Palvelukartan taustalla olevassa toimipisterekisterissä tietoja ylläpide-
tään keskitetysti kaupunkitasoisesti. KML-rajapinta mahdollistaa kau-
pungin palvelujen esittämisen ja yhdistämisen sekä Helkan verkkopal-
veluissa (ns. palvelutiskin ja palvelukartan yhdistäminen) että palvelu-
kartassa itsessään, jonne voidaan mahdollisesti jatkossa tuoda myös 
muuta kuin kaupungin itsensä tuottamaa tietoa. Useilta virastoilta on jo 
tullut toteutusideoita palvelukartan hyödyntämisestä toiminnassaan 
osana niiden palvelujärjestelmiä. Helkan ja kaupungin yhteishankkeen 
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kautta saadaan kokemusta uudenlaisesta julkisen, yksityisen ja kol-
mannen sektorin yhteistyöstä, sillä kaupunginosakohtainen palvelukart-
ta tarjoaa sovellusmahdollisuuksia kaikille alueellisille toimijoille. 
 
Virastot tuottavat tietoa omista palveluistaan kattavasti sekä omilla si-
vuillaan että palvelukartalla, eikä siksi ole tarpeen tuottaa kaupungin 
puolesta vielä erillistä palvelulistausta, vaan alueellinen palvelutis-
kinäkökulma toteutuu kuvatussa yhteistyömallissa. Kun Helkan paikalli-
set palvelutiskisivustot yleistyvät ja vakiintuvat,  virastot voivat kehittää 
palvelujärjestelmiään hyödyntämään niitä, sillä niiden kautta tarjoutuu 
näkymä monipuoliseen alueelliseen palvelutarjontaan.  
 
Vastaus aloitteen esitykseen 1 on se, että aloitteessa mainittu palvelu-
kartan ja palvelutiskin sekä siihen liittyvän palveluhakemiston yhdistä-
minen toteutuu edellä kuvatussa ja jo käynnissä olevassa Helka ry:n ja 
kaupungin yhteistyöhankkeessa, jossa talous- ja suunnittelukeskuksen 
rahoitusosuus on 14 900 euroa. 
 
Vastaus aloitteen esitykseen 2 on se, että aloitteessa mainitut virastot 
ja muutkin kaupungin yksiköt voivat edellä mainitun yhteistyöhankkeen 
puitteissa hyödyntää rakentuvaa alueellista palvelukarttaa ja -hakemis-
toa ja näin kehittää paikallisia palvelujärjestelmiänsä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Kari Miskala, puh. 310 36252) 
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4 
VT MARTTI TULENHEIMON JA 18 MUUN VALTUUTETUN ALOITE UUTIS- 
SYÖTTEISTÄ KAUPUNGIN INTERNETSIVUILLE 
 
Kvsto 7.10.2009, asia 12 
Khs 2009-2075 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Me allekirjoittaneet esitämme, 
 
− että Helsingin kaupunki tehostaa sähköistä tiedottamistaan 

välittämällä kaikkien virastojen ajankohtaiset tiedotteet vi-
rastojen omilla internetsivuilla rss-uutissyötteinä. 

 
Samalla esitämme, 
 
− että kaavakuulutukset tulevat hallintokeskuksen sivuille jat-

kossa pdf-tiedostojen lisäksi myös html-muotoisina ja 
− että kaavakuulutuksetkin ovat vastedes tilattavissa uutis-

syötteinä. 
 
Helsingin sivuilla rss-syötteet ovat tällä hetkellä käytössä kaupungin 
pääsivulla ajankohtaisissa tiedotteissa sekä liikennelaitoksen, nuori-
soasiainkeskuksen, rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston 
tiedotteissa. 
 
Uutissyötteet helpottavat virastojen ajankohtaisten suunnitelmien seu-
raamista ja parantavat kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua pää-
töksenteon valmisteluun. 
 
Helsingin kaupungin luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat lu-
ettavissa sekä html- että pdf-muotoisina. Tämä helpottaa päätöksente-
on etenemisen seuraamista ja siihen osallistumista. Kyse on myös 
sähköisten asiakirjojen esteettömyydestä.” 
 
Aloitteesta on saatu 8.2.2010 kaupunkisuunnitteluviraston lausunto, jo-
ka on liitteenä 7. 
 
Khs toteaa, että Helsingin kaupungin sivuille lisättiin rss-uutissyötteitä 
lokakuussa 2009. Tällöin kaikille niille virastoille, jotka julkaisevat uuti-
sia, asennettiin rss-syötteet. Syötteet löytyvät sivulta  
Hel.fi-etusivu > Uutiset > RSS-uutiset: Helsinki. 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa lausunnossaan, että kaavakuulutus-
ten osalta syötteet lisäisivät sähköisten asiakirjojen esteetöntä käyttöä. 
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Virasto toivoo, että kaavakuulutusten julkaisemisesta vastaava hallinto-
keskus kehittää tältä osin asiakirjojen esteetöntä saatavuutta omilla 
verkkosivuillaan. 
 
Kaavakuulutukset julkaistaan tällä hetkellä pdf-tiedostomuodossa. Kuu-
lutukset tullaan julkaisemaan myös html-muotoisina syksyn valtuusto-
kauden alkuun mennessä. Samalla niihin lisätään rss-uutissyötemah-
dollisuus.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Eero Waronen, puh. 310 36073) 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 11  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 10.5.2010  
  
 

 

5 
VT MAIJA ANTTILAN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VAPAAEHTOISTEN  
PALKITSEMISESTA 
 
Kvsto 7.10.2009, asia 13 
Khs 2009-2076 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin eri palveluissa ja myös kolmannella sektorilla on 
paljon sellaisia vapaaehtoistyötä tekeviä, jotka ansaitsivat Helsingin 
kaupungin huomionosoituksia tai kunnianosoituksia. Vapaaehtoistyön-
tekijät tekevät monesti pyyteetöntä työtä kaupunkilaisten hyväksi ja 
ovat siten korvaamaton apu kaupungin omien palvelujen täydentäjinä. 
Tätä työtä pitää arvostaa ja muistaa. Se voi myös kannustaa toiminta-
kykyisiä ja halukkaita ihmisiä tähän työhön. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus selvittää, 
miten kaupungin omissa kunnianosoitus- tai muistamissäännöissä voi-
taisiin ottaa huomioon myös eri alueilla työtä tekevät vapaaehtoistyön-
tekijät.” 
 
Aloitteesta on saatu 24.11.2009 vapaaehtoistyön neuvottelukunnan, 
9.11.2009 Palmia-liikelaitoksen, 9.11.2009 tarkastusviraston, 3.11.2009 
pelastuslaitoksen, 26.11.2009 Helsingin Sataman, 2.12.2009 Helsingin 
Veden, 11.12.2009 talous- ja suunnittelukeskuksen, 1.12.2009 asunto-
tuotantotoimiston, 1.12.2009 rakennusvalvontaviraston, 25.11.2009 
hankintakeskuksen, 1.12.2009 rakentamispalvelun, 7.12.2009 raken-
nusviraston, 2.12.2009 ympäristökeskuksen, 2.12.2009 Korkeasaaren 
eläintarhan, 1.12.2009 henkilöstökeskuksen, 11.11.2009 Oiva Akate-
mian, 12.1.2010 kaupunginorkesterin, 2.12.2009 kaupunginkirjaston, 
30.11.2009 kulttuurikeskuksen, 4.12.2009 liikuntaviraston, 1.12.2009 
nuorisoasiainkeskuksen, 27.11.2009 opetusviraston, 31.3.2010 ruot-
sinkielisen työväenopiston, 30.11.2009 suomenkielisen työväenopiston, 
20.11.2009 taidemuseon, 2.12.2009 sosiaaliviraston ja 30.11.2009 ter-
veyskeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 8–34.  
 
Helsingin Energia (25.11.2009), taloushallintopalvelu (28.12.2009), 
kaupunkisuunnitteluvirasto (9.11.2009), kiinteistövirasto (27.11.2009), 
HKL-liikelaitos (12.1.2010), tukkutori (23.12.2009), kaupunginmuseo 
(16.11.2009), tietokeskus (20.11.2009), työterveyskeskus (30.12.2009)  
ja hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosasto (27.11.2009) ilmoit-
tivat, ettei niissä ole vapaaehtoista työtä tekeviä eikä lausuttavaa asi-
assa. 
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Khs toteaa viitaten saatuihin lausuntoihin, että vapaaehtoistyöntekijöi-
den käyttö ja määrä vaihtelevat huomattavasti eri virastojen ja liikelai-
tosten välillä. Vapaaehtoisten määrä on suurinta nuoriso- ja sosiaa-
lisektoreilla.  
 
Vapaaehtoistyön neuvottelukunta on jakanut vuosien ajan vapaaehtois-
työssä kunnostautuneille yhteisöille ja ryhmittymille kannusteita. Kan-
nusteet ovat olleet symbolinen, pienoisveistos kiertopalkintona ja kun-
niamainintoja. Lisäksi virastot ja liikelaitokset ovat palkinneet niille va-
paaehtoista työtä tehneitä pienimuotoisesti. Palkitsemismuotoja ovat 
tällöin olleet erilaiset muistamiset ja palkinnot, joulujuhlat, elokuvaliput, 
ateriakorvaukset ja erilaiset alennukset esimerkiksi kurssitarjonnasta. 
 
Khs toteaa, että kaupungilla voimassa olevat periaatteet, joiden mu-
kaan palkitaan henkilökuntaa ja luottamustoimissa ansioituneita henki-
löitä sekä myönnetään tunnustuksia henkilöille, jotka ovat ansioituneet 
toiminnallaan kaupungin hyväksi. Vapaaehtoistyöhön kannustaminen 
on tarkoituksenmukaista ja kannatettavaa. Kaupungin kunnianosoitus- 
ja muistamisperiaatteiden ja ohjeiden tarkistamista valmistellaan par-
haillaan ja tarkistuksen yhteydessä otetaan huomioon tunnustusten 
osoittaminen vapaaehtoistyöntekijöille ja periaatteiden soveltuminen eri 
vapaaehtoistyön sektoreille. 
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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6 
VT ANTTI VALPPAAN JA 54 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SÄHKÖISEN  
ARKISTON KEHITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 7.10.2009, asia 14 
Khs 2009-2070 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Me allekirjoittaneet pyydämme kaupunkia ryhtymään toimiin, joilla ke-
hitetään kaupunginvaltuuston sähköisiä palveluja internetissä. Tavoit-
teena tulee olla sähköinen arkisto, josta valtuutetut ja kansalaiset voivat 
nähdä valtuutettujen jättämät aloitteet, kysymykset ja ponnet yksinker-
taisesti hakusanoja ja/tai valtuutetun nimeä käyttämällä. 
 
Nykyinen pdf-pohjainen järjestelmä on kankea ja löytääkseen jotain 
täytyisi hakijalla olla käsitys koska aloite tms. on jätetty. Sähköisen ar-
kiston mallia voi hakea esimerkiksi eduskunnan vastaavasta järjestel-
mästä. 
 
Uskomme, että toimivan sähköisen järjestelmän avulla myös hallinnon 
näkökulmasta katsottuna toistuvat aloitteet ja kysymykset vähenisivät 
ja rahaa sekä aikaa säästyy, kun valtuutettu voisi tarkistaa, onko asias-
ta jo aiemmin tehty aloitetta tai kysymystä ja millaisen vastauksen se 
on silloin saanut. Tämän jälkeen jää valtuutetun omaan harkintaan se, 
tyytyykö hän aiempaan vastaukseen vai onko asiassa tapahtunut jotain 
sellaista, joka edellyttää asian nostamista uudelleenkäsittelyyn.” 
 
Khs toteaa, että kaupunginvaltuuston verkkopalveluiden kehittäminen 
on tärkeää sekä valtuuston oman toiminnan tehostamiseksi että kau-
punkilaisten tiedonsaannin parantamiseksi asioiden käsittelystä kau-
pungin hallinnossa. 
 
Valtuutettujen tekemät/jättämät aloitteet, kysymykset ja ponnet ovat 
tärkeä osa kaupunginvaltuuston toimintaa. Tiedon aikaisemmin teh-
dyistä aloitteista, kysymyksistä ja ponsista, niiden sisällöstä ja käsitte-
lystä tulee olla helposti löydettävissä. 
 
Hel.fi-portaalin päätöksentekosivuille on hiljattain lisätty Haku päätös-
asiakirjoista -palvelu parantamaan tiedon löydettävyyttä kaupungin 
päätöksenteosta. Hakusanoilla voidaan etsiä asioita kaupunginvaltuus-
ton, kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja lauta- ja johtokuntien 
päätösasiakirjoista, ja sen avulla on mahdollista hakea tietoa myös val-
tuutettujen tekemistä aloitteista, kysymyksistä ja ponsista sekä niiden 
käsittelystä. 
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Sen lisäksi, että haulla voidaan etsiä kaikista kaupunginvaltuuston pää-
tösasiakirjoista, haku voidaan rajata koskemaan aloite- tai muita mietin-
töjä, kyselytuntien asioita tai valtuutettujen kokouksissa käyttämiä, kes-
kustelupöytäkirjaan kirjattuja puheenvuoroja. 
 
Vuoden 2010 aikana otetaan käyttöön Helsingin kaupungin sähköinen 
asianhallintajärjestelmä, joka uudistaa asiakirjatuotannon ja mahdollis-
taa kaupunginvaltuuston sekä muiden toimielinten sähköisen kokous-
menettelyn (Ahjo-hanke). Ahjon myötä kaupungin nykyiset varsin haja-
naiset päätöksentekokäytännöt yhtenäistyvät. 
 
Uusi asianhallintajärjestelmä tarjoaa lisää päätöksentekoon liittyvää tie-
toa entistä helpommassa muodossa, se nopeuttaa tiedonkulkua, eikä 
se ole paikkaan sidottu. Sähköisiin kokousasiakirjoihin voi tutustua 
missä tahansa, missä on toimiva verkkoyhteys. 
 
Uuden asianhallintajärjestelmän ja sähköisen kokousmenettelyn pohjal-
le on mahdollista luoda valtuuston valtuutettukohtainen julkinen säh-
köinen päätösasiakirja-arkisto. Tällaisessa arkistossa olisi mahdollista 
entistä helpommin ja käyttäjäystävällisemmin tarkastella mm. kunkin 
kaupunginvaltuutetun tekemiä aloitteita, ponsia ja kysymyksiä sekä val-
tuuston kokouksissa käyttämiä puheenvuoroja sekä hakea valtuutettu-
jen aloitteita esimerkiksi niiden aiheen mukaan. Hallintokeskuksen vies-
tintä selvittää mahdollisuudet tällaisen valtuutettukohtaisen verkkoarkis-
ton luomiseen Ahjo-järjestelmän toteuduttua vuonna 2011.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Eero Waronen, puh. 310 36073) 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 15  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 10.5.2010  
  
 

 

7 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON JA 9 MUUN VALTUUTETUN ALOITE WILMA-
VIESTINTÄKANAVAN KEHITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 11.11.2009, asia 14 
Khs 2009-2361 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin opetustoimella on käytössä sähköinen viestintä-
kanava Wilma, jonka avulla koululaisten vanhemmat voivat olla yhtey-
dessä kouluun ja koulusta voidaan lähettää tiedotteita ja viestejä oppi-
laiden vanhemmille. Tämä helpottaa koulujen ja perheiden välistä tie-
donkulkua ja viestintää. Vanhemmat kirjautuvat Wilmaan saamillaan 
verkkotunnuksilla. 
 
Wilman käyttö helpottaa kaikkien koululaisperheiden arkea ja tukee eri-
tyisesti yhteishuollossa olevien lasten molempien vanhempien käytän-
nön vanhemmuutta ja yhteistoimintaa koulun kanssa. 
 
Wilmassa on se puute, että lapsen vanhemmille jaetaan vain yksi verk-
kotunnus. Tämä on osoittautunut hankalaksi käytännöksi eroperheissä. 
Olisi suotavaa, että molemmilla yhteishuoltajilla olisi tasavertaiset mah-
dollisuudet toimia yhteistyössä lapsensa koulun kanssa. Käytännössä 
lapsen vanhempien riitaiset välit voivat johtaa siihen, ettei toisella van-
hemmalla ole pääsyä Wilmaan, jos toinen vanhempi vaihtaa käyttäjäti-
lin salasanan eikä kerro salasanaa toiselle vanhemmalle. Koululla ei 
kuitenkaan ole mitään välineitä puuttua tähän. Wilmaa tulisi kehittää 
niin, että molemmilla yhteishuoltajilla olisi mahdollisuudet olla vuorovai-
kutuksessa kouluun riippumatta toisesta vanhemmasta. 
 
Kaikissa kaupungin kouluissa ei Wilma ole lainkaan käytössä. Jos tie-
dot koulun tapahtumista ja lapsen koulutehtävistä ja pärjäämisestä tu-
levat vain irtolapuilla repussa tai olkalaukussa, info saavuttaa yleensä 
vain lähihuoltajan eikä tapaavaa vanhempaa. Koululaisperheiden ar-
jessa tuottaa hankaluuksia se, jos lapuilla kulkeva tieto saavuttaa vain 
toisen vanhemman. 
 
Vuorovaikutus- ja kommunikaatiokanavana Wilma on osoittautunut 
hyödylliseksi. Helsinkiläisten koululaisten tasa-arvoisen kohtelun edis-
tämiseksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että  
 
1 opetusvirasto edistää kaikkien koulujen siirtymistä Wilman 

aktiiviseen käyttöön; 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 16  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 10.5.2010  
  
 

 

2 Wilmaa kehitetään niin, että molemmilla vanhemmilla on 
mahdollisuus käyttää Wilmaa riippumatta toisesta van-
hemmasta.” 

 
Aloitteesta on saatu 24.2.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 35. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Wilma on kehitetty kodin 
ja koulun väliseksi yhteyskanavaksi. Wilmassa jokaisella käyttäjäryh-
mällä on omanlaisensa oikeudet nähdä/käsitellä asioita. Erilaisia oike-
uksia on huoltaja-, oppilas-, opettaja- ja henkilökuntaryhmillä.  
 
Wilman käytöstä päättää koulu. Suurin osa peruskouluista ja lukioista 
käyttää huoltajaliittymää (n. 155). Suomenkielisistä kouluista 7 ja ruot-
sinkielisistä 11 ei ole ottanut sitä käyttöön kaikille luokka-asteille. Näis-
täkin kouluista suurimmalla osalla liittymä on käytössä luokka-asteiden 
5–6 osalta. Kaikkiaan 6 yksityisen tai valtion ylläpitämää koulua ei ole 
mukana järjestelmässä. 
 
Lautakunta toteaa kohdan 1 osalta, etteivät kaikki Wilmaa käyttävät 
koulut hyödynnä sitä täysimääräisesti. Opetusviraston tulee panostaa 
riittävästi opettajien ja muun henkilökunnan tekniseen tukeen ja neu-
vontaan Wilman käytössä. Wilman tehokkaampaan käyttöön vaaditta-
vien tukipalvelujen kustannukset tulee selvittää vuoden 2011 budjetin 
valmistelun yhteydessä. 
 
Lautakunta toteaa kohdan 2 osalta, että Wilman tunnukset huoltajille 
tekee koulu ja ne ovat velvollisia ilmoittamaan ne kummallekin virallisel-
le huoltajalle. Opetusviraston tulee mm. koulua ohjeistamalla varmis-
taa, että huoltajien oikeus toteutuu myös ristiriitatilanteissa. Perheelle 
annetaan tällä hetkellä jokaista lasta varten omat Wilma-tunnukset. 
 
Ohjelman tuottaja on kehittämässä seuraavaa: 
 
Jokaiselle viralliselle huoltajalle annetaan tunnus, jolla hän voi itse teh-
dä omat Wilma-tunnuksensa ja hakea kaikki yleissivistävässä koulussa 
olevat lapsensa mukaan liittymäänsä. Tällöin hänellä on vain yhdet 
tunnukset Wilmaan ja riippumatta perhesuhteista hänen kaikki huollet-
tavat lapsensa ovat yksien tunnusten takana. 
 
Kehitystyössä on ratkaistavana vielä seuraavia ongelmia: 
 
− järjestelmässä ei ole huoltajien henkilötunnuksia, jolla lap-

set voitaisiin liittää häneen (Tietosuojavaltuutetun päätös 
1999) 
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− Helsingissä on runsaasti ulkomaalaisia vanhempia ja lap-
sia, joilla ei ole henkilötunnusta 

− Vetuma-tunnistus tunnistaa vain kirjautujan muttei sitä, 
ketkä ovat hänen huollettaviaan. Väestörekisteri on kehit-
tämässä Vetuma-tunnistusta, aikataulua ei vielä tiedetä. 

 
Opetuslautakunta kehottaa opetusvirastoa laatimaan kevään aikana 
selvityksen Wilman kehittämisstrategiasta ja -aikataulusta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Eero Waronen, puh. 310 36073) 
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8 
VT MARTTI TULENHEIMON JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KAUPUNGIN  
INTERNETSIVUJEN SELKEYTTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 11.11.2009, asia 15 
Khs 2009-2362 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki parantaa inter-
netsivujensa toimintaa selkeyttämällä yksittäisten sivujen osoitteita. 
 
Internetissä osoite on osa sisältöä. Sivujen osoitteiden pitäisi olla käyt-
täjille mahdollisimman helppoja. Käyttäjän pitäisi voida nähdä sivun 
osoitteesta, mille sivulle hän on menossa, menemättä itse sivulle. 
 
Helsingin kaupungin sivuilla osoitteet ovat usein jopa 300–400 merkkiä 
pitkiä ja kaupunkilaisen näkökulmasta monin tavoin sekavia. Mikäli 
linkkejä välitetään eteenpäin, ne on käytännön syistä nykyään lyhen-
nettävä ulkoisilla linkin lyhennyssivustoilla. Tällöin itse linkistä katoaa 
viittaus kaupungin sivuihin. Olisikin kaupungin edun mukaista, että lin-
kistä voisi päätellä kyseessä olevan kaupungin virallisen sivun. 
 
Sivujen osoitteet voisivat olla selkeitä, jos vain haluttaisiin. Samalle tie-
dolle voidaan internetissä antaa sekä sisäinen että ulkoinen osoite. Ul-
koisen ja sisäisen viestinnän ei tarvitse olla muodoltaan identtistä. Riit-
tää, että viestinnän sisältö on yhtenäistä ja Helsingin kaupungin asuk-
kaille mahdollisimman käyttäjäystävällistä. 
 
Ongelma voidaan ratkaista esimerkiksi korjaamalla kaupungin net-
tisivujen sisällönhallintajärjestelmää.” 
 
Aloitteesta on saatu 28.1.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen tieto-
tekniikkaosaston lausunto, joka on liitteenä 36. 
 
Khs toteaa, että internet-sivujen käytön helppous on tärkeä asia.  
 
Sivuston kaikkein pisimmät osoitteet ovat olleet päätösasiakirjoissa, ku-
ten esityslistoissa ja pöytäkirjoissa. Osoitteet ovat olleet hyvin pitkiä, sil-
lä päätösasiakirjat tuodaan internet-sivuille kaupungin dokumentinhal-
lintajärjestelmästä. Päätösasiakirjojen linkit on muodostettu ohjelmalli-
sesti. Linkeissä on ollut mukana asiakirjan tietosisällön XML-dokumen-
tin osoite sekä sen esittämiseen käytettävän XSL-dokumentin osoite. 
 
Hel.fi-sivujen toimittaja on esittänyt tietotekniikkaosaston tilauksesta 
suunnitelman, millä XML- ja XSL-dokumenttien osoitteet voidaan pois-
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taa päätösasiakirjojen koontisivuilta ja siten merkittävästi lyhentää 
osoitteita. Lähes kaikkien osoitteiden lyhentäminen toteutetaan kevään 
2010 aikana. Päätösasiakirjojen osoitteiden lisäksi myös kaikkia muita 
osoitteita pyritään lyhentämään vähentämällä osoitteissa olevia para-
metreja. 
 
Kaupungin asianhallintajärjestelmä uusitaan vuoden 2011 aikana. Uu-
simisen yhteydessä selvitetään uudelleen asiakirjojen osoitteiden muo-
dostamistapa. 
 
Kaupungin hel.fi-portaali uusitaan vuonna 2012. Uudistuksen yhtey-
dessä on tarkoituksena mm. parantaa sivuston toimivuutta lyhentämäl-
lä osoitteita. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Eero Waronen, puh. 310 36073) 
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9 
VT TEA VIKSTEDTIN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE HANKEKANSIOIDEN  
KOKOAMISESTA YHDISTYSTEN TOTEUTTAMISTA HANKKEISTA 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 15 
Khs 2009-2468 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
"Helsingissä on toteutettu useita nuoriso- ja erityisasumisen rakenta-
mishankkeita eri yhdistysten voimin. Esim. Oranssi ry:n hankkeet, Kä-
pytikka kehitysvammaisten asunnot, Loppukiri-senioritalo. Yhdistyksillä 
ei ole voimavaroja koota hankkeistaan hankekansioita toisten yhdistys-
ten tai ryhmien käyttöön. 
 
Niiden kokemuksista olisi kuitenkin hyötyä uusille samantapaisille 
hankkeille. Erityisasumisen tarpeisiin pienryhmäkodeiksi voitaisiin 
muuntaa myös vähäisessä käytössä olevia 60- ja 70-luvuilla rakennet-
tujen kerrostalojen yhteisiä tiloja. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Helsingin kaupunki ko-
koaa yhdistysten toteuttamista hankkeista yleiseen käyttöön hankekan-
sioita. Lisäksi ehdotamme, että kaupunki voisi toimia vähäisessä käy-
tössä olevien tilojen omistajien ja erityisasumista järjestävien tahojen 
yhteen saattajana.” 
 
Aloitteesta on saatu 17.2.2010 sosiaalilautakunnan, 24.2.2010 yleisten 
töiden lautakunnan ja 3.3.2010 kiinteistölautakunnan lausunnot, jotka 
ovat liitteinä 37–39. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että maankäytön ja asumi-
sen toteutusohjelman 2008–2017 seurantaraportti 2010 on tulossa 
Kvston käsittelyyn toukokuussa. Khn käsittelyyn 26.4.2010 tulossa ole-
vaan esitykseen sisältyy ehdotus edistää tontinluovutuksen ja neuvon-
nan keinoin omatoimisen rakentamisen ja rakennuttamisen sekä ryh-
märakentamisen ja -rakennuttamisen edellytyksiä kerrostalo- ja pienta-
lotonteilla. Yhdistysten rakennuttamiin normaalin asumisen hankkeisiin 
liittyvä kysymys hankekansioiden kokoamisesta sekä tiedonvaihdosta 
ja neuvonnasta on tarkoituksenmukaista selvittää tässä yhteydessä. 
 
Erityisryhmien asumiseen liittyen on talous- ja suunnittelukeskuksen 
kehittämisosastolla tekeillä nimettyjen ryhmien (opiskelijat, nuoret ja 
seniorit sekä sosiaalihuoltolaissa määritellyt, asumisessaan tukea tar-
vitsevat erityisryhmät) asumista koskeva selvitys, jonka yhteydessä on 
kerätty mm. rekisteritietoa hankkeista. Tämän työn yhteydessä tullaan 
tarkastelemaan myös mahdollisuutta tuottaa tietoa vireillä olevista 
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hankkeista siten, että tietoja olisi soveltuvassa laajuudessa ja muodos-
sa myös erityisasumisen hankkeita suunnittelevien yhdistysten käytet-
tävissä. Työn on määrä valmistua kevätkaudella 2010. 
 
Kaupunginjohtaja on elokuussa 2009 asettanut täydennysrakentamis-
työryhmän, jonka tehtävänä on edistää kaupunkirakenteen tiivistämistä 
maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa 2008–2017 määriteltyjen 
tavoitteiden mukaisesti. Työryhmän ensimmäinen tehtävä oli selvittää 
lisärakennusmahdollisuudet kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden alueilla. 
Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston koordinoima selvi-
tys käsiteltiin Khssa maaliskuussa 2010. Työryhmä tulee työssään tar-
kastelemaan myös mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä aloitteessa 
mainittujen vähäisessä käytössä olevien yhteisten tilojen käyttötarkoi-
tuksen muutokseksi. Työryhmän loppuraportti ehdotuksineen valmistuu 
vuoden 2010 lopussa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Markus Härkäpää, puh. 310 36114) 
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10 
VT SIRPA PUHAKAN JA 24 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KAUPUNGIN  
OSALLISTUMISESTA VUODEN 2010 PRIDE-TAPAHTUMAAN 
 
Kvsto 9.12.2009, asia 16 
Khs 2009-2583 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin Pride-tapahtumasta on muodostunut merkittävä osa kau-
punkikulttuuria. Helsingin kaupungin tulee vahvistaa tapahtuman nä-
kymistä kaupunkikuvassa. Helsinki Pride on myös osa eri puolilla maa-
ilmaa järjestettävien lukuisten Pride-tapahtumien ketjua. 
 
Monet kaupungit ovat eri tavoin mukana tapahtumissa. Esimerkiksi 
Berliinissä nostetaan sateenkaarilippu raatihuoneen ja eri kaupungin-
osien raatihuoneiden salkoon. Niin ikään Ruotsissa järjestetään tällai-
nen liputus eri kaupungeissa Priden aikaan. 
 
Kööpenhaminassa viime kesänä järjestetty kansainvälinen tapahtuma 
World Outgames näkyi vahvasti kaupunkikuvassa. Tapahtumat, näytte-
lyt, konsertit, oleskelutilat, olut- ja tapahtumateltat jne. levittäytyvät eri 
puolille kaupunkia. Screeneillä kerrottiin kaupunkilaisille tapahtumasta. 
Vastaavasti Zürichin kaupunki oli näkyvästi mukana neljän viikon mit-
taisessa vuoden 2009 Euro Pride -tapahtumassa. 
 
Pride järjestetään Helsingissä erittäin pienellä budjetilla ja lähes täysin 
vapaaehtoisvoimin. 

 
Me Helsingin kaupungin valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki 
osallistuu seuraavasti vuoden 2010 Pride-tapahtumaan: 
 
– Helsingin kaupunki järjestää sateenkaariliputuksen Priden 

aikaan 28.6.–4.7.2010. Jatketaan myös HKL:n liputusta. 
 
– Kaupunginjohtajan tulee järjestää vastaanotto. Tämä toisi 

näkyvyyttä tapahtumalle ja olisi vahva viesti myös kaupun-
kilaisille. Pääkaupungin kaupunginjohtajan vastaanotto oli-
si symbolisesti tärkeä myös valtakunnallisesti. 

 
– Kaupunki julistaa seksuaalisen tasa-arvon puolesta "sa-

teenkaarirauhan" Priden avajaispäivänä esimerkiksi Kol-
men sepän patsaalla. Tähän sopii hyvin Vanhan parveke. 

 
– Kaupunki tarjoaa omia tilojaan tapahtuman käyttöön veloi-

tuksetta tai nimellisellä veloituksella. 
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Lisäksi esitämme, että Helsingin kaupunki osallistuu Pride-tapahtu-
maan vuosittain.” 
 
Aloitteesta on saatu 5.3.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen elinkei-
nopalvelun ja 12.3.2010 hallintokeskuksen lausunto, jotka ovat liitteinä 
40 ja 41. 

 
Khs  toteaa, että kaupunki suhtautuu myönteisesti kaupunkia elävöittä-
viin tapahtumiin ja osallistuu niihin mahdollisuuksien mukaan tapahtu-
majärjestäjien esitysten pohjalta.  Yleisenä lähtökohtana on, että kau-
punki ei ensisijaisesti toimi tapahtumien järjestäjänä, vaan osallistuu 
niihin järjestäjien aloitteesta.  Khs viittaa talous- ja suunnittelukeskuk-
sen lausuntoon ja toteaa, että elinkeinopalvelu on jo muutaman vuoden 
ajan osallistunut Helsinki Pride-tapahtuman markkinointiin ja tavoittee-
na on saada kansainvälinen EuroPride-tapahtuma Helsinkiin lähivuosi-
na. Pride-tapahtumien järjestäminen Helsingissä on osoitus siitä, että 
helsinkiläisten elämäntyyli on suvaitsevainen, aktiivinen ja ystävällinen. 

 
Khs viittaa edelleen saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
kaupunki järjestää Helsingin seudun Seta ry:n esityksen mukaisesti 
festivaaliviikolla vastaanoton kaupungintalolla 28.6.2010.  Lisäksi kau-
punginjohtaja on luvannut avata Helsinki Pride 2010-tapahtuman Kol-
men sepän patsaalla sekä laatia kaupungin tervehdyksen Helsinki Pri-
de-lehteen. Kaupungintalon edustustilojen luovuttamisesta ulkopuoli-
sen tahon käyttöön voi tehdä esityksen kaupunginjohtajalle, joka päät-
tää tilojen käytöstä. Liputuksen järjestämisestä päätetään erikseen. 

 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 24  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 10.5.2010  
  
 

 

11 
VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE ITÄ- 
EUROOPAN ROMANIEN ASEMAA KOSKEVAN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 
 
Kvsto 7.4.2010, asia 22 
Khs 2010-739 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaisesti kaikilla eu-kansalaisilla ja 
heidän perheenjäsenillä on vapaus oleskella ja liikkua EU:n alueella. 
Tämä liikkumavapaus koskee yhdenvertaisesti kaikkia eu-kansalaisia. 
Vapaan liikkuvuuden suomia oikeuksia käyttäen myös Itä-Euroopan 
romanit liikkuvat vilkkaasti eri EU-maissa. Keskustelu itäeurooppalais-
ten romanien elinoloista kotimaassaan sekä täällä Suomessa käynnis-
tyy jälleen kevään kynnyksellä. 
 
Itä-Euroopan romanit ovat tulleet tutuiksi helsinkiläisille kadulla kerjää-
vinä naisina ja vanhuksina sekä katumuusikkoina toripaikkojen liepeillä 
ja metrovaunuissa. Hämmennystä on herättänyt niin itse kerjääminen 
ja kaupustelu kuin asuntovaunujen sijoittelu joutomaille sekä pahveista 
kyhätyt hökkelimajat siltojen alla. Itä-Euroopan romanien kokema syr-
jintä, köyhyys ja huono asema on tunnustettu tosiasia, mutta ratkaisuja 
ongelmien lieventämiseksi ei olla onnistuttu löytämään. 
 
Ns. romanikysymys on tullut eteemme jäädäkseen ja monet kipeät on-
gelmat odottavat ratkaisua niin EU-tasolla, Romaniassa, Bulgariassa ja 
muissa EU-maissa kuin kotikaupungissamme Helsingissäkin. Säällis-
ten, inhimillisten ratkaisujen löytäminen näiden ihmisten elinolojen pa-
rantamiseksi ei löydy pelkästään eri viranomaisten kokouspöydissä, ei-
kä varsinkaan jos näitä kokouspöytiä ei jaeta moniammatillisissa työ-
ryhmissä verkostoitumista hyödyntäen. 
 
Ratkaisuja vaativat mm. kysymykset romanilasten asemasta yleensä, 
lasten oikeuden opetukseen toteutumisesta, tilapäisen majoituksen jär-
jestämisestä ja akuuttiin hätään puuttumisen keinoista. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupungin so-
siaalivirasto perustaa moniammatillisen työryhmän ratkaisemaan ns. 
Itä-Euroopan romanikysymystä. Työryhmään tulee kutsua viranomai-
sedustajien lisäksi edustus myös merkittävimmistä valtakunnallisista 
ihmisoikeusjärjestöistä, Vapaa liikkuvuus -verkostosta ja muista asiaa 
tuntevista virallisista ja epävirallisista järjestöistä. Viranomaistahoista 
työryhmään tulee kutsua Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen maa-
hanmuuttoyksikön, maahanmuuttoviraston sekä sosiaalitoimen edusta-
jat. 
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Työryhmään olisi hyväksi kutsua edustus myös valtuustossa edustet-
tuina olevista poliittisista puoleista. Uskoaksemme näin voidaan löytää 
ja mahdollistaa kysymykseen asiantuntevia ja inhimillisiä ratkaisuja se-
kä turvata esitysten eteenpäin meno myös poliittisella tasolla. Laaja-
pohjainen asiantuntijatyöryhmän avulla on mahdollista löytää toimenpi-
de-ehdotuksia, joilla Itä-Euroopan romanikysymykseen liittyviä haastei-
ta ja ongelmia lievennetään paikallisesti ja miten voidaan vaikuttaa Itä-
Euroopan romanien tilanteeseen myös valtakunnallisesti ja Euroopan 
Unionin päätöksenteossa. 
 
Työryhmään tulee työssään päätyä selkeisiin, konkreettisiin ratkai-
suehdotuksiin Itä-Euroopan romanien olosuhteiden parantamiseksi 
paikallisella tasolla.” 
 
Khs viittaa Kvston välikysymyskäsittelyn (vt Kimmo Helistön ja 17 
muun valtuutetun välikysymys romanikerjäläisten kohtelusta Helsingis-
sä, Kvsto 20.1.2010) yhteydessä esitettyyn ja toteaa, että Helsingin 
kaupunki käynnisti yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen, poliisin, 
Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Romanifoorumin kanssa projektin, 
jolla varauduttiin kerjäläisten tuloon vuoden 2008 kesällä. Projekti on 
ollut osa laajempaa kaupungin strategista valmistautumista tilantee-
seen sekä osallistumista romanien tilanteen parantamiseen täällä ja 
heidän kotimaassaan. Projektin työllä on pyritty minimoimaan romanien 
elämäntavan aiheuttamia haittoja erityisesti naisille ja lapsille sekä kar-
toittamaan heidän tilannettaan kotimaassa ja mahdollisuuksiaan palata 
sinne. 
 
Yhteistyö kaupungin ja eri viranomaisten sekä muiden toimijoiden 
kanssa kerjäläisten tilanteen kartoittamiseksi ja parantamiseksi on 
osoittautunut välttämättömäksi.  
 
Kaupunginjohtaja on 14.4.2010 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä 
on tehdä esityksensä kaupungin yhteisistä linjauksista kerjäläisongel-
man käsittelemiseksi sekä valmistella asiassa mahdollisesti tarvittavia 
ohjeita tai esityksiä lainsäädäntömuutoksista. Työryhmä koostuu sosi-
aaliviraston, hallintokeskuksen, kiinteistöviraston, nuorisoasiainkeskuk-
sen, rakennusviraston, terveyskeskuksen ja ympäristökeskuksen edus-
tajista. Lisäksi kaupunginjohtaja kutsui työryhmän jäseniksi Helsingin 
Diakonissalaitoksen ja Helsingin poliisilaitoksen edustajat. 
 
Khs toteaa, että kaupunginjohtajan em. päätöksellä on perustettu mo-
niammatillinen, toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöverkosto. Viran-
omaisyhteistyössä keskeistä on ilmiön akuuttien tilanteiden hoitaminen. 
Valtuustoaloitteessa tarkoitetulla, laajapohjaisella neuvottelukuntatyyp-
pisellä työryhmällä tai vastaavalla yhteistyöelimellä saattaa jatkossa ol-
la tarvetta. Tarkoituksena on kartoittaa tulevan kesän tilanne ennen 
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kuin tällaisen neuvottelukunnan perustamista koskeva ratkaisu teh-
dään. Neuvottelukunnan tai vastaavan elimen perustamista ratkaista-
essa tulee samassa yhteydessä harkittavaksi keinot Itä-Euroopan ro-
manien olosuhteiden parantamiseksi paikallisella tasolla Helsingissä ja 
sen lisäksi myös harkittavaksi, miten romaneja voisi tukea ja auttaa 
heidän kotimaassaan kansalaisjärjestöjen toimesta.   

 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 27  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 10.5.2010  
  
 

 

12 
VT PÄIVI LIPPOSEN ALOITE UUDEN TILAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAITEILIJA  
MIINA ÄKKIJYRKÄLLE 
 
Kvsto 7.10.2009, asia 16 
Khs 2009-2069 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin ja taiteilija Miina Äkkijyrkän kiista vuokrasopimuk-
sesta on pian edennyt taiteilijan mahdolliseen häätöön. Tuomion täy-
täntöönpano tulisi suorittaa ymmärryksellä ja yhteistyössä taiteilijan 
kanssa. 
 
Taiteilijaa tulee auttaa löytämään ratkaisu karjansa sijoittamisessa. On 
mietittävä kuinka taiteilija voi pitää edes osan karjastaan itsellään. 
 
Olisi hyvä asia, jos kaupunki voisi osoittaa taiteilijalle uuden tilan, jossa 
hän voi jatkaa luomistyötään. 
 
Nyt Miina Äkkijyrkällä ei ole tiloja säilyttää teoksiaan, vaan ne ovat ul-
kona syyssateiden armoilla. Tulevaisuuden epävarmuus on myös rank-
ka tilanne taiteilijan luomistyölle. 
 
Helsingin rikkaus on kulttuurielämä.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.12.2009 yleisten töiden lautakunnan ja 
18.2.2010 kiinteistölautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 42 ja 43. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Miina Äkkijyrkän vuok-
rasopimukset on irtisanottu. Osa tiloista on luovutettu kaupungille ja 
ulosottoviranomaisen myöntämä jatkoaika tilan luovuttamiselle päättyi 
26.4.2010. Kaupungilla ei ole osoittaa uusia tiloja tai laidunmaata Miina 
Äkkijyrkälle.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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13 
VT PAULI LEPPÄ-AHON JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE LIIKENNE-
TURVALLISUUDEN EDISTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 4.11.2009, asia 5 
Khs 2009-2289 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Tein yli neljä vuotta sitten oheisen kaupunginvaltuuston kyselytuntiky-
symyksen, jonka tarkoituksena on lisätä turvallisuutta ja vähentää tur-
haa liikennettä asuinalueillamme. Sitä käsiteltäessä valtuusto toivoi yk-
simielisesti, että asiantilan korjaamiseksi ryhdytään pikaisiin toimiin. Ei 
ole ollut havaittavissa, että näitä toimia olisi käynnistetty. Sen sijaan 
olemme saaneet kulkuväylillemme autoliikennettä haittaavia, jopa kaksi 
kertaa auton sallitun maavaran ylittäviä esteitä, joita voi olla sadan met-
rin matkalla kolmekin kappaletta ja jotka rikkovat tehokkaasti autot 
etenkin talvella, sekä estävät matalampien autojen liikkumisen koko-
naan. 
 
Epäonnistunutta töyssyihin perustuvaa toimintamallia markkinoidaan 
turvallisuuden lisäämisellä, johon maailmalla on keksitty parempia kei-
noja, kuten ajoradan kavennukset ja kiertoliittymät. Esimerkiksi Tuk-
holmassa jo 70-luvulla luovuttiin töyssyjen rakentelusta, koska huomat-
tiin, että ne rikkoivat autoja ja olivat muutenkin huonoja turvallisuuden 
edistämisessä. 
 
Toteutettavien liikennehidasteiden tulisi olla EU-säännösten mukaisia. 
Nyt kysymyksessä olevat ovat rakenteeltaan liian korkeita ja vaikuttaa 
siltä, että niillä pyritään vahingonteon keinoin haittaamaan autoliiken-
nettä ja siirtämään autoliikennettä naapurikadulle, kunnes siihenkin 
saadaan esteet. Tämä kattava pomppurataverkosto on tullut erittäin 
kalliiksi rakentaa, mutta vielä kalliimmaksi se käy kansallisomaisuudel-
lemme, sadoille tuhansille autonomistajille ja mm. kaupungille. Koska 
bussejakaan ei ole suunniteltu töyssyradoilla ajettaviksi, niin jopa kuljet-
tajien terveys riskeerataan rynkytyksellä. Lisäksi töyssyt vaikeuttavat 
suuresti tienpitoa ja pelastustointa, sekä muuttavat ajotapaa päästö- ja 
melusaasteiseksi. 
 
Ambulanssien ja muiden hälytysajoneuvojen kulkua suuresti vaikeutta-
vat töyssyradat voivat estää kohtalokkaasti pelastustoimen pääsyn 
ajoissa perille ja vastaavasti potilaan ensihoidon käynnistämisen ja kul-
jetuksen vastaavasti sairaalahoitoon, kuten pelastuslaitokselta saamas-
tani lausunnosta käy ilmi. 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 29  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 10.5.2010  
  
 

 

Töyssyjen muuttama uusi ajotapaa: kiihdytä, jarruta, pomppaa, lisää 
helposti vapaaseen rullaukseen verraten saasteet kymmenkertaisiksi, 
mutta ei välttämättä vaikuta positiivisesti turvallisiin tilannenopeuksiin, 
joilla torjutaan onnettomuudet. On ymmärrettävä, että väärä tilanneno-
peus, jolla ei ole välttämättä korrelaatiota suurimman sallitun ajono-
peuden kanssa, aiheuttaa kaikki onnettomuudet liikenteessä. 
 
Töyssyt korvaavia muualla käytössä olevia turvallisuusjärjestelyjä on 
selostettu yllä. 
 
Esitämme, että kaupunki ryhtyy pikaisiin toimiin katuverkkomme palaut-
tamiseksi autoliikenteelle sopivaksi vähentämällä radikaalisti töyssyjen 
lukumäärää. Lisäksi edellytämme, että ne töyssyt, joille ei löydetä pa-
rempia korvaavia ratkaisuja, korjataan EU-lainsäädännön mukaisiksi, 
mikä käytännössä edellyttää niiden madaltamista ja profiilin muuttamis-
ta autojen rakenteelle vaarattomaksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 28.1.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
12.4.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, jotka ovat liitteinä 44 
ja 45. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että hidasteet suunnitellaan 
kaupunkisuunnitteluviraston ohjeiden mukaisesti. Hidasteiden korkeus 
on 10 cm ja bussireiteillä 7 cm. Ajoradan kulumisesta ja painumisesta 
johtuen korkeudet saattavat vaihdella 9,5 cm:stä 11 cm:iin. Korkeus-
vaihteluita korjataan uusintapäällystysten ja muun kunnossapidon yh-
teydessä. Haittoja mm. ajomukavuudelle pyritään estämään hidastei-
den huolellisella sijoittelulla, materiaalien valinnalla ja muotoilulla. 
 
Hidasteet on todettu hyväksi keinoksi hillitä ajonopeuksia, joten niiden 
käytöstä ei ole syytä luopua.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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14 
VT MAIJA ANTTILAN JA 19 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VALLILAN  
ALUEEN KULTTUURIHISTORIALLISESTA SELVITYKSESTÄ 
 
Kvsto 4.11.2009, asia 6 
Khs 2009-2290 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunki on tiukalla aikataululla selvittämässä uusien ratikoiden varik-
kotiloja. Selvityksessä ovat olleet mukana Koskelan ja Vallilan varikko-
alueet. Päätöksenteko asiassa on auki, mikä on hyvä, koska asiaa 
koskevat selvitykset ovat puutteelliset. 
 
Nyt on käynyt selväksi, että Vallilan – Mäkelänkadun ja Hämeentien 
ym. välisen puu- ja kivitaloalueen kulttuurihistoriallisista ja arvokkaaksi 
koetuista arvoista ei ole olemassa kunnollista ja kattavaa selvitystä. 
Tällainen selvitys on ehdottoman välttämätöntä, ennen kuin aluetta 
koskevia mitään päätöksiä tehdään. Selvitykseen on otettava mukaan 
erityiskohteena Vallilan ratikkahalli, koska sen suojelu- ja kulttuurihisto-
rialliset arvot edellyttävät aivan oman tarkastelunsa. 
 
Selvityksellä on kiire, koska alueen käyttötarkoitusta HKL:n tarpeisiin 
ollaan parhaillaan pohtimassa. 
 
Mitään Vallilan varikkohallia koskevia päätöksiä ei voida tehdä ennen 
kuin alueesta ja varikkohallista on tehty kulttuurihistoriallinen ja suoje-
luarvojen mukainen selvitys. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki käynnistää pikaisesti 
Vallilan aluetta ja Vallilan ratikkahallin kulttuurihistoriallisia ja suojeluar-
voja koskevan kattavan selvityksen.” 
 
Aloitteesta on saatu 28.1.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
29.1.2010 kaupunginmuseon johtokunnan, 2.2.2010 HKL-liikelaitoksen 
johtokunnan ja 3.3.2010 kiinteistölautakunnan lausunnot, jotka ovat liit-
teinä 46–49. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Puu-Vallila ja uusi Val-
lila ovat valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jota 
koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
 
Vallilan Mäkelänkadun ja Hämeentien välisen alueen historiasta ja ra-
kennuskannan suojeluarvoista on olemassa kohtuullisen kattavat pe-
rustiedot, joita voidaan kaavatyön yhteydessä täydentää. Myös raitio-
vaunuvarikon rakennukset on inventoitu rakennuskohtaisesti. Tulevai-
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suudessa Vallilan inventointiin liitetään arvotusosa kaupunkisuunnitte-
luviraston ja kaupunginmuseon yhteistyönä. Vallilan raitiovaunuvarikon 
rakennushistoriallinen tutkimus tarjoaa hyvän aineiston asemakaava-
muutosta ja mahdollista käyttötarkoituksen muuttamista varten tehtä-
vään suojeluarvotukseen ja suunnitteluun.  
 
Raitiovaunuvarikon ja viereisten kortteleiden suojeluarvot on perustel-
tua selvittää, mikäli alueen käyttö olennaisesti muuttuu ja alueelle laadi-
taan asemakaavan muutos. Uusien toimintojen sijoittuminen edellyttää 
asemakaavan muutosta, koska varikkoalueen nykyinen asemakaava 
on laadittu vuonna 1940. Asemakaavan muutostyössä on tullaan mää-
rittämään rakennuksille osoitettavat suojelumääräykset.   
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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15 
VT MAIJA ANTTILAN JA 24 MUUN VALTUUTETUN ALOITE WC:N PYSTYTTÄ- 
MISESTÄ KARHUPUISTOON 
 
Kvsto 4.11.2009, asia 7 
Khs 2009-2291 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Karhupuiston käyttäjät ja kukkaistutusten vaalijat ovat esittäneet usei-
den vuosien ajan WC:n saamista puistoon. Tuloksetta. Se tuntuu käsit-
tämättömältä. 
 
Kukkaistutusten tekijät ja puiston vaalijat kertovat, miten puiston ylläpi-
tämisestä on tulossa turhauttavaa, koska liian monet käyttävät kukka-
tarhaa WC:n puutteessa yleisenä käymälänä. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki pystyttää Karhupuis-
toon WC:n.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.1.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 50. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Hel-
singin yleisen käymäläverkoston yleissuunnitelman luonnoksessa esi-
tetään nykyisen verkoston laajentamista. Karhupuiston suunnalle sijoit-
tuva WC on arvioitu kiireellisimmäksi. WC:n tarkka sijoituspaikka selvi-
ää kevään 2010 aikana. Rakennusvirasto on ryhtynyt toimenpiteisiin 
WC:n saamiseksi alueelle. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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16 
VT HEIDI EKHOLM–TALAKSEN JA 15 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
TAKSIEN MAKSUTTOMASTA LYHYTAIKAISESTA PYSÄKÖINNISTÄ 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 12 
Khs 2009-2473 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingillä on oiva tilaisuus näyttää esimerkkiä joukkoliikenteen toimin-
taedellytysten parantamiseksi. Tarkemmin sanottuna, taksien. Esitän 
takseille puolen tunnin ilmaisen pysäköintimahdollisuuden järjestämistä 
parkkikiekolla. 
 
Tämä helpottaa myös monien asiakkaiden elämää. Taksit kuljettavat 
päivittäin esimerkiksi vanhuksia ja vammaisia, jotka tarvitsevat apua. 
Apua tarvitsevien noutaminen ja turvallisesti määränpäähän saattami-
nen edellyttää järkevää auton pysäköintiä. Jalkakäytävällä tai suojatiel-
lä taksit ovat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tiellä, mutta tällä hetkellä 
heillä ei ole muuta vaihtoehtoa. 
 
Jokaiselle työntekijälle tulisi taata inhimilliset työolot ammatista riippu-
matta ja perustarpeisiin kuuluu se, että pääsee vaivattomasti vessaan 
päivän aikana sekä pitämään ruokatauon. Taksien taukomahdollisuu-
det helpottuisivat ja he pääsisivät syömään keskusta-alueella kivijal-
kayrittäjien omistamiin ruokapaikkoihin. Nyt ruokailu ja tauot tapahtuu 
pääsääntöisesti huoltoasemilla, jotka sijaitsevat kaukana keskustasta. 
Tämä lisää turhaa ajoa tyhjänä ja pidentää auton poissaoloa liikentees-
tä. Mahdollistamalla taksien ilmaisen lyhytaikaisen pysäköinnin keskus-
tassa edistämme ekologisuutta turhien ajojen vähenemisen kautta. 
 
Pysäköinnin väärinkäyttöä on turha pelätä, sillä parkkiruudussa taksi ei 
tuota penniäkään ja tuskin kukaan seisottaa autoa huvikseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 11.2.2010 yleisten töiden lautakunnan ja 4.3.2010 
kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 51 ja 
52. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että tieliikennelaki sallii ajo-
neuvon lyhytaikaisen seisottamisen mm. matkustajan jättämisen tai ot-
tamisen ajaksi. Aloitteessa mainitun kaltainen tunnin ilmainen pysä-
köintioikeus takseille ei ole mm. eri ammattiryhmien tasapuolisen koh-
telun kannalta perusteltua. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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17 
VT MARTTI TULENHEIMON JA 43 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PYÖRÄ- 
TEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 13 
Khs 2009-2471 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki parantaa pyörä-
teiden talvikunnossapitoa. 
 
Talvella pyöräily vähenee Helsingissä huomattavasti. Pyöräilyn määrä 
on kaupungissa marras–maaliskuussa vain 10 % koko vuoden pyöräi-
lyn määrästä. Jyväskylässä talvipyöräillään tuplasti Helsinkiin verrattu-
na. Maan pyöräilypääkaupungissa Oulussa luku on 25 %. Rovaniemel-
lä päästään talvisin jopa 29 prosenttiin koko vuoden luvuista.* 
 
Puutteellinen kunnossapito vaikeuttaa ja jopa estää kaupunkilaisten 
mahdollisuuksia pyöräillä töihin ja asioille. Jäätyessään irtonainen loska 
iljaantuu koviksi harjanteiksi, jolloin nastatkaan eivät enää auta. 
 
Niinpä esitämme, että 
 
− irtolumi ja märkä sohjo on aurattava pois pyöräväyliltä en-

nen niiden jäätymistä, 
− pyöräkaistojen liukkaudenesto suoritetaan kuten autokais-

tojenkin ja että 
− pyöräteille levitetty sepeli siivotaan pois, kuten esimerkiksi 

Vantaalla: kun sääennuste kertoo lämpötilan pysyttelevän 
enimmäkseen plussan puolella. 

 
Lisäksi esitämme, että 
 
− pyöräväylille määritellään kunnossapitoluokat niiden käyt-

tötarpeiden mukaan. 
 
 * Talvipyöräilytutkimus. 2003. Liikenne-ja viestintäministeriön Jaloin-hanke.” 
 
Aloitteesta on saatu 10.3.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 53. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että ka-
duille ja kevyen liikenteen väylille on nykyisin kolme talvihoitovaatimus-
luokkaa, jotka porrastavat väylien hoitoa.  
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Nykyisten määräysten mukaan ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä 
sallitaan tietty määrä lunta tai polannetta. Valtuustoaloitteessa esitetty 
irtolumen ja märän sohjon auraaminen ennen niiden jäätymistä tarkoit-
taisi konekaluston lisäämistä, mikä ei nykyisellä rahoitustasolla ole 
mahdollista. 
 
Eri talvihoitoluokissa on erilaiset vaatimukset liukkaudentorjunnalle. 
Vilkkaimmilla ajoradoilla käytetään suolaa. Hiekoitusta käytetään alim-
man luokan ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä. Sepelin poistami-
nen aloitteessa esitetyn mukaisesti aina heti kun lämpötila pysyy 
enimmäkseen sulan puolella, aiheuttaisi lisäkustannuksia, joten kaikilla 
kevyen liikenteen väylillä sitä ei voida tehdä. 
 
Pyörätieverkostoa on tarkoitus kehittää työmatkapyöräilyn lisäämiseksi. 
Rakennusvirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat aloittaneet suunni-
telman ja toimenpideohjelman laatimisen. Suunnitelmassa määritellään 
ympärivuotiseen työmatkapyöräilyyn tarkoitetun pyörätieverkon laajuus, 
sen täydentämis- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä ylläpitoluokat käyt-
tötarpeen mukaan. Työmatkaliikennettä palvelevan reitistön suunnitte-
lussa on tarkoitus ottaa kantaa myös kunnossapitoon liittyviin asioihin, 
kuten aloitteessa esitettyyn sepelin pois keräämiseen sekä irtolumen ja 
sohjon poistoon ennen väylien jäätymistä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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18 
VT ILKKA TAIPALEEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN ALOITE ESTEETTÖMYYS- 
KAMPANJAN ALOITTAMISESTA 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 14 
Khs 2009-2467 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Tukholman kaupungilla (www.stockholm.se/tillganglig) on käynnissä 
kampanja, jossa asukkaita pyydetään tiedottamaan heti kun löytävät: 
 
a ravintolan, jossa ei ole melua 
b (muoti)liikkeen, jossa ei ole musiikkia  
c kampaamon, jossa ei ole hajuja 
d kahvilan, jossa ei ole portaita sisääntulo-ovella 
 
Esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyisi samantapaiseen esteettö-
myyskampanjaan lisäten siihen vielä tähtitieteilijöiden toivoman va-
losaasteen vähentämisprojektin.” 
 
Aloitteesta on saatu 24.2.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 54. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että eräi-
den yksityisten tahojen, mm. vammaisjärjestöjen, ylläpitämässä Suomi 
Kaikille -palvelussa on aloitteessa mainitun kaltaista tietoa saatavissa. 
Kaupungin Helsinki kaikille -projektin ja talous- ja suunnittelukeskuksen 
yhteistyönä valmistuneeseen kaupungin toimipisterekisteriin on myös 
tarkoitus lisätä esteettömyystietoja.  
 
Khs katsoo, että nämä palvelut täyttävät aloitteessa esitetyn tavoitteen.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
 (Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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19 
VT VILLE YLIKAHRIN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KATUKIVE- 
TYSTEN KÄYTÖN MÄÄRITTÄMISESTÄ JA KAISANIEMENKADUN KATU- 
KIVETYKSEN KORVAAMISESTA ASVALTILLA 
 
Kvsto 20.1.2010, asia 19 
Khs 2010-86 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on monia historiallisia katuja, jotka on päällystetty katuki-
vetyksillä. Viime vuosina myös monia uusia katuosuuksia on päällystet-
ty katukivillä, vaikka kivetyksissä on monia haittapuolia verrattuna nor-
maaliin asvalttipäällysteeseen. 
 
Suurin ongelma on katukivetysten aiheuttama melu, joka on paljon suu-
rempi kuin asvalttikadulla. Samaan aikaan kun kaupunki pyrkii vähen-
tämään katumelua mm. hiljaista asvalttia käyttämällä, lisäävät uudet 
katukivetykset melua toisaalla. 
 
Toinen suuri ongelma on epätasaisten katukivetysten hankaluus ja jopa 
vaarallisuus pyöräilijöille. 
 
Katukivetys on huomattavasti kalliimpaa kuin asvalttipäällyste. Kau-
punkisuunnitteluviraston mukaan nupukivipintaisen kadun rakennus-
kustannukset ovat noin 150 euroa / m² (alv 0 %). Asvalttikadun puoles-
taan 35 euroa / m² (alv 0 %). Rakenteellinen kunnossapito on nupukivi-
kadulla noin 0,90 €/m²/v ja asvalttikadulla vastaavasti 0,60 €/m²/v. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme seuraavia toimenpiteitä: 
 
− Katukivetysten käytön periaatteet määritellään uudelleen 

niin, että niissä otetaan nykyistä enemmän katukivien kus-
tannukset sekä kivetyksen aiheuttamat melu- ja turvalli-
suushaitat. 
 

− Katukivityksiä ei enää rakenneta katuosuuksille, joilla ne 
aiheuttavat ihmisiä häiritsevää kasvanutta rengas- ja tä-
rinämelua tai vaikeuttavat pyöräilyä. 
 

− Katukivet korvataan asvaltilla Kaisaniemenkadun mutkassa 
tulevan yliopiston kirjastotalon kohdalta bussiliikenteen su-
juvoittamiseksi ja katumelun vähentämiseksi.” 
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Aloitteesta on saatu 26.3.2010 ympäristölautakunnan, 1.4.2010 yleis-
ten töiden lautakunnan ja 8.4.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunnot, jotka ovat liitteinä 55–57. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että luonnonkiven käyttöpe-
riaatteet määritellään rakennusviraston vuonna 2001 laatimassa Kivi-
Helsinki -linjauksessa. Linjaus päivitetään vuoden 2011 aikana. Päivi-
tyksessä tarkistetaan luonnonkivipäällysteen käyttöperiaatteet mm. tur-
vallisuuden, melun, tärinän, liikennöitävyyden, esteettömyyden ja kus-
tannusvaikutusten osalta.  
 
Luonnonkivipäällysteistä ei kuitenkaan ole perusteltua luopua koko-
naan. Kaisaniemenkadun osalta pintamateriaalin vaihtomahdollisuutta 
tarkastellaan linjausten päivityksen yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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20 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 15 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KATUJEN  
TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 
 
Kvsto 20.1.2010, asia 20 
Khs 2010-81 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Talvi tulee joka vuosi, lumisena tai vähemmän lumisena. Joka vuosi se 
näyttää yllättävän Helsingin kunnossapitoyksiköt. Hoitamattomat kadut, 
pihat ja jalkakäytävät ovat liukkaita, sohjoisia ja kuoppaisia jalankulki-
joille. 
 
Yleisten katuosuuksien hoitamattomuus kiusaa tänäkin talvena erityi-
sesti invalideja ja lastenvaunuja työntäviä ihmisiä. Lukuisat liukastumi-
set ja kompastelut sohjossa lisäävät sairaaloittemme kuormitusta. Pyö-
räteiden kunnossapidosta ei voitane edes puhua. 
 
Kadut Helsingissä muistuttavat Ulan Batorin maineikkaita ajoratoja. 
Polanteiset tiet ja näkyvyyttä haittaavat lumikinokset katujen varsilla ai-
heuttavat busseille ja jakeluautoille harmia monella tapaa. Tosin, se 
työllistää korjaamoita, mutta maksaa kaupungille. 
 
Asukaspysäköintipaikoille esimerkiksi Aleksis Kiven kadulle ja Port-
haninkadulle on mahdotonta saada autoaan parkkiin, vaikka asukas-
pysäköintimaksut olisivat kunnossa. Juuri jalkakäytäville kertyneet lu-
mikinokset ja autojen väliin jääneet nietokset olisi hyvä saada lapiokon-
stein pois, sillä lumikinokset vievät tilaa ja vaarantavat näkyvyyttä. 
Kenttätyössä apuna voisivat toimia työllisyysrahoilla olevat työttömät 
sekä varuskunnat. 
 
Muistutan, että Helsinki on v. 2012 Design-pääkaupunki myös talvella. 
 
Esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin, silmällä-
pitäen myös seuraavia talviaikoja, siten että kadut aurataan ja niistä 
kertyneet kinokset kuljetetaan pois niille kuuluville paikoille. Ja että 
kaupunki satsaa kuljetus- ja kuormauskalustoon sekä lapiotyövoimaan 
enemmän.”  
 
Aloitteesta on saatu 25.3.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 58. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että run-
saslumisina talvina suurimpina ongelmina ovat keskustassa lumenpois-
to kiinteistönomistajien vastuualueilta ja toisaalta lumen vastaanotto-
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paikkojen riittävyys. Lumen auraus jalkakäytäviltä ja jalkakäytävien 
liukkaudentorjunta kuuluvat kiinteistöille, samoin ajoradan reunaan ker-
tyneen lumen poiskuljetus. Kaupunki vastaa ajoratojen talvikunnossa-
pidosta. 
 
Lumen vastaanottopaikkojen täyttyminen on vaikeuttanut lumien pois-
kuljetusta. Jatkossa uusien lumen vastaanottopaikkojen varaamiseen 
kiinnitetään asemakaavoituksessa huomiota. Työttömien ja armeijan 
käyttö ei ole ratkaisu runsaslumisten talvien aiheuttamiin ongelmiin. 
Talvikunnossapidon tehostamisessa kuormaus- ja kuljetuskaluston ja 
vastaanottopaikkojen määrä ovat tärkeämpiä tekijöitä.  
 
Rakennusvalvontavirasto ja rakennusvirasto pyrkivät parantamaan kiin-
teistöille kuuluvien velvoitteiden noudattamisen valvontaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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21 
VT JULIA VIRKKUSEN JA 26 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VARHAISEN  
TUEN TALON TOIMINNAN TURVAAMISESTA 
 
Kvsto 23.9.2009, asia 18 
Khs 2009-1984 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Pienperheyhdistys ry on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestö, joka 
jäsenperheilleen järjestämänsä monipuolisen toiminnan lisäksi tekee 
Helsingissä erittäin tärkeää ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuo-
jelun perhetyötä lapsiperheiden ja lastensuojelun asiakasperheiden pa-
rissa. 
 
Yhdistys käynnisti v. 2006 RAY:n tuella Varhaisen tuen talo -projektin. 
Vuosaareen sijoittuva toiminta on ideoitu yhdessä alueen sosiaalitoi-
men kanssa, ja se on vastannut tarpeeseen 7–12-vuotiaiden lasten ja 
heidän perheidensä tukemisesta heidän ongelmiensa varhaisessa vai-
heessa – silloin siis, kun alkaville ongelmille on vielä löydettävissä rat-
kaisuja. Varhaisen tuen talo on toiminut yhteistyössä alueen koulujen 
kanssa, ja yhteistyö on toiminut hyvin. Projekti on tukenut koulujen op-
pilashuoltoa arvokkaalla tavalla. 
 
Varhaisen tuen talolta on haettu apua mm. vuorovaikutusongelmiin, 
vanhempien erokriisien aiheuttamiin ongelmiin sekä lasten käytöson-
gelmiin ja masennukseen. Ongelmien taustalla on usein myös ollut 
koulukiusaamista. Lasten saama tuki on helpottanut heidän koulun-
käyntiään, ja koulupsykologeilta saadun palautteen mukaan tällä var-
haisella avulla on voitu jopa ehkäistä lasten siirtämistä erityisopetuk-
seen. 
 
RAY:n tuki myönnettiin aluksi kolmeksi vuodeksi, ja se sai vuoden jat-
koaikaa. RAY:n rahoitus lakkaa vuoden 2009 lopussa. Sen jälkeen 
Varhaisen tuen talon toimintaa ei enää voida jatkaa. Palvelulla on ollut 
enemmän kysyntää kuin mihin toiminnan laajuudella on voitu vastata. 
Projektin loppuminen olisi suuri takaisku alueen lasten ja heidän per-
heidensä hyvinvoinnin tukemiselle. 
 
Me valtuutetut esitämme, että kaupunki etsii pikaisesti keinoja varmis-
taa Varhaisen tuen talon toiminnan jatkuminen, tutkii mahdollisuuksia 
vakinaistaa toiminnan rahoitus ja selvittää, olisiko vastaavaa toimintaa 
mahdollista laajentaa kaupungin muihinkin osiin.” 
 
Aloitteesta on saatu 5.3.2010 sosiaalilautakunnan ja 11.3.2010 talous- 
ja suunnittelukeskuksen  lausunnot, jotka ovat liitteinä 59 ja 60. 
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Khs  viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Pienper-
heyhdistys ry:n Varhaisen tuen projekti loppui vuoden 2009 lopussa 
Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän määräaikaisen rahoituksen 
päätyttyä.  
 
Lastenpsykiatrisen avohoitovastuun siirtyi vuonna 2008 HUS:lle ja per-
heneuvolapalvelujen painopiste vaihtui korjaavasta työstä varhaiseen 
tukeen ja ennaltaehkäisevään työhön. Varhaisen tuen talon tarjoama 
palvelu oli hyvin lähellä kaupungin oman perheneuvolan tuottamaa pal-
velua  ennen tätä muutostakin. 
 
Sosiaalilautakunta avustaa Pienperheyhdistys ry:tä järjestämään muita 
sosiaaliviraston palveluja täydentäviä palveluja. Vuonna 2009 yhdistyk-
selle myönnettiin järjestöavustuksia yhteensä 280 000 euroa.  Vuoden 
2010 järjestöavustuksia ei ole vielä jaettu.   
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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22 
VT MAIJA ANTTILAN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PALVELUKESKUKSIEN  
KEHITTÄMISESTÄ MONIPUOLISIKSI NEUVONTAKESKUKSIKSI IKÄIHMISILLE 
 
Kvsto 23.9.2009, asia 19 
Khs 2009-1979 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sosiaaliviraston palvelukeskukset ovat mitä parhaimpia matalan kyn-
nyksen sosiaalityön paikkoja. Ikäihmiset ja muutkin käyttävät palvelu-
keskusten palveluita innokkaasti. Niiden toimintaa on myös kehitetty 
hyvin yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 
 
Nyt kun väestö ikääntyy, kaupungin palvelut monipuolistuvat ja palvelu-
jen tarjonta ja tuottaminen ovat entistä monipuolisempia, se vaatii 
ikäihmisiltä todella paljon tietoa, jotta he saavat tarvitsemansa palvelut. 
Kaupungin on oltava entistä aktiivisempi neuvonnan ja ohjauksen jär-
jestämisessä ikäihmisille. Palvelukeskuksia pitää kehittää tähän suun-
taan. 
 
Kampin palvelukeskuksessa on ns. seniori-info, mikä sinällään on hy-
vä, mutta se ei riitä. Jokaisessa palvelukeskuksessa, eri puolilla kau-
punkia pitäisi olla samantyyppisiä palveluja saatavissa. Kotipalveluista, 
erilaisista palveluasumisen mahdollisuuksista, omaishoidosta, sosiaali-
turvasta, terveyspalveluista, sosiaalisesta kanssakäymisestä, kulttuu-
rista, liikunnasta ym. pitäisi olla helposti ja lähellä tietoa saatavilla. 
Neuvonnan ja ohjauksen organisointi vaatii myös resursseja. Palvelu-
keskukset voisivat myös harjoittaa työnjakoa ja kehittää nettipalveluja 
ym. 
 
Ikäihmisillä on myös monia erilaisia yhdessäolo-organisaatioita. On-
gelmana on, että näillä järjestöillä ei ole omia kokoontumistiloja eikä va-
roja kustantaa niitä. Kaupunki tukee joitakin järjestöjä mutta tilojen puu-
te puhututtaa jatkuvasti. Palvelukeskuksissa pitäisi olla tiloja myös tä-
hän toimintaan. Kehittämistyössä kaupungin pitäisi pohtia, miten tällai-
seen ikäihmisten yhdessäoloon ja kokoontumisiin voitaisiin tarjota joko 
maksuttomat tai hyvin vähillä kustannuksilla tilat. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus kehottaa 
ao. virastoja kehittämään kaupungin palvelukeskuksista monipuolisia 
neuvontakeskuksia ja kokoontumispaikkoja ikäihmisille. Keskuksille pi-
täisi löytää myös hyvä yhtenäinen nimi. Resursointi pitää ottaa huomi-
oon toiminnan kehittämisessä.” 
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Aloitteesta on saatu 4.2.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 61. 
 
Khs viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että palvelukes-
kuksia kehitetään entistä aktiivisemmiksi ja monipuolisemmiksi neu-
vonnan antajiksi. Vuonna 2012 aloittaa Syystien palvelukeskus. Lisäksi 
selvitetään mahdollisuuksia laajentaa toimintaa itäisen Helsingin alu-
eella.  
 
Palvelukeskuksissa on tiloja ikäihmisten järjestöjen kokoontumisiin. Ti-
lat luovutetaan käyttöön maksutta ohjeistuksessa määritellyin edelly-
tyksin asiakastilaisuuksia varten  sekä sellaisia tilaisuuksia varten, jotka 
tukevat sosiaalitoimen toimintaa. 
 
Erilaisia nimivaihtoehtoja palvelukeskuksille on pohdittu, mutta toistai-
seksi toimintakokonaisuutta hyvin ilmaisevaa nimeä ei ole keksitty. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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23 
VT ARJA KARHUVAARAN JA 29 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PÄIVÄ- 
KOTIEN PIHA-ALUEIDEN TUTKIMISESTA 
 
Kvsto 7.10.2009, asia 17 
Khs 2009-2077 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Muutamissa kaupungin alueella olevissa päiväkodeissa on leikkipiha-
alueen kasvillisuus kulunut tai piha on rakenteeltaan tai liikenteellisesti 
sijainniltaan sellainen, että lapset joutuvat ulkona leikkiessään hengit-
tämään tutkitusti terveydelle vaarallista hiekkapölyä tai liikenteen pien-
hiukkasia. Pihaltaan kulunut on esimerkiksi Tähtitorninmäellä, Kirurgi-
sen sairaalan takana oleva tai Aleksanterinkadun loppupäässä oleva 
päiväkoti. Hiekkapölyongelma korostuu tuulisina ja kesän kuivina päivi-
nä. 
 
Me valtuutetut esitämme, että rakennusvirasto, sosiaalivirasto ja terve-
ysvalvonta yhdessä tekevät aikataulun ja suunnitelman kaupungin 
omistamien päiväkotien piha-alueiden tutkimisesta ja mahdollisten ter-
veyshaittojen poistamisesta ja pölyn sitomisesta kasvillisuuden kei-
noin.” 
 
Aloitteesta on saatu 15.1.2010 ympäristölautakunnan, 11.2.2010 yleis-
ten töiden lautakunnan,16.2.2010 teknisen palvelun lautakunnan, 
18.3.2010 sosiaalilautakunnan, 19.3.2010 kiinteistölautakunnan ja 
24.3.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat liittei-
nä 62–67. 
 
Khs toteaa, että aloitteessa on kiinnitetty huomiota tärkeään asiaan. 
Myös saaduissa lausunnoissa korostetaan, että päiväkotien pihojen 
suunnittelussa ja hoidossa lasten hyvinvointi ja terveys sekä ratkaisu-
jen turvallisuus ovat ensisijaisia kriteerejä.  Palveluverkko on kuitenkin 
muotoutunut vuosikymmenten aikana eikä palvelurakennusten sijoitte-
lussa ole aina osattu ennakoida infrastruktuurin muutoksia.  
 
Ympäristökeskus kartoitti vuonna 2008 vilkkaan liikenteen läheisyydes-
sä sijaitsevien herkkien kohteiden ympäristöolosuhteita. Päiväkoteja oli 
selvityksessä mukana kaikkiaan 38. Pääosassa niistä ilmanlaatu oli 
tyydyttävä. Kuuden päiväkodin ulkoilualueella ilmanlaatu oli välttävä ja 
kahden huono.    
 
Päiväkoteja ja niiden piha-alueita peruskorjataan jatkuvasti. Kaupungin 
omistuksessa olevien päiväkotien ja niiden pihojen hallinnoinnista ja 
kunnossapidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. Khs pitää tärkeä-
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nä, että kiinteistövirasto jatkaa yhdessä sosiaaliviraston kanssa pihojen 
korjaamista niin, että terveysriskit saadaan poistettua. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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24 
VT MAIJA ANTTILAN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VANHUSASIA- 
MIEHEN VIRAN PERUSTAMISESTA JA VANHUSNEUVOSTON ASEMAN  
VAHVISTAMISESTA 
 
Kvsto 7.10.2009, asia 18 
Khs 2009-2078 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vanhustenhuollon tila ja sen puutteet ovat olleet laajasti esillä medias-
sa. Asia on tärkeä ja tarvitsee kaiken huomion. Keskusteluissa on tuotu 
esiin erillisen vanhusten asioihin paneutuneen valtuutetun saamista 
valtakunnallisella tasolla ja kuntiin omia vanhusasiamiehiä. 
 
Vanhusasiamiehen tehtävänä voisi olla yhdessä vanhusneuvoston 
kanssa paneutua nykyistä syvällisemmin ikääntyvien ihmisten hoivan ja 
huollon järjestämiseen ottaen huomioon kansalliset ja kansainväliset 
hyvät käytännöt ja kokemukset. Vanhusasiamiehen toimi/virka on pe-
rusteltu juuri Helsingissä, missä ikääntyvien osuus kasvaa lähivuosina 
nopeasti. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus ryhtyy toi-
miin vanhusasiamiehen toimen/viran perustamiseksi ja siinä yhteydes-
sä tutkii myös vanhusneuvoston aseman ja toimintaedellytysten vahvis-
tamisen.” 
 
Aloitteesta on saatu 28.1.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen, 
28.1.2010 terveyslautakunnan, 17.2.2010 sosiaalilautakunnan ja 
9.3.2010 vanhusneuvoston lausunnot, jotka ovat liitteinä 68–71. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vanhusasia-
miesten virkojen perustaminen ja vanhusneuvostojen aseman vahvis-
taminen tullevat arvioitaviksi valmisteilla olevan vanhuspalvelulain yh-
teydessä. Khs yhtyy lausunnoissa esitettyyn näkemykseen, että van-
husasiamiehen viran perustamista ja vanhusneuvoston aseman vahvis-
tamista on syytä arvioida vanhuspalvelulain voimaan tulon jälkeen 
huomioon ottaen, että henkilökunnan lisäksi sosiaalineuvojat, sosiaali-, 
potilas-, veteraani- ja vammaisasiamiehet ovat myös vanhusten käytet-
tävissä.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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25 
VT SIRPA ASKO–SELJAVAARAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
ASUKASTALOSTA KRUUNUNHAKAAN 
 
Kvsto 21.10.2009, asia 12 
Khs 2009-2174 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin Kruununhaassa asuu 6 873 ja Katajanokalla 4 373 asukasta. 
Kruununhaassa ei ole nuorisotiloja eikä kaupungin tarjoamia kohtaa-
mispaikkoja aikuisille, pienten lasten äideille tai yksinäisille vanhuksille. 
Kruununhaassa ei ole kaupungin tarjoamia tiloja, joissa kansalaisjärjes-
töt voisivat pitää kokouksiaan. 
 
Kruununhaka tarvitsee asukastalon, joka edistäisi eri sukupolvien välis-
tä ymmärrystä, vähentäisi yksinäisyyttä ja lisäisi yhteisöllisyyttä. Me al-
lekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kruununhakaan on saatava 
asukastalo.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.2.2010 sosiaalilautakunnan, 1.3.2010 talous- ja 
suunnittelukeskuksen ja 4.3.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lau-
sunnot, jotka ovat liitteinä 72–74. 
 
KKK-aluetyöryhmä (Katajanokka, Kaisaniemi, Kruununhaka) esittää 
(12.3.2010), että Helsingin kaupunki ottaisi huomioon alueen asukkai-
den toiveen asukastalosta ja etsisi tarkoitukseen sopivan tilan. Kirjelmä 
on liitteenä 75. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että asukastalo-
ja on perustettu kolmella eri tavalla: 1) asukasyhdistysten tai muiden 
alueen järjestöjen perustamina 2) yhteiskerhotiloina uusilla asuinalueil-
la ja 3) kaupungin hallintokuntien perustamina.  
 
Uusimmat asukastalot ovat järjestövetoisia, monien toimijoiden yhteisiä 
kumppanuustaloja. Khs katsoo, että mahdollisesti vielä perustettavien-
kin asukastalojen tulee olla järjestövetoisia ja perustua laajaan alueelli-
seen yhteistyöhön. Sosiaalivirasto voi toimia yhtenä kumppanina. 
 
Kruununhaan asukasyhdistys ja Kruununhaka-Seura voivat hakea asu-
kastalotoimintaan sosiaalilautakunnan avustuksia. Mikäli asukastila löy-
tyy, sosiaaliviraston eteläinen sosiaali- ja lähityön yksikkö on valmis 
tuomaan alueelle vanhusten korttelitupatoimintaa yhteistyössä alueella 
toimivien järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. 
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Khn tarkoituksena on päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä lähettää 
KKK-aluetyöryhmälle (Katajanokka, Kaisaniemi, Kruununhaka) jäljen-
nökset aloitteesta saaduista lausunnoista sekä tästä aloitevastaukses-
ta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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26 
VT JAANA PELKOSEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TOIMEEN- 
TULOTUEN VASTIKKEELLISUUDESTA/VASTIKKEETTOMUUDESTA 
 
Kvsto 4.11.2009, asia 8 
Khs 2009-2293 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Nuorten alle 25-vuotiaiden toimeentulotukea saavien määrä ja osuus 
talouksista on jälleen alkanut kasvaa. Nuorten osuus oli tätä ennen ol-
lut laskussa. Esim. v. 2004 osuus oli 20,4 % / 5938 nuorta ja laski vuo-
teen 2008 mennessä 18,6 %:iin / 4814 nuorta. Tämän vuoden syys-
kuun lopussa heitä oli jo 21 % eli 7128 nuorta. 
 
Huolena on nuorten ihmisten jämähtäminen toimeentulotuen urapolulle. 
Olisikin syytä vakavasti pohtia, kannattaako terveille ja toimintakykyisil-
le nuorille antaa vastikkeetonta rahaa lainkaan, vaan tulisiko heidät 
velvoittaa johonkin aktiivitoimenpiteeseen. 
 
Vastikkeellisuuden/vastikkeettomuuden arvioinnin tulisi tapahtua sosi-
aalialan ammattilaisen tekemän arvion ja asiakkaan kanssa yhdessä 
tehdyn suunnitelman pohjalta. Aktiivitoimenpiteisiin osallistuville puo-
lestaan annettaisiin vähintään toimeentulotuen suuruinen kannustinra-
ha, ellei hän saa vastaavaa taloudellista tukea työhallinnon säännösten 
mukaisen toimenpiteen perusteella. Tällöin kunnan tulee myös huoleh-
tia yhdessä työhallinnon kanssa riittävistä aktivointimahdollisuuksista. 
Sosiaalityön palvelut turvataan kuitenkin kaikille nuorille ja nuoren ti-
lannetta arvioidaan tarpeen mukaan. 
 
Vastikkeellisuus ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan mahdollista. 
Täten esitän, että Helsingin kaupunki veisi omalta osaltaan asiaa 
eteenpäin valtiovallan suuntaan, jotta tämänkaltainen lakimuutos otet-
taisiin harkittavaksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.3.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 76. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuun sosiaalilautakunnan lausuntoon ja tote-
aa, että erityisesti nuorten työllisyyden heikkeneminen on lisännyt toi-
meentulotukea saavien määrää. Sosiaalilautakunta kannattaa aloit-
teessa esitettyä toimeentulotukeen sisällytettävää nuorten kannustami-
sen näkökulmaa, mutta ei puolla esityksen tekemistä toimeentulotuen 
vastikkeellisuudesta. Päätös syntyi äänestysten jälkeen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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27 
VT OUTI ALANKO-KAHILUODON JA 30 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
ROMANIEN HÄTÄMAJOITUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 4.11.2009, asia 9 
Khs 2009-2294 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kerjäävien Romanian romanien oleskelu Helsingissä on muodostunut 
ilmeisen pysyväksi ilmiöksi. Heidän tulonsa tänne on laillista, koska 
EU-maiden kansalaisina heillä on vapaa liikkumisoikeus. Romanit elät-
tävät itsensä kerjäämällä eivätkä ole hakeneet apua sosiaalitoimesta 
tai muilta viranomaisilta. Romanien luottamus viranomaisiin on heikko, 
koska kotimaassaan he ovat usein kohdanneet syrjintää ja suoranaista 
vainoa myös viranomaisten taholta. 
 
Suomessa romanit eivät halua hakea apua viranomaisilta myöskään 
siksi, että siitä voisi seurata lasten huostaanotto tai käännyttämispää-
tös. Käännyttäminen olisi heidän kannaltaan katastrofaalista, koska olot 
ovat kotimaassa vieläkin heikommat kuin täällä. 
 
Romanit elävät leireissä itse kyhäämissään asumuksissa tai asunto-
vaunuissa. Joukossa on lapsia, vanhuksia, vammaisia ihmisiä ja ras-
kaana olevia naisia. Olosuhteet ovat erittäin heikot: peseytymis- ja wc-
mahdollisuudet voivat puuttua eikä kunnollista lämmitystä ole. 
 
Toistaiseksi Helsingin kaupunki ei ole kyennyt tai halunnut auttaa ro-
maneita mitenkään. Eri hallinnonalojen välillä on ollut ristiriitaisia nä-
kemyksiä siitä, kenelle asia kuuluu. Perusteena on käytetty myös sitä, 
että romanit itse eivät ole apua hakeneet. 
 
Lokakuun lopussa kaupunki jopa hajotti romanien leirin Kalasataman 
metroaseman liepeillä. Leirin purkaminen ei kuitenkaan ratkaise on-
gelmaa edes kaupungin näkökulmasta, vaan siirtää sen ainoastaan 
paikasta toiseen. On epärealistista kuvitella, että tekemällä olot roma-
neille mahdollisimman vaikeaksi romanit saadaan palautettua takaisin 
kotimaihinsa. Romanien ongelmien syihin pitää tietysti puuttua lähtö-
maissa ja tätä työtä pitää tehdä EU-tasolla. Jo Helsinkiin saapuneiden 
romanien auttamiseksi tarvitaan kuitenkin kiireellisiä toimia juuri täällä. 
 
Helsingin kaupungin tulisi viipymättä, yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa, järjestää romaneille hätämajoitustilat. Jos viranomaisapu ei 
romanien tilanteeseen sovi, tulisi kaupungin kantaa vastuunsa valtuut-
tamalla kolmannen sektorin järjestöt hätämajoituksen järjestäjiksi. Me 
allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki ryhtyy toimenpi-
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teisiin järjestääkseen romaneille hätämajoituksen. Hätämajoitus ei olisi 
tarkoitettu pysyvään oleskeluun, vaan siinä viipymisen vuorokausimää-
rä voisi olla rajoitettu. Esimerkiksi Diakonissalaitoksella on Rom po 
Drom -projektin myötä jo käsitys siitä, millaista apua romanit tarvitsevat 
ja keskusteluyhteys heidän kanssaan. Muita yhteistyötahoja voisivat ol-
la Vailla vakinaista asuntoa ry, Sininauhaliitto, Amnesty sekä Roma-
niasiain neuvottelukunta.” 
 
Aloitteesta on saatu 1.3.2010 hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmi-
usosaston ja 5.3.2010 sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liittei-
nä 77 ja 78. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kerjäämi-
seen liittyvien viranomaistoimintojen yhdenmukaistamistarvetta selvit-
täneen työryhmän muistion, sisäasiainministeriön julkaisuja 21/2008, 
mukaan asumisen järjestäminen muissa kuin akuuteissa lastensuojelu-
tilanteissa ei ole oleskelukunnan velvollisuus. Myöskään lastensuojelu-
tilanteissa ei ole tarkoitus, että oleskelu Suomessa jatkuu toimeentulo-
tuen turvin.  
 
Helsingin Diakonissalaitos perusti sosiaaliviraston toimeksiannosta jou-
lukuussa 2009 lyhytaikaisen hätämajoituksen kireimmän pakkaskauden 
ajaksi alaikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Ajalla 14.12.2009–
31.1.2010 yksikköön majoitettiin yhteensä 22 henkilöä, joista kahdek-
san oli lapsia ja kolme alaikäisiä nuoria. Yksikköön majoitetut henkilöt 
perheineen palasivat kotimaahansa tammikuun lopussa.  
 
Khs katsoo, ettei tällä hetkellä ole syytä hätämajoituksen järjestämi-
seen romanikerjäläisille. Hätämajoitusta järjestetään tapauskohtaisen 
harkinnan perusteella ja tällöinkin vain välttämättömäksi ajaksi. Som-
pasaaressa oleskelevien romanien sanitaatio-ongelmien ratkaisemista 
kesäajaksi pidetään kuitenkin välttämättömänä. 
 
Kaupunginjohtaja on 14.4.2010 asettanut kaupungin eri hallintokuntien 
sekä Diakonissalaitoksen ja poliisilaitoksen edustajista koostuvan työ-
ryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esityksensä kaupungin yhteisistä lin-
jauksista kerjäläisongelman käsittelemiseksi sekä valmistella asiassa 
mahdollisesti tarvittavia ohjeita tai esityksiä lainsäädäntömuutoksista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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28 
VT SANNA VESIKANSAN JA 9 MUUN VALTUUTETUN ALOITE AIDS-TUKI- 
KESKUKSEN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ 
 
Kvsto 4.11.2009, asia 10 
Khs 2009-2295 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Hiv-säätiö on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä tiedon, että RAY:n 
rahoittama Aids-tukikeskuksen hiv-testaus sekä tartunnan saaneelle 
annettava kriisiapu on julkisen terveydenhuollon toimintaa. RAY vähen-
tää Hiv-säätiön rahoitusta vuodesta 2011 alkaen. 
 
Aids-tukikeskuksen matalan kynnyksen testauspalvelu Helsingin, Tu-
run, Tampereen ja Oulun toimipisteissä tarjotaan nimetöntä ja maksu-
tonta hiv-pikatestausta, joista suurin osa Helsingissä. Se tavoittaa pe-
rusterveydenhuoltoa paremmin erityisen haavoittuvassa asemassa 
olevia ryhmiä kuten miehiä, joilla on seksiä miesten kanssa, maahan-
muuttajia ja liikkuvaa väestöä. Nimetön testausmahdollisuus ei toteudu 
kaikissa terveyskeskuksissa eikä niissä ole käytössä pikatestiä. 
 
Matalan kynnyksen testauspaikkaan hakeutuu erilainen asiakaskunta 
kuin julkiselle puolelle. Esim. vuonna 2007 Aids-tukikeskuksessa todet-
tiin 18 hiv-tartuntaa, joka vastaa 9,4 % Suomessa vuonna 2007 tode-
tuista hiv-tartunnoista. Helsingin pikatestauksen vuosittainen kustannus 
on noin 29 900 euroa. Testaus on osa laajempaa asiakastyön kokonai-
suutta. Esim. Miesten kesken turvallisesti -työssä etsivä työ, kampan-
jointi, puhelin- ja nettineuvonta, hiv-testaus ja sopeutumisvalmennus-
kurssit muodostavat kokonaisuuden. 
 
EU:n tuore tiedonanto hivin/aidsin torjunnasta linjaa, että on kehitettävä 
tehokkaampia tapoja tavoittaa tartunnalle erityisen alttiita väestöryhmiä, 
joita tiedonannon mukaan ovat tartuntavaarassa olevat etenkin miesten 
kanssa sukupuoliyhteydessä olevat miehet, eräät maahanmuuttaja-
ryhmät ja suonensisäisesti huumeita käyttävät. 
 
Helsingin edun mukaista on, että matalan kynnyksen hyvin toimivat 
palvelut jatkuvat. 
 
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Aids-tuki-
keskuksen testaus- ja kriisiavun toimintaedellytykset Helsingissä selvi-
tetään.” 
 
Aloitteesta on saatu 28.1.2010 terveyslautakunnan ja 5.3.2010 sosiaali-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 79 ja 80. 
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Khs viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että Hiv-säätiön ylläpitä-
män Aids-tukikeskuksen päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys, 
jonka avustuksella on toistaiseksi katettu 70–80 prosenttia tukikeskuk-
sen kuluista. Tukikeskus on saanut varoja myös kunnilta ja valtiolta. 
Helsingin kaupungin terveyskeskus on useiden vuosien ajan osoittanut 
omaan toimintaansa varatuista määrärahoista vuokratukea Aids-tuki-
keskuksen Helsingin toimipisteen toimitilojen toimitilakustannuksiin. 
Vuonna 2009 vuokratukea ja toiminta-avustusta myönnettiin yhteensä 
61 500 euroa ja vuodelle 2010 avustusta hakemuksen mukaisesti 
myönnettiin yhteensä 63 400 euroa.  
 
Kaupungin avustusten ensisijaisena tarkoituksena on tukea avustetta-
van yhteisön toimintaa, ei ylläpitää sitä. Terveyslautakunnan myöntämä 
avustus ei ole ns. yleisavustus, vaan se on pyritty kohdentamaan pää-
asiassa järjestöjen erilaiseen vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaan sekä 
neuvontaan, koulutukseen ja valistukseen. Tämän lisäksi järjestöille 
voidaan myöntää avustuksia terveyskeskuksen strategisia linjauksia 
tukeviin hankkeisiin. Terveyslautakunnan käytössä olevien järjestöjen 
avustamiseen tarkoitettujen määrärahojen tarkoituksena ei ole korvata 
RAY:n avustuslinjausten muutoksesta aiheutuvaa järjestöjen toiminta-
edellytysten mahdollista huonontumista. 
 
Helsinkiläisillä on mahdollisuus nimettömään Hiv-testaukseen kaikilla 
terveysasemilla. Tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen annetaan 
kriisiapua terveysasemien vastaanotoilla. Kriisiapua on saatavilla myös 
HUS/HYKS:n infektiosairauksien poliklinikalla ja potilaan tilan sitä edel-
lyttäessä, myös psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Terveysasemat 
noudattavat Hiv:n testauksessa ja ensihoidossa Hiv-säätiön Aids-tuki-
keskuksen, HUS/HYKS Infektiosairauksien yksikön, Suomen Hiv/Aids  
-sairaanhoitajayhdistyksen, Helsingin kaupungin, Mielenterveyden kes-
kusliiton ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyössä laatimia toimintape-
riaatteita.  
 
Terveysvaikutusten arviointi: Aids-tukikeskuksen toiminta kohdistuu 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, jotka seksuaaliselta suuntau-
tumiseltaan poikkeavat valtaväestöstä, maahanmuuttajiin, liikkuvaan 
väestönosaan sekä suonensisäisiä huumeita käyttäviin. Tällöin on tär-
keää, että myös Aids-tukikeskuksen Hiv-tartuntoja ehkäisevien toimin-
tojen edellytykset ovat terveydenhuollon tiedossa.    
 
Terveyskeskuksen toiminnassa strategisia painotuksia vuosina 2010–
2012 ovat muun muassa helsinkiläisten terveyden edistäminen, väestö-
ryhmien välisten terveyserojen kaventaminen sekä hoitoon pääsyn tur-
vaaminen. Aids-tukikeskuksen toiminta on Helsingin kaupungin terve-
yskeskuksen strategisia linjauksia tukevaa. Aids-tukikeskus toteuttaa 
väestöä laajasti koskevaa valistus- ja tukitoimintaa sekä ennaltaehkäi-
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sevää työtä ja sen toiminta kohdistuu terveyden edistämisen kannalta 
tärkeään väestöryhmään ja toiminta edellyttää asiantuntemusta ja luot-
tamuksellisuutta. 
 
On tärkeää, että Hiv-säätiö selvittää Helsingin Aids-tukikeskuksen tes-
taus- ja kriisiavun toimintaedellytyksiä vuoden 2010 aikana ja informoi 
tuloksista Helsingin kaupungin terveyskeskusta.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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29 
VT SANNA VESIKANSAN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SOSIAALI-  
JA TERVEYSPALVELUIDEN RAY:N TUEN LOPPUMISEN SEURAUKSISTA 
 
Kvsto 4.11.2009, asia 11 
Khs 2009-2296 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Raha-automaattiyhdistys on rahoittanut monia tärkeitä sosiaali- ja ter-
veysalan peruspalveluita, joiden toiminta on nyt RAY:n uusien linjaus-
ten myötä siirtymässä joko valtion tai kuntien vastuulle. Esimerkiksi 
Hiv-säätiö on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä tiedon, että RAY:n 
rahoittama Aidstukikeskuksen hiv-testaus sekä tartunnan saaneelle 
annettava kriisiapu on julkisen terveydenhuollon toimintaa. RAY vähen-
tää Hiv-säätiön rahoitusta vuodesta 2011 alkaen. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki selvittää perus-
teellisesti RAY:n rahoittamien sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien 
järjestöjen toimintaedellytysten muutokset ja varautuu siihen, mitkä 
toiminnot RAY:n linjausten mukaan siirtyisivät kaupungin vastuulle.” 
 
Aloitteesta on saatu 28.1.2010 terveyslautakunnan, 11.3.2010 talous- 
ja suunnittelukeskuksen ja 18.3.2010 sosiaalilautakunnan lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 81–83. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Raha-
automaattiyhdistys on muuttamassa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 
avustuslinjauksia. Tavoitteena on liiketoiminnallisen palvelutuotannon 
ja yleishyödyllisen kansalaisjärjestötoiminnan erottaminen toisistaan. 
Raha-automaattiyhdistyksen yleislinjana on, että se vetäytyy palvelu-
tuotannon rahoittamisesta ja kunnille selkeästi kuuluvien lakisääteisten 
tehtävien rahoittamisesta.  
 
Lakisääteiset peruspalvelut ovat kunnan järjestämisvastuulla. Kunta voi 
järjestää ne joko omana toimintana tai ostopalveluna tarpeen mukaan. 
Raha-automaattiyhdistyksen avustuslinjausten muuttuminen ei vaikuta 
kunnan järjestämisvastuuseen.  
 
Aids-tukikeskuksen tarjoamat hiv-testaus ja tartunnan saaneelle annet-
tava kriisiapu ovat jo nyt terveyskeskuksen normaalitoimintaa. Terve-
ysasemat noudattavat hiv:n testauksessa ja ensihoidossa toimintaperi-
aatteita, jotka on laadittu yhteistyössä mm. HIV-säätiön Aids-
tukikeskuksen kanssa.  
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 58  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 10.5.2010  
  
 

 

Raha-automaattiyhdistys tekee parhaillaan selvitystä mm. sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen toimintaympäristöistä, järjestöjen toiminnasta eri sek-
toreilla ja niiden keskinäisestä yhteistyöstä sekä kuntien ja järjestöjen 
työnjaosta ja yhteistyöstä. Helsingin kaupunki, etenkin sosiaalivirasto, 
tekee asiassa tiivistä yhteistyötä Raha-automaattiyhdistyksen kanssa.  
 
Järjestöillä on merkittävä tehtävä mm. kansalaistoiminnassa ja vapaa-
ehtoistyössä. Kaupunki tulee edelleen avustamaan niitä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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30 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 8 MUUN VALTUUTETUN ALOITE LASTEN JA  
NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUISTA 

 
Kvsto 4.11.2009, asia 12 
Khs 2009-2287 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on lapsille ja nuorille alle 18-vuotiaille heikosti kunnallisia 
mielenterveyspalveluita. Hyks (jonne on pitkät jonot) ja Auroran lisäksi 
ei juurikaan ole paikkoja, minne nuori voi hakeutua. 
 
Lisäksi terveyskeskuksen lääkäriin pääsy on edelleen vaikeaa. Lähet-
teen saanti on oman terveyskeskuslääkärin päätettävissä. Lasten ja 
nuorten mielenterveysongelmat eivät katso kelloa. 
 
Painotan, että terveyskeskuspalvelu on rajallista, samoin koulujen ter-
veydenhoito. 
 
Kouluista puuttuvat lääkärit. Nuori ei osaa välttämättä hakeutua juuri 
oikeaan paikkaan juuri niiden puuttumisen takia. Vanhemmatkin saat-
tavat olla avuttomia lapsen ja nuoren äkillisestä oireilusta, jolloin ensi- 
ja jatkoapu olisivat tärkeää. 
 
Ehdotankin, että Helsingin kaupunki lisäisi kiireesti lapsille ja nuorille 
tarkoitettuja, helpommin saatavia mielenterveyspalveluita. Niihin olisi 
päästävä suoraan tai kouluavustajan tai terveydenhoitajan johdolla.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.2.2010 sosiaalilautakunnan ja 17.2.2010 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 84 ja 85. 
 
Khs viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että niistä ilmenevät Hel-
singin tarjoamat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, joiden kehit-
tämiseen on viime vuosina panostettu voimakkaasti. Jatkossa on erityi-
sesti panostettava eri palvelujen tuottajien yhteistyön kehittämiseen se-
kä palveluohjauksen ja tiedotuksen toteuttamiseen.   
 
Lisäksi Khs toteaa, että Kvsto hyväksyi 4.11.2009 Helsingin lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosiksi 2009–2012. Hyvinvointisuun-
nitelman tavoitteiden toteutumisen edistämiseen on varattu 6 milj. eu-
ron erillismääräraha.  
   
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja tuottavat terveyskeskus, so-
siaalivirasto, opetusvirasto sekä HYKS. Matalan kynnyksen mielenter-
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veyspalveluja on saatavana useilta eri tahoilta. Myös Internetiä hyö-
dynnetään enenevästi palvelujen tarjonnassa.   
 
Hallintokuntarajat ylittävä lasten hyvinvoinnin yhteistyöryhmä suunnitte-
lee perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja 
opetustoimen yhteistyötä ja työnjakoa. Työnjaon selkiyttäminen ja voi-
mavarojen entistä parempi kohdentaminen lisäävät oikea-aikaista ja oi-
kealla hoidon porrastuksen tasolla hoitoon pääsyä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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31 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 13 MUUN VALTUUTETUN ALOITE ENNALTA- 
EHKÄISEVÄN NEUVONTA- JA TUKITOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 16 
Khs 2009-2472 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Aloite keski-ikäisten miesten mielenterveys- ja elintasosairauksien en-
naltaehkäisevän toiminnan järjestämiseksi käytännön keinoin kaupun-
gissamme. 
 
Kysymyksessä on toinen aloite tämän vuoden 2009 puolella samasta 
aihepiiristä. (Kvsto 13.5.2009, asia 16) 
 
Saamani kaupunginhallituksen laatima vastaus ei antanut selkeää ku-
vaa, miten aiemmassa aloitteessa vaaditut toimet tultaisiin käytännössä 
toteuttamaan. Keski-ikäisten miesten hyvinvointia on tuettava ennalta-
ehkäisevin keinoin, joita olisivat mm. syrjäytyneisyyden estäminen, 
mielenterveys- ja päihdeasioiden käsittely sekä säännölliset terveystar-
kastukset ja terveysneuvonta. 
 
Olen ehdottanut, että pienin lisäresurssein Helsingin terveyskeskuksia 
voitaisiin valjastaa juuri edellä mainittuun tehtävään. Tällä olisi suuri 
ennaltaehkäisevä hyöty ja työllistämisvaikutuskin olisi huomattava. 
 
Juuri ennaltaehkäisevästä hoitotyöstä olisi hyötyä etenkin Itä- ja Poh-
jois-Helsingissä, missä työttömyyskin on korkeinta juuri miesten kes-
kuudessa. 
 
Pyydän, että Helsingin kaupunki ryhtyy välittömästi toteuttamaan tällä 
hetkellä puuttuvaa ennaltaehkäisevää neuvonta- ja tukitoimintaa, aluksi 
esimerkiksi Itäkeskuksen ja Suursuon terveysasemilla Helsingissä.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.2.2010 sosiaalilautakunnan ja 17.2.2010 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 86 ja 87. 
 
Khs viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että niistä ilmenevät Hel-
singin tarjoamat aloitteessa kysytyt palvelut. Keski-ikäisiin miehiin koh-
dentuvia ennaltaehkäisevän hoitotyön toimintamalleja ovat esimerkiksi 
Kundit Kondikseen 40-vuotiaille miehille tarkoitetut terveystarkastukset, 
työttömille suunnattu Duuri-toiminta sekä erilaiset alueellisesti ja aihe-
piireittäin kohdennetut projektit ja kehittämishankkeet kuten ”Ruista 
Ranteeseen” -yleisötapahtumat, terveyseroja kaventava ”Terve Helsin-
ki”- sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin keskittyvä ”Terveyskeskus 
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kuntalaisen käyttöliittymä” -hankkeet. Työttömiksi jääneitä neuvotaan 
esim. sosiaaliasemilla ja S-infossa työttömyysturvan ja muiden ensisi-
jaisten etuuksien hakemisessa sekä selvitetään mahdollisuus toimeen-
tulotukeen. Lisäksi sosiaaliasemilla opastetaan ja tuetaan muutoin uu-
dessa elämäntilanteessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Erityisesti 
työtoiminnalla ja vertaistuella on monen kohdalla syrjäytymistä ehkäi-
sevä merkitys. Sosiaaliviraston omia palveluja ovat esimerkiksi työttö-
mille suunnatut hankkeet, työvalmennus, palveluohjaus, kuntouttava 
työtoiminta ja osatyökykyisille suunnattu tuetun työllistymisen palvelu.  
 
Terveyden edistäminen, väestöryhmien välisten terveyserojen kaven-
taminen ja palveluihin pääsy ovat Helsingin terveyskeskuksen keskei-
siä strategia-alueita vuosina 2010–2012. Perusterveydenhuolto toteut-
taa yhteistyössä muiden hallintokuntien, järjestöjen ja kolmannen sek-
torin kanssa elintapasairauksien sekä mielenterveys- ja päihdehaittojen 
varhaisvaiheen ennaltaehkäisyä sekä hoitoa monin eri keinoin. Palvelut 
kohdentuvat koko väestöön painottaen erityisesti kansansairauksien ja 
syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Alueelliset erot huomioidaan henkilös-
tön resursoinnissa positiivisen diskriminaation mukaisesti ja terveys-
keskus toimii aktiivisesti terveyden edistämisen toimintamallien ja yh-
teistyön kehittämisessä.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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32 
VT SIRPA PUHAKAN JA 16 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KEHITYS- 
VAMMAISTEN LASTEN LYHYTAIKAISHOIDON TURVAAMISESTA 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 17 
Khs 2009-2474 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kehitysvammaiset lapset ja nuoret ovat eriarvoisessa asemassa  
itsenäistymisessä. Lyhytaikaishoidon maksujen omavastuuosuudet 
ovat hyvin kohtuuttomia monille perheille ja etenkin yksinhuoltajille, jot-
ka toimivat lapsensa tai nuorensa omaishoitajina. 
 
Tällä hetkellä kaupunki perii ylärajan mukaista maksua 30,30 euroa/ 
vuorokausi. Tämä asettaa kehitysvammaiset lapset ja nuoret eriarvoi-
seen asemaan. Jotkut kunnat eivät peri vammaisilta ko. maksuja, kos-
ka niitä ei ole laissa määrätty. Kaupunki voi päättää näistä maksuista. 
 
Lyhytaikaisen hoidon turvaaminen myös taloudellisesti heikossa tilan-
teessa oleville perheille on elintärkeää. Vanhempien/vanhemman jak-
samiselle lyhytaikainen hoito on elintärkeä henkireikä, joka ei saa kaa-
tua maksuihin. Taloudellinen turvaaminen ei tule olla toimeentulotuen 
varassa. Monille perheille jo vammaisen lapsen hoitaminen on erittäin 
raskasta eikä siihen tilanteeseen kukaan kaipaa monelta luukulta tuen 
hakemista. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että sosiaalivirasto tekee 
tästä asiasta selvityksen ja tekee esityksen kehitysvammaisten lyhytai-
kaisen hoidon omavastuuosuuksien poistamisesta tai korvaamisesta 
kehitysvammaisten lasten ja nuorten perheille.” 
 
Aloitteesta on saatu 5.3.2010 sosiaalilautakunnan ja 31.3.2010 sosiaa-
liviraston lausunnot, jotka ovat liitteinä 88 ja 89. 

 
Khs viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon sekä sosiaaliviraston anta-
maan lisälausuntoon ja toteaa, että sosiaalilautakunta on 23.2.2010 
päättänyt kehitysvammaisten lyhytaikaisen asumispalvelun maksuista. 
 
Sosiaalilautakunnan päättämä uudistus yhtenäistää eri palveluina jär-
jestettyjen lyhytaikaishoidon maksuja ja alentaa jonkin verran asumis-
palveluna tai perhehoitona annetun lyhytaikaishoidon maksuja. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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33 
VT YRJÖ HAKASEN JA 36 MUUN VALTUUTETUN ALOITE LAPSIPERHEIDEN  
PALVELUISTA KAUPAN AUKIOLOAIKOJEN LAAJETESSA 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 18 
Khs 2009-2476 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupan aukioloaikojen laajeneminen joulukuun alusta lukien lisää las-
ten iltahoidon, viikonloppu- ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeita. 
Eduskunnan hyväksymän lain mukaan vähittäiskaupan pienet myymä-
lät voivat olla avoinna vaikka 24 tuntia kaikkina viikonpäivinä. Isommat 
marketit ja kauppakeskukset saivat oikeuden olla avoinna sunnuntaisin 
ympäri vuoden, eräitä juhlapyhiä lukuun ottamatta. 
 
Kaupan alan lausuntojen perusteella näyttää todennäköiseltä, että suu-
rin osa vähittäiskaupoista laajentaa aukioloaikoja. Iltatyö, yötyö ja vii-
konlopputyö lisääntyvät. Muutos vaikuttaa kaupan lisäksi muun muassa 
kuljetuksiin ja elintarviketuotantoon. 
 
Suuri osa vähittäiskaupan työntekijöistä on lapsiperheiden vanhempia. 
Yksinhuoltajien osuus lapsiperheistä on keskimäärin viidesosa. 
 
Helsingillä on yhdeksän ympärivuorokautista päiväkotia ja kuusi iltatoi-
mintapäiväkotia. Kaupan aukioloaikojen sijoittuminen entistä enemmän 
viikonloppuihin ja iltoihin lisää näiden palvelujen tarvetta. Eduskunnan 
talousvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan vanhempien yö- 
ja viikonlopputyö vaikuttaa kielteisesti etenkin pieniin lapsiin. Siksi on 
tarpeen kiinnittää erityistä huomiota järjestettävän hoidon laatuun. 
 
Pienten lasten päivähoidon ohella ilta-, yö- ja viikonlopputyön laajene-
minen lisää todennäköisesti tarvetta myös eräiden muiden palvelujen, 
kuten nuorisotoimen, kirjastojen, joukkoliikenteen tarjoamiseen iltaisin 
ja viikonloppuisin. Päivähoidon ja muiden palvelujen lisääminen iltaisin, 
öisin ja viikonloppuisin kasvattaa henkilöstömenoja. Se edellyttää myös 
yhteistyötä ja sopimista näihin palveluihin tarvittavien kaupungin työn-
tekijöiden kanssa. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus selvittää pikaises-
ti, miten kaupunki vastaa kaupan aukioloaikojen laajenemisesta aiheu-
tuviin päivähoidon ja muiden palvelujen tarpeiden lisääntymiseen, 
osoittaa tähän riittävät määrärahat ja tiedottaa palvelujen tarjonnan laa-
jentamisesta muun muassa vähittäiskaupan työntekijöille.” 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 65  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 10.5.2010  
  
 

 

Aloitteesta on saatu 18.2.2010 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 
26.2.2010 nuorisolautakunnan ja 18.3.2010 sosiaalilautakunnan lau-
sunnot, jotka ovat liitteinä 90–92. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kauppojen 
aukioloaikojen vaikutus palvelujen tarpeeseen ei ole vielä aivan täs-
mentynyt.   
 
Lasten päivähoidossa on ilta- ja ympärivuorokautisessa hoidossa run-
saat 600 lasta. Vuorohoidossa olevien lasten määrät ovat toistaiseksi 
pysyneet jo usean vuoden ajan samankaltaisina. Hoidon tarve ja tarjon-
ta arvioidaan säännöllisesti. Vuoden 2010 aikana varaudutaan siihen, 
että kauppojen aukioloaikojen laajentuminen voi aiheuttaa lisääntyvää 
ilta- ja viikonloppuhoidon tarvetta.   
 
Nuorisolautakunta ei toistaiseksi katso tarpeelliseksi reagoida erityis-
toimin kauppojen aukioloaikojen muutoksiin, vaan katsoo nykyisen, ilta-
aikoihin painottuvan nuorisotoiminnan riittävän.   
 
Kaupunginkirjaston asiakaspalautteessa toivotaan yleisesti aukioloaiko-
jen laajentamista, mutta nykyisellä henkilöstömäärällä se ei ole mah-
dollista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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34 
VT ASTRID THORSIN ALOITE SAAMENKIELISEN PÄIVÄHOITOTARPEEN 
SELVITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 9.12.2009, asia 17 
Khs 2009-2582 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Suomen saamelaisista suurin osa asuu saamealueen ulkopuolella, 
lapsista 70 %. Helsingissä ja sen lähikunnissa asuu suhteellisen suuri 
osa Suomen saamelaisväestöstä. Vähemmistövaltuutetun teettämän 
selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla asuvat saamenkieliset toivoi-
vat erityisesti saamenkielistä päivähoitoa ja opetusta kouluissa. Päivä-
hoitoa on kuitenkin toteutettu hyvin vähissä määrin siitäkin huolimatta 
että laki takaa oikeuden saamenkieliseen päivähoitoon koko Suomes-
sa. (Anne Länsman: Saamen kieli pääkaupunkiseudulla, Vähemmistö-
valtuutetun julkaisusarja 5, 2008) 
 
Selvityksen mukaan vanhemmat kokivat, että heiltä vaaditaan kohtuu-
tonta omaa aktiivisuutta saamenkielisen päivähoidon mahdollistami-
seksi. He kohtaavat myös viranomaisten taholta tietämättömyyttä saa-
menkielien ja kulttuurien tämänhetkisistä haasteista. Helsingin kaupun-
gin ja kaupunkisaamelaisten järjestön City Sámit ry:n yhteistyössä yllä-
pidetty saamenkielinen varhaiskasvatustoiminta on kohdannut vastoin-
käymisiä ja lopettanut toimintansa. 
 
Ehdotamme siksi, että Helsingin kaupunki selvittää saamenkielisen 
päivähoitotarpeen kaupungissa hyödyntäen tarjolla olevia asiantuntija-
tahoja kuten saamekäräjiä ja City Sámit -järjestöä. Kaupungin tulisi 
myös ottaa asia käsittelyyn pääkaupunkiseudun yhteistyöelimissä.” 
 
Aloitteesta on saatu 17.2.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 93. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuun sosiaalilautakunnan lausuntoon ja tote-
aa, että Helsinki järjesti saamenkielistä päivähoitoa kerhotoimintana 
vuonna 2007. Toiminta kuitenkin hiipui vuoden 2007 loppuun mennes-
sä lasten jäädessä pois toiminnan piiristä ja muutaman lapsen muutta-
essa pois pääkaupunkiseudulta. 
 
Pääkaupunkiseudun päivähoidossa kartoitetaan vuoden2010 aikana 
saamenkielisten lasten määrä ja perheiden toiveet saada lapsilleen 
saamenkielistä päivähoitoa. Mikäli tarvetta ilmenee, toiminnan järjes-
tämistä mietitään uudelleen City Sàmit-yhdistyksen, lasten vanhempien 
ja lähikuntien edustajien kanssa.   
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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35 
VT MAIJA ANTTILAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE MAAHAN- 
MUUTTAJIEN KIELITAITOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 5 
Kvsto 10.6.2009, asia 22 
Khs 2009-1411 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Maahanmuuttajien työllistymisessä tulee jatkuvasti esiin kielitaitovaa-
timukset. Pitää osata suomea tai ruotsia tai molempia. Näillä vaatimuk-
silla työllistymisen tie on pitkä ja kuoppainen. Maahanmuuttajien muu 
kielitaito pitäisi ottaa huomioon nykyistä paremmin. Esim. englannin 
kieli on monessa Helsingissä toimivassa kansainvälisessä yrityksessä 
aivan tavallinen työkieli. 
 
Kaupungin pitäisi olla tässä asiassa suunnan näyttäjä. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki selvittää missä kai-
kissa tehtävissä maahanmuuttajat voisivat käyttää työkielenä englantia 
tai muuta yleistä vierasta kieltä joko itsenäisesti tai ryhmässä työsken-
nellessä. Selvitystä hyödynnetään maahanmuuttajien työllistämisen te-
hostamisessa.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.9.2009 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 94. 
 
Kvsto palautti 25.11.2009 (asia 5) aloitteen uudelleen valmisteltavaksi. 

 
Khn vastaus oli tuolloin seuraava: 
 
Khs viittaa henkilöstökeskuksen lausuntoon, jossa todetaan mm., että 
henkilöstökeskus on pyytänyt kaupungin virastoilta ja liikelaitoksilta 
vastauksia aloitteentekijöiden esittämään selvityspyyntöön. Tämä lau-
sunto on kooste henkilöstökeskuksen saamista vastauksista. 
 
Virastojen ja liikelaitosten antamien vastausten perusteella voidaan to-
deta, että niillä on tarjottavana varsin vähän sellaisia työtehtäviä, joissa 
voisi olla työkielenä englanti tai muu yleinen vieras kieli. Mahdollisia 
työtehtäviä ovat erilaiset avustavat tehtävät kuten esimerkiksi avustavat 
IT-tehtävät ja kirjastoissa hyllyttäminen sekä parissa virastossa pieni-
muotoiset projektityöt ja tutkimus- ja selvityshankkeet. 
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Suurimmat esteet suomen kieltä osaamattoman henkilön palkkaami-
seen ovat asiakaspalvelun edellyttämä riittävä suomen tai ruotsin kie-
len taito sekä työnjohtoon ja työnyhteisöön liittyvät näkökohdat. 
 
Yhteenvetona vastauksista voidaan todeta, että suomen tai ruotsin kiel-
tä osaamattomalla henkilöllä on vähäiset mahdollisuudet työllistyä Hel-
singin kaupungin virastojen ja liikelaitosten tarjoamiin työtehtäviin. 
 
Henkilöstökeskus pitää aloitteentekijöiden tavoin tärkeänä sitä, että 
maahanmuuttajan työllistyminen ei viivästy puutteellisen kielitaidon 
vuoksi. Henkilöstökeskus toteaa, että kaupungin on tarjottava maa-
hanmuuttajalle riittävästi tukea tarvittavan kielitaidon kehittymiseksi 
myös työssäoloaikana. Näin maahanmuuttajat saavat entistä tasaver-
taisemmat mahdollisuudet päästä koulutustaan vastaavaan työhön ja 
etenemiseen työurallaan. Henkilöstökeskuksen henkilöstövoimavara-
osasto järjestää työelämälähtöistä kielikoulutusta kaikille tarvitseville 
maahanmuuttajille.  
 
Aloitteesta on saatu 1.4.2010 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 95. 
 
Khs viittaa henkilöstökeskuksen lausuntoon ja toteaa, että nyt annetta-
va lausunto täydentää henkilöstökeskuksen asiassa 3.9.2009 saapu-
nutta lausuntoa. 
 
Muunkielisten osuus Helsingin väestöstä on noin 10 prosenttia. Helsin-
gissä puhutaan äidinkielenä noin 150 eri äidinkieltä. Kieliryhmistä suu-
rin on venäjänkielisten ryhmä, ja seuraavaksi suurimmat kieliryhmät 
ovat vironkieliset ja somalinkieliset. Koska äidinkielten kirjo on niin suu-
ri, voi olla vaikeata löytää aloitteessa mainittua yhteistä muuta kieltä 
työyhteisön tai asiakaspalvelun kieleksi. Suomalaiset osaavat jossain 
määrin englantia, mutta englanti ei vastaavasti välttämättä ole juuri se 
yleinen muu kieli, jota ulkomaalainen osaa. On todennäköistä, että mi-
käli kaupungille luotaisiin sellaisia työtehtäviä, joissa vaadittaisiin esi-
merkiksi vain englannin kielen taitoa, asettaisi se eri maista tulevat 
maahanmuuttajat eriarvoiseen asemaan ja toisaalta myös työyhteisölle 
uudenlaisia vaatimuksia kielitaidon suhteen. Lisäksi tällaiset kapea-
alaiset työtehtävät rajoittaisivat maahanmuuttajan mahdollisuuksia ede-
tä työurallaan tasavertaisesti muun väestön kanssa. 
 
Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajan motivaatio opetella uutta vie-
rasta kieltä on suurimmillaan heti maahanmuuton jälkeen. Näin ollen on 
tärkeätä tarjota maahanmuuttajalle heti alussa riittävä määrä suomen 
kielen opetusta. Suomen kieli on kuitenkin se kieli, jota osaamalla on 
mahdollista selvitä niin työelämässä kuin muutenkin tasavertaisesti 
muiden kanssa. Kotoutumiskoulutuksen jälkeen kaupunki panostaa 
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maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseen järjestämällä mahdol-
lisuuksia työharjoitteluun ja työhön sekä näiden aikaiseen työelämäläh-
töiseen kielikoulutukseen.  
 
Viime vuonna tehdyn kyselyn vastausten perusteella henkilöstökeskus 
ei näe merkittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa maahanmuuttajien työllis-
tymisen nopeuttamiseen järjestämällä virastoihin ja liikelaitoksiin sellai-
sia työtehtäviä, joissa voisi työskennellä täysin suomen tai ruotsin kieltä 
osaamaton henkilö. Työtehtävien luonteesta voi myös päätellä, ettei vi-
rastoilla ja liikelaitoksilla ole varsinaista palkkarahaa maahanmuuttajien 
palkkaamiseksi tällaisiin työtehtäviin. 
 
Henkilöstökeskus näkee tärkeämpänä panostaa kaupungin resursseja 
kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen tukeen, jonka avulla voidaan työelä-
mävalmiuksien kehittämisen ohella lisätä maahanmuuttajien kielellisiä 
valmiuksia järjestämällä työelämälähtöistä kielikoulutusta.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Sj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36054) 
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36 
VT ANTTI VUORELAN JA 9 MUUN VALTUUTETUN ALOITE UIMASTADIONIN  
JA KUMPULAN MAAUIMALAN MUUTTAMISESTA SAVUTTOMIKSI 
 
Kvsto 17.2.2010, asia 13 
Kvsto 26.8.2009, asia 40 
Khs 2009-1791 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Savuton Helsinki -hankkeessa vähennetään tupakoinnin aiheuttamia 
haittoja ja kannustetaan ihmisiä lopettamaan tupakointi. Uimastadion ja 
Kumpulan maauimala tulee tehdä kokonaan savuttomiksi. Tupakka ja 
uinti eivät kuulu yhteen. Nykyinen käytäntö, jossa tupakointi on sallittu 
osassa uimalaa, ei ole toimiva. Osa asiakkaista tupakoi muuallakin kuin 
siihen tarkoitetuilla alueilla. Uimaloissa käy paljon perheitä ja pieniä 
lapsia, joille maassa olevat tupakantumpit ovat terveysriski. 
 
Esitän, että Uimastadion ja Kumpulan maauimala muutetaan kokonaan 
savuttomiksi vuonna 2010.” 
 
Aloitteesta on saatu 21.12.2009 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 96. 
 
Kvsto palautti 17.2.2010 (asia 13) aloitteen kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi siten, että se noudattaa kaupunginvaltuuston 
aikaisempaa päätöstä siitä, ettei kaupunki enää järjestä tupakointitiloja 
toimipaikkoihinsa tai niiden ulkoilualueille. 
 
Khs toteaa, että aloitteen palautuksen johdosta on saatu 19.4.2010 lii-
kuntalautakunnan, 19.4.2010 terveyskeskuksen ja 23.4.2010 hallinto-
keskuksen oikeuspalvelujen lausunnot, jotka ovat liitteinä 97–99. 
 
Liikuntalautakunta toteaa nykytilan osalta mm. että tupakointi maa-
uimaloissa on kielletty lukuun ottamatta erikseen merkittyjä tupakointi-
paikkoja. Uimastadionilla näitä tupakointipaikkoja oli viime kesänä kol-
me ja Kumpulan maauimalassa kaksi. 
 
Toimilla on pyritty Savuton Helsinki -ohjelman hengen mukaan varmis-
tamaan, että tupakoinnista aiheutuu sivullisille mahdollisimman vähän 
haittaa. 
 
Lautakunta esittää uudessa lausunnossaan, että nämä tupakointipaikat 
käydään vielä läpi ensi kesää varten ja varmistetaan, että niiden sijoit-
telu aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa muille asiakkaille. 
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Lautakunta toteaa lisäksi , että Uimastadion on vuosittain auki touko-
kuun alusta syyskuun puoliväliin ja Kumpulan maauimala toukokuun 
lopulta elokuun loppupuolelle. Maauimaloissa on käynyt asiakkaita vii-
me vuosina seuraavasti: 
 

Kumpula  Uimastadion 
2005  112 206   253 109 
2006 136 132   299 589 
2007 123 311   284 580 
2008  89 692  245 275 
2009  124 080   238 339 
 
Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden osuus kävijöistä on Kumpulan maa-
uimalassa noin 30 % ja Uimastadionilla 25 %, joten ne eivät varsinai-
sesti ole Savuton-Helsinki mukaisia ulkoalueita, jotka ovat pääsääntöi-
sesti alle 18-vuotiaiden käytössä.  
 
Terveyskeskuksen lausunnon mukaan yleiset ulkouimalat ovat rinnas-
tettavissa päiväkotien, oppilaitosten yhteydessä oleviin ulkotiloihin, jota 
käyttävät myös lapset ja nuoret.  Terveyskeskuksen mielestä huoli 
maassa olevien tupakantumppien terveysriskeistä on myös aiheellinen. 
 
Hallintokeskuksen oikeuspalvelut on lausunnossaan käsitellyt tupakoin-
tikieltojen oikeudellisia perusteita julkisen vallan omistamilla ulkoalueil-
la.    

 
Khs toteaa, että Helsingin kaupunki toteuttaa Savuton Helsinki -ohjel-
maa vuosina 2007–2015. Ohjelman tavoitteena on mm., että  lapset ja 
nuoret eivät altistu tupakoinnille, eivätkä aloita tupakointia. 
 
Ohjelman mukaisesti tupakointi on kielletty kaupungin päiväkotien, op-
pilaitosten ja nuorten harrastetilojen yhteydessä olevilla pihoilla ja ulko-
alueilla, jotka ovat pääsääntöisesti alle 18-vuotiaiden käytössä.  

 
Kvsto on päättänyt Savuton Helsinki -ohjelman hyväksymisen yhtey-
dessä, että kaupunki ei enää järjestä toimipaikkoihinsa tai niiden ulko-
alueille erillisiä tupakointitiloja. 

 
Erikseen osoitetut tupakointipaikat Uimastadionilla ja Kumpulan maa-
uimalassa tulee siten poistaa. 
 
Khs toteaa vielä, että Uimastadion ja Kumpulan maauimala ovat kau-
pungin hallinnassa olevia ja aidoin rajattuja liikuntaan tarkoitettuja ulko-
alueita, joissa liikuntavirasto ylläpitää maksullista maauimalatoimintaa. 
Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden osuus  maauimaloiden kävijöistä on 
huomattava.  
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Hallintokeskuksen oikeuspalvelut on lausunnossaan käsitellyt yleisten 
tupakointikieltojen määräämisen lainmukaisuutta kunnan omistuksessa  
ja hallinnassa olevien kiinteistöjen alueella. Maksamalla pääsymaksun 
asiakas samalla sitoutuu uima-alueille noudatettaviin järjestyssääntöi-
hin ja mm. savuttomuuteen ko. alueella. Tosiasiallisesti tupakointi 
maauimaloissa on ollut jo kiellettyä muilla alueilla kuin erikseen osoite-
tuilla tupakointipaikoilla. 

 
Asiakkaille tulee tiedottaa uusista ohjeista tehokkaasti ja Liikuntaviras-
ton tulee päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä huolehtia riittävistä ja 
tarkoituksenmukaisista ohjeistus- ja valvontatoimista.  
 
Aloitteessa esitetty Kumpulan maauimalan ja Uimastadionin savutto-
muus toteutetaan aloitevastauksen mukaisesti uimakauden 2010 aika-
na.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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37 
VT SIRKKU INGERVON JA 29 MUUN VALTUUTETUN ALOITE YHTENÄIS- 
KOULUN REHTORIN VIRASTA 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 19 
Khs 2009-2475 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Opetuslautakunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaan Yhte-
näiskoulu on hallinnollisesti, taloudellisesti ja pedagogisesti 12-vuotinen 
kokonaisuus, jossa keskeistä on eri-ikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden 
yhteiselo. Melkein kaikki lukion opettajat opettavat myös peruskoulun 
puolella. Yhtenäiskoulussa on ollut koko sen olemassaoloajan (yli 50 
vuotta) yksi rehtori. Yhtenäiskoulun vs. rehtori siirtyy eläkkeelle 
1.12.2009 lähtien. Johtokunnalle, opettajakunnalle ja vanhemmille yllät-
täen perusopetuksen rehtorin virkaan on palkattu sijainen ja lukion reh-
torin virkaa hoitaa lähellä olevan koulun rehtori kevätlukukauden 2010 
loppuun asti. Väliaikaisen rehtorin tehtävään valitun pätevyys olisi riit-
tävä myös lukion rehtorin tehtävään. 
 
Yhtenäiskoulun rehtorin tehtävät eivät ole kuormittaneet kohtuuttomasti 
virkaa hoitaneita henkilöitä. Koulun yllättävä pilkkominen kahden rehto-
rin malliin kesken lukuvuoden kummastuttaa niin johtokuntaa, opettajia 
kuin vanhempiakin. Vasta alle kaksi vuotta sitten Yhtenäiskoulun jatku-
vuus turvattiin poliittisella tahdolla. Yhtenäiskoulun 12-vuotisen koko-
naisuuden hallinnon tehtävät eivät ole kuormittaneet kohtuuttomasti 
rehtorin virkaa hoitaneita henkilöitä. Yhtenäiskoulussa on peruskoulu-
laisia noin 240 oppilasta ja lukiossa 150 opiskelijaa. Yhtenäiskoulun 
rehtorin tulee voida hallinnoida jatkossakin Yhtenäiskoulua kokonaisuu-
tena. 
 
Johtokunta ja opettajakunta pitävät ratkaisua huonona ja vaativat yksi-
mielisesti yhden rehtorin mallia. Hyvä esimiestyö ja läsnäolo arjessa on 
äärimmäisen keskeinen tekijä työntekijän jaksamisen ja motivoitumisen 
kannalta. Myös opettajien tilanne ja seuraavan lukuvuoden suunnittelu 
hankaloituu kahden rehtorin mallissa. Monella opettajalla on oppitunte-
ja sekä peruskoulussa että lukiossa. 
 
Myös yhtenäiskoulun lukion oppilaskunnan hallitus pitää ratkaisua huo-
nona: ’Ratkaisu aiheuttaa paljon käytännön ongelmia lukiolaisten kou-
lunkäynnissä ja arjessa. Yhtenäiskoulussa henkilökohtaista kontaktia 
rehtoriin pidetään hyvin tärkeänä osana päivittäistä työskentelyä. Reh-
torin ollessa muualla hankaloituvat henkilökohtaisen kontaktin lisäksi 
myös oppilaiden aikataulut, jos he joutuvat asioimaan luonnontiedelu-
kiossa tavoittaakseen rehtorin. Yhtenäiskoulun oppilaat eivät tunne 
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luonnontiedelukion rehtoria, käytäntöjä tai tapoja. Keväällä ajankohtai-
seksi tulevat ylioppilaskokeet häiriintyvät, sillä Yhtenäiskoulun rehtori 
on oleellinen osa abiturienttien tukiverkostoa ja vahvasti läsnä ylioppi-
laskirjoituksissa.’ 
 
Koulun rehtori on keskeisessä asemassa koulukohtaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa. Yhtenäiskou-
lun yhtenäinen johtaminen toimii jatkossakin parhaiten yhden johtajan 
alaisuudessa. On lyhytnäköistä, jos koulujen hallintomallia ajetaan sa-
maan muottiin. Sopimuskouluissa on usein sekä yläkoulu että lukio 
samassa rakennuksessa yhden rehtorin alaisena. Yhtenäiskoulun pitkä 
kokemus yhtenäisestä ja jatkuvasta mallista on hyvä ja on ansainnut 
arvostusta yhtenäiskoulujen edelläkävijänä. Kouluja velvoitetaan joka 
tapauksessa alueelliseen yhteistyöhön, mutta velvoitus ei vaadi kouluja 
tai oppilaitoksia yhdistymään hallinnollisesti. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Yhtenäiskoulun lukion ja 
peruskoulun rehtorin virka julistetaan jatkossakin haettavaksi peruskou-
lun ja rehtorin yhteisenä virkana eikä koulua pilkota.” 
 
Aloitteesta on saatu 22.4.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 100. 
 
Khs viittaa opetuslautakunnan lausuntoon, jossa todetaan mm., että 
yhtenäiskoulu muodostuu peruskoulun vuosiluokista 1-9 ja lukiosta. 
Koulussa on lukuvuonna 2009-2010 oppilaita peruskoulussa 257 ja lu-
kiossa 154. Kouluun on sijoitettu peruskoulun rehtorin virka. Koulun 
pienestä oppilasmäärästä johtuen peruskoulun rehtorin virkaa hoitanut 
henkilö on hoitanut oman virkansa ohella lukion rehtorin tehtäviä. 
 
Yhtenäiskoulun rehtori jäi eläkkeelle marraskuussa 2009. Tämän joh-
dosta lukuvuoden 2009-2010 loppuun virka julistettiin haettavaksi syys-
kuussa 2009. Haastattelujen jälkeen tehtävään valittu henkilö perui ha-
kemuksensa. Virka laitettiin uudelleen hakuun peruskoulun rehtorin vir-
kana. Tätä ennen asiasta käytiin keskustelut koulun opettajakunnan 
kanssa sekä myös koulun johtokunnan puheenjohtajan kanssa. Toisen  
hakukierroksen jälkeen Yhtenäiskoulun johtaminen päätettiin jakaa si-
ten, että peruskoulun rehtorin virka täytettiin haun perusteella ja lukion 
osalta rehtorin tehtävät hoidetaan Luonnontiedelukion rehtorin toimes-
ta. Tästä päätöksestä tiedotettiin Yhtenäiskoulun opettajakuntaa sekä 
johtokunnan puheenjohtajaa välittömästi päätöksenteon jälkeen. Muilta 
osin koulun rakenteisiin ei puututtu. Koulu on toiminut johtokunnan 
syyskuussa 2009 hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.  
 
Yhtenäiskoulu muodostuu siis kahdesta eri kokonaisuudesta: perus-
koulu ja lukio. Kuluvan lukuvuoden johtamisjärjestelmä on tuonut kou-
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lulle lisäresurssia johtamiseen ja rehtorit ovat voineet keskittyä ao. kou-
lumuodon kehittämiseen ja johtamiseen. Opetusviraston tulosbudjettiin 
on kirjattu omat toiminnalliset tavoitteet perusopetukselle ja lukiokoulu-
tukselle. Toimintamäärärahat ja resurssit tulevat opetuslautakunnan 
hyväksymien periaatteiden mukaisesti erikseen perusopetukseen ja 
erikseen lukiokoulutukseen. Yhtenäiskoulussa toimitaan molempien 
koulumuotojen lainsäädännön, resurssien ja tavoitteiden mukaisesti. 
Tämä lisää rehtorin tehtäviä. Hänen tulee myös osallistua molempien 
koulumuotojen verkostotyöhön. Rehtorityön jakaminen kahdelle henki-
lölle ei ole ollut koulua hajottavaa, vaan rehtorit ovat toimineet työpari-
na ja työnjako on opettajakunnan tiedossa. Opetusviraston tietoon ei 
ole tullut tästä johtuvia ongelmia.  
 
Rehtorinvirkojen vakinainen täyttäminen tapahtuu pääsääntöisesti ke-
väisin. Lukuvuoden 2010-2011 osalta virat ovat olleet haussa tammi-
helmikuussa 2010 ja tulevat suomenkielisen jaoston päätettäväksi huh-
tikuussa 2010. Koska Yhtenäiskoulun osalta oli esitetty toimenpiteitä 
palveluverkon tarkastelussa, virkaa ei ole julistettu haettavaksi. Tehtä-
vä täytetään lukuvuoden 2010-2011 osalta määräaikaisesti.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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38 
VT KAUKO KOSKISEN JA 13 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KIINTEISTÖJEN  
KÄYTTÖVAIHTOEHDOISTA UUDELLEENVUOKRAUKSEN YHTEYDESSÄ 
 
Kvsto 23.9.2009, asia 21 
Khs 2009-1974 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupunki on vuokrannut useille kymmenille yhdistyksille eri-
laisia ranta- ym. kiinteistöjä kesänviettopaikoiksi ja muuhun käyttöön. 
Kyseessä olevat kiinteistöt eivät ole helsinkiläisten kannalta optimaali-
sessa käytössä ja usein ne pysyvät saman vuokramiehen hallinnassa 
vuosikymmeniä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuokrasopimusten päät-
tyessä selvitettäisiin kyseessä olevien kiinteistöjen erilaiset käyttövaih-
toehdot. Uudelleenvuokrauksessa tulisi ottaa huomioon kaikkien hel-
sinkiläisten tarpeet nykyistä paremmin.” 
 
Aloitteesta on saatu 19.3.2010 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 101. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että merkittävä osa kaupun-
gin omistamista ranta-alueilla ja saarissa sijaitsevista rakennuksista ja 
vapaanajanviettopaikoista on vuokrattu helsinkiläisille yhdistyksille. 
Määrällisesti eniten tiloja on vuokrattu helsinkiläisille ammattijärjestöille. 
Loput kohteet on vuokrattu asukasyhdistyksille, harrastusyhdistyksille 
ja muille vastaaville yhdistyksille. Vuokrasuhteet ovat olleet hyvin vakai-
ta ja pitkäaikaisia. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi 3–12 kuu-
kauden irtisanomisajoin ja ne päättyvät yleensä vuokralaisen irtisano-
miseen.  
 
Vuosittain vapautuu noin 3–5 kohdetta. Ensisijaisesti ne vuokrataan 
kaupungin omalle palvelua tuottavalle hallintokunnalle. Mikäli omaa 
tarvetta ei ole, kohteet vuokrataan tarjouskilpailun jälkeen yhdistykselle 
tai yritykselle. Joskus vapautunut kohde on purettu sen heikon kunnon 
vuoksi tai esimerkiksi siksi, että ranta-alue on saatu asemakaavan mu-
kaiseen virkistyskäyttöön. Joskus, tosin harvoin, kohde on myyty korjat-
tavaksi. Kiinteistölautakunta ilmoittaa kantanaan, että nykyinen menet-
tely ottaa tasapuolisesti huomioon kaupungin omat palvelutuotantotar-
peet sekä yleensä helsinkiläisten tarpeet. 
 
Matkailuelinkeinon tarpeisiin soveltuvia kohteita on kilpailutettu elinkei-
nostrategian tavoitteiden mukaisesti tuottamaan matkailupalveluja me-
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rellisen Helsingin esittelemiseksi ja hyödyntämiseksi. Näitä kohteita on 
noin 10 kappaletta.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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39 
VT TUULI KOUSAN JA 5 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PYÖRÄTEIDEN  
MERKITSEMISESTÄ JA KUNNOSTAMISESTA 
 
Kvsto 23.9.2009, asia 23 
Khs 2009-1982 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ruuhkiin, päästöihin ja hitaaseen joukkoliikenteeseen kyllästyneet 
kaupunkilaiset ovat innostuneet pyöräilystä. Kaikista suomalaisten te-
kemistä matkoista 43 prosenttia on alle viiden kilometrin mittaisia, eli 
ihanteellisia pyöräilyyn. Muun muassa Kööpenhaminassa ja Amster-
damissa jo nyt enemmistö kulkee pyörällä, ja myös Helsinki on sitoutu-
nut nostamaan pyöräilyn osuutta liikenteessä. 
 
Ilmastonmuutos ja kansanterveys puhuvat pyöräilyn puolesta, ja mitä 
enemmän pyöräilijöitä liikenteessä on, sitä houkuttelevammaksi ja tut-
kimusten mukaan turvallisemmaksi liikenne muuttuu. Pyöräilyn tiellä on 
kuitenkin selviä esteitä. Pyörätiet ovat usein huonokuntoisia, vaikeasti 
tunnistettavia ja loppuvat pahimmillaan kesken. 
 
Ilman pyörätieverkoston kehittämistä pyöräilyn osuus ei kasva. Helsinki 
tarvitsee konkreettisia toimenpiteitä pyöräilyn edistämiseksi. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme että Helsinki käy ensihoitona 
systemaattisesti läpi Helsingin olemassa olevat pyörätiet, merkitsee ne 
kevyen liikenteen väylille paremmin ja tasoittaa niiden huonokuntoiset 
osuudet pyöräilyyn kelvollisiksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.3.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
25.3.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 
102 ja 103. 
 
Khs toteaa, että tärkeimpien pyöräteiden järjestelmällinen läpikäynti ja 
parantaminen pyöräilyn laatuvaatimusten mukaisesti ovat pyöräliiken-
teen kiireellisiä kehittämistoimenpiteitä. Perusteilla on uusi Helsingin 
kaupungin sisäinen pyöräilyprojekti, jonka puitteissa kaupunkisuunnitte-
luvirasto voi tehostetusti vastata liikenneratkaisujen parantamisesta ja 
rakennusvirasto päällysteiden, tiemerkintöjen, viitoituksen ja muiden 
vastaavien rakenteiden kunnosta. 

 
Viitoituksen puutteita pyritään pääasiallisesti korjaamaan alueellisten 
liikennesuunnitelmien yhteydessä. Viitoituksen kehittämismahdolli-
suuksia tullaan lähiaikoina selvittämään kansainvälisten esimerkkien 
pohjalta. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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40 
VT TUULI KOUSAN JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PYÖRÄILYREITTIEN  
VIITOITTAMISESTA 
 
Kvsto 23.9.2009, asia 24 
Khs 2009-1983 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ruuhkiin, päästöihin ja hitaaseen joukkoliikenteeseen kyllästyneet 
kaupunkilaiset ovat innostuneet pyöräilystä. Kaikista suomalaisten te-
kemistä matkoista 43 prosenttia on alle viiden kilometrin mittaisia, eli 
ihanteellisia pyöräilyyn. Muun muassa Kööpenhaminassa ja Amster-
damissa jo nyt enemmistö kulkee pyörällä, ja myös Helsinki on sitoutu-
nut nostamaan pyöräilyn osuutta liikenteessä. 
 
Ilmastonmuutos ja kansanterveys puhuvat pyöräilyn puolesta, ja mitä 
enemmän pyöräilijöitä liikenteessä on, sitä houkuttelevammaksi ja tut-
kimusten mukaan turvallisemmaksi liikenne muuttuu. Pyöräilyn tiellä on 
kuitenkin selviä esteitä. Helsingin pyörätiet poukkoilevat harmillisesti. 
Tottumattoman pyöräilijän on vaikea suunnistaa kaupungissa, jossa 
pyöräteiden viitoitukset ovat puutteelliset. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että Helsinki viitoittaa ole-
massa olevat pyöräilyreitit paremmin helpottaakseen työmatkapyöräilyä 
ja asiointia keskeisillä reiteillä sekä aivan erityisesti kaupungin laidoilta 
Helsingin keskustaan.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.3.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
25.3.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 
102 ja 103. 
 
Khs toteaa, että tärkeimpien pyöräteiden järjestelmällinen läpikäynti ja 
parantaminen pyöräilyn laatuvaatimusten mukaisesti ovat pyöräliiken-
teen kiireellisiä kehittämistoimenpiteitä. Perusteilla on uusi Helsingin 
kaupungin sisäinen pyöräilyprojekti, jonka puitteissa kaupunkisuunnitte-
luvirasto voi tehostetusti vastata liikenneratkaisujen parantamisesta ja 
rakennusvirasto päällysteiden, tiemerkintöjen, viitoituksen ja muiden 
vastaavien rakenteiden kunnosta. 

 
Viitoituksen puutteita pyritään pääasiallisesti korjaamaan alueellisten 
liikennesuunnitelmien yhteydessä. Viitoituksen kehittämismahdolli-
suuksia tullaan lähiaikoina selvittämään kansainvälisten esimerkkien 
pohjalta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 83  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 10.5.2010  
  
 

 

41 
VT ILKKA TAIPALEEN ALOITE VILJELYPALSTA-ALUEIDEN KEHITTÄMI- 
SESTÄ JA LAAJENTAMISESTA 
 
Kvsto 23.9.2009, asia 25 
Khs 2009-1976 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunki on viimein ryhtynyt kehittämään uusia ja laajentamaan van-
hoja siirtolapuutarha- ja mökkialueita. 
 
Tämän ohella olisi ryhdyttävä kehittämään ja laajentamaan ns. viljely-
palsta-alueita. 
 
Lähiruoan edistäminen, omatoimisen ruuan tuotannon merkitys lisään-
tyy myös laman ja työttömyyden nousun takia ja todennäköisesti myös 
eläkeikäiset tai vammaisuuden takia työelämän ulkopuolella olevat kai-
paavat tulevaisuudessa enemmän toimintamahdollisuuksia mukaan lu-
kien viljelypalstojen hoidon piirissä. 
 
Viljelypalstoja ei tule missään tapauksessa vähentää siirtolapuutarho-
jen tieltä. Esim. Oulunkylässä/Pukinmäessä uudeksi siirtolapuutarha-
alueeksi sopisi Pihlajiston ja Vantaanjoen välissä oleva peltoaukio.” 
 
Khs toteaa käsittelevänsä kaupunkisuunnitteluviraston ehdotusta kah-
deksi uudeksi siirtolapuutarhaksi kevätkaudella 2010. Samassa yhtey-
dessä tulee käsiteltäväksi katsaus muidenkin siirtolapuutarhatyöryh-
män ehdotusten perusteella annettujen kehotusten (Khs 15.6.2009) to-
teuttamistilanteeseen.  
 
Siirtolapuutarha-alueen tulee olla riittävän laaja, jotta palstakohtaiset 
perustamiskustannukset muodostuisivat kohtuullisiksi ja jotta aluetta 
hallinnoivalla yhdistyksellä olisi riittävät toimintaedellytykset. Kaupun-
ginhallitus viittaa siirtolapuutarhatyöryhmän raporttiin ja toteaa, että täl-
laisia soveltuvia alueita on kaupungissa varsin rajallinen määrä. Näin 
ollen on mahdollista, että joitakin viljelypalstoja joudutaan siirtämään 
korvaaville alueille. Tavoitteena kuitenkin on, että uudet siirtolapuutar-
hapalstat eivät vähentäisi viljelypalstojen tarjontaa. 
 
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto on 
25.11.2009 aloitemietinnön käsittelyn yhteydessä hyväksynyt keittiö-
puutarhoja, taidetta ja lähivirkistysmahdollisuuksia koskevaan Vt Maija 
Anttilan aloitteeseen annetun vastauksen.  
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Kaupunginhallitus viittaa mainitun aloitteen johdosta saatuihin lausun-
toihin (taidemuseon johtokunta 21.8.2009, kiinteistölautakunta 
9.9.2009, kaupunkisuunnittelulautakunta 5.10.2009 ja yleisten töiden 
lautakunta 16.10.2009) sekä annettuun vastaukseen ja toteaa seuraa-
vaa: 
 
Uusia viljelypalstoja pyritään kaavoittamaan uusille asuinalueille mah-
dollisuuksien mukaan. Rakennusvirastolla on tietoa palstojen alueelli-
sesta kysynnästä ja uusia sijoituspaikkoja pohditaan rakennusviraston 
ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä. Palstojen rakentamisesta 
on perinteisesti huolehtinut rakennusvirasto. Rakennusvirasto pitää yh-
tenä palstojen tarjonnan lisäämismahdollisuutena myös sitä, että joilla-
kin alueilla palstojen minimikokoa pienennettäisiin nykyisestä yhdestä 
aarista.  
 
Lisäksi sellaisten uusien asuinalueiden läheisyydessä, jonne ei ole 
mahdollista perustaa viljelypalsta-alueita, voitaisiin kokeilla pienempi-
muotoisten keittiöpuutarha-alueiden perustamista. Esimerkiksi Viikissä 
on toteutettu puutarhapalstoja asuntotonteille. Palstat vaativat niille so-
pivan maaperän ja riittävästi auringonvaloa. Pihoilla näitä alueita tarvi-
taan usein lasten leikkipaikoiksi ja oleskeluun. Hyvällä suunnittelulla 
voidaan haluttaessa kuitenkin luoda mahdollisuudet niin hyöty- kuin ko-
ristekasvienkin viljelylle, esimerkiksi hyödyntämällä kasvilavoja, istutus-
laatikkoja tai vaikkapa rakentamalla viherkattoja esimerkiksi pysäköinti-
laitosten katoille.  
 
Kaupunginhallitus toteaa vielä, että aloitteelliset kaupunkiviljelijät osaa-
vat hyödyntää myös tilapäiset käyttämättömät tilat, kuten ympäristöjär-
jestö Dodon kaupunkiviljelijöiden urbaani laariviljelmä Pasilan ratapiha-
alueella osoittaa. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä tällaisen toiminnan 
mahdollistamista soveltuvilla alueilla, joita löytyy esimerkiksi rakentu-
massa olevilta vanhoilta satama-alueilta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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42 
VT MATTI ENROTHIN JA 7 MUUN VALTUUTETUN ALOITE POLKUPYÖRÄ- 
TIEN RAKENTAMISESTA OSUUSKUNNANTIELLE 
 
Kvsto 7.10.2009, asia 21 
Khs 2009-2068 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Osuuskunnantie on Länsi-Pakilan eteläosan kokoojakatu, jolla on jal-
kakäytävä molemmin puolin katua. Kadulla on vilkas autoliikenne ja 
myös linjan 67 bussit liikennöivät sitä. Katu on myös koululaisten kul-
kuväylä. Liikenteen rauhoittamiseksi ja koulutien turvaamiseksi Osuus-
kunnantielle on rakennettu useita liikennehidasteita. Maunulan pohjois-
osaan Suursuon alueelle rakennetaan uutta asuinaluetta, jonka liikenne 
tulee pääosin suuntautumaan Osuuskunnantielle. Tämä lisää entises-
täänkin muun liikenteen seassa pyöräilevien onnettomuusriskiä. 
 
Edellä selvitetyn perusteella esitän, että Osuuskunnantielle rakenne-
taan polkupyöräilijöille pyörätie.” 
 
Aloitteesta on saatu 18.3.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 104. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa laaditaan pyöräilyn kehityssuunnitelma Länsi-Pakilan alueelle 
viimeistään vuoden 2011 aikana. Osuuskunnantie on pyöräilijöille 
asuinalueen kokoojakatu sekä keskeinen läpiajoreitti Itä-Pakilasta Paki-
lantielle ja Keskuspuistoon. Näin ollen sen pyöräilyedellytysten tulee ol-
la tarkoitusta vastaavat. Edellytyksiä voidaan parantaa rakentamalla 
erillinen pyöräväylä tai rauhoittamalla muutoin liikennettä kadulla. Tar-
koituksenmukaisin keino ratkaistaan edellä mainittua pyöräilyn kehitys-
suunnitelmaa laadittaessa.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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43 
VT KIMMO HELISTÖN JA 5 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TUULIENERGIAN  
KÄYTÖSTÄ ASUIN- JA MUISSA RAKENNUKSISSA 
 
Kvsto 7.10.2009, asia 22 
Khs 2009-2073 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on muutama taloyhtiö hakenut lupaa tuulivoimalan raken-
tamisesta taloyhtiönsä yhteyteen. Mm. Oranssi Asunnot Oy olisi halun-
nut asentaa Arabian nuorisoasumiskohteeseen tuulienergiaa, joka olisi 
tuottanut tarvittavan sähkön yleisiin tiloihin, mutta lupaa ei saatu, sillä 
rakennusvalvonta estää taloyhtiöiden tuulivoimalat kaupunkikuvallisiin 
syihin vedoten. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki selvittää ne pe-
riaatteet, joilla tuulivoimaloita voitaisiin rakentaa erilaisten kiinteistöjen 
yhteyteen.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.2.2010 Helsingin Energian ja 19.2.2010 raken-
nuslautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 105 ja 106. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: 
  
Rakennelmien luvanvaraisuudesta säädetään maankäyttö- ja raken-
nuslaissa sekä sitä täydentävässä maankäyttö- ja rakennusasetukses-
sa. Erilliset pientuulivoimalat, jotka sijoittuvat esimerkiksi pihamaalle 
ovat tyypillisesti rakennelmia, joihin on edellytetty toimenpidelupa.  
 
Jos katsottaisiin, ettei voimalalla ole lainkaan vaikutusta kaupunki- tai 
maisemakuvaan, ei toimenpidelupaa tarvittaisi. Sitä mukaa kun pie-
noistuulivoimalat yleistyvät, voikin käydä niin, että naapuruston rea-
gointi niihin muuttuu sallivammaksi. Ainakin väljemmin rakennetuilla 
alueilla voisi silloin hyväksyä periaatteen, jonka mukaan tietyn kokora-
jan alittavat tuulivoimalat voitaisiin toteuttaa ilman rakennusvalvonnan 
lupaa. Muun muassa Ruotsi on syksyllä 2009 uudistanut lainsäädäntö-
ään niin, että jos turbiinin masto on alle 20 metriä korkea ja roottorin 
halkaisija alle kolme metriä, riittää ilmoitus rakennusvalvontaan. 
 
Jos pienoistuulivoimala sijoitetaan rakennuksen katolle, on kysymys it-
se rakennuksen arkkitehtuurista ja julkisivumuutoksesta. Julkisivumuu-
tokseen tarvitaan toimenpidelupa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
62 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella. Kunta voi rakennusjärjestyk-
sessään vapauttaa tietyin reunaehdoin maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 62 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimenpiteen luvanvaraisuu-



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 87  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 10.5.2010  
  
 

 

desta. Helsingin voimassaoleva rakennusjärjestys antaa mahdollisuu-
den hyväksyttää rakennuslautakunnassa rakentamistapaohjeita. Kun 
toimenpide toteutetaan noudattaen rakentamistapaohjetta, lupaa toi-
menpiteeseen ei tarvita. 
 
Rakennuslautakunta on 4.8.2009 hyväksynyt ehdotuksen Helsingin ra-
kennusjärjestykseen tuleviksi muutoksiksi. Ehdotus sisältää säännök-
sen, jonka mukaan ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinko-
keräimen sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle ei 
lähtökohtaisesti edellytä rakennusvalvonnan lupaa. Ehdotus on ollut 
syksyllä 2009 lausuntokierroksella. Rakennusjärjestyksestä päättää 
kaupunginvaltuusto, jonka käsittelyyn asia tullee kevätkaudella 2010. 
 
Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti pientuulivoiman lisäämiseen. 
Nykyinen käytäntö mahdollistaa pientuulivoimalan rakentamisen toi-
menpideluvalla. Lupaharkinnassa otetaan huomioon kaupunkikuvalliset 
sekä rakennustekniset ja meluun liittyvät seikat. Mikäli pientuulivoima-
loiden rakentaminen yleistyy, on syytä harkita uudelleen edellä mainit-
tuja periaatteita ja laatia pientuulivoimaloita koskeva rakentamistapaoh-
je. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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44 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE UUSIEN  
LIIKE- JA TOIMISTOTILOJEN TARPEELLISUUDESTA 
 
Kvsto 7.10.2009, asia 23 
Khs 2009-2071 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on meneillään lukuisia hankkeita, joissa luodaan koko-
naan uusia kaupunginosia. Se on tietysti työllistämisen kannalta hyvä 
asia. 
 
Kaiken kaikkiaan Helsinkiin nousee toimitiloja 2,5 miljoonaa kerrosne-
liömetriä. 
 
Parhaillaan on käynnissä julkinen hankintakilpailu Kalasataman kes-
kuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Mutta miksi suunnitella ja ra-
kentaa liikaa kalliita liiketiloja, asuinneliömetrien sijaan? Kuka ennustaa 
tulevaisuuden liiketoimen laadun ja muodon. 
 
Esimerkiksi juuri Kalasataman "tiilikorttelit" toimisivat pienellä remontilla 
erilaisina liiketiloina, ja ne voitaisiin muunnella kuhunkin aikaan ja tar-
koitukseen sopiviksi tiloiksi. Säästö pitkälläkin aikavälillä olisi huomat-
tava. 
 
Kohteliaimmin toivonkin että otatte huomioon tyhjillään olevat liikehuo-
neistot ja muut rakennukset myös kaikkialla Helsingissä. Saattaisitte ne 
käyttöön.” 
 
Uusien liike ja toimistotilojen tarpeellisuus tulisi arvioida jo suunnittelu-
vaiheessa. Toivon myös että käytättäisitte säästyneet varat huutavan 
asuntopulan korjaamiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 11.2.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
11.3.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat liittei-
nä 107 ja 108. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: 
 
Pääkaupunkiseudulla on rakentunut uutta toimistotilaa viime vuosina 
runsaasti ja toimistotilaa on ollut tyhjillään syksyllä 2009 ennätysmäärä. 
Ennusteiden mukaan tyhjän toimistotilan määrä kasvaa vielä vuoden 
2010 aikana. Kuitenkin Helsingin keskustan liike- ja toimistotilojen käyt-
töaste on viime vuosina pysytellyt korkeana eikä tyhjää tilaa ole ollut 
juuri tarjolla. Helsingin ydinkeskustassa tyhjien tilojen määrä oli vuoden 
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2008 tietojen mukaan jo niin alhainen, että se vaikeutti yritysten sijoit-
tumista. Taantumasta huolimatta Helsingin liiketilojen käyttöaste on py-
synyt korkealla. 
 
Yritykset hakevat käyttöönsä ensisijaisesti ajanmukaisia ja tehokkaasti 
käytettävissä olevia tiloja. Vanhasta sokkeloisesta toimistotilasta muu-
tetaan mielellään uusiin toimitiloihin. Eniten tyhjiä toimitiloja Helsingissä 
onkin vanhoilla toimitila-alueilla Pitäjänmäellä, Vallilassa, Sörnäisissä ja 
Hakaniemessä. Viimeaikoina tyhjän toimitilan määrä on noussut jyrkäs-
ti myös pääkaupunkiseudun uusissa toimistopuistoissa, kuten Keila-
niemessä, Leppävaarassa ja Vantaan Aviapoliksessa. Uuden toimitilan 
uskotaan kuitenkin täyttyvän taloustilanteen muuttuessa. Sen sijaan 
vanhoille alueille ei uskota riittävän vuokralaisia.  
 
Liiketilojen tarvetta arvioidaan ostovoiman eli väestön ja kulutuksen 
kasvun sekä ostovoiman suuntautumisen ja olemassa olevan liiketilan 
pohjalta. Tällaisen arvioinnin perusteella pelkästään erikoiskaupan ja 
palvelujen lisätilantarve Helsingissä on yli 440 000 k-m² vuoteen 2018 
mennessä. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan seuraavan viiden 
vuoden aikana kaavoitetaan toimitiloja yhteensä noin 1 600 000 k-m². 
Toimitilakerrosala jakautuu toimisto-, liike-, teollisuus- ja varastotiloihin 
sekä julkisten palvelujen tiloihin. Asuinkerrosalaa on valmistumassa 
huomattavasti enemmän kuin toimitiloja, yhteensä noin 2 500 000 k-m2.  
 
Kantakaupungin itäreunan Kalasatama kuuluu sijainniltaan Helsingin 
keskustan laajenemisvyöhykkeeseen ja metrokorttelin alue on Yleis-
kaava 2002:n mukaan keskustatoimintojen aluetta. Sillä on siten tärkeä 
rooli niin toimitilojen kuin asuntojen tarjonnan kannalta. Kaupunkituot-
tavuuden näkökulmasta toimitilakaavoja kannattaa mahdollistaa eten-
kin Helsingin keskustassa ja sen lähialueilla. Myös yhdyskuntaraken-
teen ja julkisen liikenteen näkökulmasta Kalasatamaan on järkevää 
mahdollistaa sekä toimitilojen että asuntojen rakentuminen. Edellä 
mainitun tarvearvion mukaiseen uusien liiketilojen kysyntään ei voida 
vastata vain vanhoja kiinteistöjä saneeramalla. Lisäksi vanhan toimisto-
talon kunnostaminen käy helposti yhtä kalliiksi kuin uuden rakentami-
nen eikä omistajilla ole aina halukkuutta kunnostaa vanhaa. Sen sijaan 
nykyisin useissa tapauksissa toimistotalo on haluttu muuttaa asuinta-
loksi suuremman tuoton vuoksi. 
 
Uudet toimitilat tulevat rakentumaan Kalasatamaan ja muuallekin Hel-
singin alueelle kysynnän ehdoilla. Kaupunki ei omia palvelutilojaan lu-
kuunottamatta itse rakenna toimitiloja, vaan huolehtii toimitilatonttien 
riittävästä tarjonnasta investoreiden tarpeisiin. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto kaavoittaa tarvittavan määrän toimitilatontteja vuokrattavaksi ja 
myytäväksi kulloiseenkin tarpeeseen. Toimitilarakentamisen myötä 
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saatavat varat voidaan ohjata muun muassa uusien asuinalueiden esi-
rakentamiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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45 
VT ANTTI VALPPAAN JA 3 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VUOKRASOPIMUK- 
SIIN KIRJATTAVASTA VELVOITTEESTA HUOLEHTIA PARVEKKEISTA 
 
Kvsto 21.10.2009, asia 13 
Khs 2009-2176 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Uusi asunto-osakeyhtiölaki astuu voimaan vuonna 2010. Siinä määrä-
tään osakkeen omistajille velvollisuus huolehtia huoneistonsa parvek-
keen roskien, jään ja lumen poistamisesta. Tämä määräys koskee par-
vekkeita, joille on kulkuyhteys ainoastaan huoneistosta käsin. 
 
Ongelmana on ollut vastuukysymys silloin, kun parvekkeen veden pois-
to ei ole toiminut asianmukaisesti ja kiinteistölle on aiheutunut vahin-
koa. Pitemmällä aikavälillä tämä on aiheuttanut ja aiheuttaa huomatta-
via kustannuksia taloyhtiölle. 
 
Helsingin kaupunki hallitsee suurta vuokratalojen omaisuusmassaa. 
 
Aloitteena esitämme, että kaikkiin tehtäviin vuokrasopimuksiin kirjataan 
velvoite huolehtia parvekkeen roskien, lumen ja jään poistamisesta se-
kä lisättäväksi tämä velvoite myös jo voimassa oleviin vuokrasopimuk-
siin. 
 
Näin ehkäistään ennakolta rakenteellisten vaurioiden syntymistä ja pie-
nennetään kalliita korjaus- ja kunnossapitokustannuksia, jotka tulisivat 
viime kädessä vuokralaisten maksettavaksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.3.2010 asuntolautakunnan lausunto ja 13.4.2010 
kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikön kirje, jotka ovat liittei-
nä 109 ja 110. 
 
Khs toteaa, että asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan 
vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on 
velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen 
tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan ai-
heuttaa huoneistolle. 
 
Helsingin kaupungin kaikille vuokralaisille on jaettu vuokrataloa koske-
vat järjestyssäännöt sekä asumisoppaat. Asumisoppaassa on tarkasti 
kerrottu vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi oppaan liitteenä 
on vastuutaulukko, jossa on jaoteltu kiinteistöyhtiön ja asukkaan kus-
tannusvastuut. Asukkaan vastuulla on huomattava määrä erityyppisiä 
asunnon kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä vastuita. Vastuutaulukon 
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kohdassa rakenteet, pinnoitteet, kalusteet on parvekkeen puhtaanapito 
ja vedenpoistoputken sihdin puhdistus merkitty yksiselitteisesti asuk-
kaan vastuulle. 
 
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että asukkaan 
vastuista muistuttaminen kuuluisi luontevasti talotoimikuntien kokouk-
sissa käsiteltäviin asioihin.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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46 
VT MAIJA ANTTILAN JA 20 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KAMERA- 
VALVONNAN SAAMISESTA VAARALLISIIN RISTEYKSIIN 
 
Kvsto 4.11.2009, asia 13 
Khs 2009-2292 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sörnäisten rantatien suojatiellä tapahtunut kahden nuoren tytön yliajo 
osoittaa osan helsinkiläisten autoilijoiden piittaamattomuutta tieliiken-
nemääräyksistä. On käsittämätöntä, että autoilijat ajavat jatkuvasti päin 
punaista eivätkä pysähdy suojatien eteen pysähtyneen toisen auton 
rinnalle, kuten kuuluisi. Tämä osoittaa huonoa ja täysin muista ihmisis-
tä piittaamatonta ajokulttuuria. 
 
Ajokulttuuriin on toivottu muutoksia vuosien ajan, mutta huonoin tulok-
sin. Tuntuu siltä, että tilanne vain pahentuu. Asennemuutosten odotta-
minen ja ohjauksen perillemeno ei näytä asiaa korjaavan. Tarvitaan 
myös sanktioita. 
 
Helsinki on eri yhteyksissä toivonut liikuteltavaa kameravalvontaa ajo-
rikkomusten valvomiseksi ja liikennekulttuurin parantamiseksi, mutta se 
on jäänyt johonkin byrokratioiden lokeroihin. Nyt on aika panna tämä 
asia kuntoon. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus ryhtyy toi-
miin liikuteltavan kameravalvonnan saamiseksi osaksi kaupungin lii-
kenne- ja ajokulttuurin parantamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.3.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 111. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupungin ja poliisilai-
toksen turvallisuusstrategian mukaisesti pääosa Helsingin tuhansien 
katujen valvonnasta hoidetaan sijoittamalla siirrettäviä valvontalaitteita 
ennalta arvaamattomiin kohteisiin. Helsingin poliisilaitoksella on viisi sii-
rettävää kamerayksikköä. Niiden käytön tuntuvan tehostamisen estee-
nä on ollut poliisin henkilöstöresurssien riittämättömyys. 
 
Oikeusministeriön työryhmä on vuonna 2008 esittänyt lainmuutosta, jo-
ka mahdollistaisi kunnallisen viranomaisen osallistumisen automaatti-
seen liikennevalvontaan. Ehdotuksen mukaan kunnalle aiheutuvat 
henkilöstö- ja laitekustannukset korvattaisiin valtion varoista. Lakimuu-
tosehdotus ei ole edennyt. Kaupunkisuunnittelulautakunta ehdottaa 
lausunnossaan lakiesityksen kiirehtimistä. Kaupunginhallitus yhtyy lau-
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takunnan näkemykseen ja edellyttää, että hallintokeskus yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa laatii lakimuutoksen valmistelua kii-
rehtivän kannanoton.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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47 
VT SILVIA MODIGIN JA 8 MUUN VALTUUTETUN ALOITE MUNKKIVUOREN  
ASEMAKAAVALLISEN KOKONAISTARKASTELUN TOTEUTTAMISESTA 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 20 
Khs 2009-2470 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Munkkivuori on Helsingin asemakaavassa merkitty kulttuurihistorialli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi 
kokonaisuudeksi, jota tulee kehittää niin, että alueen arvot ja ominai-
suudet säilyvät. Munkkivuoren alue on rakennettu 1950-luvun lopulla ja 
se on säilynyt hyvin alkuperäisen vuonna 1955 vahvistetun asemakaa-
van mukaisessa alkuperäisessä muodossaan. 
 
Kaupunginmuseon johtokunta on 24.2.2009 päivätyssä lausunnossaan 
toistanut näkemyksensä Munkkivuoressa tehtävästä alueellisesta ko-
konaistarkastelusta. Johtokunta pitää Munkkivuoren alueen täydennys-
rakentamista hyvin haasteellisena tehtävänä, jota ei saisi lähestyä yk-
sittäisten tonttien ja hankkeiden, vaan koko alueen asettamista lähtö-
kohdista. 
 
Munkkivuoren kokonaistarkastelun tekeminen toteuttaisi osaltaan myös 
kaupunginvaltuuston kokouksessaan 29.4.2009 hyväksymää ponsilau-
selmaa, jonka mukaan täydennysrakentamisella ei vaaranneta kulttuu-
rihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta ar-
vokkaiden alueiden suojelua. Munkkiniemen, mukaan lukien Munkki-
vuoren, alueen rakennuskannasta on valmistunut kaupunginmuseon 
rakennusinventointi, joka voi toimia hyödyllisenä lähtökohtana alueen 
tarkastelulle. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki toteuttaa Munk-
kivuoren alueesta asemakaavallisen kokonaistarkastelun, jonka pohjal-
ta voidaan tehdä tarvittavat päätökset suojelusta ja täydennysrakenta-
misesta.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.3.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen sekä 
26.3.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, jotka ovat liit-
teinä 112 ja 113. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin sekä Munkkivuoren alueen asema-
kaavallista kokonaistarkastelua koskevaan kunnan asukkaan aloittee-
seen annettuun vastaukseen (Khs 12.4.2010) ja sen valmistelua varten 
saatuun kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon (26.6.2009) ja toteaa 
seuraavaa: 
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Arvokkaaksi ympäristöksi määritellyn alueen asemakaavatasoinen ko-
konaistarkastelu edellyttää laaja-alaista näkökulmaa. Alueen arvoa ko-
rostavan yleiskaavamerkinnän täsmentämisen rinnalla tulee pohtia 
muita alueen kehittämiseen liittyviä arvovalintoja, kuten asukkaiden hy-
vinvointiin tai kestävään kaupunkikehitykseen liittyviä kysymyksiä. Alu-
eelle sopivalla hyvin suunnitellulla lisärakentamisella voidaan korostaa 
olemassa olevan ympäristön arvoja niin rakennetun ympäristön kuin 
asukkaidenkin näkökulmasta. 
 
Täydennysrakentamisen suunnittelu alueellisten kokonaistarkastelujen 
kautta on hyvä toimintatapa. Tarkasteluun voidaan sisällyttää näkemys 
koko alueen kehittämistarpeista ja tavoitteista, jolloin alueen asukkai-
den ja eri toimijoiden on helpompi hahmottaa eri toimenpiteiden vaiku-
tuksia. Tällaisia tarkasteluja on kaupunkisuunnitteluviraston toimesta 
käynnissä useilla alueilla. 
 
Aloitteissa esitetty Munkkivuoren kokonaistarkastelu on ollut esillä kau-
punkisuunnittelulautakunnassa Munkkivuoren ostoskeskuksen kaavoi-
tuksen yhteydessä. Tuolloin lautakunta totesi, että kokonaistarkastelu 
on mielekästä toteuttaa Pasilanväylän rakentamiseen liittyen, samanai-
kaisesti Turunväylällä tapahtuvien muutosten suunnittelun kanssa. Pa-
silanväylä on valtion hanke ja sen suunnittelusta vastaa Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Väylästä on jo 
rakennettu Hakamäentien osuus. Lähivuosina laaditaan Hakamäentien 
jatko-osuuksien suunnittelu johon kuuluu mm. Turunväylän siirtäminen 
itäosaltaan maan alle ja sen yhdistäminen Hakamäentiehen. Työ aloite-
taan ympäristövaikutusten arvioinnilla ja alustavalla yleissuunnitelmalla. 
Tunnelin toteuttaminen tarjoaa mahdollisuuksia täydennysrakentami-
seen Ulvilantien eteläpuolella. Alustavien suunnitelmien mukaan työ-
hön ryhdyttäisiin syksyllä 2011. 
 
Munkkivuoren alueen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja mai-
semakulttuuriset arvot on todettu useassa yhteydessä. Alue on Yleis-
kaava 2002:ssa todettu näiltä osin merkittäväksi ja aluetta tulee kehit-
tää siten, että sen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Munkkivuoreen on 
parhaillaan vireillä kaksi eri asemakaavamuutosta. Molemmissa on 
otettu huomioon Munkkivuoren alueesta tehdyt inventoinnit ja alueen 
rakennus-, kulttuuri- ja maisemahistorialliset arvot. Kaavamuutoksia on 
valmisteltu yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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48 
VT TEA VIKSTEDTIN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TIETOPANKIN  
JA HANKEKANSIOIDEN KOKOAMISESTA PERUSKORJAUSHANKKEISTA 
 
Kvsto 25.11.2009, asia 21 
Khs 2009-2469 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Yli 90 000 asuntoa, eli noin kolmasosa helsinkiläisistä asunnoista si-
jaitsee 60- ja 70-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa. Nämä talot ovat 
energiatehokkuudeltaan alimmassa tai toiseksi alimmassa luokassa 
vaikka niihin olisi vaihdettu ikkunat ja ulkovaippa olisi lisäeristetty. Pa-
remman energiatehokkuuden saavuttamiseksi pitäisi tutkia tilojen käyt-
tötarkoituksen muutoksia, lisärakentamista ja talotekniikan kehittämistä. 
Peruskorjausten yhteydessä tehdään harvoin tilamuutoksia tai lisära-
kentamista, koska rakennuslupien hakemista kohtaan tunnetaan en-
nakkoluuloja eikä hankkeiden taloudesta ole realistisia esimerkkejä. 
 
Tieto erilaisista mahdollisuuksista on sirpaleina eri portaaleissa ja eri 
tahoilla. Toteutetuista hankkeista ei ole olemassa hankekansioita. Tieto 
ei saavuta taloyhtiöiden hallituksia eikä isännöitsijöitä, joten ne ovat ra-
kennusurakoitsijoiden tarjoaman sattumanvaraisen tiedon varassa. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Helsingin kaupunki ko-
koaa tietopankin ja hankekansioita toteutetuista peruskorjaushankkeis-
ta. Mahdollinen esimerkki voisi olla Laajasalon Reiherintien vuokratalo-
jen peruskorjaus- ja lisärakennushanke. Ehdotamme myös, että kau-
punki tutkii ja tarjoaa aktiivisesti esimerkkejä lisärakentamismahdolli-
suuksista sekä vähäisessä käytössä olevien tilojen asumis- tai muuhun 
käyttöön ottamisesta taloyhtiöille. Koska asia koskee suurta osaa Hel-
singin asuntokannasta, pidämme tätä hanketta yhtä tärkeänä kuin ker-
rostaloasumisen kehittämishanketta.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.3.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen, 
1.4.2010 rakennusvalvontaviraston ja 7.4.2010 asuntotuotantotoimiston 
lausunnot, jotka ovat liitteinä 114–116. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: 
 
Kuten aloitteessa mainitaan, tietoa erilaisista mahdollisuuksista tarjo-
taan useiden eri tahojen toimesta ja muun muassa useissa eri portaa-
leissa. Tämä kuvastaa sitä, että asiaa pidetään tärkeänä ja sen eteen 
työskennellään useilla tahoilla. Tietoa tarjoavien tahojen runsaus ei 
tässä tapauksessa automaattisesti merkitse tarjotun tiedon sirpaleisuut-
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ta vaan pikemminkin entistä parempia mahdollisuuksia löytää tiedon 
ääreen.   
 
Valtakunnallinen Tee parannus! –viestintäohjelma välittää taloyhtiöille 
tietoa energiatehokkaista korjaustavoista ja uusista ratkaisuista. Suo-
men Kiinteistöliiton ylläpitämät taloyhtiöverkkosivut tarjoavat hyödyllistä 
tietoa taloyhtiöille ja asukkaille. Motiva auttaa erityisesti energiatehok-
kaiden ratkaisujen löytämisessä. 
 
Helsingin rakennusvalvontaviraston verkkosivuille on syksyllä 2009 
avattu Energiatehokas Helsinki -portaali. Sivustolta löytyy tietoa raken-
nusten energiatehokkaan korjaamisen lisäksi myös asumiseen ja uu-
disrakentamiseen. Sivustolle on koottu edellä mainittu Tee parannus 
-hanke sekä useita muita energiatehokkuuteen liittyviä tiedon lähteitä. 
Sivuja päivitetään jatkuvasti ja sinne on tarkoitus kerätä myös toimivia 
esimerkkejä sekä Helsingistä että muualta. Rakennusvalvontaviraston 
portaalia tullaan todennäköisesti hyödyntämään jatkossa myös täyden-
nysrakentamiskampanjan viestinnässä.  
 
Kaupunginhallitus viittaa vielä rakennusvalvontaviraston lausuntoon ja 
toteaa, että mikäli energiatehokkaan peruskorjaamisen asiaa haluttai-
siin kaupungin toimin edistää vielä nykyistä pontevammin, tehokas kei-
no olisi kaupungin hissiprojektia vastaava toimintamalli. Sen toteutta-
minen edellyttäisi kuitenkin resurssien osoittamista projektille. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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49 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 5 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TILAKESKUKSEN  
VUOKRAHINNOITTELUSTA 
 
Kvsto 9.12.2009, asia 18 
Khs 2009-2581 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunkilaisten ja myös kuntapäättäjien mielissä on ihmetystä liittyen 
tilakeskuksen vuokrahinnoitteluun. 
 
Tällä hetkellä tapetilla on seinistä säästäminen, jotta kaupunki selviäisi 
lamasta. 
 
Esimerkiksi nuorisotoimen on säästettävä n. 250 000 euroa vuonna 
2010. Nuorisokeskus maksaa hyvin erilaisia neliövuokria tilakeskuksel-
le. Esim. Sompasaaren Sosiaalikeskuksen vuokra kolmessa kerrok-
sessa olevasta talosta on vain 10 500 euroa vuodessa, kun taas sa-
maa kokoluokkaa oleva Harjun nuorisotalo maksaa vuokraa n. 80 000 
euroa/vuosi. 
 
Laman aikana esim. ostoskeskusten liiketiloja on tyhjänä ja siten va-
pailla markkinoilla. 
 
Vuokria tarkastetaan alaspäin kysynnän hiipuessa. Samaa logiikkaa 
voisi edellyttää tilakeskukselta. Nyt kaupunki maksaa itse itselleen it-
sensä kipeäksi. 
 
Suuri osa tämän hetken säästötavoitteista saavutettaisiin jo pelkästään 
sillä, jos tilakeskus ottaisi säästötalkoissa myös lusikan käteen ja tarkis-
taisi vuokriaan. Nyt on esim. tiedossa tapauksia, joissa tilakeskus on 
perinyt kaupungin toiminnalta vuokraa 1 500 euroa/kk ja myöhemmin 
vuokrannut saman tilan ulkopuoliselle ”markkinahintaan” 700 eurol-
la/kk. 
 
Tilakeskuksen toiminta näyttäytyy kuntalaisille, poliitikoille ja kaupungin 
hallintokunnille jopa mielivaltaisena ja epäreiluna. 
 
Ehdotus: 
Kaupunginvaltuuston tulisi välittömästi puuttua tilakeskuksen tapaan 
hoitaa kaupungin sisäisiä vuokria. Tilakeskuksen olisi kyettävä inhimil-
listämään vuokriaan alaspäin, jonka hyötynä olisi yhteisen taloutemme 
pienimuotoinen mutta tärkeä elpyminen. Moni lakkautusuhan alla kit-
kutteleva kohde saisi jatkaa toimintaansa.” 
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Aloitteesta on saatu 30.3.2010 kiinteistölautakunnan ja 31.3.2010 talo-
us- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 117 ja 118. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että tilakeskus käyttää 
vuokrien määrityksessä yhdenmukaisia periaatteita, jotka ovat kustan-
nusperusteisia hallintokunnille vuokrattaessa ja markkinaperusteisia ul-
kopuolisissa vuokrauksissa. Sisäisillä vuokrilla saadaan tilakustannuk-
set mukaan palvelutuotannon kustannuksiin, johon ne todellisina kului-
na kuuluvat. Kaupungin sisäisten vuokrien määrittämisperusteet on ku-
vattu muun muassa tilahankkeiden käsittelyohjeissa 2008, jotka kau-
punginhallitus hyväksyi 12.1.2009.  
 
Kaupungin sisäisen vuokrauskäytännön tavoitteena on muun muassa 
näyttää kustannusperusteisesti määritellyt tilakustannukset osana pal-
velutuotannon kustannuksia. Sisäisellä vuokrauskäytännöllä pyritään 
myös tehostamaan tilojen käyttöä, mahdollistamaan erilaisten tilanhan-
kintatapojen taloudellinen vertailu ja selkiyttämään vastuunjakoa tila-
keskuksen ja hallintokuntien välillä. Sisäisten vuokrien alentaminen tai 
poistaminen kokonaan ei paranna kaupungin taloudellista tilannetta ei-
kä näin ollen ratkaise hallintokuntien talousongelmia. 
 
Kokonaistaloudellisesta näkökulmasta on järkevää, että kaupungin 
omistamien tilojen käyttöaste on korkea. Tämän vuoksi on tarkoituk-
senmukaista, että hallintokunnat käyttävät kaupungin omia tiloja, vaikka 
niiden toiminnalliset edellytykset olisivatkin keskimääräistä alemmat 
esimerkiksi kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi. Kiinteistölautakunta 
katsoo, että sen hyväksymät periaatteet sisäisten vuokrausten tuottota-
voitteiden salkutusjärjestelmästä on syytä ottaa aktiiviseen käyttöön, ja 
soveltaa suojeltaviksi osoitetuissa rakennuksissa myös järjestelmän 
sallimia alempia pääoman tuottotavoitteita. 

 
Samankokoisten kohteiden sisäiset vuokrat voivat poiketa toisistaan 
suuresti. Esimerkkikohteena esitetty Kyläsaaren Sosiaalikeskus Sata-
ma toimii talossa, joka puretaan alueen uudistuotannon tieltä muuta-
man vuoden kuluttua. Kohde siirtyi Helsingin Satamalta tilakeskukselle 
2009 alussa. Tilakeskus vuokrasi talon nuorisoasiainkeskukselle pää-
omavuokralla vuokrattavaksi edelleen Vapaa Katto ry:lle autonomiseksi 
sosiaalikeskukseksi. Talo korvasi Rajasaaressa sijainneen vallatun ta-
lon, joka purettiin. Nuorisoasiainkeskukselta perittävää pääomavuokraa 
määritettäessä huomioitiin lähivuosina tuleva purku, kohteen kunto ja 
se, että vuokralaiset vastaavat ylläpidosta. Harjun nuorisotalo sen si-
jaan on suojeltu pysyvä rakennus, jonka säilymisestä ja ylläpidosta 
vastaa tilakeskus. Kohteiden vuokria ei ole perusteltua verrata keske-
nään. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
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(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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 27.4.2010 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2008 - 318 / 046 
13.2.2008 
A. toimista reilun kaupan kaupungin arvonimen saamiseksi 
Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
RIL      Lahdensuo Riikka 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
13.2.2008 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2008 

Lähettäjä 
Aarnipuu Tiia 

Kuvailu 
A. toimista reilun kaupan 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 
 
 
 

nro 
55 
1070 
1096 
207 

Päätetty 
13.2.2008 
8.9.2008 
15.9.2008 
24.9.2008 

Pnro 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 

Päättäjä 
Kvsto 
Khs 
Khs 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginhallituksen val 
Valtuutettujen tekemien er
Valtuutettujen tekemien er
K1 Miet. 6/ 2008 aloite nro

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2008 - 472 / 052 
27.2.2008 
A. terveyskeskuksen työntekijöiden sähköposteista 
Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
TKO      Korhonen Tapio 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
27.2.2008 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2008 

Lähettäjä 
Tenkula Tarja 

Kuvailu 
A. terveyskeskuksen työnt

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Terke 

Saapunut 
8.5.2008 

Määräaika 
9.5.2008 

Tila 
rat 

Lähtenyt 
18.4.2008 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 
 
 
 

nro 
68 
1070 
1096 
207 

Päätetty 
27.2.2008 
8.9.2008 
15.9.2008 
24.9.2008 

Pnro 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 

Päättäjä 
Kvsto 
Khs 
Khs 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginhallituksen val 
Valtuutettujen tekemien er
Valtuutettujen tekemien er
K1 miet.6/2008 aloite nro 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2008 - 2136 / 635 
8.10.2008 
A. Kaarlo Haltian puistikon kunnostamisesta 
Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina 

vir  

SAAPUNEET KIRJEET 
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 27.4.2010 

 
 
 

Knro 
1 

Saapunut 
8.10.2008 

Tila 
vir 

Määräaika 
31.5.2009 

Lähettäjä 
Taipale Ilkka 

Kuvailu 
A. Kaarlo Haltian puistiko 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Ytlk 
Taimujk 
Museojk 
Ytlk 

Saapunut 
10.12.2008 
13.2.2009 
27.2.2009 
1.7.2009 

Määräaika 
31.12.2008 
27.2.2009 
27.2.2009 
30.6.2009 

Tila 
rat 
rat 
rat 
rat 

Lähtenyt 
13.10.2008 
12.12.2008 
12.12.2008 
18.5.2009 

Lnro 
L1 
L2 
L3 
L4 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 
 
 
 

nro 
224 
548 
573 
111 

Päätetty 
8.10.2008 
27.4.2009 
4.5.2009 
13.5.2009 

Pnro 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 

Päättäjä 
Kvsto 
Khs 
Khs 
Kvsto 

Kuvailu 
Khn valmisteltavaksi 
Kvstoon, Pöydälle 
Kvstoon, Ehdotuksen muk
miet. 1/2009 aloite 9 pala 
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 27.4.2010 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

 vir Tila: 2009 - 288 / 71 
11.2.2009 
A. palmuöljydieselin käytöstä ja biokaasulaitoksen perustamisesta 
Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
11.2.2009 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2009 

Lähettäjä 
Hakanen Yrjö 

Kuvailu 
A. palmuöljydieselin käytö

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
HKLjk 
Helenjk 
Ylk 
YTV 
HKL 
HSL 

Saapunut 
1.6.2009 
27.5.2009 
11.5.2009 
18.5.2009 
  
12.4.2010 

Määräaika 
29.5.2009 
29.5.2009 
29.5.2009 
29.5.2009 
31.3.2010 
31.3.2010 

Tila 
rat 
rat 
rat 
rat 
vir 
rat 

Lähtenyt 
17.2.2009 
17.2.2009 
17.2.2009 
17.2.2009 
13.10.2009 
13.10.2009 

Lnro 
L1 
L2 
L3 
L4 
L5 
L6 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj., lausunto pyydetty 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 
 
 
 
 
 

nro 
42 
896 
193 
915 
208 
219 

Päätetty 
11.2.2009 
24.8.2009 
9.9.2009 
31.8.2009 
23.9.2009 
7.10.2009 

Pnro 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 
 
 
 
 
 

Päättäjä 
Kvsto 
Khs 
Kvsto 
Khs 
Kvsto 
Kvsto 

Kuvailu 
Khn valmisteltavaksi 
Kvstoon, Pöydälle 
Pöydälle 
Kvstoon, Ehdotuksen muk
Pöydälle, miet. 3/2009 aloi
aloite 9 palautettiin uudell 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

 vir Tila: 2009 - 296 / 001 
11.2.2009 
A. hallintokuntien ohjeistuksesta valtuustoaloitteiden käsittelyprosessissa 
Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
AVA      Vallittu Anja 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
11.2.2009 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2009 

Lähettäjä 
Männistö Lasse 

Kuvailu 
A. hallintokuntien ohjeistu 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 
 
 
 
 

nro 
42 
896 
193 
915 
  

Päätetty 
11.2.2009 
24.8.2009 
9.9.2009 
31.8.2009 
23.9.2009 

Pnro 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 
 
 
 
 

Päättäjä 
Kvsto 
Khs 
Kvsto 
Khs 
Kvsto 

Kuvailu 
Khn valmisteltavaksi 
Kvstoon, Pöydälle 
Pöydälle 
Kvstoon, Ehdotuksen muk
Palautettiin, miet. 3/2009 
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 27.4.2010  27.4.2010 

 
        

Dnro: 
Avattu: 
 

Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2009 - 1797 / 545 
27.8.2009 
A. ravintoloiden ulkoterassien aukioloajoista 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
26.8.2009 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
28.2.2010 

Lähettäjä 
Helistö Kimmo 

Kuvailu 
A. ravintoloiden ulkoteras 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Klk 

Saapunut 
  

Määräaika 
30.9.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
7.12.2009 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 
 
 
 

nro 
185 
1221 
256 
1242 

Päätetty 
26.8.2009 
9.11.2009 
25.11.2009 
16.11.2009 

Pnro 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 

Päättäjä 
Kvsto 
Khs 
Kvsto 
Khs 

Kuvailu 
Khn valmisteltavaksi 
Kvstoon, Pöydälle 
K1 palautettiin, miet. 8/20 
Kvstoon, Esittelijän muute
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 27.4.2010 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 

 vir Tila: 2010 - 82 / 316 
20.1.2010 
A. selvityksen tekemisestä kotihoidon mielenterveyskuntoutuksen tarpeesta ja 
vanhusten kuntouttavan hoidon toteutuksesta 
Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR      Rautanen Marja-Liisa 

Yksikkö: 
Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
20.1.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Peltola Kati 

Kuvailu 
A. selvityksen tekemisest 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Soslk 
Tervlk 

Saapunut 
  
21.4.2010 

Määräaika 
14.5.2010 
14.5.2010 

Tila 
vir 
rat 

Lähtenyt 
1.2.2010 
1.2.2010 

Lnro 
L1 
L2 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
17 

Päätetty 
20.1.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 

 vir Tila: 2010 - 84 / 38 
20.1.2010 
A. selvityksen tekemisestä huumeriippuvaisten eri hoitomuotojen vaikuttavuudesta 
Suomessa 
Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli 

Yksikkö: 
Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
20.1.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Koulumies Terhi 

Kuvailu 
A. selvityksen tekemisest 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Soslk 
Tervlk 
Tieke 

Saapunut 
  
21.4.2010 
  

Määräaika 
15.5.2010 
15.5.2010 
15.5.2010 

Tila 
vir 
rat 
vir 

Lähtenyt 
1.2.2010 
1.2.2010 
1.2.2010 

Lnro 
L1 
L2 
L3 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
17 

Päätetty 
20.1.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 

Tila: 2010 - 87 / 241 
20.1.2010 
A. Kulttuuritehdas Korjaamon avustuksista 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 

vir  
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Valmistelija: HH       Hyttinen Hannu 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
20.1.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Hakanen Yrjö 

Kuvailu 
A. Kulttuuritehdas Korjaa 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Kklk 

Saapunut 
  

Määräaika 
30.5.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
18.2.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. Lausuntopyyntö m

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
17 

Päätetty 
20.1.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 88 / 459 
20.1.2010 
A. Kaisaniemen metroaseman kävelytunnelin elävöittäminen 
Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
20.1.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Holopainen Mari 

Kuvailu 
A. Kaisaniemen metroase

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
HKLjk 

Saapunut 
  

Määräaika 
31.5.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
16.3.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
17 

Päätetty 
20.1.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 177 / 352 
3.2.2010 
A. Turvakotien väkivallan ehkäisyprojektien rahoittamisesta 
Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
TKO      Korhonen Tapio 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.2.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Lipponen Päivi 

Kuvailu 
A. Turvakotien väkivallan 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
36 

Päätetty 
3.2.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS YHTEENVETO 367
DIAARIKORTISTA  

 
 27.4.2010 

 
       

 

Dnro: 2010 - 178 / 173 Tila: vir  
Avattu: 3.2.2010 
Otsikko: A. nollatoleranssiohjelman perustamisesta työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseksi 
Yksikkö: Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
Valmistelija: HTA      Tapiolinna Hilkka 

SAAPUNEET KIRJEET 
 Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
 1 3.2.2010 vir 30.9.2010 Lipponen Päivi A. nollatoleranssiohjelman

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 

  L1 22.2.2010 vir 30.4.2010 Heke K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
 Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 

  1 3.2.2010 36 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 2010 - 179 / 396 Tila: vir  
Avattu: 3.2.2010 
Otsikko: A. maahanmuuttajien suomenkielen opintojen aktivoimisesta 
Yksikkö: Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
Valmistelija: HTA      Tapiolinna Hilkka 

SAAPUNEET KIRJEET 
 Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
 1 3.2.2010 vir 30.9.2010 Lipponen Päivi A. maahanmuuttajien suo 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 

  L1 11.2.2010 vir 30.4.2010 Heke K1 jälj. 
L2 11.2.2010 rat 30.4.2010 22.4.2010 Olk K1 jälj. 
L3 11.2.2010 rat 30.4.2010 27.4.2010 Soslk K1 jälj. 
L4 11.2.2010 rat 30.4.2010 23.4.2010 Stojk K1 jälj. 
L5 11.2.2010 rat 30.4.2010 14.4.2010 Rtojk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
36 

Päätetty 
3.2.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 2010 - 180 / 411 Tila: vir  
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Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

3.2.2010 
A. koulujen nollatoleranssiohjelman käynnistämisestä koulukiusaamista vastaan 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.2.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Lipponen Päivi 

Kuvailu 
A. koulujen nollatoleranssi

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Olk 

Saapunut 
  

Määräaika 
31.5.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
18.2.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. (ent. määräaika 30

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
36 

Päätetty 
3.2.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2010 - 183 / 474 
3.2.2010 
A. kaupunkicamping-alueen perustamisesta 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu 

vir  

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.2.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Helistö Kimmo 

Kuvailu 
A. kaupunkicamping-alue 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Lilk 
Ytlk 
Kslk 
Klk 

Saapunut 
  
15.4.2010 
  
  

Määräaika 
31.5.2010 
31.5.2010 
31.5.2010 
31.5.2010 

Tila 
vir 
rat 
vir 
vir 

Lähtenyt 
9.2.2010 
9.2.2010 
9.2.2010 
9.2.2010 

Lnro 
L1 
L2 
L3 
L4 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
36 

Päätetty 
3.2.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2010 - 288 / 412 
17.2.2010 
A. valmistavasta opetuksesta 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu 

vir  

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila Saapunut Knro  Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
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 1 17.2.2010 vir 30.9.2010 Ingervo Sirkku A. valmistavasta opetukse

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Olk 

Saapunut 
22.4.2010 

Määräaika 
30.5.2010 

Tila 
rat 

Lähtenyt 
1.3.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
51 

Päätetty 
17.2.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

 vir Tila: 2010 - 289 / 499 
17.2.2010 
A. Somalin kielen, historian ja kulttuurin opetuksesta suomalaisille 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.2.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Gadd Sture 

Kuvailu 
A. Somalin kielen, historia

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Stojk 
Kklk 

Saapunut 
23.4.2010 
  

Määräaika 
30.5.2010 
30.5.2010 

Tila 
vir 
vir 

Lähtenyt 
1.3.2010 
1.3.2010 

Lnro 
L1 
L2 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
51 

Päätetty 
17.2.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 290 / 39 
17.2.2010 
A. Ruotsin ja Suomen välisestä hoitajien vaihtoprojektista 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.2.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Gadd Sture 

Kuvailu 
A. Ruotsin ja Suomen väli

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Heke 
Soslk 
Tervlk 
Rtojk 

Saapunut 
  
  
21.4.2010 
14.4.2010 

Määräaika 
14.5.2010 
14.5.2010 
14.5.2010 
14.5.2010 

Tila 
vir 
vir 
rat 
rat 

Lähtenyt 
24.2.2010 
24.2.2010 
24.2.2010 
8.3.2010 

Lnro 
L1 
L2 
L3 
L4 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
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PÄÄTÖKSET          §/ 
 Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 

  1 17.2.2010 51 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 2010 - 295 / 472 Tila: vir  
Avattu: 17.2.2010 
Otsikko: A. Leikkipuisto Hillerin skeittipaikasta 
Yksikkö: Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
Valmistelija: KMA      Matikainen Kristiina 

SAAPUNEET KIRJEET 
 Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
 1 17.2.2010 vir 30.9.2010 Alanko-Kahiluoto Out A. Leikkipuisto Hillerin ske

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 

  L1 1.3.2010 vir 30.4.2010 Ytlk K1 jälj./määräaikaa muute
L2 1.3.2010 rat 30.4.2010 22.4.2010 Olk K1 jälj. /määräaikaa muut 
L3 8.3.2010 rat 30.4.2010 23.4.2010 Nlk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
 
 

Pnro 
1 

Päätetty 
17.2.2010 

nro 
51 

Määräaika 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 296 / 648 
17.2.2010 
A. Tapanilan liikenneturvallisuuden parantamisesta 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.2.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Vuorela Antti 

Kuvailu 
A. Tapanilan liikenneturva

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Kslk 
Ytlk 

Saapunut 
8.4.2010 
1.4.2010 

Määräaika 
6.4.2010 
6.4.2010 

Tila 
rat 
rat 

Lähtenyt 
1.3.2010 
1.3.2010 

Lnro 
L1 
L2 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
51 

Päätetty 
17.2.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 
 

YHTEENVETO 
DIAARIKORTISTA 

371

 
 27.4.2010 

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

 vir Tila: 2010 - 297 / 025 
17.2.2010 
A. uusien rahoitusmuotojen selvittämisestä paikallistason palveluiden edistämiseksi 
Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
TKO      Korhonen Tapio 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.2.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Vesikansa Sanna 

Kuvailu 
A. uusien rahoitusmuotoje

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
51 

Päätetty 
17.2.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2010 - 307 / 472 
17.2.2010 
A. Herttoniemen lumilautailumäestä 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu 

vir  

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.2.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Alanko-Kahiluoto Out

Kuvailu 
A. Herttoniemen lumilauta

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Lilk 

Saapunut 
  

Määräaika 
30.5.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
1.3.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
51 

Päätetty 
17.2.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 309 / 541 
17.2.2010 
A. Tähtitornivuoren alueesta 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.2.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Taipale Ilkka 

Kuvailu 
A. Tähtitornivuoren aluees

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja Saapunut Määräaika Tila Lähtenyt Lnro Huomautus 
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  L1 9.3.2010 vir 15.6.2010 Klk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
51 

Päätetty 
17.2.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 449 / 61 
3.3.2010 
A. kaupungin rakennushankkeiden aliurakoinnista 
Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Vikstedt Tea 

Kuvailu 
A. kaupungin rakennusha 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Ytlk 
Klk 

Saapunut 
  
  

Määräaika 
31.5.2010 
31.5.2010 

Tila 
vir 
vir 

Lähtenyt 
9.3.2010 
9.3.2010 

Lnro 
L1 
L2 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
62 

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 450 / 542 
3.3.2010 
A. asukkaiden kokoontumistilasta Myllypuron ostoskeskukseen 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Mäki Terhi 

Kuvailu 
A. asukkaiden kokoontum

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Soslk 
Kklk 

Saapunut 
  
  

Määräaika 
11.6.2010 
11.6.2010 

Tila 
vir 
vir 

Lähtenyt 
27.4.2010 
27.4.2010 

Lnro 
L1 
L2 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
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Dnro: 2010 - 451 / 542 Tila: vir  
Avattu: 3.3.2010 
Otsikko: A. tilojen järjestämisestä kouluissa toimiville iltapäiväryhmille 
Yksikkö: Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
Valmistelija: HH       Hyttinen Hannu 

SAAPUNEET KIRJEET 
 Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
 1 3.3.2010 vir 30.9.2010 Mäki Terhi A. tilojen järjestämisestä k

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 

  L1 10.3.2010 vir 30.5.2010 Olk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 452 / 479 
3.3.2010 
A. Myllypuron ja Viikin yhdistävästä hiihtoladusta 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Mäki Terhi 

Kuvailu 
A. Myllypuron ja Viikin yhd

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Lilk 

Saapunut 
  

Määräaika 
30.5.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
10.3.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

 vir Tila: 2010 - 453 / 649 
3.3.2010 
A. ammattikuljettajien joustavista ajoajoista keskustan kävelykaduilla 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

SAAPUNEET KIRJEET 
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Knro 
1 

Saapunut 
3.3.2010 

Tila 
vir 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Valpas Antti 

Kuvailu 
A. ammattikuljettajien jous

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Kslk 

Saapunut 
  

Määräaika 
31.5.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
9.3.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 454 / 319 
3.3.2010 
A. lasten korvien ennaltaehkäisevästä hoidosta 
Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR      Rautanen Marja-Liisa 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Valokainen Tuomo 

Kuvailu 
A. lasten korvien ennaltae

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Tervlk 

Saapunut 
  

Määräaika 
1.6.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
9.3.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 455 / 412 
3.3.2010 
A. sukupuolinäkökulmasta koulujen opetussuunnitelmissa 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Koulumies Terhi 

Kuvailu 
A. sukupuolinäkökulmasta

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Olk 

Saapunut 
  

Määräaika 
30.5.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
10.3.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
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Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

 vir Tila: 2010 - 456 / 025 
3.3.2010 
A. yhteistyöryhmän perustamisesta Kivinokan virkistysalueen kehittämiseksi 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Alanko-Kahiluoto Out

Kuvailu 
A. yhteistyöryhmän perust

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

 vir Tila: 2010 - 457 / 622 
3.3.2010 
A. uudisasuntojen korvamerkitsemisestä senioriasuntokohteiksi 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Koulumies Terhi 

Kuvailu 
A. uudisasuntojen korvam

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Taske 
Soslk 
Aslk 

Saapunut 
  
  
  

Määräaika 
15.6.2010 
15.6.2010 
15.6.2010 

Tila 
vir 
vir 
vir 

Lähtenyt 
9.3.2010 
9.3.2010 
9.3.2010 

Lnro 
L1 
L2 
L3 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 458 / 648 
3.3.2010 
A. Isonnevantien liikenneturvallisuuden parantamisesta 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 
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SAAPUNEET KIRJEET 
 Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
 1 3.3.2010 vir 30.9.2010 Valpas Antti A. Isonnevantien liikennet

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 9.3.2010 rat 15.6.2010 22.4.2010 Kslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
 
 

Pnro Päätetty nro Määräaika 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
    1 3.3.2010 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

 vir Tila: 2010 - 474 / 001 
3.3.2010 
A. kasvisruoan tarjoilusta kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa
Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
AVA      Vallittu Anja 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Ebeling Mika 

Kuvailu 
A. kasvisruoan tarjoilusta 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2010 - 475 / 361 
3.3.2010 
A. kuljetuspalveluiden laadun parantamisesta 
Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli 

vir  

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
3.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.9.2010 

Lähettäjä 
Alanko-Kahiluoto Out

Kuvailu 
A. kuljetuspalveluiden laa 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Soslk 

Saapunut 
  

Määräaika 
31.5.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
16.3.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
3.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
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Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2010 - 572 / 279 
17.3.2010 
A. yrittäjäasiamiehen nimeämisestä 
Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
TKO      Korhonen Tapio 

vir  

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
8.9.2010 

Lähettäjä 
Pakarinen Pia 

Kuvailu 
A. yrittäjäasiamiehen nim 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
74 

Päätetty 
17.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2010 - 573 / 410 
17.3.2010 
A. Kotinummen koulun säilyttämisestä 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH       Hyttinen Hannu 

vir  

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
8.9.2010 

Lähettäjä 
Vuorela Antti 

Kuvailu 
A. Kotinummen koulun säi

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Olk 

Saapunut 
  

Määräaika 
31.5.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
14.4.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
74 

Päätetty 
17.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 

 vir Tila: 2010 - 574 / 629 
17.3.2010 
A. savuttomien vuokratalojen rakentamisesta liitettäväksi osaksi Savuton Helsinki 
strategiaa 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

Yksikkö: 
Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
8.9.2010 

Lähettäjä 
Vuorela Antti 

Kuvailu 
A. savuttomien vuokratalo
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LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Aslk 
Vuokralaisneuvot 

Saapunut 
  
  

Määräaika 
15.6.2010 
15.6.2010 

Tila 
vir 
vir 

Lähtenyt 
14.4.2010 
14.4.2010 

Lnro 
L1 
L2 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
74 

Päätetty 
17.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 575 / 151 
17.3.2010 
A. talouskoulutuksen järjestämisestä luottamushenkilöille 
Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
TKO      Korhonen Tapio 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
8.9.2010 

Lähettäjä 
Peltola Kati 

Kuvailu 
A. talouskoulutuksen järje

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
74 

Päätetty 
17.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 576 / 581 
17.3.2010 
A. Merihaan sillasta 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
17.3.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
8.9.2010 

Lähettäjä 
Tulenheimo Martti 

Kuvailu 
A. Merihaan sillasta 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Kslk 
Ytlk 

Saapunut 
  
  

Määräaika 
15.9.2010 
15.9.2010 

Tila 
vir 
vir 

Lähtenyt 
14.4.2010 
14.4.2010 

Lnro 
L1 
L2 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
74 

Päätetty 
17.3.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 
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Dnro: 2010 - 731 / 691 Tila: vir  
Avattu: 7.4.2010 
Otsikko: A. kotisairaalan henkilökunnan virka-ajossa tapahtuvan pysäköinnin 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
7.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Vuorela Antti 

Kuvailu 
A. kotisairaalan henkilöku 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Ytlk 

Saapunut 
  

Määräaika 
15.6.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
12.4.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
92 

Päätetty 
7.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 732 / 524 
7.4.2010 
A. puurakentamisen edistämisestä 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
7.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Asko-Seljavaara Sirp

Kuvailu 
A. puurakentamisen edist 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Klk 
Kslk 
Ytlk 

Saapunut 
  
  
  

Määräaika 
15.9.2010 
15.9.2010 
15.9.2010 

Tila 
vir 
vir 
vir 

Lähtenyt 
14.4.2010 
14.4.2010 
14.4.2010 

Lnro 
L1 
L2 
L3 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
92 

Päätetty 
7.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2010 - 733 / 381 
7.4.2010 
A. Syväpuron yhteisön palveluista 
Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli 

vir  
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SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
7.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Taipale Ilkka 

Kuvailu 
A. Syväpuron yhteisön pal

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Soslk 

Saapunut 
  

Määräaika 
31.8.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
15.4.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
92 

Päätetty 
7.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 

 vir Tila: 2010 - 734 / 102 
7.4.2010 
A. suojatyötyyppisten käytäntöjen laajentamisesta sekä huoltosuhteisten 
työntekijöiden asemasta ja tulevaisuudesta 
Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HTA      Tapiolinna Hilkka 

Yksikkö: 
Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
7.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Taipale Ilkka 

Kuvailu 
A. suojatyötyyppisten käyt

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Heke 

Saapunut 
  

Määräaika 
9.8.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
14.4.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
92 

Päätetty 
7.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 735 / 653 
7.4.2010 
A. Kustaa Vaasan tien alikulusta 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
7.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Modig Silvia 

Kuvailu 
A. Kustaa Vaasan tien alik

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Kslk 

Saapunut 
  

Määräaika 
15.9.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
14.4.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

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

 
       

 

Dnro: 2010 - 736 / 472 Tila: vir  
Avattu: 7.4.2010 
Otsikko: A. Laajasalon ylä-asteen hiekkakentän kunnostamisesta keinonurmikentäksi 
Yksikkö: Sj           Sivistys- ja henkilöstötoimi 
Valmistelija: HH       Hyttinen Hannu 

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

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 

  L1 27.4.2010 vir 15.9.2010 Lilk K1 jälj. 
  L2 27.4.2010 vir 15.9.2010 Olk K1 jälj. 
  L3 27.4.2010 vir 15.9.2010 Soslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
 Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 

  1 7.4.2010 92 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 2010 - 737 / 681 Tila: vir  
Avattu: 7.4.2010 
Otsikko: A. Sortti-asemien aukioloaikojen laajentamisesta 
Yksikkö: Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
Valmistelija: ESA      Saarinen Erja 

SAAPUNEET KIRJEET 
 Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
 1 7.4.2010 vir 30.11.2010 Puoskari Mari A. Sortti-asemien aukioloa

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 

  L1 12.4.2010 vir 31.8.2010 HSY Jäte K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
 Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 

  1 7.4.2010 92 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 
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Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

 vir Tila: 2010 - 738 / 891 
7.4.2010 
A. työntekijöihin ja luottamushenkilöihin kohdistuvan vihapuheen nollatoleranssista 
Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
HHA      Hakala Hannu 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
7.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Näre Sari 

Kuvailu 
A. työntekijöihin ja luottam

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
92 

Päätetty 
7.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 740 / 523 
7.4.2010 
A. autopaikkanormeista luopumisesta 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
7.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Kari Emma 

Kuvailu 
A. autopaikkanormeista lu

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Kslk 

Saapunut 
  

Määräaika 
15.9.2010 

Tila 
vir 

Lähtenyt 
14.4.2010 

Lnro 
L1 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
92 

Päätetty 
7.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 820 / 051 
21.4.2010 
A. Kaupungin tietotekniikkakustannusten pienentäminen 
Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
TKO      Korhonen Tapio 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
21.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Sumuvuori Johanna 

Kuvailu 
A. Kaupungin tietotekniikk

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
21.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
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Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 821 / 006 
21.4.2010 
A. Helsingin Asumisoikeus Oy:n kehittäminen 
Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM       Ryöti Miliza 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
21.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Saarnio Pekka 

Kuvailu 
A. Helsingin Asumisoikeu 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Vast.ottaja 
Klk 
Helsingin Asumis 
Aslk 
Taske 

Saapunut 
  
  
  
  

Määräaika 
15.9.2010 
15.9.2010 
15.9.2010 
15.9.2010 

Tila 
vir 
vir 
vir 
vir 

Lähtenyt 
27.4.2010 
27.4.2010 
27.4.2010 
27.4.2010 

Lnro 
L1 
L2 
L3 
L4 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
21.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

 vir Tila: 2010 - 822 / 25 
21.4.2010 
A. Sosiaalisten kriteerien huomioiminen kaupungin hankinnoissa 
Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
21.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Kari Emma 

Kuvailu 
A. Sosiaalisten kriteerien 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
21.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2010 - 823 / 37 
21.4.2010 
A. Ikäihmisten pääsy kirkkoon 
Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli 

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

PÄÄTÖKSET          §/ 
 Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 

      1 21.4.2010 Kvsto 

 
       

 

Dnro: 2010 - 824 / 379 Tila: vir  
Avattu: 21.4.2010 
Otsikko: A. Sirkus ikäihmisten kuntoutusmuotona 
Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: OHA      Hari Olli 

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

PÄÄTÖKSET          §/ 
 Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 

      1 21.4.2010 Kvsto 

 
       

 

Dnro: 2010 - 825 / 316 Tila: vir  
Avattu: 21.4.2010 
Otsikko: A. Mielenterveyspotilaiden palveluasunnot 
Yksikkö: Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: OHA      Hari Olli 

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

PÄÄTÖKSET          §/ 
 Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 

      1 21.4.2010 Kvsto 

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2010 - 826 / 699 
21.4.2010 
A. Rakentamista kuvaavat taulut 
Ryj          Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA      Matikainen Kristiina 

vir  



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 
 

YHTEENVETO 
DIAARIKORTISTA 

385

 
 27.4.2010 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
21.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Anttila Maija 

Kuvailu 
A. Rakentamista kuvaavat

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
21.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 827 / 311 
21.4.2010 
A. Rintasyöpäseulonnat ja ultraäänitutkimukset 
Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR      Rautanen Marja-Liisa 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
21.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Anttila Maija 

Kuvailu 
A. Rintasyöpäseulonnat ja

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
21.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

Tila: 2010 - 828 / 311 
21.4.2010 
A. Terveysasemien keskitetty ajanvaraus 
Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR      Rautanen Marja-Liisa 

vir  

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
21.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Tenkula Tarja 

Kuvailu 
A. Terveysasemien keskit

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
21.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 

vir Tila: 2010 - 829 / 542 
21.4.2010 
A. Siltamäen korttelituvan lisätila ja toiminnan laajentaminen 
Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 
 

YHTEENVETO 
DIAARIKORTISTA 

386

 
 27.4.2010 

 
Valmistelija: OHA      Hari Olli 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
21.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Tenkula Tarja 

Kuvailu 
A. Siltamäen korttelituvan 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
21.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
  

 
       

 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

vir Tila: 2010 - 832 / 37 
21.4.2010 
A. Vanhusten pitkäaikaishoito ja vanhuspalveluohjelma 
Stj          Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA      Hari Olli 

 

SAAPUNEET KIRJEET 
Tila 
vir 

Saapunut 
21.4.2010 

Knro 
1 

 
 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Hakanen Yrjö 

Kuvailu 
A. Vanhusten pitkäaikaish

PÄÄTÖKSET          §/ 
Määräaika 
 

nro 
  

Päätetty 
21.4.2010 

Pnro 
1 

 
 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
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