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INGRESS Stadsfullmäktiges föredragningslista 11.5.2011, ärende 7, sidan 23 
 

 
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 Lasse Männistö ym. (aloitteiden käsittelyn tehostaminen) 3 
 
Aloite 2 Johanna Sumuvuori ym. (tietotekniikkakustannukset) 6 
 
Aloite 3 Laura Kolbe ym. (Sinebrychoffin puiston rauhoittaminen) 8, 133 

 
Liite 1 yleisten töiden lautakunta 
Liite 2 ympäristölautakunta 
Liite 3 hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosasto 
 

Aloite 4 Sirpa Asko–Seljavaara ym. (romanipoliittinen ohjelma) 13, 143 
 
Liite 4 terveyslautakunta 
Liite 5 sosiaalilautakunta 
Liite 6 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
Liite 7 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 8 nuorisolautakunta 
Liite 9 henkilöstökeskus 
Liite 10 opetuslautakunta 

 
Aloite 5 Lasse Männistö ym. (sosiaalisen median strategia) 15, 158 

 
Liite 11 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 6 Tea Vikstedt ym. (peruskorjausyhtiön perustaminen) 19, 161 

 
Liite 12 teknisen palvelun lautakunta 
Liite 13 asuntotuotantotoimikunta 
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Aloite 7 Arja Karhuvaara ym. (senioripalveluoppaan tekeminen) 22, 167 
 
Liite 14 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
Liite 15 sosiaalilautakunta 
Liite 16 terveyslautakunta 
Liite 17 talous- ja suunnittelukeskus 
 

Aloite 8 Seppo Kanerva ym. (kaupungin informaatiokanavat) 24 
 

Aloite 9 Yrjö Hakanen ym. (kokemukset päiväkotien ruokapalvelusta) 27, 176 
 
Liite 18 sosiaalilautakunta 
Liite 19 Palmia-liikelaitoksen johtokunta 

 
Aloite 10 Sanna Vesikansa ym. (Käsityöpajan toiminta) 30, 182 

 
Liite 20 kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
Liite 21 sosiaalilautakunta 
Liite 22 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 23 henkilöstökeskus 
Liite 24 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 11 Mari Holopainen ym. (luottamushenkilöiden sidonnaisuudet) 32, 193 

 
Liite 25 hallintokeskuksen viestintä 
Liite 26 hallintokeskuksen oikeuspalvelut 
 

Aloite 12 Kati Peltola ym. (sähköpostiviesteihin vastaaminen) 34, 198 
 
Liite 27 hallintokeskuksen oikeuspalvelut 
 

Aloite 13 Sanna Vesikansa ym. (järjestöavustusten keskittäminen) 36 
 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 
 
Aloite 14 Tuuli Kousa ym. (Ison Roobertinkadun viihtyisyys) 38, 201 

 
Liite 28 yleisten töiden lautakunta 
Liite 29 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 30 yleisten töiden lautakunta 
 

Aloite 15 Terhi Mäki ym. (tilaajavastuulain velvoitteet) 40, 208 
 
Liite 31 yleisten töiden lautakunta 
Liite 32 rakentamispalvelu 
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Aloite 16 Kimmo Helistö ym. (kierrätyspäivien järjestäminen) 42, 212 
 
Liite 33 Helsingin seudun ympäristöpalvelut  
Liite 34 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 17 Juha Hakola ym. (Suutarilan omakotialueen soratiet) 44, 215 

 
Liite 35 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 18 Tuomo Valokainen ym. (sähkö- ja lämmityskulut) 45, 217 

 
Liite 36 yleisten töiden lautakunta 
Liite 37 kiinteistölautakunta 

 
Aloite 19 Pia Pakarinen ym. (polkupyörien paikoitustila) 46, 222 

 
Liite 38 liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
Liite 39 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 20 Olli Valtonen ym. (esteetön liikkuminen lumiolosuhteissa) 47, 225 

 
Liite 40 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 21 Sanna Vesikansa ym. (vuoropysäköintikokeilu) 49, 228 

 
Liite 41 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 42 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 22 Maija Anttila ym. (lumeen varautuminen) 51, 231 

 
Liite 43 yleisten töiden lautakunta 
Liite 44 rakennuslautakunta 
Liite 45 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 46 talous- ja suunnittelukeskus 
 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 
 
Aloite 23 Tarja Tenkula (terveysasemien keskitetty ajanvaraus) 53, 244 

 
Liite 47 terveyslautakunta 
Liite 48 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 49 terveyslautakunta 
Liite 50 talous- ja suunnittelukeskus 
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Aloite 24 Antti Vuorela (päiväkotien välipalat) 56, 253 
 
Liite 51 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 25 Seija Muurinen ym. (ikäihmisten palvelurakenne) 58, 255 

 
Liite 52 sosiaalilautakunta 
Liite 53 terveyslautakunta 
Liite 54 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 26 Tuomas Rantanen ym. (kaupungin oma saattohoitoyksikkö) 60, 260 

 
Liite 55 terveyslautakunta 
Liite 56 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 27 Sanna Vesikansa ym. (päiväkotibussien hyödyntäminen) 63, 266 

 
Liite 57 sosiaalilautakunta 
 

Aloite 28 Mirka Vainikka ym. (käsien kuivaus luontoa säästäen) 65, 267 
 
Liite 58 terveyslautakunta 
Liite 59 sosiaalilautakunta 
Liite 60 ympäristölautakunta 
Liite 61 Palmia-liikelaitoksen johtokunta 

 
Aloite 29 Kati Peltola ym. (vanhusten asuintalot vanhuspalveluna) 67, 274 

 
Liite 62 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 30 Sanna Vesikansa ym. (nuorten palvelujen saanti) 69, 276 

 
Liite 63 sosiaalilautakunta 
Liite 64 opetuslautakunta 
Liite 65 terveyslautakunta 
Liite 66 nuorisolautakunta 
Liite 67 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 68 henkilöstökeskus 

 
Aloite 31 Maija Anttila ym. (ikäihmisten ryhmäkodit) 72, 292 

 
Liite 69 asuntolautakunta 
Liite 70 sosiaalilautakunta 
Liite 71 talous- ja suunnittelukeskus 
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Aloite 32 Maija Anttila ym. (erikoissairaanhoidosta kotiutettavat) 75, 298 
 
Liite 72 terveyslautakunta 
Liite 73 sosiaalilautakunta 
Liite 74 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 33 Tuomo Valokainen ym. (myllyhoitoklinikoiden tarpeellisuus) 78, 304 

 
Liite 75 terveyslautakunta 
Liite 76 sosiaalilautakunta 
Liite 77 talous- ja suunnittelukeskus 
 

Aloite 34 Sirpa Puhakka ym. (päivähoidon täyttöaste) 80, 310 
 
Liite 78 sosiaalilautakunta 
Liite 79 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 35 Sirkku Ingervo ym. (vanhuspalveluiden edistäminen) 83, 315 

 
Liite 80 sosiaalilautakunta 
Liite 81 terveyslautakunta 
Liite 82 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 36 Antti Vuorela (HUS:n toiminnan tehostaminen) 85, 320 

 
Liite 83 terveyslautakunta 

 
Aloite 37 Yrjö Hakanen ym. (sairaaloiden tuloksellisuuskorotukset) 88, 323 

 
Liite 84 terveyslautakunta 
Liite 85 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 86 henkilöstökeskus 

 
Aloite 38 Sirpa Puhakka ym. (Jakomäen asukkaiden kokoontumistila) 91, 329 

 
Liite 87 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 88 kiinteistölautakunta 
Liite 89 sosiaalilautakunta 
Liite 90 kaupunkisuunnittelulautakunta 
 

Aloite 39 Tuomo Valokainen ym. (aikuisten hammashoito) 93, 337 
 
Liite 91 terveyslautakunta 
Liite 92 talous- ja suunnittelukeskus 
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SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI 
 
Aloite 40 Terhi Mäki ym. (kouluissa toimivien iltapäiväryhmien tilat) 95, 341 

 
Liite 93 opetuslautakunta 
Liite 94 opetuslautakunta 

 
Aloite 41 Maija Anttila ym. (ympäristö- ja roskaamiskasvatus) 98, 347 

 
Liite 95 henkilöstökeskus 
Liite 96 sosiaalilautakunta 
Liite 97 opetuslautakunta 

 
Aloite 42 Paavo Arhinmäki ym. (kansalaiskuntosalit) 100, 352 

 
Liite 98 yleisten töiden lautakunta 
Liite 99 liikuntalautakunta 

 
Aloite 43 Tarja Tenkula ym. (ksylitolipastillien käyttö) 103, 358 

 
Liite 100 terveyslautakunta 
Liite 101 opetuslautakunta 
Liite 102 sosiaalilautakunta 
Liite 103 Palmia-liikelaitoksen johtokunta 

 
Aloite 44 Emma Kari ym. (kokeilu nimettömästä työnhausta) 106, 369 

 
Liite 104 maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta 
Liite 105 henkilöstökeskus 

 
Aloite 45 Sanna Vesikansa ym. (uimahallien perhepukuhuoneet) 109, 376 

 
Liite 106 liikuntalautakunta 

  
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI 
 
Aloite 46 Antti Vuorela (Kivisaarentien turvallisuus ja meluhaitat) 111, 379 

 
Liite 107 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Motion 47 · Aloite 47 Maria Björnberg–Enckell m.fl. (gågatuområdet vid centrum- 113, 382 

campus · keskustakampuksen kävelykatualue) 
 
Liite 108 kaupunkisuunnittelulautakunta 
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Aloite 48 Seppo Kanerva ym. (Lauttasaaren huoltoasema) 117, 384 
 
Liite 109 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 49 Tuomo Valokainen ym. (vuokrahuoneistojen kunnostaminen) 119, 386 

 
Liite 110 kiinteistölautakunta 
Liite 111 asuntolautakunta 

 
Aloite 50 Kimmo Helistö ym. (Hanasaari B:n uusiokäyttö) 121, 390 

 
Liite 112 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 113 rakennusvalvontavirasto 
Liite 114 Helsingin Energia 
 

Aloite 51 Jessica Karhu ym. (päiväkotien tilantarve) 123, 399 
 
Liite 115 kiinteistölautakunta 
Liite 116 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 117 rakennuslautakunta 
Liite 118 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 52 Kauko Koskinen ym. (rakennustyömaiden ylijäämämassat) 125, 410 

 
Liite 119 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 120 yleisten töiden lautakunta 
Liite 121 kiinteistölautakunta 

 
Aloite 53 Seppo Kanerva ym. (Hietarannan uimapaviljonki) 128, 420 

 
Liite 122 kiinteistöviraston tilakeskus 
Liite 123 kaupunginmuseo 
Liite 124 liikuntavirasto 
 
 

Liite B · Bilaga B Avoinna olevat aloitteet, raportti hallintokeskuksen diaari- 429 
 järjestelmästä 12.4.2011 (ei sisällä talousarvioaloitteita eikä  
 tässä mietinnössä käsiteltäviä avoinna olevia aloitteita) 
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7 
VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELEMINEN 
 
Khs 2010-820, 2010-1844, 2010-1848, 2010-1847, 2010-1937, 2010-
1933, 2010-1939, 2010-2052, 2010-2211, 2010-2210, 2011-141, 2010-
1548, 2010-1710, 2010-1849, 2010-1935, 2010-1931, 2010-2104, 2010-
2296, 2011-142, 2011-137, 2010-828, 2010-1700, 2010-1938, 2010-
1934, 2010-1940, 2010-1936, 2010-1932, 2010-2213, 2010-2214, 2010-
2215, 2010-2209, 2010-2212, 2010-2294, 2010-2293, 2010-2297, 2010-
2295, 2011-138, 2010-451, 2010-1716, 2010-1715, 2010-2053, 2010-
2106, 2011-143, 2010-1699, 2010-1713, 2010-2051, 2010-2107, 2010-
2216, 2010-2217, 2011-139, 2011-140, 2009-296, 2010-1282 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa kaupunginhallituksen mietinnön 

nro 2–2011 liitteenä A olevassa luettelossa mainittujen aloitteiden 1–53 
tulleen lopullisesti käsitellyiksi. 
 
Lisätiedot: 
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018 
 

LIITTEET Liite 1 Mietintö 2 - 2011 
 Liite 2 Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen - pää-

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

oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Kvsto hyväksyi 
16.6.2010 (asia 5) saman pykälän 2 momentin seuraavan sisältöisenä: 
”Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi 
kahdeksan kuukauden kuluessa. Jos määräaika ylittyy sen vuoksi, että 
kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavak-
si, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita kä-
sittelevässä valtuuston kokouksessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia 
aloitteita neljä kertaa kalenterivuodessa.” 
 
Kvsto käsitteli valtuutettujen tekemiä aloitteita edellisen kerran 
16.2.2011 (asia 15). Khs on kerännyt nyt esiteltävään mietintöön ne 
aloitteet, joista edellisen käsittelyn jälkeen on saatu tarvittavat selvityk-
set. Mietinnön liitteenä A olevassa luettelossa on aloitteet koko-
naisuudessaan, ja luettelon liitteinä on aloitteista hankitut lausunnot. 
 
Kvsto hyväksyi 29.11.2000 (asia 8) seuraavan toivomusponnen: ”Kvsto 
edellyttää, että tehdyistä aloitteista laaditaan ajantasainen luettelo ja 
aikataulu, josta valtuutetut voivat seurata aloitteiden käsittelyä.” Mietin-
nön liitteenä B on avoinna olevia aloitteita koskeva tuloste hallintokes-
kuksen diaarista. 
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7 
BEHANDLING AV FULLMÄKTIGEMOTIONER 
 
Stn 2010-820, 2010-1844, 2010-1848, 2010-1847, 2010-1937, 2010-
1933, 2010-1939, 2010-2052, 2010-2211, 2010-2210, 2011-141, 2010-
1548, 2010-1710, 2010-1849, 2010-1935, 2010-1931, 2010-2104, 2010-
2296, 2011-142, 2011-137, 2010-828, 2010-1700, 2010-1938, 2010-
1934, 2010-1940, 2010-1936, 2010-1932, 2010-2213, 2010-2214, 2010-
2215, 2010-2209, 2010-2212, 2010-2294, 2010-2293, 2010-2297, 2010-
2295, 2011-138, 2010-451, 2010-1716, 2010-1715, 2010-2053, 2010-
2106, 2011-143, 2010-1699, 2010-1713, 2010-2051, 2010-2107, 2010-
2216, 2010-2217, 2011-139, 2011-140, 2009-296, 2010-1282 
 
BESLUTSFÖRSLAG Stadsfullmäktige beslutar anse motionerna 1–53 i den förteckning som 

utgör bilaga A till stadsstyrelsens betänkande nr 2–2011 vara slutligt 
behandlade. 
 
Tilläggsuppgifter: 
Teppo Tiina, chef för beslutsberedningsenheten, telefon 310 36018 
 
 

BILAGOR Bilaga 1 Betänkande 2 - 2011 
 Bilaga 2 Behandling av fullmäktigemotioner - beslutshistoria 
 
STN Stn konstaterar att fullmäktige enligt 22 § i arbetsordningen för Stge har 

rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. 
Stge godkände 16.6.2010 (ärende 5) 22 § 2 mom. med följande inne-
håll: ”Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen för behandling 
inom åtta månader. Om den utsatta tiden överskrids på grund av att 
stadsstyrelsen beslutar återremittera en motion för ny beredning, be-
handlas motionen vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta ti-
den då motioner nästa gång behandlas. Fullmäktige behandlar egentli-
ga motioner fyra gånger varje kalenderår.” 
 
Stge behandlade senast fullmäktigemotioner 16.2.2011 (ärende 15). 
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 
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fullmäktigemotioner som ännu inte besvarats utgör bilaga B till betän-
kandet. 
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Liitteet kaupunginhallituksen mietintöön nro 2 vuodelta 2011 
 
 

Bilagor till stadsstyrelsens betänkande nr 2 för år 2011 
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1 
VT LASSE MÄNNISTÖN JA 20 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VALTUUSTO- 
ALOITTEIDEN KÄSITTELYN TEHOSTAMISESTA 
 
Kvsto 23.9.2009, asia 14 
Kvsto 11.2.2009, asia 23 
Khs 2009-296 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Valtuustoaloitteiden määrä Helsingin kaupunginvaltuustotyössä on 
vuosittain valtava – tämän olemme havainneet jo varsin vaatimattomal-
la kolmen kaupunginvaltuuston kokouksen kokemuksellamme. 
 
Osuvan valtuustoaloitteen ominaisuuksiin kuuluu sen kyky nostaa esiin 
aivan uusi asian ja asian edetessä parantaa kaupunkilaisten arkea ja 
elämää Helsingissä jonkin konkreettisen muutoksen kautta. Aloitteilla 
on täten tärkeä osansa kunnallisessa päätöksenteossa ja demokratian 
toteutumisessa. 
 
Kuitenkin välillä valtuustoaloitteita myös käytetään väärin niin, että ne 
eivät tähtää todelliseen muutokseen tai uusien asioiden esiin nostami-
seen tai demokratian edistämiseen vaan valtuutetun oman profiilin ko-
rottamiseen toistelemalla samoja asioita, joista on juuri lähiaikoina pää-
tetty tai vastattu aloitteiden muodossa. Tällaiset aloitteet aiheuttavat 
vain ylimääräistä työtä Helsingin virkakoneistolle. 
 
Valtuuston aloitteisiin vastaamiseen käytetty aika on pois eri hallinto-
kuntien virkamiesten ajasta kehittää ja toteuttaa uutta. Valtuuston ko-
koukset myös pitenevät ja kokouspalkkiot nousevat. Millä tahansa ta-
valla laskettuna kunkin valtuustoaloitteen käsittelyn kustannus on usei-
ta tuhansia euroja. Juuri päätetyistä tai vastatuista tehtyjen uusien val-
tuustoaloitteiden käsittelyä tulisi siis tehdä suoraviivaisemmaksi. 
 
Jo vuonna 2000 hyväksytyn kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mu-
kaan kaupunginhallituksella on mahdollisuus pysäyttää yksittäisen 
aloitteen valmistelu näin katsoessaan. Ongelmana on kuitenkin se, että 
aloitteet etenevät suoraan valmisteluun ja ilmaantuvat kaupunginhalli-
tukseen vasta prosessin edetessä. 
 
Täten me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus tekee oh-
jeistuksen valtuustoaloitteiden käsittelyprosessista eri hallintokuntiin 
seuraavasti: 
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Mikäli 
 
− Kaupunginvaltuutetun tai -valtuutettujen tekemää aloitetta 

täysin tai oleelliselta osin vastaavaa aloitetta on käsitelty 
kaupunginvaltuustossa viimeisen kahden vuoden aikana 

 
tai 

 
− Kaupunginvaltuutetun tai -valtuutettujen tekemää aloitetta 

koskeva asia on valmistelijan tiedon mukaan jo käsittelys-
sä kaupungin luottamuselimissä 
 

tulee valtuustoaloite tuoda ennen uuden vastausprosessin käynnistä-
mistä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus harkitsee onko asiaan 
liittyen tapahtunut jotakin sellaista muutosta, joka vaatii aloitteen uudel-
leenkäsittelyä virkakoneistossa vai riittääkö vastaukseksi aloitteeseen 
viittaus aiempaan aloitevastaukseen tai toteamus siitä, että asia on jo 
käsittelyssä.” 
 
Kvsto palautti 23.9.2009 (asia 14) aloitteen uudelleen valmisteltavaksi 
siten, että valtuustoaloitteiden käsittelytapaa ei muuteta. 
 
Khn esitys oli tuolloin seuraava: 
 

”Khs toteaa viitaten mietintöön 5.5.2008 (aloite Kj 6), että 
valtuutetun aloiteoikeus on tärkeä, koska valtuutettu saa 
asian vireille hallinnossa tekemällä aloitteen. Kuntalaissa ei 
säädetä valtuutetun aloiteoikeudesta vaan sen on katsottu 
olevan olemassa ilman nimenomaista sääntelyä. Sen si-
jaan Kvston työjärjestys sisältää määräyksiä valtuutetun 
aloitteen käsittelystä. Aloiteoikeutta ei täten voi rajoittaa.  
 
Vakiintuneen käytännön mukaisesti valtuuston kokoukses-
sa jätetyt aloitteet tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi 
heti valtuuston kokousta seuraavana maanantaina. Näin 
kaupunginhallituksen jäsenet saavat tiedon valmistelussa 
olevista aloitteista ennen valmisteluprosessin aloittamista. 
 
Khs toteaa, että aloitteiden valmistelu ja käsittely aiheutta-
vat kaupungin hallinnossa kustannuksia eikä ole tarkoituk-
senmukaista, että samoja tai olennaisesti samansisältöisiä 
aloitteita käsitellään uudelleen lyhyen ajan sisällä eikä 
myöskään silloin, kun aloitetta koskevasta asiasta on jo 
päätetty tai sen käsittely on vireillä muussa toimielimessä 
tai asia ei kuulu kaupungin toimivaltaan. Tällaisissa tilan-
teissa mm. Tampereella on aloiteasioiden käsittelyä tehos-
tettu ja nopeutettu. 
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Khs katsoo, että valtuustoaloitteiden käsittelyn tehostami-
seksi tulisi Kvston käsittelyyn tulevien muiden kuin talous-
arvioaloitteiden osalta uudistaa aloitteiden käsittelymenet-
telyä tehdyn aloitteen pohjalta. Tämä edellyttää Kvston työ-
järjestyksen muuttamista. Khn tarkoituksena on tuoda asi-
assa esitys Kvston työjärjestyksen muuttamiseksi.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.” 

 
Khs viittaa Kvston em. palautusta koskevan päätöksen perusteluihin ja 
toteaa, ettei Kvston työjärjestyksen muuttamista koskevaa esitystä tältä 
osin tehdä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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2 
VT JOHANNA SUMUVUOREN JA 60 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
KAUPUNGIN TIETOTEKNIIKKAKUSTANNUSTEN PIENENTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 24.11.2010, asia 11 
Kvsto 21.4.2010, asia 12 
Khs 2010-820 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunki käyttää jatkuvasti kasvavia määriä rahaa sellaisiin tietotek-
niikan lisenssikustannuksiin, jotka eivät ole enää tänä päivänä välttä-
mättömiä. Pelkästään kulttuuriasiankeskus käyttää vuodessa noin  
50 000 euroa Microsoftin lisenssimaksuihin. 
 
Avoimen lähdekoodin ohjelmistot, käyttöjärjestelmät ja niihin liittyvät 
kaupalliset tukipalvelut ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti. 
Yhteensopivuusongelmat on lähes täysin ratkaistu, ja tietoturvan tasos-
ta kertoo se, että puolustusvoimat on käyttänyt jo vuodesta 2006 Linux-
käyttöjärjestelmää kriittisten tietokoneohjelmistojensa alustana. Oike-
usministeriö on korvannut Microsoftin tavallisimmat toimisto-ohjelmat 
avoimen lähdekoodin ohjelmilla. Myös monissa kouluissa on siirrytty 
avoimen lähdekoodin ohjelmiin. Lappeenrannassa on laskettu, että Li-
nux tulee koulutyöasemakäytössä 70 % edullisemmaksi kuin Windows. 
 
Siirtyminen avoimen lähdekoodin ilmaisiin ohjelmistoihin ja käyttöjärjes-
telmiin säästäisi kaupungin tasolla vuosittain huomattavia rahasummia. 
Yleisimpien toimisto-ohjelmien osalta siirtyminen ilmaisiin avoimen läh-
dekoodin ohjelmiin pystyttäisiin toteuttamaan hyvinkin nopeasti. Avoi-
men lähdekoodin käyttöjärjestelmiin voitaisiin siirtyä monissa kohteissa 
lyhyen valmistelun jälkeen. 
 
Tämän aloitteen allekirjoittajat esittävät, että kaupunki selvittää vuotui-
set tietotekniikan lisenssikustannukset sekä mahdollisuudet siirtyä käyt-
tämään avoimen lähdekoodin ohjelmia.” 
 
Kvsto palautti 24.11.2010 (asia 11) aloitteen uudelleen valmisteltavak-
si siten, että avoimen lähdekoodin ohjelmistoja otetaan käyttöön seu-
raavan työasemapäivityksen yhteydessä kokeiluna. Pilotti toteutetaan 
rajaamalla se joihinkin hallintokuntiin ja sille asetetaan myös selkeä ai-
kataulu. 

 
Khs toteaa, että talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto 
on käynnistänyt selvityksen, jossa arvioidaan kokonaistaloudellisesti, 
miten ja missä laajuudessa OpenOffice-toimisto-ohjelmisto voitaisiin ot-
taa käyttöön kaupungin hallintokunnissa nykyisen käytössä olevan Mic-
rosoft Officen sijaan. Selvitykseen on nimetty projektipäällikkö. Selvitys 
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viedään läpi keskitettynä hankkeena, jossa hallintokunnat ovat muka-
na. 
 
Selvitys jakautuu kolmeen pääkokonaisuuteen. Työasemaprojektissa 
kaikkiin kaupungin hallinnon työasemiin (noin 21 000 työasemaa) 
asennetaan Microsoft Officen rinnalle OpenOffice-toimisto-ohjelma 
maalis–huhtikuun vaihteessa. Projektin aikana järjestetään lisäksi 
OpenOffice-ohjelman automaattiset jakelu-, ylläpito- ja päivityskäytän-
nöt sekä kartoitetaan käyttäjätukipalvelut. 
 
Käytettävyysprojektissa selvitetään se, miten toimisto-ohjelmistojen 
ominaisuudet tukevat toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta sekä se, 
minkälaisia riippuvuuksia eri ohjelmistojen välillä on. Tiedot kerätään 
henkilöstöltä kyselyn avulla. Vastausten perusteella käyttäjien käyttö-
tarpeet ja -vaatimukset luokitellaan. Luokittelun tuloksena löydetään 
toisaalta ne käyttäjäryhmät, jotka välttämättä tarvitsevat Microsoft Offi-
cea ja toisaalta ne käyttäjäryhmät, jotka voivat siirtyä käyttämään 
OpenOffice-toimisto-ohjelmistoa. Löydetyt käyttäjäryhmät tarkastellaan 
hallintokunnittain yksityiskohtaisemmalla tasolla ja varmennetaan saatu 
tulos. 
 
Laskentaprojektissa tehdään yllä mainittujen käytännön toimenpiteiden 
ohella Gartnerin laskentamalleihin pohjautuva kustannusanalyysi. Las-
kelmien avulla selvitetään, onko OpenOfficen rinnakkaiskäyttö taloudel-
lisesti kannattavaa. Laskennalla selvitystyön tulos saadaan kuvattua 
kokonaistaloudellisesta näkökulmasta ja selkeästi euromääräisessä 
muodossa. 
 
Selvitysten perusteella laaditaan taloudellinen ja toiminnallinen yhteen-
veto syksyllä 2011.  Yhteenvedon pohjalta päätetään jatkotoimenpiteis-
tä. 

 
(Kj / Markku Raitio, puh. 310 36396) 
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3 
VT LAURA KOLBEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SINEBRYCHOFFIN  
PUISTON RAUHOITTAMISESTA 
 
Kvsto 16.2.2011, asia 15 
Kvsto 23.6.2010, asia 9 
Khs 2010-1282 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Niin sanotusta Koffin puistosta on viime vuosina tullut Helsingin suosi-
tuimpia nuorten illanviettopaikkoja. Punavuoren kaupunginosan asuk-
kaat ovat kyllästyneet Sinebrychoffin puiston viikonloppu- ja iltajuhlin-
taan. Alueen asukkaiden mukaan puistoon kokoontuu iltaisin jopa tu-
hansia nuorta, jotka meluavat, virtsaavat ja sotkevat puistoa. Joidenkin 
puiston vieressä asuvien parvekkeille on kiipeilty ja heidän ikkunoitaan 
on kivitetty. 
 
Punavuoren asukkaat ovat jättäneet oikeuskansleri Jaakko Jonkalle ve-
toomuksen, jossa vaaditaan puuttumista juhlimisen aiheuttamiin vaka-
viin haittoihin. Vetoomuksen takana on noin 1 700 punavuorelaista. 
Häiriöihin puuttuneita asukkaita on vetoomuksen mukaan uhkailtu. 
 
Alueella on viimeaikoina tehostettu jätehuoltoa, mutta puisto on silti 
usein aamuisin roskien ja lasinsirujen peittämä, mistä aiheutuu vaaraa 
lapsille ja muille ulkoilijoille. 
 
Edellä olevan johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki 
ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin, jotta Sinebrychoffin puisto saataisiin 
rauhoitettua.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 yleisten töiden lautakunnan, 6.9.2010 
ympäristölautakunnan ja 30.9.2010 hallintokeskuksen turvallisuus- ja 
valmiusosaston lausunnot, jotka ovat liitteinä 1–3. 
 
Kvsto palautti 16.2.2011 (asia 15) aloitteen uudelleen valmisteltavaksi 
siten, että kaupunginhallituksen esittämien toimenpiteiden lisäksi ote-
taan käyttöön yleisten töiden lautakunnan lausunnossaan esittämät 
tekniset keinot: 
 
−  kasvillisuuden tarkistaminen 
−  valaistuksen muuttaminen 
−  liiketunnistimien käyttöönotto 
−  nurmialueen tehostettu hoito 
−  sekä tornin kunnostamisen aloittaminen 
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ja lisäksi lasten leikkipuiston aitaaminen sekä nostetaan puiston kult-
tuuristatusta jo ensi kesänä. Velvoitetaan rakennusvirastoa selvittä-
mään yhteistyömahdollisuudet poliisin kanssa vartiointiliikkeen käytös-
tä, mallina Itäkeskuksen Tallinnanaukion rauhoittaminen sekä selvite-
tään mahdollisuutta muodostaa kevyt virkamiesvetoinen iskuryhmä, jo-
ka jalkautuu alueelle pohtimaan vuorovaikutteisesti keinoja asukasyh-
distyksen ja ao. taloyhtiöiden edustajien kanssa. 
 
Khn esitys oli tuolloin seuraava: 
 

”Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin 
hallintokunnat ovat seuranneet Sinebrychoffin puiston käyt-
töä tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa puiston käytöstä 
ilmenneiden ongelmien alettua ja häiriökäyttäytymisen li-
säännyttyä erityisesti kesäviikonloppuisin. Puiston palvelu-
tarjontaa on kehitetty sekä jätehuoltoa on tehostettu päivit-
täisellä siivouksella kesäaikaan, lisätty jäteasioita ja yleisö-
käymälä on muutettu maksuttomaksi. Sosiaaliviraston lähi-
työntekijät ovat jalkautuneet puistoalueelle nuorisotapah-
tumien ja juhlien aikaan. Poliisi on omalta osaltaan tehos-
tanut puiston valvontaa. 
 
Khs toteaa edelleen, että Sinebrychoffin puistosuunnitel-
man tarkistus on parhaillaan vireillä. Puiston osalta ei ole 
kuitenkaan suunnitteilla erillislinjauksia kuten puiston ai-
taamista tai sen käytön rajoituksia vaan tulevana kesäkau-
tenakin kaupungin taholta jatketaan tiivistä viranomaisyh-
teistyötä, jota tehostetaan tarvittaessa. Aktiivisella asu-
kasyhteistyöllä sekä neuvonnalla ja valistuksella pyritään 
vaikuttamaan asian tilan korjaantumiseen pidemmällä ai-
kavälillä.   
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.” 

    
Khs toteaa, että Sinebrychoffin puiston turvallisuuden parantaminen tu-
lee olemaan osa hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusyksikön val-
mistelemaa turvallisuussuunnitelmaa, jolla pyritään kaupunkitilan tur-
vallisuuden parantamiseen ja sen saamiseen kaikkien kaupunkilaisten 
käyttöön. Ehdotus turvallisuussuunnitelmaksi valmistuu kokonaisuu-
dessaan marraskuun 2011 alkuun mennessä.   

 
Tavoitteena on, että Sinebrychoffin puiston käyttötarkoitusta laajenne-
taan aktiiviseen, eri sukupolvet tavoittavaan toimintaan, jonka kautta 
puiston mainetta saadaan muutettua perinteisestä ”piknik-juopottelu” -
paikasta viihtyisäksi ja kaikille kaupunkilaisille avoinna olevaksi puis-
toksi. Puiston tapahtumat ovat hallittuja ja asukkaat saavat yörauhan. 
Turvallisuus- ja valmiusyksikkö on jo aiemmin koonnut viranomaisver-
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koston koskien Sinebrychoffin puistoa. Yksikkö jatkaa viranomaisver-
koston ja suunniteltujen toimenpiteiden koordinoijana.  
 
Kaupungin saaman palautteen mukaan puiston suurin ongelma kesä-
aikaan on suurista kävijämääristä johtuva ilta- ja yöaikainen melu. Toi-
menpiteissä pyritään löytämään ratkaisuja, joilla voidaan vähentää häi-
riökäyttäytymistä puistossa sekä nostaa puiston kulttuuristatusta. Läh-
tökohtana on, että puiston turvallisuuteen ei yksin pyritä vaikuttamaan 
valvonnalla, vaan myös asukasyhteistyöstä syntyvin toimenpitein ja 
puiston käyttötarkoitusta laajentamalla. 
 
Yhteistyöneuvotteluissa Eteläisen poliisipiirin kanssa on sovittu, että 
poliisi aloittaa tehostetun jalkautumisen puistossa etupainotteisesti heti 
sesongin alussa. Useat partiot jalkautuvat puistoon alkuillasta kehotta-
en puiston kävijöitä kunnioittamaan puiston ympärillä asuvia ihmisiä 
poistumalla viimeistään klo 23 puistosta sekä siistimällä roskansa 
mennessään. Tällä todettiin viime vuonna olevan myönteinen vaikutus 
puiston varhaisempaan hiljentymiseen. Poliisi tiedottaa myös omien In-
ternet-sivujen, virtuaalilähipoliisin sekä muiden tiedotteiden kautta toi-
mintalinjasta.  
 
Helsingin seurakuntayhtymän Saapas-partiot ja mahdollisuuksien mu-
kaan sosiaaliviraston lähityöntekijät jalkautuvat puistoon viikonloppuil-
taisin. Aseman Lapset ry pysäköi Hubu-bussinsa puiston lähettyville 
vilkkaimpina viikonloppuina. Hubu-bussi on ”liikkuva nuorisotalo”, jolla 
on aiemmin todettu olevan rauhoittava vaikutus monissa nuorten suo-
simissa kokoontumispaikoissa. 
 
Talous- ja suunnittelukeskuksen tapahtumayksikkö yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa järjestävät Koffin puistoon tasaisesti koko kesä-
kauden ajan erilaisia tapahtumia, eri-ikäisille ja eri kohderyhmille, jotta 
voidaan taata puiston säilyminen avoimena kaikille. Yhteistyökokouk-
sissa, yhdessä tapahtumayksikön ja rakennusviraston kanssa on linjat-
tu, että puistoon sopivia tapahtumia ovat erilaiset liikunnalliset tapah-
tumat sekä pienimuotoiset konsertit. Nuorille suunnattuja tapahtumia 
pyritään järjestämään muulloin kuin perjantaisin ja lauantaisin. Helsinki-
päivänä 12.6. asukkaat järjestävät puistoon tapahtuman tai tapahtumia. 
Kulttuuritarjonnan lisäämiseksi yleisten töiden lautakunta hyväksyi 
19.4. 2011  luvan konsertin järjestämiseksi puistossa 11.6.2011. Kon-
sertti järjestetään yhteistyössä alueella toimivan kahvilan kanssa. Myös 
muita tilaisuuksia on suunnitteilla. 
 
Rakennusvirasto huolehtii puiston siisteydestä riittävällä jätehuollolla 
sekä puiston päivittäisellä siivoamisella. Puistossa on ilmaiset WC:t. 
Niiden siirtoa vähemmän häiritsevälle paikalle selvitetään. Jäteastioi-
den kapasiteetin on arvioitu olevan puiston kävijämäärään nähden riit-
tävä. Ongelmaksi muodostuu lähinnä kävijöiden kyvyttömyys kerätä 
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roskiansa puistossa oleviin jäteastioihin. Kaupunki suunnittelee puis-
toon näkyvän roskien keräämiskampanjan, esim. jättämällä puisto sii-
voamatta yhden viikonlopun ajan (ruokajätteet siivottava) ja hyödyntä-
mällä mediaa puiston roskaisuuden näkyväksi tekemiseksi. 
 
Hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusyksikkö tiivistää yhteistyötä 
rakennusviraston kanssa fyysiseen ympäristöön liittyvien toimenpitei-
den osalta. Rakennusvirastosta saadun tiedon mukaan leikkipuiston 
aidan korottamista selvitetään ja se toteutetaan. Kasvillisuuden tarkis-
tamiset, valaistuksen muutokset, liiketunnistimien käyttöönotto valais-
tuksen ohjaamisessa sekä nurmialueiden muutokset ovat rakennusvi-
raston toimintaan kuuluvia asioita ja niiden toteutusta suunnitellaan. 
Turvallisuus- ja valmiusyksikkö ja rakennusvirasto järjestävät kevään 
aikana yhteisen katselmuksen yhdessä asukasedustajien kanssa kas-
villisuuden mahdollisesta karsimisesta.  
 
Puiston käyttöoikeuden rajoittaminen ja mahdollinen aitaaminen on 
parhaillaan yleisten töiden lautakunnan käsittelyssä. Puiston käyttöoi-
keuden rajoittaminen edellyttäisi kuitenkin valvontaa, jonka järjestämi-
nen ei ole yksiselitteistä. Tallinnanaukion tapainen yhteistyö vartioinnin 
tehostamiseksi yhteistyössä poliisin ja vartioliikkeiden kanssa selvite-
tään, mutta Sinebrychoffin puiston tuntumassa ei ole Tallinnanaukion 
tapaan kauppias- tai muuta yhdistystä, joka vastaisi osaltaan kustan-
nuksista. Yksityisen vartiointiliikkeen vartijoiden käyttö puistoalueella on 
laista johtuen juridisesti epäselvää ja vaatisi edelleen lisäselvitystä. 
Vartijan ja järjestyksenvalvojan erona on se, että vartija valvoo omai-
suutta kun järjestyksenvalvoja valvoo järjestystä ja turvallisuutta poliisin 
apuna. Järjestyslaki kieltää järjestyksenvalvojien toiminnan julkisella 
paikalla ja näin ollen järjestyksenvalvojia ei voida käyttää puiston val-
vonnassa.  
 
Hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusyksikkö on kutsunut kiinteis-
töviraston ja kaupunginmuseon edustajia yhteistyökokoukseen, jossa 
selvitetään puistossa sijaitsevan tornin käyttömahdollisuutta ja tornin 
kunnostamisen kustannusarviota. Tornin käyttöönotossa suurimmaksi 
kynnyskysymykseksi muodostuu vesihuolto, jota ei nykyisellään tornis-
sa ole. Käytännössä kaikki julkinen ja kaupallinen toiminta edellyttää 
vettä. Alustavien arvioiden mukaan kunnallistekniikasta ja tornin ylei-
sestä kunnostuksesta aiheutuvat kustannukset olisivat merkittäviä. Täl-
lä hetkellä tornia käytetään puistossa toimivan päiväkodin kylmänä pi-
havarastona. 
 
Hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusyksikkö tiivistää yhteistyötä 
asukkaiden kanssa siten, että heillä on turvallisuus- ja valmiusyksikön 
koordinoimassa viranomaisverkostossa pysyvä edustus. Tämän lisäksi 
turvallisuus- ja valmiusyksikkö ja Helka ry järjestävät säännöllisesti alu-
een asukkaille suunnitteluiltoja osallistavien työpajamenetelmien avulla. 
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Ensimmäinen tällainen järjestettiin 2.3.2011, jossa alueen asukkaat 
saavat tuoda esille ajatuksiaan puiston tilanteesta sekä suunnitella 
mahdollisia toimenpiteitä. Kannustetaan aktiivisesti asukkaita järjestä-
mään omaa toimintaa puistossa. Pyritään tiivistämään yhteistyötä puis-
tossa toimivan kahvila Fannyn kanssa, joka on viestittänyt halukkuu-
desta osallistua puiston viihtyisyyden parantamiseen.  
 
Turvallisuus- ja valmiusyksikkö vastaa toimenpiteiden vaikuttavuuden 
seurannasta. Vaikuttavuutta on mahdollista seurata eri tilastojen, esi-
merkiksi poliisin rikos- ja tehtävätilastojen ja jalkautuvien työmallien 
tehtävätilastojen sekä asukaspalautteen avulla.  
 
Khs toteaa, että osa edellä selostetuista toimenpiteistä on hallintokes-
kuksen turvallisuus- ja valmiusyksikön turvallisuussuunnitelman valmis-
telun yhteydessä tekemiä esityksiä, osasta on jo sovittu yhteistyössä 
vastuullisten virastojen edustajien kanssa ja toimenpiteitä on käynnis-
tetty. Uudet ja vaikuttavat toimintamallit otetaan käyttöön jo tulevana 
kesänä. 
 
Khs saa syyskuun alussa selvityksen toimenpiteiden tehokkuudesta. 

   
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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4 
VT SIRPA ASKO-SELJAVAARAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
ROMANIPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUTUKSESTA 
 
Kvsto 6.10.2010, asia 6 
Khs 2010-1844 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelu Suomen romanipoliitti-
nen ohjelma (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:48). Oh-
jelman tarkoituksena on saada aikaan pysyviä ja kestäviä parannuksia 
romaniväestön asemaan, parantaa romaniväestön omaa vastuunotto- 
ja toimintakykyä, sekä vahvistaa romaniväestön integroitumista yhteis-
kuntaan, samalla kun romanikulttuuri- ja identiteetti säilyvät elävinä ja 
kehittyvät. Ohjelmassa esitetään lukuisia konkreettisia toimenpiteitä ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Osa toimenpiteistä soveltuu sellaisenaan 
sovellettavaksi Helsingissä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin tulisi ottaa Ro-
manipoliittinen ohjelma käyttöön soveltuvin osin ja hakea sosiaali- ja 
terveysministeriön Kaste-ohjelman valtionavustusta romanien tervey-
den ja sosiaalisen aseman parantamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 17.11.2010 terveyslautakunnan, 30.11.2010 sosi-
aalilautakunnan, 23.11.2010 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 8.12.2010 
talous- ja suunnittelukeskuksen, 26.11.2010 nuorisolautakunnan, 
1.12.2010 henkilöstökeskuksen ja 22.12.2010 opetuslautakunnan lau-
sunnot, jotka ovat liitteinä 4–10. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että valtioneuvosto vahvisti 
periaatepäätöksellään romanipoliittiset linjaukset joulukuussa 2010. Pe-
riaatepäätös pohjautuu vuotta aikaisemmin julkistettuun romanipoliitti-
seen ohjelmaan.  Ohjelman tavoitteet romaniväestön osallisuuden ja 
yhdenvertaisuuden edistämisestä ja parannusten aikaansaamisesta 
romaniväestön asemaan ovat yhdensuuntaisia kaupunginvaltuuston 
strategiaohjelman 2009–2012 ja kaupungin toimialakohtaisten suunni-
telmien kanssa. 
 
Kaupungin eri hallintokunnat tarjoavat palveluja myös romaniväestölle 
yhdenvertaisesti osana kaikille tarkoitettuja palveluita.  Romanikulttuu-
rin erityispiirteitä otetaan huomioon palveluissa ja niiden suunnittelussa 
sekä henkilöstötoiminnoissa. Eri-ikäisten romanien ja romaniperheiden 
erityistarpeisiin pyritään vastaamaan yksilöllisesti suunnitelluilla palve-
luilla ja tarvittaessa erityispalveluilla. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen kehittämisohjelmassa (Kas-
te-ohjelma) on määritelty sosiaali- ja terveyshuollon toimenpiteet ja ra-
hoitus vuosille 2008–2011.  Kaupunki on hakenut ohjelmasta valtion-
avustusta erilaisiin kehittämishankkeisiin. Romanien erityistarpeita 
huomioiviin hankkeisiin sosiaalivirasto on hakenut muista ohjelmista. 
 
Khs toteaa edelleen, että EU:n komissio on julkistanut 5.4.2011 tiedon-
annon, joka koskee EU:n puitekehystä kansallisten romanistrategioiden 
laatimiseksi. Komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita laatimaan vuoden 
2011 loppuun mennessä kansallisen romanistrategian, jossa painotuk-
sena ovat ainakin koulutus, työllisyys, terveydenhoito ja asuminen. Li-
säksi tavoitteena on tehostaa rakennerahastojen käyttöä romanien 
osallisuuden lisäämiseksi. Suomen vastauksen antaminen tiedoksian-
toon on parhaillaan vireillä.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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5 
VT LASSE MÄNNISTÖN JA 21 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
SOSIAALISEN MEDIAN VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUS- 
STRATEGIAN LAATIMISESTA 
 
Kvsto 6.10.2010, asia 7 
Khs 2010-1848 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Verkkomaailman yhteisölliset sovellukset, sosiaaliset mediat, ovat val-
lanneet verkkomaailman usein käyttäjiensä ensisijaisina sähköisen 
viestinnän kanavina. Sosiaaliset mediat kasvattavat käyttäjämääriään 
nopeasti ja esimerkiksi suosituimmalla näistä, Facebookilla, on globaa-
listi yli 500 miljoonaa käyttäjää. He lähettävät tänäänkin yli 60 miljoo-
naa tilapäivitystä verkkomaailmaan. 
 
Suomessakaan sosiaalisten medioiden käyttö ei ole enää marginaali-
ryhmien satunnaista surffailua, vaan valtavirta on ottanut nämä moni-
suuntaiset mediat omakseen: Facebookilla on yli 1,7 miljoonaa suoma-
laista käyttäjää. 
 
Sosiaaliset mediat tarjoavat hyvän mahdollisuuden erilaisten yhteisöjen 
aktiivisuudelle ja monensuuntaiselle viestinnälle. Sosiaalisen median 
sovellukset tarjoavat kuntalaisille myös tärkeän foorumin mielipiteenil-
maisulle ja kansalaisaktiivisuudelle. Medioiden ominaispiirteisiin eri yh-
teisöjen näkökulmasta kuuluu se, että niissä edellytetään aktiivisesti 
toimintaa, ei vain yhdensuuntaista viestintää. 
 
Helsingin kaupunki ei ole tähän mennessä nähnyt tärkeänä olla läsnä 
tai suunnitella kaupungin toimintaa verkon sosiaalisissa medioissa. To-
ki esimerkiksi nuorisotoimi ja kaupunginkirjasto ovat olleet sosiaalisissa 
medioissa periaatteessa löydettävissä omilta sivuiltaan, mutta mitään 
selvitystä mahdollisuuksista tai suunnitelmaa sosiaalisen median laa-
jemmasta hyödyntämisestä ei ole ollut. 
 
Sosiaaliset mediat kuitenkin, huolellisesti suunniteltuna ja niiden toimin-
taa tuntevien toimesta käytettyinä, tarjoaisivat merkittävän mahdolli-
suuden kuntalaisten tavoittamiselle ja tietoisuuden lisäämiselle kau-
pungin toiminnasta. Lisäksi verkon sosiaalisten medioiden mahdolli-
suudet vuorovaikutuksen edistämiselle, esimerkiksi kaavoituksen yh-
teydessä, voivat olla hyvinkin merkittäviä. Verkon medioiden kautta voi-
taisiin kenties tavoittaa myös ne, jotka eivät muuten ilmaise mielipidet-
tään. 
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Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki käynnistää sosi-
aalisen median viestintä- ja vuorovaikutusstrategian laatimisen Helsin-
gin kaupungille. 
 
Strategian tavoitteena on tunnistaa sosiaalisten medioiden tarjoama 
potentiaali Helsingin kaupungille sekä tehdä ehdotukset siitä, millä 
suuntaviivoilla ja toimintamalleilla sekä kenen toimesta kaupunki jat-
kossa toimii verkon sosiaalisissa medioissa. Lisäksi strategian laatimi-
sen yhteydessä selvitetään, miten kaupungin omia verkkoviestinnän 
kanavia tulisi kehittää edelleen sosiaalisen median näkökulmasta. 
 
Strategian laadinnassa hyödynnetään tarvittaessa sosiaalisen median 
ammattilaisten osaamista ja sen yhteydessä esitetään vaikutukset vies-
tinnällisten resurssien tarpeeseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 17.12.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen lau-
sunto, joka on liitteenä 11. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että sosiaalisen median käyt-
tö on yleistynyt Suomessa niin, että myös Helsingin kaupungin useat 
hallintokunnat ovat ottaneet niitä käyttöönsä. Itse asiassa Helsingin 
kaupunki on ollut muun kuin sähköisen sosiaalisen median hyödyntäjä-
nä Suomessa edelläkävijä, sillä kaupunki on jo yli 35 vuoden ajan vuo-
desta 1975 lähtien järjestänyt säännöllisesti eri kaupunginosissa ns. 
ylipormestarin asukasiltoja, joissa kaupungin johto tapaa kaupunkilaisia 
ja vastaa heidän oman asuinalueensa ja koko kaupungin palveluja ja 
niiden kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Nykyään ylipormestarin asu-
kasillat ovat kaupunkilaisten nähtävissä myös verkko- ja kaapelitelevi-
siossa, ja verkossa niitä voi katsella myös jälkikäteen tallenteina.  
 
Saman tyyppisiä yhteisöllisiä asukastilaisuuksia järjestävät myös monet 
yksittäiset kaupungin hallintokunnat. 
 
Sähköistä sosiaalista mediaa kaupungin hallinnossa on käytetty kah-
della tavalla: vuorovaikutuskanavana, jossa kaupunki tuottaa sisällön, 
ja yhteisöllisenä kanavana, jossa jäsenet tai asiasta kiinnostuneet voi-
vat myös itse kommentoida ja tuottaa sisältöä. 
 
Kaupunki on lisäksi hyödyntänyt sosiaalisen median toimintoja raken-
tamissaan vuorovaikutteisissa verkkopalveluissa. Tällaisia ovat muun 
muassa monien hallintokuntien toteuttamat vuorovaikutuspalvelut esi-
merkiksi Facebook-sivuilla, palvelukartan avoimet palvelukanavat sekä 
keväällä 2010 toteutettu Palveluverkko-keskustelu.  
 
Kaupungin sosiaalisen median käyttö on osa viestintää, jota säätelevät 
kaupunginhallituksen 7.9.2009 hyväksymät viestinnän ohjeet. Näissä 
ohjeissa määritellään, miten kaupungin päätöksenteosta, palveluista ja 
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hallinnosta tulee tiedottaa kaupunkilaisille. Ohjeet ovat sovellettavissa 
muun muassa seuraavin osin myös kaupungin toimintaan sosiaalises-
sa mediassa: 

 
− Sosiaalista mediaa hyödynnettäessä viranomaisviestintä 

tulee selkeästi erottaa muusta viestinnästä. Hallintokuntien 
verkkosivuilta on käytävä ilmi, että kysymys on kaupungin 
toiminnasta. Tästä syystä verkkosivuilla on erotettava yk-
sisuuntainen viranomaisviestintä ja sosiaalisen median 
toiminnot. Hel.fi-portaalissa tämä erottelu on toteutettu si-
ten, että sosiaalisen median hyötykäyttöä helpottavat toi-
minnot on sijoitettu sivujen alalaitaan, erilleen varsinaisesta 
viranomaisviestinnästä.  
 

− Kun kaupunki hyödyntää yksityisten yritysten tarjoamia 
verkkopalveluja, on huolehdittava myös sellaisten käyttäji-
en tiedontarpeista, jotka eivät voi tai halua käyttää verkko-
palveluja. Tämäntyyppinen viestintä voidaan toteuttaa esi-
merkiksi kirjastojen avulla, kuten Palveluverkko-
keskustelussa tehtiin. 

 
Sosiaalisen median käyttöönotto on organisaation johdon tietoinen 
päätös, joka perustuu organisaation yhden tai useamman ydintoimin-
taan liittyvän tehtävän tukemiseen ja johon sitoudutaan asianmukaisin 
resurssein (Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä, Sosiaalisen 
median tietoturvaohje, VAHTI 4/2010, 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/05_valtion
hallinnon_tietoturvallisuus/20101222Sosiaa/Sosiaalinen_media.pdf). 
Kaupungin hallinnossa nämä tehtävät eroavat hallintokunnittain ja sa-
moin eroavat myös tarpeet sosiaalisen median osalta. Sosiaalisesta 
mediasta voi olla hyötyä esimerkiksi tapahtumia markkinoiville hallinto-
kunnille, muttei välttämättä kaikille. Muissakin sosiaalista mediaa kos-
kevissa asioissa on selviä eroja hallintokuntien välillä: toisia kiinnosta-
vat avoimuuskysymykset, toiset taas paneutuisivat syvemmin vaikkapa 
tietoturvaan. 
 
On huomattava myös, että sosiaalisen median tarjoamia kanavia ja vä-
lineitä on lukematon määrä ja ne kehittyvät jatkuvasti. Siksi olisikin vai-
keaa luoda yhtenäistä, koko kaupungin hallinnon kattavaa sosiaalisen 
median strategiaa, kuten kaupunki ei kehitä muutakaan viestintäänsä 
ensisijaisesti välinelähtöisesti vaan asukaslähtöisesti niin, että kaupunki 
voi viestinnässään ja vuorovaikutuksen kehittämisessä asukkaidensa 
kanssa hyödyntää hyvinkin erilaisia välineitä palvelun toteuttamiseksi.  
 
Sähköisen vaikuttamisen verkkopalvelujen kehittäminen on olennainen 
osa kaupungin strategiaa. Voimassa oleva Helsingin strategiaohjelma 
2009–2012 rohkaisee rakentamaan verkkopalveluja, joiden avulla kau-
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punkilaiset voivat osallistua Helsingin kehittämiseen, ja kaupunginhalli-
tus asetti 4.4.2011 luottamushenkilöistä koostuvan Demokratia-
ryhmän, joka ohjaa ja seuraa kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi koottavien toimenpiteiden 
valmistelua kansanvaltahankkeeksi kaupunginvaltuuston hyväksymän 
strategiaohjelman Demokratia ja vaikuttaminen -kohdan tavoitteiden 
mukaisesti.  
 
Olennaista sähköisen vaikuttamisen kehittämisessä on se, että sosiaa-
lisessa mediassa tapahtuvaa osallistumista voidaan hyödyntää kau-
pungin valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa. Siksi kansalaismieli-
piteet, palautteet ja aloitteet tulee sovittaa yhteen kaupungin omien 
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien kanssa. Kaupungin uusi säh-
köinen asianhallintajärjestelmä Ahjo tarjoaa tähän tulevaisuudessa hy-
vät mahdollisuudet.  
 
Khs toteaa, että koko kaupungin kattavan erillisen sosiaalisen median 
strategian luominen ei ole tarkoituksenmukaista, sillä sosiaalinen media 
on ensisijaisesti väline, jota voidaan käyttää hyvinkin erilaisten vuoro-
vaikutus-, asiointi- ja viestintäpalvelujen parantamiseen. Lisäksi hallin-
tokuntien omat sosiaalisen median käytännöt riippuvat suuresti niiden 
tarpeista. Tiukka välinekohtainen strategia saattaisi myös rajoittaa kes-
kustelua ja jopa heikentää uusien vuorovaikutusinnovaatioiden käyt-
töön ottoa.  
 
Kaupunginhallituksen antamia viestinnän ohjeita voidaankin soveltaa 
erilaisiin sosiaalisen median käytäntöihin. Lisäksi mm. strategiaohjel-
man mukaisen kansanvaltahankkeen sekä muiden osallistumis- ja vuo-
rovaikutushankkeiden valmistelussa sosiaalinen media on tärkeä ja 
hyödyllinen väline.  Talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosas-
to on antanut kaupungin sisäisen ohjeen sosiaalisen median käytöstä 
erityisesti tietosuojan osalta (16.12.2009). Olemassa olevia kaupungin 
viestinnän ohjeita sekä muuta ohjeistusta voidaan tarvittaessa täyden-
tää myös muilla sosiaalista mediaa käsittelevillä sovellusohjeilla.  
 
Sosiaalinen media avaa kaupungin palveluille ja kaupunkilaisten osalli-
suuden kehittämiselle uusia mahdollisuuksia, ja kaupungin hallintokun-
tien kannattaa hyödyntää sitä erilaisilla viranomaistoiminnan luontee-
seen soveltuvilla tavoilla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Eero Waronen, puh. 310 36073) 
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6 
VT TEA VIKSTEDTIN JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE OMAN VUOKRA-
ASUNTOKANNAN YLLÄPITOON ERIKOISTUVAN PERUSKORJAUSYHTIÖN  
PERUSTAMISESTA 
 
Kvsto 6.10.2010, asia 12 
Khs 2010-1847 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläiset tarvitsevat reilun työn asuntoja. Asuntojen rakentami-
sessa ja peruskorjauksessa rehottavat monenlaiset väärinkäytökset, 
jotka koskevat myös kaupungin omaa asuntokantaa. Vasemmiston 
aloitteisiin palaamisesta kaupungin omaan asuntorakentamiseen vasta-
taan yleensä, että se tulee liian kalliiksi. Tällainen vastaus merkitsee si-
tä, että vastaaja hyväksyy harmaan talouden kaupungin toiminnan väli-
neeksi. 
 
Työehtojen polkeminen ja verojen kiertäminen tuovat kyllä halvempia 
tarjouksia kuin mihin lakia noudattavat yrittäjät pystyvät, mutta silmien 
sulkeminen näiltä tosiasioilta tekee myös kaupungin päättäjistä ja pää-
tösten toteuttajista lainrikkojia. 
 
Kaupungin oman asuntorakentamisen alasajajat tavoittelivat pienempiä 
rakennuskustannuksia. Tämän politiikan puolesta puhuneet sanovat 
nyt, että kilpailutus ei ole tuonut Helsingin seudulle riittävästi asunto-
tuottajia tai yksityisiä rakennusliikkeitä. Kaupungin on korkea aika pe-
rustaa oma asuntorakentamisen yksikkö, joka rakentaa kestävää laa-
tua laillisilla työehdoilla. 
 
Kaupungin vuokra-asunnot tarvitsevat jatkuvaa peruskorjausta. Paras 
keino kaupungin asuntokannan laadun parantamiseen ja vuokrien koh-
tuullisuuteen on oma peruskorjausyhtiö. Se pystyisi pitämään pysyviä 
työntekijöitä ja kouluttamaan heitä terveellisen ja energiatehokkaan 
asuntokannan ylläpitämiseen parhailla mahdollisilla peruskorjausmene-
telmillä. 
 
Pääosa oman peruskorjausyhtiön työstä saataisiin teetettyä vakinaisilla 
työntekijöillä. Myös tilapäisiin tehtäviin yhtiö voisi palkata työntekijöitä 
pääosin suoraan. Jos jotkut harvinaisemmat työvaiheet kilpailutettaisiin 
ulkopuolisilla yrityksillä, ne eivät saisi siirtää sopimuksia eteenpäin. 
Näin päästäisiin eroon nykyisestä ketjutuksesta, jonka laillisuutta kau-
punki ei pysty nyt valvomaan mitenkään. 
 
Näillä perusteilla ehdotamme, että Helsinki perustaa oman vuokra-
asuntokantansa ylläpitoon erikoistuvan peruskorjausyhtiön, joka kehit-
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tää kestäviä ja hinnaltaan edullisia asuntojen ylläpitomalleja yhdessä 
vuokratalojen asukkaiden ja rakentamisen tutkimuksen kanssa.” 
 
Aloitteesta on saatu 28.3.2011 teknisen palvelun lautakunnan ja 
31.3.2011 asuntotuotantotoimikunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 12 
ja 13. 
 
Khs toteaa, että Helsingin kaupunki ja sen alueelliset vuokrataloyhtiöt 
investoivat rakentamiseen noin 500–600 milj. euroa vuodessa: vuokra-
asuntoihin 230 milj. euroa, erikoistiloihin noin 20 milj. euroa, kaupungin 
toimitiloihin 180 milj. euroa sekä katuihin ja puistoihin 130 milj. euroa. 
Kaupungin rakentamiseen liittyviä toimijoita ovat kiinteistöviraston tila-
keskus, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, HKR-Rakennuttaja, 
Stara, asuntotuotantotoimisto ja tulevaisuudessa Helsingin kaupungin 
asunnot Oy. 
 
Helsingin kaupunki on päättänyt yhdistää kaupungin 21 alueellista yh-
tiötä vuoden 2012 alusta Helsingin kaupungin asunnot Oy:ksi. Kiinteis-
töyhtiöllä on omistuksessa 43000 asuntoa ja sen asunnoissa asuu 
90 000 asukasta. Lisäksi kaupunki omistaa noin 13500 muuta asuntoa, 
jotka ovat pääosin työsuhdeasuntoja ja asuntoja erityisryhmille. 
 
Kuten aloitteessa todetaan, rakennusalan keskeisiä kehitettäviä asioita 
ovat talousrikollisuuden torjunta, rakentamisen laatu ja kustannusten ja 
sitä kautta vuokrien hallinta sekä energiatehokkuuden parantaminen. 
 
Kaupungin rakentamisen kanssa toimivien organisaatioiden kesken on 
yhteistä kehittämistoimintaa. Parhaimmaksi tavaksi torjua harmaata ta-
loutta sekä kehittää rakentamisen laatua on osoittautunut kilpailuttami-
sen ja valvonnan kehittäminen kaupungin eri toimijoiden kesken. Lisäk-
si hankkeita tulee jatkossa säännöllisesti arvioida sekä kerätä tietoa ra-
kennusprosessista ja tuotteen lopputuloksesta. Isona investoijana kau-
pungilla on mahdollisuus kehittää eri toimijoille yhteisiä, tehokkaita me-
nettelytapoja. 
 
Helsingin kaupungin alueellisten, omakustannusperusteisesti toimivien 
vuokrataloyhtiöiden kiinteistökannan vuotuinen kuluma on 120 – 130 
milj. euroa. Asuntotuotantotoimisto toimii alueellisissa vuokrataloyhti-
öissä rakennuttajana ja toteuttaa suurimpia peruskorjauksia yhteensä 
noin 70 milj. euron edestä. Yhtiöt itse korjaavat noin 45 milj. euron 
edestä. 
 
Asuntotuotantotoimiston kokemus urakkatarjouksista viime aikoina on 
ollut, että korjausrakentamisessa saadaan tarjouksia viidestä kuuteen 
kappaletta. Uudisrakennuspuolella urakkatarjouksia saadaan ainoas-
taan yhdestä kahteen kappaletta. Peruskorjauspuolella toimivat yrityk-
set eivät yleensä toimi uudisrakentamispuolella. Urakoitsijat optimoivat 
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noususuhdanteessa tuotantoresurssiensa käyttöä. Parhaimman tuoton 
urakoitsijat saavat rakentaessaan niille luovutetuille tonteille kovan ra-
han tuotantoa. Säädelty Arava-vuokratalotuotanto ei pysty noususuh-
danteessa kilpailemaan rakennuttajien ja urakoitsijoiden tuotanto-
resursseista nykyisillä pelisäännöillä. 
 
Helsingin kaupungilla on oma toimitilojen korjaamiseen ja kunnossapi-
toon erikoistunut yksikkö, Staran talonrakennusosasto. Kokemus 
omasta yksiköstä osoittaa, että kaupungin oman tuotantoyksikön kus-
tannusrakenne on raskaampi verrattuna yksityisiin korjausurakoitsijoi-
hin johtuen lomista, eläkkeistä, työsuhteiden pysyvyydestä ym. tekijöis-
tä. Oman peruskorjausyksikön käyttö toimitilojen korjaamisessa tai ka-
turakentamisessa on taloudellisesti perusteltua silloin, kun 1) hankkei-
siin liittyy suuria riskejä, jotka urakoitsijat hinnoittelevat tarjouksissaan, 
2) hanke joudutaan toteuttamaan nopeasti esimerkiksi tulipalojen ja ve-
sivahinkojen aiheuttamia vaurioita korjattaessa sekä silloin kun 3) kil-
pailuttamisen kustannukset ovat suuremmat kuin siitä saatava hyöty 
esimerkiksi pienissä hankkeissa. 
 
Asuntojen peruskorjaamiseen erikoistuneen oman yhtiön perustamista 
ei pidetä tarpeellisena, koska siihen liittyy suuria taloudellisia riskejä ja 
koska peruskorjauksen markkinat ovat tälläkin hetkellä toimivat. Siksi 
on perusteltua, että harmaan talouden torjuntaa ja rakentamisen laatua 
kehitetään kaupungin eri toimijoiden kesken ja tuotetaan seurantatietoa 
päättäjille. Keskeisinä vastuutahoina ovat kiinteistöviraston tilakeskus, 
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, HKR-Rakennuttaja, Stara, 
Helsingin kaupungin asunnot Oy ja asuntotuotantotoimisto. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Hannu Kurki, puh. 310 36285) 
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7 
VT ARJA KARHUVAARAN ALOITE SENIORIPALVELUOPPAAN  
TEKEMISESTÄ 
 
Kvsto 20.10.2010, asia 13 
Khs 2010-1937 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ikääntyvien helsinkiläisten määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi. 
Kaupunki tarjoaa asukkailleen palveluja ja apua monen eri toimijatahon 
voimin. Palveluneuvonta ja palveluista tiedottaminen on hajanaista eri 
virastojen nettisivuilla, painetuissa esitteissä ja monisteissa. 
 
Neuvontapuhelinnumeroita on useita ja numeroita on vaikea löytää. 
Nettiyhteyttä tai taitoa etsiä tietoa internetistä ei vanhoilla ihmisillä vält-
tämättä ole. 
 
Sosiaali-infoonkin on hankala monen mielestä päästä. Yli 65-vuotiaille 
tarjolla oleva, kirjallinen, kaikki senioripalvelut ja neuvontanumerot si-
sältävä palveluopas helpottaisi palvelutietoisuutta. 
 
Palveluopas tulisi olla helposti saatavilla terveyskeskuksissa, aptee-
keissa, kirjastoissa sekä palvelukeskuksissa. Se voitaisiin myös jakaa 
yli 75 v. kotiin palvelutarveselvitystä tehtäessä. 
 
Ehdotankin, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin senioripalve-
luoppaan tekemiseksi niin, että sen avulla sekä neuvontanumerot että 
palvelut tulevat nykyistä avoimemmin ikäihmisten tietoon. 
 
Aloitteesta on saatu 21.3.2011 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 
29.3.2011 sosiaalilautakunnan, 30.3.2011 terveyslautakunnan ja  
31.3.2011 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat liittei-
nä 14–17. 
 
Khs toteaa, että on tärkeää huolehtia ikääntyvien helsinkiläisten ja hei-
dän läheistensä mahdollisuuksista eri tavoin saada tietoa vanhemmalle 
väestölle suunnatuista palveluista ja neuvontatahoista. 
 
Painetussa muodossa on tarjolla runsaasti materiaalia. Sosiaalivirasto 
ja terveyskeskus julkaisevat vuosittain 10 000 kpl:n painoksena Palve-
luopas senioreille (Serviceguide för seniorer) -oppaan, johon on koottu 
sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi tietoja joukkoliikennepalveluista, 
kirjasto- ja liikuntapalveluista, opiskelumahdollisuuksista ja seurakunti-
en palveluista. Opasta saa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteiden 
lisäksi sosiaaliviraston S-infosta sekä kaupungin neuvontapisteistä.  
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Lisäksi saatavilla on varsin kattavat Ikäihmisten alueelliset palveluop-
paat, joissa esitellään eteläisen, läntisen, pohjoisen ja itäisen Helsingin 
vanhuspalvelut ja joihin on koottu erilaisia neuvontanumeroita. Opas 
annetaan kaikille 75 vuotta täyttäville, joiden luo tehdään hyvinvointia 
tukeva kotikäynti. Se voidaan myös postittaa kotiin. 
 
Helsingin kotihoidon palveluista on oma opas suomen, ruotsin, englan-
nin ja venäjän kielillä. Veteraanipalveluista kertova palvelumuistio lähe-
tetään kaikille sotiemme veteraaneille kotiin. 
 
Kaikki oppaat ovat saatavissa myös sosiaaliviraston ja terveyskeskuk-
sen internet-sivuilla ja niitä voi tilata puhelimitse. Myös kulttuurikeskuk-
sen kausiesitteet on mahdollista tilata maksutta kotiin. 
 
Painettujen palveluoppaiden ongelmana on niiden nopea vanhenemi-
nen. Sähköisten palvelujen ja materiaalien kehittäminen on tarpeellista 
ajantasaisen tiedonsaannin varmistamiseksi ja koska ikäihmisten 
omaiset ja läheiset usein etsivät heidän puolestaan tietoa internetiä 
hyödyntäen. Kaupunginkirjasto järjestää senioriväestölle suunnattuja 
opastuksia tietokoneen käyttöön ja sähköisiin palveluihin. Myös sosiaa-
liviraston palvelukeskuksissa ja omaishoidon toimintakeskuksissa on 
tarjolla henkilökohtaista tietokoneen käytön opastusta. 
 
Khs toteaa, että tiedottamista ikäihmisten palveluista ja niistä kertovista 
oppaista sekä erilaisista neuvontapalveluista puhelinyhteyksineen tulee 
eri tavoin tehostaa hallintokuntien yhteistyöllä. Tietoa voidaan jakaa 
mm. Helsingin kaupungin asukaslehden Helsinki-infon kautta. Painettu-
ja oppaita on sinänsä jo riittävästi saatavilla, mutta niiden sisällölliseen 
kehittämiseen ja saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Ikäihmiset ei-
vät ole yhtenäinen ryhmä, jonka palvelutarpeet voisi hoitaa yhdellä kei-
nolla tai kanavalla, vaan tarvitaan erilaisia tapoja tiedottaa ja palvella 
painotuotteista sähköisiin palveluihin, henkilökohtaiseen neuvontaan ja 
kotipalveluihin. 

 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Eero Waronen, puh. 310 36073) 
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8 
VT SEPPO KANERVAN JA 8 MUUN VALTUUTETUN ALOITE INFOR- 
MAATIOKANAVIEN VALITSEMISESTA 
 
Kvsto 20.10.2010, asia 14 
Khs 2010-1933 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunginvaltuusto on valinnut tiedotusvälineikseen Helsingin Sano-
mat, Metro-lehden ja Hufvudstadsbladetin. Helsingin Sanomat tavoittaa 
joukon varakkaita helsinkiläisiä. Metro puolestaan tavoittaa liikennevä-
lineissä, pääasiassa metrolla kulkevat ja jakolaatikkojen äärellä kyykki-
vät. Hufvudstadsbladet tavoittaa varakkaat tilaajat. Mutta mihin on 
unohdettu koteihin ja työpaikoille jaettavat paikallislehdet annettaessa 
veronmaksajille kallis ilmoittelumonopoli muutamalle lehdille, jotka siis 
eivät edes tavoita tavallista ydinhelsingin eläkeläistä tai työtöntä? Täs-
sä siis syrjitään sekä paikallislehtiä että heidän potentiaalisia lukijoi-
taan. Tarjottaessa erään Helsingissä ilmestyvän paikallislehden ilmoi-
tusta tarjoushintaan 400 euroa sisältäen arvonlisäveron ilmoitti terveys-
viraston asiaa hoitava henkilöstöjohtaja, että sunnuntain Helsingin Sa-
nomissa olleen 15x16 väri-ilmoituksen (6573,12 euroa sis. alv.) lisäksi 
heidän on tasapuolisuuden nimissä ilmoitettava myös Metro-lehdessä. 
Näin on valtuusto päättänyt. Rahaa ja harkintavaraa muuhun ei ole. 
Saman vakuutti esimies – viestintäpäällikkö. Mainittu 400 euron sa-
mankokoinen 4-väri-ilmoitus olisi jaettu 75 000 talouteen – siis koteihin, 
Ydin-Helsingin alueelle, jossa Helsingin kaupungin julkistaman tilaston 
mukaan käy töissä 200 000 henkeä. Nyt valittiin Metro, jossa saman 
ilmoituksen hinnaksi ilmoitettiin 1150 euroa arvonlisäveroineen. Lukija-
kunnaksi arveltiin 300 000, mutta painosmäärää ei pyynnöstä huolimat-
ta lehtitalosta ilmaistu. 
 
Tällaisilla valtuuston valinnoilla valitut lehdet pystyvät monopolina hin-
noittelemaan tuotteensa täysillä listahinnoilla ja se ei kai ole ollut val-
tuuston tarkoitus. Ei taida kotonaan kyyköttävä helsinkiläinen sairaan-
hoitaja tietää, että työpaikkakin olisi lähistöllä tiedossa kun ’Hesaria’ ei 
tule eikä metroonkaan ole viime päivinä ollut asiaa och modersmålet är 
finska.  
 
Esitetään, että valtuusto vastaisuudessa lehtivalintoja tehdessään ot-
taisi huomioon myös kaupungin paikallislehdet ilmoittelukanavinaan ja 
velvoittaisi kaupungin eri tiedottajat käyttämään tervettä järkeä ja oike-
uttaisi ilmoittelun vastuuhenkilöt käyttämään harkintavaraa ja kilpailu-
tusta edullisimpien ilmoitteluvaihtoehtojen löytämiseksi nykyisten kallii-
den ja tuloksiltaan kyseenalaisten monopoliyhtiöiden sijaan.” 
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Khs toteaa, että kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tie-
doksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tar-
peen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. 
 
Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää 
niistä ilmoitusvälineistä, joissa julkaistaan kaupungin viralliset kuulutuk-
set ja ilmoitukset. Tällaisia ilmoituksia ja kuulutuksia ovat kuntalain 
ohella mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa, ympäristönsuojelulaissa ja  
-asetuksessa, vaalilaissa, jätelaissa ym. ilmoitettavat ja kuulutettavat 
asiat.  
 
Myös virkoja ja työsuhteisia tehtävä koskevat hakuilmoitukset kuuluvat 
kunnan virallisiin ilmoituksiin. Virkojen ja työsuhteisten tehtävien ha-
kuilmoitusten osalta vain niiden virkojen hakuilmoitukset, joihin viran-
haltijan ottaa jokin kaupungin toimielin, kuten kaupunginvaltuusto, kau-
punginhallitus, lautakunta tai johtokunta, pitää julkaista sähköisen ilmoi-
tustaulun lisäksi myös kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä 
 
Kaupunginhallitus on päättänyt 10.4.2006 (515 §), että kaupungin viral-
liset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitus-
taulun ohella suomenkielisinä enintään kahdessa merkittävässä määrin 
suomenkielistä toimituksellista aineistoa sisältävässä ilmoituslehdessä 
ja ruotsinkielisinä yhdessä merkittävässä määrin ruotsinkielistä toimi-
tuksellista aineistoa sisältävässä ilmoituslehdessä. Nämä viralliset il-
moituslehdet kaupunginhallitus valitsee tarjouskilpailun perusteella aina 
valtuustokaudeksi kerrallaan. Lisäksi viralliset kuulutukset ja ilmoitukset 
julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisinä kaupungin verkkosivuilla olevalla 
sähköisellä ilmoitustaululla. 
 
Kaupungin virallisten ilmoituslehtien tulee olla vähintään kahdesti vii-
kossa ilmestyviä lehtiä. Kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset 
julkaistaan niissä edellyttäen, että ne ilmestyvät sellaisena päivänä, jol-
loin kuulutus tai ilmoitus julkaistaan. Hallintokuntien harkinnan mukaan 
viralliset kuulutukset ja ilmoitukset voidaan tarvittaessa julkaista myös 
muissa ilmoitusvälineissä, mikäli tämä on tarkoituksenmukaista oikean 
kohderyhmän saavuttamiseksi.  
 
Vuonna 2008 järjestettiin hankintalain mukainen avoin tarjouskilpailun, 
jonka perusteella valittiin Helsingin kaupungin virallisiksi ilmoituslehdik-
si valtuustokaudelle 2009-2012 Helsingin Sanomat, Metro-lehti 
(14.9.2008 asti Uutislehti 100) ja Hufvudstadsbladet (Khs 2008-1775). 
Hyväksyttävän tarjouksen tarjouskilpailussa jättivät Helsingin Sanomat, 
Helsingin Uutiset, Uutislehti 100 ja Hufvudstadsbladet.  Hankinnan va-
lintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa vertailupe-
rusteena käytettiin tarjoushintaa (ns. kontaktihinta kaupungille myön-
nettyine alennuksineen) ja palvelun laatutekijöitä (lukijamäärä Helsingin 
alueella). Valitut lehdet tarjosivat mediahintoihinsa verrattuna 26–42 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 26  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 2.5.2011  
  
  
 

 

 

%:n alennukset, ja kotiin kannettavista lehdistä paremman tarjouksen 
jättänyt suomenkielinen ilmoituslehti tuli valituksi sen vuoksi, että sen 
lukijamäärä oli noin 100 000 henkeä suurempi kuin kilpailevan tarjouk-
sen tehneen lehden lukijamäärä. 
 
Kaupungin hankintakeskuksen mukaan virallisten lehtien laskutus oli 
vuodelta 2010 nettohinnoin yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Muun 
kuin virallisen ilmoittelun osalta ilmoitusvälineistä päättävät kaupungin 
virastot ja laitokset itse kuitenkin niin, että niiden tulee aina (Helsingin 
kaupungin viestinnän ohjeet, Khs 7.9.2009) huomioida seuraavat nä-
kökohdat: 
− päättäessään omista ilmoitusvälineistään selvittää riittävän 

luotettavasti oman asiakaskuntansa tai kohderyhmänsä 
kannalta mahdollisimman kattavan peiton ja edulliset kon-
taktihinnat käsittävä mediavalinta; 

− käyttää koko kaupungin väestölle suunnatussa ilmoittelus-
sa ensisijaisesti kaupungin virallisia ilmoituslehtiä; 

− ottaa omassa ilmoittelussaan huomioon kielilain 
(423/2003) 32 §:n määräys, jonka mukaan kaksikielisen vi-
ranomaisen ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot sekä 
muut yleisölle annettavat tiedotteet tulee antaa sekä suo-
men että ruotsin kielellä. Myös muussa viestinnässä, esi-
merkiksi kaupungin virastojen ja laitosten mainonnassa, on 
huolehdittava riittävästi sekä suomen- että ruotsinkielisen 
väestön tiedonsaantitarpeista, vaikka viranomaisella ei 
olekaan velvollisuutta kääntää kaikkea tiedotusaineistoa 
toiselle kotimaiselle kielelle sellaisenaan.  

 
Khs toteaa, että kaupungin viralliset ilmoituslehdet on valittu hankinta-
lain ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti ja että kaupungin 
viestinnän ohjeissa lisäksi kehotetaan käyttämään taloudellista ja koh-
deryhmäkohtaista harkintaa muussa kuin virallisessa kuuluttamisessa 
ja ilmoittelussa, joihin liittyvistä menettelyistä kaupunginhallitus on sää-
tänyt erikseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Eero Waronen, puh. 310 36073) 
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9 
VT YRJÖ HAKASEN JA 17 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KOKEMUSTEN  
SELVITTÄMISESTÄ PÄIVÄKOTIEN RUOKAPALVELUSTA SEKÄ KEHITTÄMIS-
TOIMENPITEISTÄ 
 
Kvsto 20.10.2010, asia 15 
Khs 2010-1939 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin päiväkotien ruokapalvelut päätettiin syksyllä 2009 
siirtää tämän vuoden alusta Palmian tehtäväksi. Tämän siirron koke-
muksia on tärkeä arvioida sekä päiväkotien että Palmian toiminnan ke-
hittämistä ajatellen. 
 
Päiväkotien keskeisenä lähtökohtana on tarjota kodinomaista laadu-
kasta lasten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Keittiöiden ulkoistami-
nen ja tähän liittyvä tilaaja–tuottajamallin soveltaminen päiväkotien toi-
mintaan on koettu monessa tapauksessa ongelmalliseksi. Keittiöistä on 
tullut ikään kuin eri työpaikka, joka ei kuulu luonnollisena osana päivä-
kotiin. Päiväkodin henkilökunta ja lapset eivät saa mennä keittiöön. Eri-
laisten tilausten ja kuponkien täyttäminen on lisääntynyt, kun pitää il-
moittaa montako ateriaa päiväkoti kulloinkin tilaa. 
 
Tilausten ennakolta tekemisen tiukat aikataulut vaikeuttavat elävän 
päiväkotitoiminnan kehittämistä. Päiväkodeista on tullut tietoja, että 
esimerkiksi vanhempainiltoihin ei saa enää leipoa lasten kanssa kuin 
yhden pullan henkilöä kohti, kun ennen tehtiin yhdessä esimerkiksi 
marjapiirakoita ym. Joulujuhliin on tarjolla vain pipari ja mehu, kun en-
nen päiväkodeissa kehiteltiin yhdessä monenlaista tarjoilua. Äitien- ja 
isienpäivien tarjoiluista on luovuttu. 
 
Esitämme, että päiväkotien ruokapalvelujen siirtämisestä Palmiaan 
saaduista kokemuksista tehdään yhteenveto ja sen pohjalta valmistel-
laan ehdotukset mahdollisista kehittämistoimista. Päiväkotien toimin-
nan monipuolisen ja kokonaisvaltaisen, lasten tarpeista lähtevän kehit-
tämisen ohella tulee selvittää myös työntekijöiden kokemuksia ja ehdo-
tuksia työn kehittämiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.2.2011 sosiaalilautakunnan ja 10.3.2011 Palmia-
liikelaitoksen johtokunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 18 ja 19. 
 
Khs toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2009 siirtää sosiaalivi-
raston päiväkotien ruokapalvelutehtävät ja niitä nykyisin hoitavan hen-
kilöstön sosiaalivirastosta Palmia-liikelaitokseen 1.8.2010 alkaen. 
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Kaupunginvaltuusto edellytti, että muutoksen seurauksia tulee huolelli-
sesti seurata kaikilla tasoilla. Ruokapalveluiden siirtoa Kustaankarta-
nosta ja lasten päiväkodeista valmistellut työryhmä sopi raportissaan 
20.4.2010 siirron vaikutusten seurannasta mm. siten, että Palmia tekee 
vuosittain ruokapalvelusopimuksen mukaiset asiakaskyselyt sekä Kus-
taankartanon vanhustenkeskuksen että lasten päiväkotien ruokapalve-
luista. Sosiaalivirasto tekee joka toinen vuosi asiakastyytyväisyys-
kyselyt lasten päiväkotilasten vanhemmille. Palmia ja sosiaalivirasto te-
kevät yhteenvedot asiakastyytyväisyydestä kaupunginhallitukselle syk-
syllä 2011 menevään selvitykseen.  
 
Päiväkotien ruokapalvelujen järjestämistä ohjaa sosiaaliviraston ja 
Palmian välinen sopimus liitteineen. Sopimuksen ja päivähoidon ruo-
kapalvelukuvauksen lähtökohtana olivat päivähoidon aiemmat ruoka-
palvelukäytännöt. Sopimukseen ja ruokapalvelukuvaukseen on kuvattu 
tarkasti ruokapalvelun sisältöön ja laatuun, tilaamiseen, tuotannon ja 
toiminnan muutoksiin sekä yhteistyöhön ja palvelun arviointiin liittyvät 
asiat. Tilaajan ja tuottajan vastuut on määritelty. 
 
Sosiaalivirasto ja päivähoidon vastuualue valvovat sopimuksen toteu-
tumista. Päiväkodinjohtaja vastaa oman yksikkönsä osalta ruokapalve-
lusopimuksen noudattamisesta sekä yhteistyöstä päiväkodin ja palve-
luntuottajan edustajien välillä. 
 
Palmia tuottaa ruokapalvelut ja sitoutuu noudattamaan sopimusta. 
 
Päiväkotien keittiöt ovat edelleen tärkeä osa päiväkotien toimintaa ja 
lasten arkea. Päiväkoti on yhteinen työpaikka sekä päivähoidon että 
Palmian henkilöstölle, vaikka työnjohdollisesti henkilöstö kuuluu kah-
teen eri organisaatioon.  
 
Ruokapalveluhenkilöstö osallistuu päiväkodin arkeen järjestämällä mm. 
yhteisesti sovittuja ruokateemoja. Sopimuksessa on erillinen liite, johon 
on kuvattu keskeisimpien päiväkodissa vietettävien juhlien, tapahtumi-
en ja teemojen mm. äitien-, isän- ja isovanhempienpäivän tarjoilut. Näi-
den tilaisuuksien sopimuksen mukaiset tarjoilut sisältyvät ateriahintaan. 
 
Päiväkodinjohtaja tilaajan edustajana valvoo myös tältä osin sopimuk-
sen noudattamista ja päiväkodin ruokapalvelubudjetissa pysymistä.  
 
Tilauskäytännöistä ja -ajoista on sovittu sosiaaliviraston ja Palmian vä-
lisen päivähoidon ruokapalvelusopimuksen palvelukuvauksessa. Päi-
vähoidossa on aiemminkin ilmoitettu keittiöön etukäteen ruokailijoiden 
määrät. Nyt tilaus tehdään palveluntuottajan tilauslomakkeella. Tilaus-
lomake toimii laskutuksen ja sitä kautta budjetin seurannan pohjana 
niin tilaajalle kuin palveluntuottajalle. Käytännössä muutos liittyy peruu-
tuksiin, joita ei enää voi tehdä tilauksen jälkeen. 
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Sosiaalivirasto kerää kevään 2011 aikana palautetta ja kehittämisehdo-
tuksia Palmian tuottamista ruoka- ja siivouspalveluista ensimmäisen 
puolen vuoden ajalta. Palautteen kerääminen toteutetaan yhteistyössä 
palveluntuottajan edustajien kanssa. 
 
Palautteen ja kehittämisehdotusten kerääminen toteutetaan päivähoito 
alueille ja -yksiköille lähetetyillä kyselylomakkeilla ja päivähoitoalueen 
päälliköiden ja yksikköesimiesten tapaamisilla.  
 
Palmian edustajat osallistuvat myös ko. tapaamisiin. 
 
Sosiaalivirasto tekee palautteista ja kehittämisehdotuksista yhteenve-
don, joka käsitellään sosiaaliviraston ja päivähoidon vastuualueen joh-
toryhmissä ja henkilöstötoimikunnissa kesäkuussa 2011. Kehittämis-
ehdotukset käsitellään yhdessä Palmian kanssa. Tarvittavat muutokset 
tehdään sopimuksiin 1.8.2011 mennessä.  
 
Syksyllä 2011 tehdään kaupunginhallitukselle selvitys Kustaankartanon 
ja lasten päivähoidon ruokapalveluiden Palmiaan siirron vaikutuksista.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Terttu Holstila, puh. 310 36357) 
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10 
VT SANNA VESIKANSAN JA 15 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KÄSITYÖ- 
PAJAN TOIMINNAN TURVAAMISESTA 
 
Kvsto 3.11.2010, asia 6 
Khs 2010-2052 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Käsityöpajan betoniset kilpikonnat ja puiset eläimet ovat elävöittäneet 
kaupungin puistoja ja kadunvarsia jo vuosia. Käsityöpajassa valmiste-
taan veistoksia, ympäristökalusteita ja -rakenteita sekä liikelahjoja. 
Raaka-aineina käytetään puuta, betonia, metallia ja kierrätysmuovia. 
Lisäksi tehdään myös entistämis- ja kunnostustöitä. Leikkimielisiä ja 
käyttötarkoituksen mukaisia tuotteita ideoidaan ja valmistetaan kunnille, 
yrityksille ja yksityishenkilöille. 
 
Käsityöpaja on tarjonnut myös mielekästä työtä kuntouttavana työtoi-
mintana, työharjoitteluna, työelämävalmennuksena ja palkkatuettuna 
työnä. Sen toiminta siirtyi 1.1.2009 sosiaalivirastolle. Nyt Käsityöpajaa 
osana työhönkuntoutusyksikköä ollaan lopettamassa. 
 
Käsityöpajan tuotteet ovat tunnettua helsinkiläistä käsityötä. Sitä ei saa 
hukata, ei etenkään kun kaupunki valmistautuu designpääkaupunki-
vuoteen 2012. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että jos Käsityöpajan toimin-
ta loppuu sosiaalivirastossa, Käsityöpajan toiminnalle etsitään uusi 
paikka ja toiminnan jatkuminen turvataan.” 
 
Aloitteesta on saatu 28.1.2011 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 
16.2.2011 sosiaalilautakunnan, 14.2.2011 talous- ja suunnittelukeskuk-
sen, 1.3.2011 henkilöstökeskuksen ja 10.3.2011 yleisten töiden lauta-
kunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 20–24. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että käsityöpaja siirtyi kau-
punginvaltuuston päätöksellä rakennusvirastosta sosiaaliviraston työ-
hönkuntoutusyksikköön 1.1.2009.  
 
Siirron jälkeen toteutettiin talous- ja suunnittelukeskuksen johdolla ul-
kopuolinen konsulttiselvitys, jossa tarkasteltiin sosiaaliviraston pitkäai-
kaistyöttömien ja osatyökykyisten työhönkuntoutukseen liittyviä työkes-
kus- ja työpajatoimintoja sekä opetusviraston nuorten työpajatoimintoja. 
Konsulttiselvityksen jälkeen sosiaalivirasto on tarkemmin tutkinut mm. 
toiminnan taloudellista kannattavuutta, tuotevalikoimaa, työtehtävien 
vaativuutta sekä henkilöstön ja työntekijäasiakkaiden määrää. Sosiaali-
virasto on katsonut tarkoituksenmukaiseksi lakkauttaa Käsityöpajan 
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alayksikön ja yhdistää toimintoja osittain työhönkuntoutusyksikköön 
1.8.2011 lukien.  
 
Sosiaalivirasto on esittänyt kahta vaihtoehtoista ratkaisua Käsityöpajan 
tilanteeseen. Sen toiminta voidaan sosiaaliviraston mukaan joko osit-
tain yhdistää työhönkuntoutusyksikköön tai sellaisenaan siirtää toiseen 
virastoon tai liikelaitokseen.  Toinen vaihtoehto olisi toiminnan osittai-
nen jatkaminen sosiaalivirastossa. Sosiaaliviraston toimintana Käsityö-
pajan toiminnoista voitaisiin jatkaa betonitöiden tekemistä Uusix-
verstaiden tiloissa. Käsityöpajan vanhojen tuotteiden huoltoa ja korja-
usta voitaisiin suurelta osin toteuttaa Pakilan työkeskuksessa, jos osa 
Käsityöpajan henkilöstöstä siirtyisi sinne.  
 
Khs toteaa, että käsityöpajan tekemät eläinhahmot elävöittävät kau-
punkia ja edesauttavat näin kaupunkiviihtyvyyttä. Käsityöpajan valmis-
tamat tuotteet ja huoltotyö ovat erikoisosaamista, mitä ei tällä hetkellä 
ole saatavissa muualta. Sosiaalivirasto vastaa sille kuuluvan käsityöpa-
jatoiminnan turvaamisen vaihtoehtojen selvittämisestä ja jatkoa koske-
vien ratkaisujen tekemisestä eikä toiminnan siirto muuhun hallintokun-
taan ole tällä hetkellä tarkoituksenmukaista.   
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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11 
VT MARI HOLOPAISEN JA 39 MUUN VALTUUTETUN ALOITE LUOTTAMUS- 
HENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISESTA KAUPUNGIN  
VERKKOSIVUILLA 
 
Kvsto 24.11.2010, asia 12 
Khs 2010-2211 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Uuden kuntalain odotetaan valmistuvan siten, että se voisi tulla voi-
maan vuonna 2017. Laissa on nähty uudistumistarpeita luottamushen-
kilöiden sidonnaisuuksien julkistamisen osalta. 
 
Päätöksenteon läpinäkyvyyttä voidaan parantaa huomattavasti nope-
ammin ja mm. Kuntaliitto onkin ehdottanut, että kunnallisissa luotta-
mustoimissa toimivat ja niihin pyrkivät henkilöt julkistaisivat omat yh-
teiskunnalliset ja taloudelliset sidoksensa. Kuntaliitto on tarjonnut kun-
nille erilaisia vaihtoehtoja, joilla kuntapäättäjien sidonnaisuudet saa-
daan julkisiksi. Ilmoitustauluna voisivat toimia kunnan omat verkkosivut. 
Tietojen kerääminen yhteen ja helposti saatavilla olevaan paikkaan olisi 
yksinkertaista toteuttaa, mutta kunnallisen demokratian ja kuntalaisten 
luottamuksen kannalta äärimmäisen tärkeää. 
 
Luottamushenkilöiden tiedot on tarkoituksenmukaista kerätä niin val-
tuutetuilta, varavaltuutetuilta kuin muiltakin tärkeissä kunnallisissa luot-
tamuselimissä toimivilta henkilöiltä kuten lautakuntien jäseniltä. Luot-
tamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen kaupungin nettisivuil-
la lisäisi merkittävästi poliittisen päätöksenteon avoimuutta. Asia on 
laajasti tiedostettu, mutta tiettävästi sidonnaisuuksia ei vielä ole järjes-
telmällisesti kerätty ja julkaistu missään kunnassa. Samansisältöiset 
aloitteet on tehty myös Espoossa ja Vantaalla. Helsingillä on mahdolli-
suus toimia aloitteellisena toimijana kunnallisen päätöksenteon avoi-
muuden edistämisessä. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki selvittää pikai-
sesti mahdollisuuden julkaista luottamushenkilöiden sidonnaisuudet 
kaupungin verkkosivuilla.” 
 
Aloitteesta on saatu 15.2.2011 hallintokeskuksen viestinnän ja 
22.3.2011 oikeuspalvelujen lausunnot, jotka ovat liitteinä 25 ja 26. 

 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että laki ehdokkaan vaali-
rahoituksesta koskee myös kunnallisvaaleja. Vaaleissa valituksi tullut 
valtuutettu ja varavaltuutettu ovat velvollisia vaalirahoitusilmoituksen ja 
tiedot on koottu julkiseen rekisteriin, jota yllä pitää valtiontalouden tar-
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kastusvirasto. Valtuutettujen vaalirahoitusilmoitukset ovat jo lisäksi Hel-
singin verkkosivuilla saatavilla.  
 
Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien määritelmä on laaja ja tulkin-
nallinen. Sidonnaisuuksiin kuuluvat mm. erilaisten yhdistysten jäsenyy-
det, luottamustehtävät ja omistussuhteet.  
 
Kuntien luottamushenkilöitä ovat valtuutettujen ja varavaltuutettujen li-
säksi kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimie-
limiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut 
henkilöt. Kaupungin verkkosivuilla esitellään luottamushenkilöiden tie-
dot niistä vastaavan viraston sivuilla. Luottamushenkilöiden sidonnai-
suudet tullaan julkistamaan kaupungin kotisivuilla siten, että kaupunki 
tarjoaa alustan, jolle luottamushenkilöt itse halutessaan lisäävät tietoja 
sidonnaisuuksistaan. 

 
Nykyisessä kuntalaissa ei ole yleisiä velvoitteita kunnan luottamushen-
kilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta, keräämisestä tai julkaisemi-
sesta. Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu 
vapaaehtoisuuteen, luottamushenkilöiden omaan aktiivisuuteen ja po-
liittisten ryhmien ratkaisuihin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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12 
VT KATI PELTOLAN JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE OHJEISTAMI- 
SESTA SÄHKÖPOSTIVIESTEIHIN VASTAAMISESSA 
 
Kvsto 24.11.2010, asia 13 
Khs 2010-2210 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sähköpostiliikenteen vilkkaus näyttää johtaneen siihen, että kaupungin 
viranhaltijat eivät läheskään aina vastaa kuntalaisten viesteihin. Onko-
han postin runsaudesta ja monien viestien pitkistä vastaanottajalistoista 
syntynyt ajatus, että sitä ei koske laki, jonka mukaan kuntalaisten kirjei-
siin on aina vastattava? 
 
Valtuutetunkin kysymys saatetaan jättää kokonaan vaille vastausta. 
Monet viranhaltijat jättävät myös vastaamatta varsinaisiin kysymyksiin 
ja turvautuvat korulauseisiin. Tämä on yleinen käytäntö myös vasti-
neissa, joita Helsingin hallinto esittää lehdissä. 
 
Epäselvien viestien lähettäjiä pitäisi pyytää tarkentamaan ehdotuksen-
sa tai kysymyksensä. Epäasiallisiin ja loukkaaviin viesteihin voisi olla 
oma vakiovastaus, jossa kerrottaisiin viestin lähettäjälle, että kaupunki 
vastaa hänelle, jos hänellä on asiallinen esitys tai kysymys. 
 
Ehdotamme, että kaupungin keskushallinto ohjeistaa työntekijöitä vas-
taamaan heille esitettyihin kysymyksiin ja ehdotuksiin tai siirtämään ne 
sellaiselle vastaajalle, jolle asia kuuluu. Viestin esittäjälle pitää myös 
kertoa siirrosta.” 
 
Aloitteesta on saatu 10.3.2011 hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lau-
sunto, joka on liitteenä 27. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että palveluperiaate kuuluu 
hyvään hallintoon. Hallintolaissa on säädetty yleinen velvollisuus vasta-
ta kuntalaisten asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin sekä 
antaa hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa. Luottamushenki-
löiden tiedonsaantioikeudesta on lisäksi säädetty kuntalaissa.  

 
Kaupungin virastoille ja liikelaitoksille annettujen ohjeiden (Helsingin 
kaupungin viestinnän ohjeet, Khs 7.9.2009) mukaan kansalaisilla on oi-
keus saada riittävän kattava vastaus kysymyksiinsä kaupungin päätök-
senteosta ja hallinnosta ilman aiheetonta viivytystä. Ohjeet koskevat 
myös sähköpostitiedusteluihin vastaamista. 

 
Lähtökohtana on, että virastot ja laitokset huolehtivat neuvontapalvelui-
den järjestämisestä ja niiden riittävyydestä itsenäisesti.  Khs toteaa, et-
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tä aloitteessa on kiinnitetty huomiota tarpeeseen yhtenäistää kuntalais-
ten viesteihin vastaamisen hyviä käytäntöjä ja parantaa vastausten kie-
liasua. 

 
Khs katsoo, että kaupungin viestinnän ohjeita on syytä täydentää erik-
seen annettavilla kaikkia virastoja ja liikelaitoksia koskevilla yleisohjeilla 
aloitteessa esitetyllä tavalla. 

 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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13 
VT SANNA VESIKANSAN JA 3 MUUN VALTUUTETUN ALOITE JÄRJESTÖ- 
AVUSTUSTEN KESKITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 19.1.2011, asia 13 
Khs 2011-141 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vantaalla kaupungin myöntämien järjestöavustusten haku on keskitet-
ty ja samalla avustusten myöntämisperiaatteet on yhdenmukaistettu. 
Avustusten myöntäminen ja käsittely on siirtynyt vuoden 2010 alusta 
alkaen kokonaan vapaa-aika- ja asukaspalvelut -toimialan tehtäväksi. 
Uudistuksella avustusten hakemista ja niiden käytön tilitystä halutaan 
yksinkertaistaa ja läpinäkyvyyttä lisätä. 
 
Helsingin tulisi myös helpottaa järjestöavustusten hakemista ja yhden-
mukaistaa eri hallintokuntien käytäntöjä. Tällä hetkellä avustuksia esi-
merkiksi koululaisten iltapäivätoimintaan myöntää monta eri virastoa, 
samoin esimerkiksi mielenterveystyöhön ja vertaistukeen. Lautakuntiin 
tulee joka vuosi myös lukuisia hakemuksia, joista puuttuu joku keskei-
nen tieto ja tämän seurauksena järjestö jää täysin ilman avustusta. 
 
Järjestöt tekevät arvokasta työtä. Helsinki voisi vapaaehtoistyön juhla-
vuonna 2011 parantaa järjestöjen saamaa neuvontaa ja yksinkertaistaa 
käytäntöjään. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki keskittää järjes-
töavustusten haun, selkeyttää hakuohjeistoa ja uudistaa järjestöavus-
tusten myöntämisperiaatteet läpinäkyviksi ja yhdenmukaisiksi.” 
 
Khs toteaa, että järjestöjen tekemä työ ja järjestöt yhteistyökumppa-
neina ovat arvokkaita kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta. Kaupun-
gin strategiaohjelmassa myös korostetaan kaupunkilaisten omaa vas-
tuuta, jonka yksi ilmentymä on vapaaehtoistyö.  
 
Uusi sähköinen avustusjärjestelmä otetaan kaupungilla käyttöön syk-
syn 2011 aikana ja se tulee edistämään järjestöavustusten koordinoin-
tia ja helpottamaan avustusten hakua. Sähköisen avustusjärjestelmän 
käyttöönoton jälkeen järjestöt voivat jättää avustushakemuksensa säh-
köisesti asiointi.hel.fi-portaalin kautta ja seurata hakemuksensa käsitte-
lyä asiointikansiossaan. Avustusten hakemisesta tullaan myös jatkossa 
tiedottamaan keskitetysti kaupungin verkkosivuilla. Avustuksia voi jät-
tää mm. kulttuurikeskuksen, liikuntaviraston, nuorisoasiainkeskuksen 
sekä terveys-, sosiaali- ja opetustoimen alaiseen toimintaan liittyen. Yh-
teensä yksitoista virastoa myöntää avustuksia järjestöille, kukin omalla 
alallaan. Hakuaikoja ja myöntämisperiaatteita ei ole kaikilta osin mah-
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dollista yhtenäistää avustettavissa toiminnoissa olevien erojen vuoksi. 
Hakuajat ja myöntämisperiaatteet on pyritty määrittämään mahdolli-
simman pitkälle huomioiden eri hakijoiden toiminta. Helsingin jakamat 
järjestöavustukset ovat suuruudeltaan 70 milj. euroa vuodessa.  

 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kj / Tapio Korhonen, puh. 310 36050) 
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14 
VT TUULI KOUSAN JA 15 MUUN VALTUUTETUN ALOITE ISON ROOBERTIN- 
KADUN VIIHTYISYYDEN PARANTAMISESTA 
 
Kvsto 2.3.2011, asia 14 
Kvsto 25.8.2010, asia 15 
Khs 2010-1548 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Iso Roobertinkatu on yksi Helsingin harvoista kävelykaduista ja sellai-
sena arvokas. Vilkkaan kadun varrella toimii monia pieniä ja aktiivisia 
yrityksiä, joiden tärkeimpiin toimintaedellytyksiin kuuluu riittävä asia-
kasvirta. Kävelykatu itsessään on kuitenkin kolkko ja jatkuvasti täynnä 
huoltoliikennettä sekä luvattomasti pysäköityjä autoja. Kadun yleisilme 
on paikoin kroonisesti siivoton. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki selvittää kuinka 
Ison Roobertinkadun viihtyisyyttä, koko kadun kattavaa siisteyttä ja 
huoltoliikenteen järjestelyjä voitaisiin parantaa yhteistyössä kadun yrit-
täjien ja asukkaiden kanssa. Emme toivo laajamittaisia katutöitä, vaan 
selvitystä muun muassa mahdollisuudesta järjestää siivous keskitetysti, 
tukea yrittäjien mahdollisuutta järjestää yhteisiä tapahtumia ja hankkia 
kadulle esimerkiksi siirreltäviä istutuksia, uusia kalusteita sekä huoltolii-
kennettä sääteleviä ajoportteja. Edellytämme, että prosessissa konsul-
toidaan sekä kiinteistöjen omistajia että kivijalkaliikkeiden yrittäjiä.” 
 
Aloitteesta on saatu 21.10.2010 yleisten töiden lautakunnan ja 
4.11.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, jotka ovat liit-
teinä 28 ja 29. 
 
Khs toteaa, että aloite on ollut kerran aikaisemmin käsiteltävänä. Kvsto 
päätti 2.3.2011 (asia 14) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 
Palautus perustui valtuutettu Tuuli Kousan valtuutettu Elina Moision 
kannattamana tekemään ehdotukseen, että kaupunginvaltuusto päät-
täisi palauttaa aloitteen kaupunginhallitukselle uudelleen valmistelta-
vaksi siten, että Ison Roobertinkadun viihtyisyyttä parannetaan yhteis-
työssä alueen yrittäjien ja kadun kiinteistöjen kanssa, mm. tarkentamal-
la kadun siivousvastuita. 
 
Khn esitys oli tuolloin seuraava: 
 
”Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Iso-Roobertinkadun 
perusparannusta on suunniteltu, mutta perusparannuksen toteutus ei 
taloudellisista syistä ole rakennusviraston lähivuosien suunnitelmissa. 
Perusparannuksen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa laitonta ajoa es-
tävät pollarit. 
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Pysäköinninvalvontaa kadulla tehostetaan, ja yhteistyötä kiinteistöjen 
kanssa voidaan lisätä nykyisestä. Kaupunki huolehtii jo nyt kadun kes-
kiosan aurauksesta kiinteistöjen sijasta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.” 
 
Aloitteesta on saatu 31.3.2011 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 30. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan uuteen lausuntoon ja toteaa, et-
tä Iso Roobertinkadun puhtaanapidosta vastaavat kadun varren kiin-
teistöt. Rakennusvirasto tukee kiinteistöjen puhtaanapitotyötä asennut-
tamalla kadulle roska-astioita, mikäli kiinteistöjen omistajat sitä pyytävät 
ja sitoutuvat astian tyhjentämiseen. Puhtaanapito- ja talvikunnossapito-
työt on mahdollista tilata rakennuttamispalvelu Staralta siten, että kaikki 
kadun kiinteistöt tilaavat samat työt (puhtaanapito ja auraus, liukkau-
dentorjunta ja lumen poiskuljetus). Rakennusvirasto tehostaa alueen 
pysäköinninvalvontaa. 
 
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin kausikasvien istu-
tusmäärää ei ole mahdollista lisätä. Kauppiaat ja asukkaat voivat halu-
tessaan kustantaa kukka-astioita ja niiden hoidon.  
 
Rakennusvirasto tekee jo nyt yhteistyötä Iso Roobertinkadun kiinteistö-
jen ja yritysten kanssa ja on valmis laajentamaan sitä. Virasto kannus-
taa yhteisten tapahtumien järjestämistä ja antaa tukea mm. talkooluon-
toisiin tapahtumiin toimittamalla välineistöä lainaksi. Kevään aikana ra-
kennusvirasto kutsuu kävelykadun kiinteistöjen ja yritysten omistajat 
keskustelemaan mahdollisuuksista löytää keinoja kävelykadun siistey-
den kohottamiseen ja viihtyisyyden parantamiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
 (Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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15 
VT TERHI MÄEN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TILAAJAVASTUU- 
LAIN VELVOITTEISTA RAKENNUTTAMISHANKINNOISSA 
 
Kvsto 22.9.2010, asia 12 
Khs 2010-1710 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Viime kevään A-talk-ohjelmassa tuotiin julki, että Helsingin kaupunki 
suosii rakennuttamishankinnoissa halvimpia tarjouksia. Se tarkoittaa 
käytännössä, että esimerkiksi viime talven lumet katoilta pudottivat ul-
komaiset harmaat/mustat ’reppufirmat’. Nyt on monien koulujen katot 
hakattu kirveillä reikiä täyteen ja vedet valuvat sisälle kun ammattitai-
dottomat työmiehet ovat lumet pudottaneet. Korjauslaskuista voi syntyä 
satojen miljoonien eurojen kustannukset kuntalaisille. Tämäkö on ko-
konaisvaltaisesti edullista hankintaa? 
 
Miten kaupungin teettämissä rakennuttamishankinnoissa toteutuu tilaa-
javastuulaki? 
 
Tilaajavastuulaissa todetaan seuraavaa: 
’Rakentamisessa selvitysvelvollisuus koskee kaikkia tilaajia, vaikka ra-
kentaminen ei kuuluisi tilaajan tavanomaiseen toimintaan. Rakentami-
nen kattaa uudisrakentamisen lisäksi muun muassa huolto-, korjaus-, 
maa- ja vesirakentamisen. Rakentamisessa sopimuskumppanin ei tar-
vitse olla työnantaja, vaan lakia sovelletaan myös yhden miehen yrityk-
siin.’ 
 
Edellä olevan johdosta esitän, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpi-
teisiin, jotta Helsingin kaupungin rakennuttamishankinnoissa täyttyvät 
tilaajavastuulain velvoitteet.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.3.2011 yleisten töiden lautakunnan ja 
21.3.2011 Staran lausunnot, jotka ovat liitteinä 31 ja 32. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että kau-
pungilla on harmaan talouden torjuntaa koskevat ohjeet, joissa määri-
tellään hankintojen menettelytavat sekä hankintailmoituksen, tarjous-
pyynnön ja hankintasopimuksen ehdot, joita noudatetaan harmaan ta-
louden torjumiseksi.  
 
Pääurakoitsijan edellytetään vaativan aliurakoitsijoiltaan tilaajavastuu-
lain mukaiset selvitykset ja todistukset mm. verojen ja lakisääteisten 
maksujen maksamisesta sekä työntekijöiden oleskeluluvasta. Raken-
nuttajalla tai urakan tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä sellaista ura-
koitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei toimita vaadittuja selvityksiä. Tilaaja-
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vastuulain edellyttämien selvitysten toimittaminen on asetettu tarjoajia 
sitovaksi ehdottomaksi vaatimukseksi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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16 
VT KIMMO HELISTÖN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KIERRÄTYS- 
PÄIVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ OSAKSI WORLD DESIGN CAPITAL  
-VUODEN TAPAHTUMIA 
 
Kvsto 6.10.2010, asia 9 
Khs 2010-1849 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Huonekalujen, kodinkoneiden ja muiden käytöstä jääneiden tavaroiden 
kierrättäminen on kierrätyskeskuksesta ja kirpputoreista huolimatta vai-
keaa. Monet taloyhtiöt joutuvat vuosittain tilaamaan asukkaiden ylijää-
mätavaroiden takia siirtolavoja, joista käyttökelpoisetkin tavarat pääty-
vät kaatopaikoille. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tutkittaisiin mahdollisuuk-
sia yhdessä HSY:n ja Kierrätyskeskuksen kanssa järjestää kierrätys-
päiviä, jolloin ihmiset voisivat tuoda kierrätettävät tavaransa etukäteen 
sovitulle katu- tai torialueille kattavasti ympäri kaupunkia. kierrätyspäi-
vät voisivat olla osa World Design Capital -vuoden tapahtumia.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.12.2010 HSY Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymän ja 4.3.2011 talous- ja suunnittelukeskuksen lau-
sunnot, jotka ovat liitteinä 33 ja 34. 
 
Khs toteaa, että tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on tarjolla useita eri 
palveluita kierrätyskelpoisten tavaroiden eteenpäin toimittamiseksi. 
Näistä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä tarjoaa 
mahdollisuuden tuoda käyttökelpoiset tavarat Kivikon ja Konalan Sortti-
asemille, joissa on ns. kierrätyskontti käyttökelpoisille tavaroille. Kontin 
tavarat toimitetaan edelleen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
Oy:lle. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksella on toimipisteidensä 
vastaanoton lisäksi maksuttomat Hyvä kiertää -autot käyttökelpoisille 
vaatteille ja pientavaralle sekä maksuton nouto huonekaluilla ja elekt-
roniikalle. HSY tarjoaa myös tuottajayhteisöjen kanssa keväisin kiertä-
vien autojen palveluita maksutta kotitalouksille. Lisäksi Helsingin kau-
pungin ylläpitämä rakennustarvikkeiden kierrätyskeskus Oulunkylässä 
vastaanottaa uusia ja käytettyjä rakennusmateriaaleja, laitteita ja konei-
ta. Seudulla toimii myös hyväntekeväisyyteen varoja kerääviä kirpputo-
reja, joihin otetaan vastaan lahjoituksena käyttökelpoista tavaraa. 
 
Khs katsoo, että nykyinen käytetyn, käyttökelpoisen tavaran hyödyntä-
misen palveluvalikoima on alueella korkeatasoinen ja kattava. 
 
Khs toteaa, että HSY tehostaa tiedotusta nykyisistä kierrätysmahdolli-
suuksista yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kans-
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sa. Jäteneuvontaa voidaan suunnitella myös osana World Design Capi-
tal -vuoden tapahtumaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Erja Saarinen, puh. 310 36102) 
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17 
VT JUHA HAKOLAN JA 23 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SUUTARILAN  
OMAKOTIALUEEN SORATEIDEN KUNNON PARANTAMISESTA 
 
Kvsto 20.10.2010, asia 16 
Khs 2010-1935 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Keskustelu ja päätöksenteko Suutarilan omakotialueen (40. kaupun-
ginosa) sorateiden päällystämisestä on jatkunut useita vuosia. Asiasta 
on tehty erilaisia päätöksiä asian saattamiseksi kuntoon, mutta yhtä 
monesti päätöksiä on lykätty eri syistä. 
 
Helsingin kaupungin rakennusviraston internet-sivuilla todetaan yksise-
litteisesti seuraavaa: ’... vanha katu korjataan, kun sen kunto ei enää 
ole riittävä toimivuuden, turvallisuuden tai viihtyisyyden kannalta’. 
 
Suutarilan omakotialueen soratiet eivät täytä edellä mainittuja toimi-
vuuden, turvallisuuden tai viihtyisyyden kriteerejä. Katujen päällystämi-
sessä on kyse suurelta osin turvallisuudesta, sillä päällystämisen jäl-
keen alueelle olisi tarvittaessa mahdollista rakentaa hidastetöyssyjä es-
tämään liian suuria ajonopeuksia ja näin parantamaan mm. lasten ja ja-
lankulkijoiden turvallisuutta. 
 
Edellä olevan johdosta esitämme kunnioittavasti, että Helsingin kau-
punki ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta Suutarilan omakotialueen sorateiden 
kunnon parantamiseen ryhdytään ja niiden turvallisuutta parannetaan 
mahdollisimman pikaisesti.” 
 
Aloitteesta on saatu 8.3.2011 yleisten töiden lautakunnan lausunto, jo-
ka on liitteenä 35. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Suu-
tarilan pientaloalueen sorapintaisia katuja on rakennettu valmiiksi lä-
hinnä laajempiin asuntotuotantohankkeisiin liittyen. Rakentamattomista 
kaduista on 2009–2010 laadittu katu- ja rakennussuunnitelmat. Alueen 
katujen rakentaminen on käynnistynyt Sateenkaarentien osalta. Kau-
pungin nykyisen taloudellisen tilanteen takia sorakatujen rakentamises-
ta joudutaan kuitenkin tinkimään, eikä alueen kaikkien katujen raken-
tuminen ole lähivuosina toteutumassa.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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18 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 25 MUUN VALTUUTETUN ALOITE JULKISTEN  
RAKENNUSTEN SÄHKÖ- JA LÄMMITYSKULUJEN TARKISTAMISESTA 
 
Kvsto 20.10.2010, asia 18 
Khs 2010-1931 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Me allekirjoittaneet pyydämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy tarkis-
tamaan sähkö- ja lämmityskuluja niin, että julkisten rakennuksien, esi-
merkiksi museoiden, eduskunta, Finlandia ja kaupungintalojen ulkova-
laistusta vähennettäisiin. 
 
Helsingin kaupungin lukuisissa virastoissa ja laitoksissa ovat tietoko-
neet ja näyttöpäätteet yötä päivää tarpeettomasti päällä. Kaikkien edel-
lä mainittujen sisätilojen liiallinen lämmitys on kallista. 
 
Muistutan, että Helsinki maksaa sähköstä ja lämmöstä noin 70 miljoo-
naa euroa vuodessa. 
 
Säästöä syntyisi jos energiankulutusta vähennettäisiin 10 prosenttia. 
 
Tällä saavutettaisiin pian miljoonien jopa kymmenien miljoonien euro-
jen säästöt.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.3.2011 yleisten töiden lautakunnan ja 
31.12.2010 kiinteistölautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 36 ja 
37. 
 
Khs  viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungilla on vuo-
desta 1980 alkaen ollut säännöllinen kiinteistökohtainen sähkön-, läm-
mön- ja vedenkulutuksen seuranta. Internet-pohjainen, kiinteistökohtai-
nen energiankulutusseuranta koko kaupunkikonsernin tasolla alkoi 
vuonna 2008.  

 
Kaupungilla on lukuisia energiatehokkuuden parantamiseen sekä kas-
vihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä sopimuksia ja ohjel-
mia, joiden avulla energian säästöä pyritään saamaan aikaan. Kau-
pungin kiinteistöjen energiansäästötyössä kiinnitetään erityistä huomio-
ta tilojen oikeaan lämpötilaan. Ulkovalaistuksessa energiaa säästetään 
mm. hämäräkytkimien ja aikaohjausten avulla sekä ottamalla käyttöön 
nykyistä energiatehokkaampia valaisimia. Tietokoneiden työasemat oh-
jataan yöksi virransäästötilaan.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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19 
VT PIA PAKARISEN JA 4 MUUN VALTUUTETUN ALOITE POLKUPYÖRIEN  
PAIKOITUSTILASTA MUNKKINIEMEN PUISTOTIELLÄ 
 
Kvsto 10.11.2010, asia 17 
Khs 2010-2104 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Laajalahden aukiolla Munkkiniemen Puistotien varrella olevalla raitio-
vaunupysäkillä vallitsee arkipäivisin paikoitettujen polkupyörien seka-
melska. Polkupyöräilijät jättävät menopelinsä pysäkin viereen parkkiin 
siirtyäkseen raitiovaunuun ja matkustaakseen keskustan suuntaan. 
Polkupyöriä sidotaan erilaisin lukkorakennelmin pysäkin aitaan tai alu-
een puihin päivän ajaksi. 
 
Pyöräilyn suosio on myönteistä, ja moni muukin saattaisi käyttää paik-
kaa polkupyöränsä liityntäpysäköintiin, jos pyörä olisi mahdollista jättää 
turvallisesti ja siistimmin pysäkin lähelle. 
 
Tilanteen korjaamiseksi ehdotan, että Laajalahden aukion pysäkille tuo-
taisiin kunnollinen pyöräteline noin 25 polkupyörälle. Se mahtuisi hyvin 
pysäkin aidan ja viereisen pyörätien väliin esimerkiksi ns. viistomallise-
na.” 
 
Aloitteesta on saatu 7.2.2011 liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan 
ja 2.2.2011 yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 
38 ja 39. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että yleisten töiden lauta-
kunta on 20.4.2010 hyväksynyt Munkkiniemen puistotien perusparan-
nuksen katusuunnitelman. Suunnitelman mukaan Laajalahden aukiolle 
rakennetaan kaksi pyörätelinettä raitiovaunupysäkkien tuntumaan. Te-
lineet toteutetaan aikaisintaan vuonna 2012. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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20 
VT OLLI VALTOSEN JA 19 MUUN VALTUUTETUN ALOITE ESTEETTÖMÄN  
LIIKKUMISEN VARMISTAMISESTA LUMIOLOSUHTEISSA 
 
Kvsto 8.12.2010, asia 20 
Khs 2010-2296 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuosi 2010 on ollut kaupungin talvikunnossapidon kannalta haastava. 
Joulukuun lumitilanteen perusteella näyttää siltä, että haastavat olosuh-
teet jatkuvat. 
 
Runsasluminen talvi vaikeuttaa kaikkien liikkumista. Helsingin ahtaat 
kadut pysäköityine autoineen tekevät aurauksen hankalaksi. Jos Hel-
sinki kykeneekin pitämään varsinaiset ajoradat auki autoja varten, ja-
lankulkijoiden tilanne jäisillä ja lumisilla katukäytävillä on tukala. Erityi-
sen hankalaa liikkuminen on vanhuksille, pienten lasten perheille ja lii-
kuntarajoitteisille. 
 
Monelle vanhukselle ulkona kulkeminen on talvella niin hankalaa ja pe-
lottavaa, että he pysyvät sisätiloissa. Tämä lisää vanhusten yksinäi-
syyttä ja eristäytyneisyyttä. Liukastuminen merkitsee vanhalle ihmiselle 
todellista tapaturmariskiä. Tapaturmien aiheuttaman kärsimyksen lisäk-
si sairaaloiden, kuntoutuksen ja kotipalvelun ruuhkat lisääntyvät. 
 
Todennäköisesti runsaslumisia talvia esiintyy myös tulevaisuudessa. 
Rakennusvirasto on valtuustoaloitteen pohjalta käynnistänyt kadunpi-
don kehittämis- ja koordinointityöryhmän, joka valmistelee Helsingin 
talvihoidon kokonaisvaltaista kehittämisselvitystä. Sen päämääränä on 
saada uudet toimintaa tehostavat menettelytavat mahdollisimman no-
peasti käyttöön, jotta kaupunki olisi paremmin varautunut vastaaviin 
ankariin talviin hyvissä ajoin. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että talvihoidon kehittämis-
selvityksessä pitää ottaa huomioon lapsiperheiden, vanhusten ja liikun-
tarajoitteisten tarpeet Helsinki kaikille -projektin tavoitteiden mukaises-
ti.” 
 
Aloitteesta on saatu 10.3.2011 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 40. 
 
Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että kau-
punginjohtajan asettaman kadunpidon kehittämistyöryhmän raportissa 
28.2.2011 on kiinnitetty huomiota mm. katujen talvihoidon laatuvaati-
muksiin ja liukkaudentorjuntaan. Raportti sisältää useita ehdotuksia, 
joiden toteuttaminen edesauttaa myös esteettömän liikkumisen mah-
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dollisuuksia. Kj on 30.3.2011 päättänyt lähettää raportin tiedoksi ja toi-
menpiteitä varten mm. rakennusvirastolle.  
 
Talvihoidon laatutasovaatimuksia tarkistetaan, ja kadunpidon palvelu-
tuottajilta edellytetään vaatimusten mukaista laatua. Rakennusvirasto 
määrittää riittävän liukkaudentorjuntatason eri alueilla ja eri keleillä ja 
kehittää liukkaudenvaroituspalvelua. Lisäksi selvitetään, voidaanko eri-
laisten suolojen ja muun materiaalin käytöllä parantaa pyöräteiden ja 
jalkakäytävien liukkaudentorjuntaa. Myös lumen aurausta ja poiskulje-
tusta tehostetaan. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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21 
VT SANNA VESIKANSAN JA 1 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VUORO- 
PYSÄKÖINTIKOKEILUSTA 
 
Kvsto 19.1.2011, asia 14 
Khs 2011-142 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaksi lumitalvea on osoittanut, että Helsingin katujen talvikunnossapi-
toon tarvitaan uusia ratkaisuja: ei ainoastaan ahtaille raitiovaunukaduil-
le mutta myös laajemmin koko kaupunkiin. Ehdotan, että viimeistään 
ensi talvena Helsinki kokeilee vuoropysäköintiä tietyillä kaduilla sekä 
kantakaupungissa että esikaupunkialueilla. 
 
Vuoropysäköinnissä kielletään ajoneuvon pysäköinti tien toisella puolel-
la esimerkiksi kuukauden parittomina päivinä ja toisella kuukauden pa-
rillisina päivinä. Toki vuorottelu voi perustua pidempäänkin ajanjak-
soon, jos tieliikenneasetus sen sallii. 
 
Tavoitteena on, että kyseisten teiden varrella olevat jalkakäytävät voi-
daan puhdistaa lumesta tehokkaammin. Lisäksi jalankulkijat voivat 
käyttää jalkakäytäviä sen sijaan, että hakeutuisivat kävelemään keskel-
le ajorataa, joka yleensä on lumetonta. Tieosuuksilla, joissa ei ole jal-
kakäytäviä, jalankulkijoiden turvallisuus paranee merkittävästi, koska 
vuoropysäköinti mahdollistaa paremmin lumen aurauksen ajoradan si-
vuun ja lisää ajoneuvoliikenteen ja jalankulkijoiden käytettävissä olevaa 
ajorataleveyttä. 
 
Vuoropysäköinnin myötä aurauskaluston työ helpottuu ja nopeutuu, 
kun teiden varsille pysäköityjä ajoneuvoja ei tarvitse kaarrellen väistel-
lä. Auraustulos parantuu ja poiskuljetettavan lumen keruu helpottuu. 
Vuoropysäköinti voi säästää siten myös kaupungin auraus- ja lumen-
poistokuluja. 
 
Kokeilulla selvitettäisiin vuoropysäköinnin hyödyt jalankulkijoille, autoili-
joille ja tien kunnossapidossa vastaaville, mikä saattaisi mahdollistaa 
vuoropysäköinnin laajemman käytön tulevina talvikausina. Lisäksi selvi-
tettäisiin vuoropysäköinnin kustannussäästövaikutus. 
 
Lisäksi tavoitteena on edistää sitä, että kyseisiä teitä ei käytettäisi ke-
säautojen pitkäaikaispysäköintiin. 
 
Kokeilun kustannukset muodostuvat vain teiden varsille asetettavista 
liikennemerkeistä ja niiden asennuskustannuksista.” 
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Aloitteesta on saatu 16.3.2011 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
10.3.2011 yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 41 
ja 42. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginjohtajan 
asettaman kadunpidon kehittämis- ja koordinoimistyöryhmän raportissa 
28.2.2011 on eräänä kadunvarsipysäköintiä koskevana ehdotuksena 
talviaikaisten pysäköintirajoitusten, kuten vuoropysäköinnin, käyttämi-
nen. Vuoropysäköintiä tullaan kokeilemaan ja päätökset sen ja muiden 
mahdollisten talviaikaisten pysäköintimallien käytöstä tehdään 2011 
loppuun mennessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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22 
VT MAIJA ANTTILAN JA 18 MUUN VALTUUTETUN ALOITE LUMEEN  
VARAUTUMISESTA 
 
Kvsto 19.1.2011, asia 15 
Khs 2011-137 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin jalkakäytävien ja ajoväylien hoito on tänä talvena ollut liian 
heikkoa. Etenkin runsaslumiseen talveen varautuminen oli erityisen 
heikkoa. Kaikki ne päätökset, jotka koskivat kadunvarsipysäköintiä tai 
ajoneuvojen poissiirtoa tai lumien aurausta olisi pitänyt tehdä enna-
koivasti jo etukäteen. Jotta tilanne ei jatkuisi samanlaisena ensi talve-
na, kaupunginhallituksen tulisi laatia selvät ohjeet omille hallintokunnil-
leen ja käydä yhteistyöneuvottelut taloyhtiöiden ja poliisin ja palo- ja pe-
lastusviranomaisten kanssa. 
 
Jatkossa tulisi ohjeistaa mm. seuraavissa asioissa 
 
1 kadunvarsipysäköintiä on rajoitettava talviaikana kanta-

kaupungin kapeilla kaduilla, etenkin niillä kaduilla, joilla 
kulkee ratikka tai jotka muuten ovat tärkeitä julkisen liiken-
teen katuja.  
 

2 kadunvarsipysäköintiä koskeva ohjeistus ja päätökset py-
säköinnin sallimisesta pitäisi kokonaisuudessaan käydä lä-
pi ottaen huomioon talvikunnossapito, kasvava julkinen ja 
ammattiliikenne. Kaupungissa on paljon maanalaista pysä-
köintitilaa. Parkkiluolien omistajien kanssa on käytävä neu-
vottelut asukaspysäköinnin kohtuullisesta maksupolitiikas-
ta.  
 

3 puhtaanapito- ja lumenaurauskaluston riittävyys on arvioi-
tava riittäväksi. Mahdolliset kustannusnousut on otettava 
mukaan seuraaviin budjetteihin. 
 

4 katujen hiekoitus ja kiinteistöyhtiöiden vastuut on selkiytet-
tävä. Jos kiinteistöyhtiöt eivät hoida velvollisuuksiaan, kau-
pungin on puututtava asiaan ja tarpeen tullen hoidettava 
asia kuntoon ja laskutettava kiinteistöyhtiöitä. 
 

5 katujen ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta on laaditta-
va selkeät laatulupaukset, missä määritellään puhtaanapi-
don aikataulut ja eri katu- ja kaupunginosien tasapuolinen 
kohtelu.” 
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Aloitteesta on saatu 23.3.2011 yleisten töiden lautakunnan, 21.3.2011 
rakennuslautakunnan, 16.3.2011 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
8.4.2011 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 
43–46. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginjohtajan 
asettaman kadunpidon kehittämistyöryhmän raportissa 28.2.2011 on 
kiinnitetty huomiota aloitteessa mainittuihin asioihin. Työryhmän raportti 
sisältää yli 30 talvikunnossapitoon liittyvää ehdotusta. Pääosa toimista 
on mahdollista toteuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä. Kj on 
30.3.2011 päättänyt lähettää raportin tiedoksi ja toimenpiteitä varten 
mm. rakennusvirastolle. Raportissa mainittujen ehdotusten lisäksi ra-
kennusvirastoa kehotettiin tekemään selvitys kokonaisvastuuhoidon 
laajentamisesta kantakaupunkiin.  
 
Kadunvarsipysäköintiä koskevia ehdotuksia raportissa on useita, mm. 
erilaisten pysäköintirajoitusten käyttö ja siirtokehotusmenettelyn kehit-
täminen. Yhteistoimintaa yksityisten pysäköintilaitosten kanssa on ko-
keiltu kuluneena talvena ja yhteistyötä on tarkoitus tehostaa. 
 
Erilaisille alueille tehokkaimmat lumenpoistomenetelmät on tarkoitus 
selvittää sekä kehittää lumen vastaanottopaikkatoimintaa. Katujen tal-
vihoidolle laaditaan laatutasovaatimukset ja laadun seurantaa paranne-
taan. Kadunhoitovelvoitteiden hoitoa pyritään parantamaan mm. laati-
malla kadunpitojärjestys, jossa annetaan lakia täydentäviä määräyksiä 
mm. lumen varastoinnista, katto- ja pihalumien poistosta jne.  
 
Esikaupunkialueilla kaupunki on ottanut kiinteistöille kuuluvat kadunhoi-
totehtävät hoitaakseen. Kantakaupungissa Etu-Töölöä lukuun ottamat-
ta ko. velvoitteet kuuluvat kiinteistöille. Työryhmä on ehdottanut, että 
tontinomistajille/-haltijoille kuuluva lumen poiskuljetus ja katujen pesu 
otettaisiin kaupungin tehtäväksi perimällä vastaavat kustannukset ton-
tinomistajalta/-haltijalta. Lisäksi rakennusvalvontaviraston resursseja 
valvoa tontinomistajien vastuulla olevien velvoitteiden hoitoa ehdote-
taan lisättäväksi. 
 
Rakennusvirasto laatii varautumissuunnitelman, jonka avulla erityisti-
lanteisiin, kuten runsaslumisiin talviin, voidaan entistä paremmin varau-
tua.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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23 
VT TARJA TENKULAN JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TERVEYS- 
ASEMIEN KESKITETYSTÄ AJANVARAUKSESTA 

 
Kvsto 24.11.2010, asia 11 
Kvsto 21.4.2010, asia 20 
Khs 2010-828 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin terveysasemat ovat eri puolilla kaupunkia kuormittuneet eri 
tavalla. Tätä ongelmaa halutaan parantaa 1.4.10 alkaneella vapaalla 
hakeutumisella haluamalleen terveysasemalle. 
 
Nyt esitetyssä mallissa asiakas valitsee, millä asemalla hän haluaa jat-
kossa käydä. Tämä ei kuitenkaan poista akuuttiaikojen ruuhkautumista 
epätasaisesti terveysasemien välillä. Keskitetyn ajanvarauksen kautta 
asiakas saisi akuuttiaikoja nopeasti ja varausjärjestelmässä näkyisi 
kaikki vapaana olevat ajat koko kaupungin osalta. Tämä vähentäisi 
päivystysten jonoja. 
 
Me allekirjoittaneet pyydämme kaupunkia selvittämään terveyskeskus-
ten keskitetyn ajanvarauksen toteuttamista.” 
 
Khs toteaa, että aloite on ollut aikaisemmin Kvston käsiteltävänä.  
 
Kvsto päätti 24.11.2010 (asia 11) palauttaa asian Khlle uudelleen val-
misteltavaksi siten, että terveyslautakunta selvittää ajanvarauksen pa-
rantamisen joko keskittämällä tai kokopäiväisellä ajanvarauksella tai 
muilla keinoilla. Asian palauttaminen perustui valtuutettu Maija Anttilan 
varapuheenjohtaja Rakel Hiltusen kannattamaan palautusehdotukseen. 
 
Khn esitys oli tuolloin seuraava:   

 
Khs on pyytänyt asiasta lausunnon terveyslautakunnalta 
(17.8.2010) ja  talous- ja suunnittelukeskukselta 
(10.9.2010). Lausunnot  ovat liitteinä 47 ja 48. 
 
Khs viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
aloitteessa mainittu, 1.4.2010 voimaan tullut vapaa hakeu-
tuminen koskee virka-ajan ulkopuolisia päivystyspalveluja 
Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla, jolloin 
asukkailla on mahdollisuus hakeutua kiireellistä tutkimusta 
ja hoitoa varten päivystyspisteisiin kuntarajoista riippumat-
ta.  
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Vapaaseen hakeutumiseen terveysasemien välillä siirry-
tään eduskunnassa käsiteltävänä olevan terveydenhuolto-
lain ja Khn linjausten mukaisesti. Kuntarajat ylittävä valin-
nanvapaus otetaan huomioon lainsäädännön mukaisesti. 
Kaikilla Helsingin terveysasemilla siirrytään työparimalliin 
vuoden 2010 loppuun mennessä terveyslautakunnan 
15.6.2010 tekemän päätöksen mukaisesti. Hoidon tarpeen 
arvio ja hoidon koordinointi tapahtuu ensisijaisesti omahoi-
tajan kautta kattaen sekä kiireelliset että kiireettömät ajan-
varaukset.  
 
Terveyslautakunnan lausunnossa on kuvattu keskitettyä 
ajanvarausta kokeilleiden alueiden kokemuksia mm. poti-
laiden lisääntyneestä matkustamistarpeesta ja epätarkoi-
tuksenmukaisesta palvelujen käytöstä.      
  
Terveysasemien toiminnan kehittämisessä on tarkoituk-
senmukaisempaa edetä terveyskeskuksen talousarvion 
puitteissa ja sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva terve-
yskeskus -suositusten sekä terveyslautakunnan kehittä-
mislinjausten mukaisesti.   
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

 
Khs on pyytänyt lausunnot terveyslautakunnalta (8.2.2011) ja talous- ja 
suunnittelukeskukselta (10.2.2011). Lausunnot ovat liitteinä 49 ja 50. 
 
Khs toteaa, että terveysasemien päivystystoiminnan käytäntöjä on ke-
hitetty viime vuosina aktiivisesti. Tavoitteena on, että kaikki terveys-
asematasoisesti hoidettavissa olevat päivystyspotilaat pystyttäisiin hoi-
tamaan suoraan omalla terveysasemalla eikä heitä tarvitsisi ohjata 
esimerkiksi keskitettyyn päivystykseen.  
 
Kaikki terveysasemat ovat siirtyneet työparimalliin vuoden 2011 alkuun 
mennessä. Omahoitajan kautta tapahtuva hoidon tarpeen ja hoidon kii-
reellisyyden arviointi parantaa potilaan ohjautumista suoraan oikeaan 
hoitoon. Osa potilaista voidaan hoitaa jo puhelinkontaktin yhteydessä. 
Vastaanottoa tarvitsevat ohjataan omalääkärille/-hoitajalle tai jos se ei 
ole mahdollista, terveysaseman muulle lääkärille, hoitajalle tai erityis-
työntekijälle. Omahoitajan kautta tapahtuvan hoidon tarpeen ja kiireelli-
syyden arvioinnin etuna verrattuna keskitettyyn ajanvaraukseen on, et-
tä potilaalle voidaan tarjota akuuttitilanteissa hoito ensisijaisesti aina 
hänen omalääkärilleen/-hoitajalleen tai muulle ammattihenkilölle hänen 
omalla terveysasemallaan. 
 
Yhteydensaantia terveysasemalle on parannettu työparimalliin liittyvillä 
omahoitajien puhelintunneilla (klo 8–9 ja 12–13). Muina aikoina tai 
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omahoitajan ollessa varattuna, puhelu ohjautuu terveysaseman toimis-
toon. Ajanvarausmahdollisuus on näin käytössä koko terveysaseman 
aukiolon ajan.  
 
Terveysasemien ajanvarausjärjestelmiä ja yhteydensaannin parantu-
mista on kehitetty lisäksi puhelinteknisillä ratkaisuilla, kuten takaisin-
soittojärjestelmällä. Tässä järjestelmässä potilaan tarvitsee soittaa ter-
veysasemalle vain kerran.  Mikäli hän ei saa välitöntä yhteyttä, jää hä-
nen puhelinnumeronsa järjestelmässä muistiin ja hänelle soitetaan ta-
kaisinpäin mahdollisimman pian.  Uusia puhelinjärjestelmiä on koekäy-
tössä usealla terveysasemalla ja pilotoinnin jälkeen järjestelmä on tar-
koitus levittää kaikille terveysasemille.  
 
Hyviä kokemuksia ajanvarauksen sujuvuudesta ja hoitoon pääsyn pa-
rantumisesta on saatu parhaillaan kokeilussa olevissa listautumismallin 
ja hyvä vastaanotto -mallin pilotoinneissa. Myös näitä toimintamalleja 
on tarkoitus laajentaa pilotointien jälkeen. Terveydenhuoltolain (voi-
maan 1.5.2011) myötä väestölle tulee oikeus vapaasti valita se kau-
pungin terveysasema, jolta hoitoa haluaa.  
 
Terveysasemilla on jo tehty ja tämän vuoden kuluessa tullaan teke-
mään vielä lisää uudistuksia, jotka parantavat olennaisesti hoitoon 
pääsyä. Toimenpiteet lisäävät palvelutarjonnan tasa-arvoa terveys-
asemien ja kaupungin eri alueiden välillä. Näiden jo päätettyjen muu-
tosten täytäntöönpano on kesken eikä niiden vaikutuksista ole vielä 
varmuutta mm. akuuttiaikojen ruuhkautumisen vähentymiseen. On tär-
keää viedä ensin loppuun jo päätetyt toiminnan uudistukset sekä nähdä 
niiden vaikutukset ja vasta tämän jälkeen arvioida lisäuudistusten, ku-
ten esim. mahdollisen keskitetyn ajanvarauksen tarve ja sisältö.  
 
On myös huomattava, että keskitetyssä ajanvarauksessa hoidon tar-
peen arviointi ja puhelimissa annettu neuvonta vaikeutuvat, koska poti-
laan aiempaa sairaushistoriaa ei tunneta niin hyvin kuin työparimallis-
sa. Tämä saattaa johtaa palvelujen epätarkoituksenmukaiseen käyt-
töön ja aiheuttaa potilaille myös ylimääräistä matkustamistarvetta.  
 
Ottaen huomioon kaikki edellä todettu Khs kannattaa keskitetyn ajan-
varauksen mahdollisuuden selvittämistä, kun työpari- ja listautumismal-
lin sekä terveysaseman valintaoikeuden vaikutus terveysasemien epä-
tasaisen kuormittumisen ja akuuttiaikojen ruuhkautumisen vähentäjänä 
on tiedossa.  
 
Terveyslautakunnan lausuntoon sisältyy terveysvaikutusten arviointi.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36148) 
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24 
VT ANTTI VUORELAN ALOITE PÄIVÄKOTIEN VÄLIPALOISTA  
 
Kvsto 22.9.2010, asia 16 
Khs 2010-1700 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Päiväkodeissa iltapäivisin tarjottava välipala on tärkeä osa lasten päi-
vittäistä ravintoa. Välipalalle pitää olla olemassa vaihtoehtona näkkilei-
pä tai muu vaihtoehto, jos lapsi ei esimerkiksi allergian vuoksi tai mui-
den syiden vuoksi pysty syömään rahkaa. Kaupungin on tilaajana ja 
Palmian on toimittajana varmistettava, että vaihtoehtoisia välipaloja on 
saatavilla esimerkiksi näkkileivän muodossa. 
 
Esitän, että vaihtoehtoinen välipala esimerkiksi näkkileivän muodossa 
otetaan päiväkodeissa käyttöön ensi tilassa.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.2.2011 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 51. 

 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että lasten päivähoidon ruo-
kalistat on laadittu siten, että 2/3 lapsen päivittäisen ravitsemuksen tar-
peesta saadaan päivähoidossa tarjottavasta ateriasta ja välipaloista. 
Päivähoidon ruokavalio perustuu pääsääntöisesti kuuden viikon kiertä-
vään ruokalistaan. Kaikille lapsille tarjotaan pääsääntöisesti sama ate-
riakokonaisuus. Sen lisäksi näkkileipää on tarjolla kaikilla päivähoidos-
sa tarjottavilla aterioilla.  
 
Vaihtoehtoisia aterioita tai välipaloja tarjotaan lapsille, joilla on allergioi-
ta tai muu terveydellinen ruoka-aineisiin liittyvä rajoite. Näille lapsille 
tarjotaan lapsikohtaisesti laadittu erityisruokavalio ja vanhempien kans-
sa neuvotellaan ruokavalion käytännön toteuttamisesta. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö uusinee lasten ravitsemussuositukset 
vuonna 2012. Yhtenä tarkistettavana kohtana on vegaaniruokaa kos-
kevaa suositus. Lasten päivähoidossa tarjottavien aterioiden vaihtoeh-
dot arvioidaan suositusten uusimisen yhteydessä uudelleen yhdessä 
Palmian kanssa.  
 
Khs pitää tärkeänä, että lasten päivähoidossa tarjottavat aamupala, 
lounas ja välipala muodostavat yhdessä riittävän osan lapsen päivittäi-
sestä ravinnonsaannista ja että yhteistyössä vanhempien kanssa mah-
dollistetaan myös perhekohtaiset eettiset ja arvovalinnat.  
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Myös vaihtoehtoisia välipaloja tarjottaessa on kiinnitettävä huomiota 
siihen, että kokopäivähoidossa olevien lasten aamupalan, lounaan ja 
välipalan tulee muodostaa 2/3 lapsen päivittäisestä ravinnonsaannista. 
 
Lautakunnan lausuntoon liittyy terveysvaikutusten arviointi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36048) 
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25 
VT SEIJA MUURISEN JA 13 MUUN VALTUUTETUN ALOITE IKÄIHMISTEN  
PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 20.10.2010, asia 19 
Khs 2010-1938 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin viimeisin vanhuspalveluohjelma oli voimassa vuoden 2009 
loppuun saakka. Sen jälkeen ikäihmisten palvelujen kehittämistä ovat 
ohjanneet Helsingin kaupungin strategiaohjelman yleisluoteiset linjauk-
set vuosille 2009–2012. Helsingissä ei ole ollut halukkuutta laatia erillis-
tä ikääntymispoliittista strategiaa, vaikka Ikäihmisten palvelujen laa-
tusuositus edellyttää sitä kaikilta kunnilta. 
 
Strategiaohjelman linjausten mukaan palvelujen rakennetta kevenne-
tään lisäämällä palveluasumispaikkoja ja kotihoitoa, pilotoimalla ikään-
tyvien yhteisöllisiä asumisratkaisuja, tukemalla omaishoitoa sekä vä-
hentämällä laitoshoitoa. Kaikki nämä ovat oikeansuuntaisia tavoitteita. 
Linjaukset ovat kuitenkin liian yleisiä ja karkeita, jotta niiden avulla voi-
taisiin varmistaa iäkkäiden palvelurakenteen kehittäminen pitkäjäntei-
sesti ja hallitusti, varsinkin kun iäkkäiden palvelujen järjestämiselle on 
tulevina vuosina isoja haasteita. 
 
Palvelurakenteen kehittäminen on viime aikoina näyttänyt reaktiiviselta, 
eikä palvelujen tarjonta ole aina kohdannut palvelujen tarvetta. Tavoi-
teltujen, kevyempien avohoitopalvelujen tuottaminen ei ole kaikilta osin 
vastannut raskaampien laitospalvelujen vähentämistä toivotulla tavalla. 
Tästä aiheutuu jatkuvasti ylimääräisiä kustannuksia ja palveluketjuon-
gelmia sekä henkilöstön kuormittumista kun pitkäaikaista hoivaa tai 
kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat joutuvat jonottamaan kalliilla (yli)pai-
koilla sairaaloissa. 
 
Edellä olevan johdosta esitän, että ikäihmisten palvelurakenteen kehit-
tämiselle laaditaan esim. viidelle seuraavalle vuodelle toteuttamissuun-
nitelma aikataulutuksineen laitoshoitopaikkojen vähentämisestä ja nii-
den korvaamisesta palveluasumisella, kotihoidolla, omaishoidolla ja 
ennaltaehkäisevillä palveluilla niin, että palvelujen kokonaisuus vastaa 
palvelujen tarvetta. Suunnitelma on sidottava ennakoiden väestökehi-
tykseen ja budjetointiin, jotta palvelurakennemuutos sujuu hallitusti.” 
 
Aloitteesta on saatu 9.12.2010 sosiaalilautakunnan, 22.12.2010 terve-
yslautakunnan ja 18.2.2011 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 52–54. 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 59  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 2.5.2011  
  
  
 

 

 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että asianmukaiset ja tar-
peita vastaavat ikäihmisten terveys- ja sosiaalipalvelut edellyttävät hal-
littua ja kokonaisvaltaista suunnittelua. Khs kannattaa aloitteessa mai-
nittua pitkän tähtäimen suunnittelua terveyskeskuksen ja sosiaaliviras-
ton, mukaan luettuna erikoissairaanhoito, yhteistyönä. Siinä tulee olla 
tarpeellista väljyyttä muutoksille mahdollisten ennalta arvaamattomien 
haasteiden varalta. Suunnitelma konkretisoituu kullekin talousarviovuo-
delle virastojen käyttöön osoitetun määräraharaamin rajoissa. 
 
Terveysvaikutusten arvioinnin keskeinen näkökulma on se, tukevatko 
vanhusten palvelut ja sairauksien hoito ja hoiva vanhuksen päivittäistä 
selviytymistä ja toimintakykyä. Asiantuntevalla hoidolla, palvelulla ja 
kuntoutuksella sekä ympäristöllä on myönteisiä vaikutuksia vanhusten 
hoivan ja hoidon laatuun sekä heidän hyvinvointiinsa. Vanhuksen sai-
rastuessa nopea sairauksien hoito ja siihen liittyvä kuntoutus on en-
siarvoista. Vanhusten ja heidän omaistensa mukanaolo hoitopäätöksiä 
tehtäessä on tärkeää. Strategian mukainen palvelurakenteen muutos 
laitosasumisesta palveluasumisen suuntaan tukee myönteistä kehitys-
tä. 
 
Talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä kaupunginhallitus kehotti so-
siaali- ja terveystointa jatkamaan vanhuspalveluiden rakenneuudistusta 
tavoitteena tarpeenmukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja 
kotisairaanhoidon vahvistaminen sekä laitospainotteisuuden vähentä-
minen. Kaupunginhallitus saa neljän kuukauden välein selvityksen ra-
kenneuudistuksen etenemisestä.  
 
Lautakuntien lausuntoihin liittyy terveysvaikutusten arviointi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36048) 
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26 
VT TUOMAS RANTASEN JA 27 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SAATTO- 
HOITOYKSIKÖN PERUSTAMISEN SELVITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 20.10.2010, asia 20 
Khs 2010-1934 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
Helsinki ostaa tällä hetkellä parantumattomasti sairaiden saattohoito-
palvelua Terhokodilta. Terhokodin palveluita on kiitetty paljon, mutta 
sen palvelupaikkatarjonta ei tällä hetkellä vastaa palvelun kysyntää, 
vaan on vahvasti alimitoitettua. 
 
Tavallisilla sairaanhoidon osastoilla kuoleminen on normaalia ja hoito-
henkilökunnan perusammattitaitoon kuuluu myös kuolevan saattohoi-
don hallitseminen. Saattohoito muiden potilaiden kanssa samoilla osas-
toilla on kuitenkin usein sekä potilaiden että hoitajien kannalta ylimää-
räistä ahdistusta ja stressiä tuottavaa. 
 
Sekä potilaiden että hoitohenkilökunnan kannalta olisi järkevämpää, et-
tä saattohoidon osalta nyt osastoille hajautetut hoitoresurssit keskite-
tään yksikköön, jossa olisi helpompi luoda kuoleville potilaille ja heidän 
vierailleen erityisesti elämän viimevaiheita tukeva ympäristö. Sinne voi-
sivat myös hakeutua hoitajat, joilla on tähän vaativaan erityistehtävään 
soveltuva erikoistumisen halu ja kutsumus. 
 
Tällä aloitteella esitämme, että kaupunki selvittää mitä hoidollisia ja hal-
linnollisia hyötyjä ja mahdollisia kustannusvaikutuksia olisi kaupungin 
oman saattohoitoyksikön perustamisesta. 
 
Mikäli kaupungin oman palveluyksikön kehittämisen tiellä osoittautuisi 
olevan ylittämättömiä esteitä, tällä aloitteella ehdotetaan selvitettäväksi, 
kannattaako palvelujen hankintaa Terhokodilta lisätä.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.1.2011 terveyslautakunnan ja 16.2.2011 sosi-
aalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 55 ja 56. 
 
Khs viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että saattohoito tarkoittaa 
hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheissa, ennen kuolemaa ja sen jäl-
keen. Saattohoitopotilaalla on etenevä parantumaton sairaus, johon ei 
ole tarjolla parantavaa hoitoa tai potilas on kieltäytynyt siitä. Jäljellä 
olevan eliniän arvioidaan olevan lyhyt. Hoidossa on keskeistä oireiden 
hallinta ja kärsimysten lievittäminen sekä läheisten tukeminen. Saatto-
hoitopotilaat ovat eri-ikäisiä ja heillä on erilaisia vakavia sairauksia.  
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Helsingissä saattohoitopotilaita pyritään hoitamaan mahdollisimman 
hyvin. HYKS-alueen saattohoidon tilannetta on selvitetty vuodesta 
2009 alkaen ja toiminnassa on havaittu kehittämisen tarvetta. Vuonna 
2010 perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä on laatia ehdotus saatto-
hoitopotilaan hoitopolusta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuol-
lon välillä sekä hyvän saattohoidon periaatteet. Ryhmässä ovat edus-
tettuina HYKS, alueen kunnat ja Terhokoti. Ryhmä selvittää mm. aloit-
teessa mainittuja kysymyksiä saattohoidon organisoimisesta ja tarvitta-
vista voimavaroista sekä kuntien mahdollisista uusista hoitoyksiköistä 
ja ryhmä tulee antamaan niistä ehdotuksensa.  

 
Tällä hetkellä helsinkiläisiä saattohoitopotilaita hoidetaan kotihoidossa, 
kaupunginsairaalan kotisairaalassa ja vuodeosastoilla sekä sosiaalivi-
raston omissa ja ostopalvelulaitoksissa sekä palvelutaloissa. Lisäksi 
heitä on erikoissairaanhoidossa HUSin eri klinikoissa. Tarvittaessa poti-
laalle järjestetään hoito Terhokodissa ja terveyslautakunta päättää 
vuosittain sieltä hankittavien paikkojen määrästä. Suursuon sairaalan 
kehittämisen yhteydessä selvitetään parhaillaan kaupungin oman pal-
liatiivisen eli oireenmukaisen hoidon yksikön perustamista. Siellä an-
nettaisiin myös saattohoitoa. 

 
 Kuten aloitteessa todetaan, saattohoito on ammatillisesti ja henkisesti 

vaativaa. Terveyskeskuksessa ja sosiaalivirastossa eri henkilökunta-
ryhmille on järjestetty runsaasti saattohoitoon liittyvää toimipaikkakoulu-
tusta ja sitä jatketaan osin yhteistyönä Terhokodin ja oppilaitosten 
kanssa. Eräillä lääkäreillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 
ja toiminnassa sovelletaan kuolevan potilaan oireiden hoidosta annet-
tua Käypä hoito -suositusta (2008). Potilaan hoidossa pyritään otta-
maan huomioon hänen ja hänen läheistensä yksilölliset tarpeet ja toi-
veet sekä varmistamaan hoitavien henkilöiden riittävä osaaminen ja 
jaksaminen sekä soveltuvuus ja motivoituneisuus saattohoitoon.  

 
Yhä useampi potilas toivoo voivansa kuolla kotona ja tämä pystytään 
useimmiten järjestämään kotihoidon ja tarvittaessa kotisairaalan palve-
lujen turvin.   
 
Vanhusten palveluissa tavoitteena on, että ikääntynyt voi asua elämän-
sä loppuun asti vanhustenkeskuksessa tai palvelutalossa, johon hän on 
aikanaan muuttanut. Tavoitteena on, että hän voi halutessaan elää vii-
meiset päivänsä yhden hengen huoneessa. Läheisten läsnäolo pyri-
tään järjestämään toiveiden mukaan. Kotisairaalan lääkärit ja hoitohen-
kilökunta antavat tarvittaessa palveluja vanhustenkeskuksissa ja palve-
lutaloissa kuoleville potilaille sekä ohjausta henkilökunnalle. 

   
Khs pitää hyvää saattohoitoa tärkeänä ja toteaa, että aloitteessa mai-
nittu saattohoitoyksikön perustamiseen liittyvä selvitystyö sekä saatto-
hoidon muukin kehittäminen on käynnissä.  
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Lautakuntien lausuntoihin sisältyy terveysvaikutusten arviointi.  
   

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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27 
VT SANNA VESIKANSAN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PÄIVÄ- 
KOTIBUSSIEN HYÖDYNTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 20.10.2010, asia 21 
Khs 2010-1940 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ruotsissa toimii ns. päiväkotibusseja, jotka perustuvat ajatukseen liik-
kuvasta varhaiskasvatuksesta, jonka mukaan isommat lapset kuten 
esikoululaiset jaksavat ja haluavat retkeillä myös päiväkotirakennuksen 
ulkopuolisessa maailmassa. Päiväkodit tekevät paljon retkiä puistoihin, 
lähimetsiin ja museoihin, mutta liikkuminen ison lapsiryhmän kanssa on 
henkilökunnalle raskasta. 
 
Ruotsissa liikkuvissa esikouluissa ei ole lainkaan varsinaista päiväkoti-
rakennusta vaan busseissa voidaan syödä ja ottaa pienet päiväunetkin. 
 
Saman lapsiryhmän jatkuva liikkuminen ympäri kaupunkia ei ole ehkä 
tarkoituksenmukaista eikä ekologistakaan. 
 
Päiväkotibussi-ideasta voisi ottaa myös oppia valikoidusti. Esikoulu-
ryhmä voisi esimerkiksi viikon ajan päästä retkeilyvuoroon ja sen jäl-
keen vuoro kiertäisi seuraavaan päiväkotiin. Tällä voitaisiin myös hel-
pottaa päiväkotien tilanahtautta. Bussissa pitäisi olla mahdollisuus syö-
dä, levätä ja käydä vessassa. Varustelu ei ole ilmaista, mutta ei ole uu-
sien päiväkotien rakentaminenkaan. Helsingissä on runsaasti ilmaisia 
lähikohteita eikä bussilla tarvitse seilata ympäri kaupunkia. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Helsinki selvittää, onko 
päivähoidossa pedagogista kiinnostusta nykyistä liikkuvampaan var-
haiskasvatukseen ja laatii laskelman, voitaisiinko päiväkotibusseja 
hyödyntämällä helpottaa myös päiväkotien tilanahtautta.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.2.2011 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 57. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa toimintaympäristöllä on tärkeä merkitys. Liikkuminen ja 
tutkiminen ovat lapsille ominaisia toimintatapoja. Luovien, sosiaalisten 
ja kognitiivisten prosessien syntyminen on yhteydessä ympäristöön. 
Lapsille syntyy avartavia kokemuksia myös jokapäiväisessä päivähoi-
don lähiympäristössään. Sen lisäksi Helsingin monet luonto- ja kulttuu-
rikohteet tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden laajentaa tätä koke-
muspiiriä erityisesti esiopetusikäisten lasten kohdalla.  
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Päivähoidon vastuualue on yhteistyössä ympäristökeskuksen ympäris-
tökasvattajien kanssa selvittämässä menettelyjä, joilla tukea ja rohkais-
ta päiväkotien retkeilyä puistoihin, lähimetsiin, liikunta- ja kulttuurikoh-
teisiin. Yhtenä tällaisena mahdollisuutena selvitetään yhteistyössä Hel-
singin seudun bussiliikenteen kanssa myös päiväkotibussien käytön 
mahdollisuutta ja kustannuksia. Selvityksen arvioidaan valmistuvan 
syksyllä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36048) 
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28 
VT MIRKA VAINIKAN JA 22 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KÄSIEN  
KUIVAUS LUONTOA SÄÄSTÄEN -HANKKEEN LAAJENTAMISESTA 
 
Kvsto 20.10.2010, asia 22 
Khs 2010-1936 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Päiväkoti Artun hoitajien idea, käyttää lakanasta leikattuja käsipyyhe-
lappusia froteepyyhkeiden ja paperikäsipyyhkeiden sijaan, voitti vuoden 
2008 innovaatiokilpailun toisen palkinnon ja energian säästökilpailun 
vuonna 2009. Ideassa yhdistettiin lasten osallisuus ja energian säästö. 
Sosiaalivirasto on tukenut hankkeen levittämistä laajemmin päiväkotei-
hin. 
 
Uskon, että hankkeen ideaa voisi monistaa toimimaan laajemminkin ai-
nakin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Myös paperikäsipyyh-
keistä kangaspyyhkeisiin siirtyminen voisi olla aiheellista laajemminkin 
Helsingin yksiköissä ainakin energian säästön, kestävän kehityksen ja 
talouden näkökulmista. 
 
Edellä olevan johdosta esitän, että Helsingin kaupunki selvittää hank-
keen levittämisen mahdollisuudet laajemmin kaupungin virastoissa ja 
eri toimipisteissä.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.1.2011 terveyslautakunnan, 3.3.2011 sosiaali-
lautakunnan, 4.3.2011 ympäristölautakunnan ja 10.3.2011 Palmia-
liikelaitoksen johtokunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 58–61. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että lakanapyyhelappujen 
käyttö käsien kuivaukseen siihen soveltuvissa yksiköissä on kannatet-
tavaa. Sosiaalivirasto on tekemässä selvitystä 1980-luvulta peräisin 
olevien tekstiilihuollon käsittelyohjeiden uudistamiseksi. Tämä työ val-
mistuu vuoden 2011 aikana. Samassa yhteydessä selvitetään la-
kanapyyhelappusten käsittelyn ja erityisesti kuivauksen järjestämistä 
myös suurissa päiväkodeissa. Lakanapyyhelappujen käytön laajenta-
misesta päätetään tämän selvityksen valmistuttua. 
 
Ryhmäperhepäiväkoti Artussa keksitty lakanapyyhe-innovaatio vähen-
tää pyykin määrää, jos sitä verrataan tilanteeseen, jossa kädet kuiva-
taan henkilökohtaiseen froteepyyhkeeseen.  
 
Lakanapyyhkeiden käyttöä kokeiltiin päiväkodeissa v. 2009–2010 yh-
teistyössä 4V – Välitä, vaikuta, viihdy, voi hyvin -EU-hankkeen kanssa 
sekä sosiaaliviraston pienhankerahoituksella. Kokeilussa oli mukana 
lapsiryhmiä kuudesta päiväkodista. Hankkeen loppuraportin mukaan 
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päiväkodeissa sekä henkilökunta että lapset olivat tyytyväisiä kokeilun 
tuloksiin ja olivat valmiita jatkamaan lakanapyyhelappujen käyttöä. 
Myös vanhemmat pitivät kokeilua hyvänä.  
 
Kokeilun yhteydessä myös sosiaaliviraston työhönkuntoutuksen tekstii-
lityökeskuksessa tehtiin lakanapyyhkeitä kangaspakan reunoilta jää-
neestä lakanakankaasta tai uudesta flanellista. Tulevaisuudessa tekstii-
lityökeskus pystyisi toimittamaan n. 500 lappua viikossa.  
 
Vanhusten palveluissa on siirrytty pääasiassa monikäyttöisiin kangas-
pyyherulliin. Hyvä hygienia vaatii kuitenkin paperipyyhkeiden käyttöä 
tietyissä tilanteissa. 
 
Uudenmaan Sairaalapesula Oy hankkii ja omistaa Helsingin kaupungin 
terveyskeskuksessa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 
(HUS) käytössä olevat sairaalatekstiilit. Sairaalapesula pyrkii hyödyn-
tämään ja kierrättämään kaikki poistetut tekstiilit. Poistetut lakanat lei-
kataan sairaalapesulassa muun muassa käsipyyhkeiksi, mitellasiteiksi 
ja ihotautien hoidossa käytettäviksi haavalapuiksi. HUS ostaa käytöstä 
poistetuista lakanoista ja pussilakanoista leikattuja mitellasiteitä ja käyt-
tää poistetuista poikkilakanoista ja tyynyliinoista leikattuja haavalappu-
ja. Nämä tuotteet käytetään steriloituina pääasiassa Iho- ja Allergiasai-
raalassa. Poistetuista vihreistä leikkausliinoista, trikoosta ja froteesta 
leikattuja liinoja käytetään HUS:ssa eri tarkoituksiin.   

 
Lakanakäsipyyhkeet ovat ympäristöystävällinen ja taloudellinen vaihto-
ehto verrattuna paperi- ja froteepyyhkeisiin. TKK:lla tehdyssä kandi-
daattityössä vertailtiin paperi-, frotee- ja lakanapyyhkeiden luonnonva-
rojen kulutusta. Lakanapyyhkeet osoittautuivat tutkimuksessa kaikissa 
luonnonvaraluokissa (abioottiset, bioottiset, ilma, vesi) ympäristöystä-
vällisimmiksi. Kandidaattityössä todettiin lisäksi, että lakanapyyhkeet 
ovat taloudellisesti halvimpia eikä niiden käyttö vaaranna hy-
gienianäkökohtia. Ne ovat yhtä hygieenisiä kuin paperipyyhkeet, koska 
niitä käytetään vain kerran, jonka jälkeen ne pestään. 
 
Lakanapyyhkeiden käyttöä kannattaa laajentaa mahdollisuuksien mu-
kaan päiväkoteihin ja terveydenhuollon toimipisteisiin sekä kouluihin. 
 
Lautakuntien lausuntoihin liittyy terveysvaikutusten arviointi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
 (Stj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36048) 
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29 
VT KATI PELTOLAN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VANHUSTEN  
ASUINTALOJEN SÄILYTTÄMISESTÄ SOSIAALIVIRASTON VANHUS- 
PALVELUNA 
 
Kvsto 20.10.2010, asia 23 
Khs 2010-1932 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sosiaaliviraston tilojen säästöohjelmaan on otettu mukaan kolmen jäl-
jellä olevan vanhusten asuintalon siirto kaupungin vuokrataloyhtiöihin. 
Siirtoa perustellaan sillä, että asukkaat eivät tarvitse erityisiä sosiaali-
toimen palveluja verrattuna tavallisiin vuokrataloihin.  Toinen perustelu 
on, että paloviranomaiset tulkitsevat sosiaaliviraston hallinnassa olevat 
talot erityisasumiseksi, jonka paloturvallisuusvarustukset tulevat kalliik-
si. 
 
Siirto vuokrataloyhtiöön tarkoittaa sitä, että asukkaat pysyvät entisen-
laisina, mutta palvelu vähenee, kun asuntolanhoitajat jäävät pois. Nä-
mä talot ovat kuitenkin tärkeä lisä sosiaalityön apuvälineisiin, kun sosi-
aalityöntekijät voivat sijoittaa vapautuviin asuntoihin sujuvasti ihmisiä, 
jotka tarvitsevat yhteisöllisempää asumista kuin mitä tavallinen vuokra-
talo voi tarjota. Vanhusten asuintalot ovat myös joustava väliaikaisen 
asumisen paikka ikääntyneille helsinkiläisille, jotka tarvitsevat sellaista 
vakinaisen asunnon remontin ajaksi. 
 
Maksukykyiset eläkeläiset voivat siirtyä senioritaloihin etsiessään yhtei-
söllistä asumismuotoa, mutta pienituloiset tarvitsevat sellaisia kaupun-
gin vuokrataloja, joissa on vakituista henkilöstöä. 
 
Byrokratia ei saa estää sitä, että sosiaalivirasto jatkaa vanhusten asuin-
talojen ylläpitoa niitä tarvitseville. Palomääräyksiin on haettava järkevä 
tulkinta tai tarvittava muutos. Siirto pois sosiaalivirastosta ei parantaisi 
asukkaiden paloturvallisuutta, vaan huonontaisi, kun taloissa ei enää 
olisi omaa työntekijää. 
 
Ehdotamme, että kolme jäljellä olevaa vanhusten asuintaloa pidetään 
edelleen sosiaaliviraston vanhuspalveluna.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.3.2011 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 62. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että sosiaaliviraston elämän-
kaareen perustuvassa organisaatiomuutoksessa vuonna 2005 jäi 
ikäihmisten asuintalokäyttöön kolme taloa (Vuosaaren, Etu-Töölön ja 
Pohjois-Haagan asuintalot). Erityisesti vanhuksille tarkoitettujen asuin-
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talojen ylläpitäminen ja vuokravälitys eivät ole sosiaaliviraston vanhus-
palvelujen kehittämisstrategioiden mukaista toimintaa. Siksi nykyisessä 
tilanteessa on tavoitteena siirtää näiden asuntojen asunnonvälitys vähi-
tellen kokonaan kiinteistöviraston asunto-osastolle ja järjestää ikäihmis-
ten kotihoito normaalin järjestelmän mukaisesti. Jo vuoden 2005 jäl-
keen ovat asuintalojen asukkaat saaneet tarvitsemansa palvelut ja hoi-
van terveyskeskuksen kotihoidon järjestämänä. Jokaisen nykyisen 
asukkaan tilanne kartoitetaan, jolloin heidän kotihoidon tai ympärivuo-
rokautisen hoidon tarpeensa määritellään ja sovitaan henkilökohtaises-
ti. Näin asiakkaiden hoiva ja turvallisuus pystytään järjestämään par-
haalla mahdollisella tavalla. Kotihoidon kautta on mahdollista saada 
käyttöön turvapuhelin, josta hälytykset ohjautuvat ympärivuorokautises-
ti toimivaan hälytyskeskukseen tarvittavan avun järjestämiseksi. 
 
Mikäli vanhusasukkaan toimintakyky on ratkaisevasti huonontunut tai 
hän ei enää pärjää omassa kodissaan kotihoidon turvinkaan, tehdään 
hänelle normaalin sijoitusprosessin mukainen ympärivuorokautisen 
hoidon arviointi (SAS) ja hänelle etsitään sopivin hoitomuoto. Taloissa 
työskentelevät asuintalojen hoitajat (Pohjois-Haagassa asuintalon hoi-
taja on osa-aikainen 50 %) tuntevat asukkaat parhaiten ja siksi pystyvät 
toimimaan välittäjinä ja järjestelijöinä kotihoitoon tai ympärivuorokauti-
seen hoitoon siirryttäessä. Tällä hetkellä noin kolmasosa asuintalojen 
asukkaista käyttää kotihoidon palveluja eli suurin osa asukkaista pärjää 
vielä ilman kotihoitoa.  
 
Paloviranomaiset ovat usean viime vuoden aikana vaatineet korjaa-
maan asuintalojen paloturvallisuutta ja lisäämään niihin ympärivuoro-
kautisesti paikalla olevaa henkilökuntaa. Näiden talojen remontointi 
ikäihmisille soveltuviksi, turvallisiksi asunnoiksi tai hoivakäyttöön on 
osoittautunut mahdottomaksi tai erittäin kalliiksi ratkaisuksi. Vanhus-
tenpalvelujen palvelutaloverkostoa rakennetaan ja taloja kunnostetaan 
pitkäaikaisen suunnitelman mukaisesti ja peruskorjatuista yksiköistä on 
mahdollista osoittaa ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle vanhuk-
selle nykyaikaiset turvallisuusmääräykset täyttävä asuinpaikka. 
 
Khs toteaa, että on tarkoituksenmukaista jatkaa vanhusten palvelujen 
strategian mukaista keskittymistä ikääntyneiden ympärivuorokautisen 
hoidon järjestämiseen ja että nykyisessä vanhusten asuintalokäytössä 
olevat talot on perusteltua siirtää kiinteistöviraston asunto-osaston 
normaaliin välitystoimintaan kuuluviksi asunnoiksi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36048) 
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30 
VT SANNA VESIKANSAN JA 3 MUUN VALTUUTETUN ALOITE NUORTEN  
PALVELUIDEN SAAMISESTA YHDELTÄ LUUKULTA 
 
Kvsto 24.11.2010, asia 14 
Khs 2010-2213 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläisten terveyserot ovat kasvaneet ja yksi erityisryhmä ovat il-
man työtä ja/tai koulutusta olevat nuoret. Työvoiman palvelukeskus 
Duuri palvelee pitkäaikaistyöttömien, myös nuorten, työllistymistä sekä 
työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista. Ennen pitkäaikaistyöttömyyttä nuo-
ri etsii palveluita sosiaaliasemilta, terveyskeskuksesta, työvoimatoimis-
tosta jne. Osa nuorista ei ole minkään palvelun piirissä. 
 
Sosiaalilautakunta kävi marraskuussa 2009 tutustumassa Rotterdamin 
palveluihin nuorille. Rotterdamissa oli yhdistetty nuorten työllistymis-, 
koulutukseen ohjaus ja sosiaalitoimen palvelut yhden luukun alle. Tä-
mä nuorten luukku toimi muutamissa palvelupisteissä eri puolella kau-
punkia. Palveluun kuului myös henkilökohtaista ohjausta tarpeen mu-
kaan, joillekin jopa vuoden tai kahden valmennusta, toisille lyhytaikaista 
tukea toimeentulossa tai opiskelupaikan etsinnässä. 
 
Nuorten tarvitsemat palvelut pitäisi koota heidän ympärilleen eikä niin, 
että yksittäinen nuori joutuu palveluviidakossa etsimään yhtä asiaa siel-
tä, toista täältä. Nuoret eivät löydä tarvitsemaansa tukea, vaikka tuki-
palveluja olisi hajallaan tarjolla. Terveyspalveluja ja työvoimapalveluja 
pitäisi lähentää, koska työ toimii myös terveyttä korjaavana joidenkin 
nuorten kohdalla. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki selvittää 
 
1 miten nykyiset terveyspalvelut (ml. mielenterveyspalvelut) 

tavoittavat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja millaisia in-
tensiivisiä, etsiviä terveys- ja sosiaalipalveluita olisi tarjot-
tava, että terveyspalvelujen saavutettavuus parantuisi 
 

2 miten työllistymis-, koulutukseen ohjaus- ja terveyspalvelut 
räätälöitäisiin matalan kynnyksen palveluksi, joka tavoittaisi 
tukea tarvitsevat nuoret riittävän aikaisin. Esimerkiksi ny-
kyistä Tulevaisuustiskin palvelua, joka palvelee ainoastaan 
15–17-vuotiaita nuoria ilman opiskelupaikkaa, voitaisiin 
laajentaa.” 

 
Aloitteesta on saatu 3.3.2011 sosiaalilautakunnan, 9.3.2011 opetuslau-
takunnan, 10.3.2011 terveyslautakunnan, 21.3.2011 nuorisolautakun-
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nan, 25.2.2011 talous- ja suunnittelukeskuksen ja 1.3.2011 henkilöstö-
keskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 63–68. 
 
Khs viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingissä on run-
saasti palveluja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja ns. etsivää työtä 
eri virastoissa ja kolmannella sektorilla. 

 
Helsingissä on Kvston hyväksymä, lastensuojelulakiin perustuva Las-
ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2009–2012, johon on kir-
jattu aloitteessa tarkoitettuja kehittämiskohteita. 

 
Syrjäytymisvaarassa olevista, alle 21-vuotiaista nuorista osa on lasten-
suojelun asiakkaita. Lastensuojelupalveluja on organisoitu vuosina 
2010–2011 uudelleen siten, että jälkihuollossa olevat nuoret saavat 
palveluja keskitetysti, millä pyritään turvaamaan mm. tehokkaampi kou-
lutukseen ja työhön ohjaus. 

 
Perheneuvoloiden asiakkaiden ikärajaa on nostettu 17 ikävuoteen ja 
tällä on lisätty matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen saatavuutta 
nuorisoikäisten kohdalla. 

 
Yli 18-vuotiaat toimeentulotukea hakevat nuoret ovat sosiaali-asemien 
asiakkaita. Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen toimeentulotukilain 
muutoksen mukaan ammattikoulutusta vailla olevan 18–24-vuotiaan 
nuoren perusosaa voidaan alentaa, mikäli hän on ilman perusteltua 
syytä kieltäytynyt koulutuksesta tai on keskeyttänyt koulutuksen ja hä-
neltä on tästä syystä evätty työttömyysturva. Nämä nuoret ovat pudon-
neet työvoimahallinnon nuorisotakuun piiristä. Perusosan alentaminen 
ei ole kuitenkaan itsetarkoitus eikä automaattisesti toteutettava toimen-
pide. Laki velvoittaa sosiaaliviranomaisen perusosan alentamisen yh-
teydessä aina laatimaan suunnitelman asiakkaan itsenäisen suoriutu-
misen edistämiseksi. Lisäksi Työvoiman palvelukeskus Duuri kohden-
taa työtään entistä enemmän alle 25-vuotiaisiin, ja työllisyydenhoidon 
määrärahoilla palkataan sosiaaliasemien sosiaalityön tueksi palveluoh-
jaajia nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen. 
 
Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tarkoitettuja intensiivisiä, etsiviä 
terveys- ja sosiaalipalveluja kehitetään useissa hankkeissa. Tsemppari 
– Nuorten Aikalisä -hankkeessa toimivat psykiatriset sairaanhoitajat te-
kevät Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa mielenterveys- ja päihde-
työtä ja puuttuvat muun muassa keskeyttämistilanteisiin. Hankkeen 
työntekijät tekevät yhteistyötä muun muassa Tulevaisuustiskin kanssa.  
VAMOS-projekti on 17–29-vuotiaille nuorille Diakonissalaitoksen, ter-
veyskeskuksen ja sosiaaliviraston yhteistyönä kehittämä palvelumalli, 
jonka keskeisenä työmuotona on etsivä nuorisotyö. Hankkeessa työpa-
rit etsivät asuinympäristöistä, vapaa-ajanviettopaikoista, kaduilta ja 
nuorten suosimista paikoista syrjäytymisvaarassa olevia 16–29-
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vuotiaita nuoria, jotka eivät ole itsenäisesti hakeutuneet koulutukseen 
tai työelämään. Terveyskeskuksen Verkkoterkkari-hankkeessa tervey-
denhoitaja tarjoaa internetissä nuorille neuvontaa ja tukea sosiaalisen 
median ympäristöissä. Nuoret voivat keskustella internetissä tervey-
denhoitajan kanssa tai lähettää yhteisöön kysymyksiä, joihin vastataan 
1–2 päivän kuluessa. Terveyskeskus osallistuu lisäksi nuorille tukea 
antavaan Luotsi-toimintaan. 
 
Henkilöstökeskuksen Tulevaisuustiski -neuvontapalvelu on tarkoitettu 
peruskoulunsa päättäneille 15–17-vuotiaille nuorille, jotka eivät ole 
saaneet koulutuspaikkaa tai työpaikkaa itselleen. Tulevaisuustiskiltä 
saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutuspaikan etsinnässä.  

 
Vuonna 2009 helsinkiläisistä 18–24-vuotiaista toimeentulotuen saajista 
5400:llä ei ollut toimeentulotuen tai asumistuen lisäksi muita tuloja. Ku-
ten edellä on todettu vuoden 2011 alusta voimaan tullut toimeentulotu-
kilain muutos velvoittaa kuntia panostamaan erityisesti nuorten kanssa 
tehtävään sosiaalityöhön. Laki velvoittaa sosiaaliviranomaisen laati-
maan suunnitelman asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi 
yhteistyössä tuen hakijan ja muiden viranomaisten kanssa.  
 
Uudistetut lastensuojelulaki, nuorisolaki ja toimeentulotukilain muutos 
sekä terveydenhuoltolaki velvoittavat kunnissa viranomaisia entistä tii-
viimpään yhteistyöhön lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.  

 
Khs ei näe Helsinkiin soveltuvaksi ratkaisuksi mallintaa Rotterdamin 
nuorten palvelukonseptia mm. lainsäädännön ja palvelurakenteiden 
eroavuuksien vuoksi. Suomessa toimeentulotuki ei ole vastikkeellista, 
kuten Hollannissa, mikä osaltaan vaikuttaa nuorten ohjautumiseen pal-
velujen piiriin. Suomessa nuorta ei voida velvoittaa palveluihin, niitä 
voidaan vain tarjota ja suosittaa.  
 
Khs katsoo, että Helsingissä olennaista on hyödyntää olemassa olevia 
mm. annetuissa lausunnoissa kuvattuja palveluja ja panostaa toimivien 
palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Edelleen Khs katsoo, että syr-
jäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskentelevien viranomais-
ten tulee lisätä asiakaskohtaista yhteistyötä ja koota nuorten tueksi tar-
vittava verkosto.  
 
Sosiaali-, terveys-, ja opetuslautakuntien lausuntoihin sisältyy terveys-
vaikutusten arviointi.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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31 
VT MAIJA ANTTILAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE RYHMÄKOTIEN  
PERUSTAMISESTA IKÄIHMISTEN ASUMIS- JA HOITOPALVELUJEN  
JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOIKSI 
 
Kvsto 24.11.2010, asia 15 
Khs 2010-2214 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ikäihmisten hoito-, hoiva- ja asumispalvelujen monipuolisuus ovat ai-
van keskeisiä asioita suunniteltaessa ikäihmisten palvelujen järjestä-
mistä. Ikäihmisten omat toiveet ja elämän historia pitää ottaa huomioon 
etsittäessä kullekin ihmiselle sopivaa ratkaisua hoidon, hoivan ja asu-
misen mahdollistamiseksi. Kotona asuminen ja sen tukeminen ovat hy-
viä ratkaisuja, jos toimintakyky sen sallii. Mutta kun se ei enää onnistu, 
on etsittävä muita ratkaisuja. Pelkkä laitoshoito ei myöskään ole kaikille 
sopiva vaihtoehto. Näiden kahden ääripään väliin on rakennettava uu-
sia malleja. Yhtenä mahdollisuutena ovat ryhmä- ja pienkodit. 
 
Ryhmä- ja pienkodit tarjoaisivat osalle vanhuksia mahdollisuuden yh-
teisölliseen asumiseen ja palvelujen saannin keskittämiseen. Ryhmä- 
ja pienkodissa asuvat voisivat tehdä jokapäiväisiä askareitaan vointinsa 
mukaisesti, mutta saisivat tarvitessaan aina apua kunnalta. Yhdessä 
tekeminen ja yhteisöllisyys tukisivat myös sosiaalisen ja henkisen toi-
mintakyvyn säilymistä. Mallin edullisuus on myös varteenotettava teki-
jä. Ryhmä- ja pienkotiasumista pitäisi kehittää soveltuvaksi kaupungin 
omissa isoissa vuokrataloasunnoissa eri puolilla kaupunkia. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus selvittää, 
miten ikäihmisten hoito-, hoiva- ja asumispalvelujen tarjonnan kirjoa 
voitaisiin rikastuttaa ryhmä- ja pienkotiasumisen kehittämisellä.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.2.2011 asuntolautakunnan, 16.2.2011 sosiaali-
lautakunnan ja 25.2.2011 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 69–71. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että aloitteessa on kysymys 
ikääntyneille tarkoitetusta ryhmäasumisesta, jossa useita henkilöitä 
asuu isossa asunnossa siten, että asukkailla on omat huoneet ja yh-
teistiloja.  
 
Ikääntyneiden määrä ja väestöosuus tulee kasvamaan Helsingissä sel-
västi lähivuosien aikana.  
 
Helsingin kaupungin vanhusten palvelut on strategiansa mukaisesti 
keskittymässä ikääntyneiden asumisen osalta ympärivuorokautisen 
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hoivan ja hoidon järjestämiseen. Vaihtoehtoiset asumismuodot ikään-
tyneille ovat osa Helsingin asuntopolitiikkaa. Ikääntyneiden yhteisöa-
suminen olisi hyvä organisoida siten, että kotihoito tai palveluyritys on 
ensisijainen hoidon tuottaja silloin, kun asukas tarvitsee hoitoa kotiinsa.  
 
Kaupungin vuokra-asuntokannasta on mahdollista etsiä sopivia per-
heasuntoja, joista voi muodostaa tällaisen yhteisöllisen ryhmäasumis-
kohteen. Asunnon esteettömyys ja soveltuminen yhteisöasumiseen tu-
lee ennakoida ja arvioida juuri ikäihmisten asumisen vaatimusten kan-
nalta. Jokaiselle tulevalle asukkaalle tehdään oma vuokrasopimus tilas-
ta ja yhteisesti käytössä olevat tilat jyvitetään tasan asukkaiden kesken. 
Yhteisöllisyyteen perustuvan ryhmäasumisen kokeilemista ollaan 
käynnistämässä parhaillaan. Esimerkiksi Myllypuron palvelutalon ny-
kyisille asukkaille pyritään etsimään ryhmäasumiseen soveltuvia asun-
toja, jolloin tutut ikäihmiset voisivat asua yhdessä ja säilyttää sosiaali-
sen verkostonsa. Hanke tai kokeilu tehdään yhteistyössä sosiaaliviras-
ton vanhustenpalvelujen, sosiaali- ja lähityön, kotihoidon ja asuntojen 
välityksestä vastaavan asuntoasiainosaston kanssa. Asukkaiden sovel-
tuvuus tämän tyyppiseen asumiseen tulee varmistaa, koska asunnon 
vaihto on ikäihmiselle aina voimia vaativa muutosprosessi. 
 
Helsingin kaupungin alueella on tällä hetkellä sekä kaupungin omia että 
yksityisiä vanhuksille suunnattuja eriasteisia palveluasuntoja yhteensä 
noin 3 200 ja ryhmäkotipaikkoja noin 2 000. Ryhmäkodit ovat ympäri-
vuorokautista hoitoa antavia 12–16 asukkaan koteja. Ryhmäkodit ovat 
hoitokoteja, joita ei lueta kuuluvaksi. ns. normaaliasumisen piiriin. Näi-
den lisäksi kaupungissa on noin 3 300 senioreille ja vanhuksille suun-
nattua vuokra- ja omistusasuntoa. 
 
Ryhmä- ja pienkotiasumisen järjestäminen kaupungin omissa isoissa 
vuokrataloasunnoissa eri puolilla kaupunkia on tosin  ongelmallista, 
koska kaupungin asunnonvälityksessä on pienten asuntojen lisäksi ky-
syntää juuri 4 huoneen ja sitä suuremmista perheasunnoista.  
 
Helsingin kaupungin tavoitteena on, että yhä useampi ikääntyvä voisi 
asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotona asuminen 
mahdollisimman pitkään toteutuu, jos asunto muuntuu asukkaan tar-
peiden mukaan ja on esteetön. Lisäksi näihin ikäryhmiin kuuluvien 
asumiseen liittyy erottamattomasti asunnon sijainti niin, että erilaiset 
terveys-, hoiva- ja kaupalliset palvelut ovat helposti saavutettavissa ja 
se, että lähiympäristön rakentamisessa on otettu huomioon esteettö-
myysnäkökohdat.  
 
Sosiaaliviraston vanhuspalvelujen mukaan kaupungissa saattaa olla 
tarvetta myös jonkinlaiselle välimuotoiselle asumiselle kodin ja hoiva-
kodin välissä eli ns. tuettuun asumiseen. Asunnot voisivat olla erillisiä 
vanhusten ryhmäkoteja, jotka sijaitsisivat lähellä monipuolisia vanhus-
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tenkeskuksia, joista asukkaat saisivat tarvitsemansa palvelut. Monipuo-
liset vanhustenkeskukset tuottavat palveluja lähialueiden vanhuksille ja 
tukevat eri tavoin kotona asumista.  
 
Ryhmäkotiasuminen voisi toteutua myös vanhusten omaehtoisena toi-
mintana. Yhteisöllisessä asumisessa on kuitenkin peruskysymyksenä 
se, miten tällaiseen asumiseen halukkaat vanhukset löytävät toisensa. 
Onnistunut yhteisöllinen asuminen edellyttää yhteisön jäsenten välistä 
hyvää henkilökemiaa ja yhteisöllisyyden syntyminen edellyttää osallis-
tujien omaa tahtoa ja aktiivisuutta. Ongelmia voi syntyä yhden tai use-
amman asukkaan vaihtuessa tai asukkaiden kunnon huonontuessa. 
 
Khs pitää tärkeänä eri asumispalvelujen vaihtoehtojen tarjonnan lisää-
mistä ikäihmisille 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36048) 
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32 
VT MAIJA ANTTILAN JA 12 MUUN VALTUUTETUN ALOITE ERIKOIS- 
SAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDOSTA 
 
Kvsto 24.11.2010, asia 16 
Khs 2010-2215 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Huolimatta vuosia jatkuneesta kehittämistyöstä Helsingin ja Husin vä-
lisen yhteistyön ongelmana tuntuu edelleen olevan erikoissairaanhoi-
dosta kotiutettavien potilaiden kunnollisen jatkohoitopaikan turvaami-
nen. Tilastot kertovat, että edelleenkin n. 100–300 potilasta makaa  
Husissa ns. väärällä hoitopaikalla. Se on terveydenhuollon resurssien 
väärinkäyttöä. 
 
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä on kehitetty ns. jatkohoitopaikkakes-
kus. Se on seudullinen ratkaisu. Alueen kuntien asukkaat siirtyvät eri-
koissairaanhoidosta tähän jatkohoitokeskukseen, missä he saavat 
oman sairautensa ja hoitonsa vaatimaa hoitoa ja kuntoutusta sopivaksi 
katsotun ajan. Sen jälkeen he siirtyvät omaan kuntaansa joko kotihoi-
don asiakkaiksi tai muuhun palvelupaikkaan. 
 
Tämä malli on merkinnyt erikoissairaanhoidon sairaansijojen tehostet-
tua ja suunnitelmallista käyttöä ja auttanut perusterveydenhuollon työn 
suunnittelua. Potilaat ovat myös saaneet asianmukaista ja turvallista 
hoitoa riittävän pitkän ajan, jolloin on myös voitu varmistua erikoissai-
raanhoidon työn lopputuloksista. Seudullinen ratkaisu on myös teho-
kas. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus velvoittaa 
ao. tahoja selvittämään, miten joko Helsingin omana tai seudullisena 
ratkaisuna voitaisiin luoda tällainen erikoissairaanhoidon jatkohoitokes-
kus kaikkine tarvittavine palveluineen.” 
 
Aloitteesta on saatu 9.3.2011 terveyslautakunnan, 16.2.2011 sosiaali-
lautakunnan ja 14.2.2011 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 72–74. 
 
Khs viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että vuosina 2008 ja 
2009 helsinkiläisten potilaiden siirto HUSista jatkohoitoon Helsingin ter-
veyskeskukseen on tapahtunut ripeästi ilman merkittäviä siirtoviiveitä. 
Useita vuosia HUSista on tarjottu noin 350 potilasta kuukaudessa jat-
kohoitoon.  Päivittäin odottajia on ollut noin 30–40. Loppuvuonna 2010 
HUSin vuodeosastoilla jatkohoitopaikkaa odottavien määrä oli sähköi-
sen siirtoilmoitusportaalin mukaan päivittäin noin 50–80 potilasta. Tämä 
on ollut koko hoitoketjun hidastumisen yhtenä ilmentymänä. 
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Vuonna 2010 Helsingissä toteutettiin vanhustenhoidon iso organisaa-
tiomuutos, kun vanhusten pitkäaikaishoito siirtyi terveyskeskukselta so-
siaalivirastoon. Samalla jatkettiin vanhustenhoidon rakennemuutosta. 
Laitospaikkoja vähennettiin ja osa paikoista muunnettiin kaupunginsai-
raalan akuutti- ja kuntoutuspaikoiksi ja osa vanhustenkeskusten arvi-
ointi- ja kuntoutuspaikoiksi. Kuntoutuspaikkoja lisäämällä turvataan 
asiakkaille riittävän pitkä kuntoutusjakso. Palveluasumista sekä kotihoi-
toa lisättiin ja ostopalvelusairaansijoja vähennettiin. Muutos oli koko-
naisuutena haasteellinen ja hidasti potilas- ja asiakassiirtoja.  
 
HUSin vuodeosastoilta jatkohoitoon tarjotuista potilaista valtaosa on yli 
65-vuotiaita. Heidän jatkohoidostaan vastaa Helsingissä pääosin terve-
yskeskuksen kaupunginsairaala. Kaupunginsairaalan hoito järjestetään 
neljässä sairaalassa, joissa on yhteensä 827 sairaansijaa, sairaalakoh-
taisen sairaansijamäärän vaihdellessa 150–360  välillä. Kaikilla 30 jat-
kohoitovuodeosastolla toimivat moniammatilliset kuntoutustiimit, joihin 
kuuluvat ainakin lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintatera-
peutti sekä sosiaalityöntekijä. Puheterapiaa on tarjolla kaikissa sairaa-
loissa, samoin ravitsemusterapiaa. Useita potilasryhmiä, kuten murtu-
mapotilaita, neurologisen kuntoutuksen potilaita sekä verisuonikirurgi-
sia potilaita, on keskitetty tietyille osastoille. 
 
Sosiaalivirasto on perustanut yhteensä 7 arviointi- ja kuntoutusyksikköä 
vanhustenkeskuksiin. Näihin yksiköihin iäkkäät siirtyvät jatkokuntoutuk-
seen kaupunginsairaalasta. Kustaankartanon vanhustenkeskuksen 
Kuntokartanon kotiinkuntoutusyksiköt ottavat asiakkaita myös suoraan 
HUSista jatkokuntoutukseen. 
 
Aloitteessa mainitussa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä on noin  
130 000 asukasta ja kuntia on 9. Helsingin väestö on lähes 590 000 
henkilöä eli 10 % koko Suomen väestöstä. Väestöstä yli 65-vuotiaita on 
noin 80 000, heistä noin 40 000 yli 75-vuotiaita ja noin 10 000 yli 85-
vuotiaita. Kun Helsingin väestölukuja suhteutetaan Etelä-Karjalan väes-
tölukuihin, näyttäisi siltä, että Helsingissä on verraten keskitetty jatko-
hoitojärjestelmä.  
 
Helsingissä on oman kunnan tarpeisiin kapasiteetiltaan suuri ja sai-
raansijojen osalta riittävä jatkohoitojärjestelmä eivätkä hoitoketjun suju-
vuudessa olevat ongelmat ratkea näitä paikkoja lisäämällä. Siksi ei 
myöskään ole tarpeen luoda jatkohoitoa varten uutta sairaalayksikköä 
yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Khs pitää tärkeänä, että hoi-
toketjujen sujuvuudesta huolehditaan. Talousarvion määrärahalisäyk-
sistä yli 10 milj. kohdennetaan vuonna 2011 palveluasumiseen ja hoi-
toketjujen sujuvuuteen. 
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Khs toteaa lisäksi, että pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen 
johdon 26.1.2011 pidetyssä kokouksessa on käsitelty aloitteessa esille 
otettua erikoissairaanhoidosta kotiutettavien jatkohoidon järjestämistä 
ja katsottu, että uuden keskuksen perustamiseen ei ole tarvetta.  
 
Lautakuntien lausuntoihin sisältyy terveysvaikutusten arviointi. 
  
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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33 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KALLIOLAN  
SETLEMENTTIYHDISTYKSEN MYLLYHOITOKLINIKOIDEN TARPEELLI- 
SUUDESTA 
 
Kvsto 24.11.2010, asia 17 
Khs 2010-2209 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kalliolan Setlementtiyhdistyksen lääkkeettömät Kiskon sekä Nurmijär-
ven myllyhoitoklinikat ovat lakkauttamisuhan alla. 
 
Myllyhoito perustuu ns. Minnesota-malliin, jota on kehitetty USA:ssa 
noin 60 vuoden ajan ja Suomessa 26 vuoden ajan hyvin tuloksin. 
 
Kuntoutusohjelman kokonaispituus on noin kaksi vuotta. Toipumisen 
edellytyksenä on päihteetön elämäntapa ja vastuunotto omasta sairau-
desta. Päihderiippuvuus on sairaus, johon on tarjottava apu. 
 
Me allekirjoittaneet pyydämmekin Helsingin kaupunkia tarkistamaan 
Kiskon sekä Nurmijärven klinikoitten tarpeellisuuden uudelleen.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.2.2011 terveyslautakunnan, 3.3.2011 sosiaali-
lautakunnan ja 14.2.2011 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 75–77. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että terveyskeskuksen ja 
sosiaaliviraston päihdehoidon painopiste on avohoidossa. Avun saata-
vuutta ongelman varhaisessa vaiheessa lisätään kehittämällä avohoi-
toa ja vahvistamalla perusterveydenhuollon päihdetyön osaamista. 
Nämä toimenpiteet osaltaan vähentävät laitoshoidon tarvetta. Terveys-
asemien päihdeasiakkaiden avokatkaisua on lisätty. Sosiaalivirasto tar-
joaa monipuolista hoitoa päihdeongelmaisille. Toimintaa toteutetaan 
sekä omana että ostopalvelutoimintana.  
 
Suomen suurin päihdehuollon yhteisöhoidon tuottaja on sosiaaliviras-
ton Tervalammen kartanon kuntoutuskeskus. Vuonna 2010 yksikön 
huumekuntoutuksessa toteutui noin 4 250 hoitovuorokautta ja kaikki-
aan noin 42 900 hoitovuorokautta. Oman palvelun lisäksi sosiaaliviras-
to ostaa laitospalveluja usealta eri palveluntuottajalta. 
 
Kalliolan setlementin päihdepalvelut ovat vaikuttavia, mutta hoitotulok-
sista huolimatta asiakkaita ei ole hakeutunut palvelujen piiriin odotetus-
sa määrin. Hoidon vaativuus ja pitkäkestoisuus vaikuttanevat hakeutu-
miseen. Pitkissä hoidoissa keskeytykset ovat myös yleisiä. 
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Vuonna 2010 sosiaalivirasto osti enemmän hoitojaksoja Kalliolan set-
lementiltä, kuin lopulta hoitojaksoja toteutui.  
 
Sosiaalilautakunta hyväksyi 4.12.2001 ostopalvelusopimuksen Kallio-
lan setlementin kanssa. Vuosittaisessa toteuttamisohjelmassa sovitaan 
ostettavien palvelujen ostokiintiöt eli määrät ja hinnat. Sosiaalivirasto 
on varautunut hankkimaan Kalliolan hoitopalveluja vuoden 2010 to-
teuman tasolla myös vuonna 2011. Vuoden 2010 toteuma oli 4 185 hoi-
tovuorokautta. Ostojen painopistettä siirrettiin maksusitoumuksella ta-
pahtuvaan palvelujen hankintaan ostokiintiöiden sijaan. Näin pystytään 
paremmin kohdentamaan resursseja kulloisenkin hoidon tarpeen mu-
kaisesti. 
 
Kalliolan setlementti korotti yksikköhintoja keskimäärin 5–7 %.  
 
Syynä Kiskon klinikan siirtymiselle ostokiintiöstä maksusitoumusperus-
teiseksi on tarve keskittää lääkkeetöntä yhteisöhoitoa yhteen hoitopaik-
kaan vähäisten asiakasmäärien vuoksi. Vuonna 2010 sosiaaliviraston, 
A-klinikkasäätiön ja Kalliolan setlementin kesken käytiin yhteistyöneu-
votteluja lääkkeettömän yhteisöhoidon kehittämisestä. Neuvotteluissa 
pyrittiin löytämään yhdessä toteutettava keskitetty lääkkeettömän huu-
mehoidon malli, joka olisi asiakasvolyymiltaan riittävä ja siten myös 
kustannustehokas. Yhteistä hoitotuotetta ei kyetty luomaan. 
 
Sosiaalivirastossa kohdennetaan päihdehuollon resursseja hoidon tar-
peen ja asiakkaan tahdon mukaisesti eikä sosiaalivirasto voi ostaa pal-
veluja enempää kuin on palvelutarvetta. Lääkkeettömän yhteisöhoidon 
tarjoamista ei olla vähentämässä vuoden 2010 tasosta. 
 
Sosiaalilautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2011 (§ 9), että Järven-
pään sosiaalisairaalasta ostetaan yhteisöllistä lääkkeetöntä huumekun-
toutusta ehdotetun 2700 hoitovuorokauden sijaan 1970 hoitovuorokaut-
ta. 730 hoitovuorokautta vastaavalla summalla hankitaan lääkkeetöntä 
huumekuntoutusta tarpeen mukaisesti muilta palvelujen tuottajilta esim. 
Kalliolasta. 
 
Kiskon klinikan siirtymiselle ostokiintiöstä maksusitoumusperusteiseksi 
ei ole vaikutusta asiakkaiden lääkkeettömän hoidon saatavuuteen. 
 
Lautakuntien lausuntoihin sisältyy terveysvaikutusten arviointi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36048) 
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34 
VT SIRPA PUHAKAN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PÄIVÄHOIDON  
TÄYTTÖASTEEN LASKEMISESTA 
 
Kvsto 24.11.2010, asia 18 
Khs 2010-2212 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin päivähoidon tilanne on huolestuttava. Päivähoidon täyttöas-
teeksi on määritelty 93 prosenttia. 
 
Käytännössä tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii kohtuuttomasti eri-
laisia päivähoidon arkea haittaavia toimia työntekijöiltä. 
 
Päivähoidon henkilöstö joutuu hyvin pienellä varoitusajalla, jopa päivit-
täin siirtymään päiväkodista toiseen, jos lapsia on poissa päivähoidosta 
esimerkiksi sairastumisen vuoksi.  
 
Lasten sairastaessa flunssakautena työntekijät joutuvat arviomaan jo 
ennakkoon, että kuinka monen päiväkodin työntekijän pitäisi siirtyä toi-
seen, jotta tilastot täyttävät tavoitteet. Tämä on työlästä ja stressaa päi-
vähoidon työntekijöitä. 
 
Järjestelmä myös syyllistää vanhempia, jotka kokevat lapsen pitämisen 
satunnaisesti kotona haittaavan päivähoitopaikkansa toiminnan järjes-
tämistä. Tällaista viestiä tulee päivähoidon työntekijöiltä. 
 
Helsingissä päivähoidolle on asetettu 93 prosentin käyttöastetavoite, 
kun se muualla maassa on keskimäärin 85 prosenttia. Tavoitteen saa-
vuttamiseksi päivähoitoryhmissä on ajoittain lain vastaisesti liikaa lap-
sia. Ei ihme, jos työntekijät uupuvat ja lapset stressaantuvat. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että päivähoidon käyttöas-
teeksi asetetaan 90 prosenttia. Samalla ohjeistetaan, ettei päivähoidon 
henkilöstöä joudu siirtymään päiväkodista toiseen tavoitteiden saavut-
tamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.3.2011 sosiaalilautakunnan ja 25.2.2011 talous- 
ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 78 ja 79. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että päivähoidon henkilös-
tömitoitus perustuu päivähoitoasetuksen mukaiseen lasten ja hoito- ja 
kasvatushenkilöstön väliseen päiväkotikohtaiseen suhdelukuun. 
 
Täyttöasteella varmistetaan, että hoitosuhteessa olevien laskennallis-
ten lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön määrä vastaa laskennallis-
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ten paikkojen suhdetta. Täyttöasteseurannan avulla mitoitetaan henki-
löstömäärä lasten päivähoidosta annetun asetuksen mukaiseksi. 
  
Käyttöasteella mitataan toteutunutta lasten laskennallisten läsnäolopäi-
vien ja hoito- ja kasvatushenkilöstön työssäolopäivien välistä suhdetta 
ja asetuksen toteutumista. Kun käyttöaste on 100 %, silloin henkilöstön 
ja lasten välinen suhdeluku on 7 eli mitoitus on asetuksen mukainen.  
 
Käyttöastetta tarkastellaan päivittäin, kuukausittain ja vuositasolla ku-
muloituvana, ja tiedot kerätään päiväkoti-, päivähoitoyksikkö-, päivähoi-
toalue- ja vastuualuetasolla. Päivittäisessä käyttöasteessa voi olla eri 
päivinä saman päiväkodin ja päivähoitoyksikön sisällä runsaastikin 
vaihtelua. Kuukausittaisten käyttöasteiden vaihtelu on päivähoitoyksik-
kötasolla huomattavasti päivittäistä vähäisempää.  
 
Käyttöasteen seuraaminen on päiväkodinjohtajan työväline, jolla voi-
daan säädellä johdettavan kokonaisuuden hoito- ja kasvatushenkilöstö-
resurssien käyttöä tarkoituksenmukaisesti niin, että lasten ja henkilös-
tön läsnäolot kohtaavat. Päiväkodeissa on muuta lasten hoitotyötä te-
kevää henkilöstöä esimerkiksi erityisavustajia ja työllistettyjä, joita ei 
huomioida käyttöasteen seurannassa. Päiväkodin johtajat arvioivat päi-
vittäin poissaolojen vaikutusta mahdolliseen sijaistarpeeseen. Ratkai-
suun vaikuttaa muun muassa, mikä on päivähoitoyksikön henkilöstön ja 
lasten määrän kokonaisuus, kuinka pitkistä tiedetyistä poissaoloista on 
kyse, voidaanko tehdä toiminnallisia järjestelyjä ja onko sijaista saata-
villa.  
 
Täyttö- ja käyttöasteen seurannalla pyritään varmistamaan tasavertai-
set olosuhteet ja yhdenmukainen laatutaso joka puolella Helsinkiä. 
Seurantajärjestelmän avulla eri yksikköjen henkilöstöresurssien välisiä 
eroja voidaan tarvittaessa tasoittaa. Myös henkilöstön työhyvinvoinnin 
kannalta on tärkeää, että työskentelyolosuhteet ovat joka paikassa sa-
mankaltaiset.  
 
Käyttöasteen laskemisesta ei ole käytössä yhteistä tapaa, eikä yksise-
litteistä tietoa valtakunnallisesti. Näin ollen aloitteessa mainittuun kes-
kimäärin 85 % käyttöastetasoon ei voi ottaa kantaa. Samasta syystä ei 
myöskään ns. Kuusikko selvityksessä käytetä käyttöastetietoja vertail-
taessa kuntia.  
 
Strategiaohjelmassa 2009–2012 on yhtenä tavoitteena, että kaupungin 
palvelujen laatu, vaikuttavuus ja kokonaistuottavuus paranee julkishal-
linnon  yleisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiaohjelman talouden ta-
sapainoa koskevia toimenpiteitä ovat, että palvelutuotannon menot 
asiakasta kohden nousevat korkeintaan kustannustason nousua vas-
taavasti, asiakas- ja palvelukohtaisia yksikköhintoja pienennetään ja ti-
lakustannusten osuutta palvelujen kustannuksista pienennetään. 
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Muutoksilla käyttöasteessa on vaikutusta kustannuksiin. Mikäli nykyi-
sestä tasosta siirrytään 90 % käyttöastetavoitteeseen sillä arvioidaan 
olevan 2,5 milj. euron kustannuksia nostava vaikutus. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
 (Stj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36048) 
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35 
VT SIRKKU INGERVON JA 16 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VANHUS- 
PALVELUIDEN EDISTÄMISESTÄ  
 
Kvsto 8.12.2010, asia 21 
Khs 2010-2294 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Oman näköinen vanhuus tarkoittaa enemmän mahdollisuutta vaikuttaa 
asumisratkaisuihin ja palveluasumisen sisältöön. Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan tutustumismatkalla Tanskan vanhuspalveluihin käytiin 
myös vanhusten palveluasumispaikassa, jossa oli mahdollista pitää 
myös omaa lemmikkieläintään mukana, mikäli itse pystyi sitä hoita-
maan. Tätä tuettiin esimerkiksi siten, että suoraan asuinhuoneestaan 
pääsi aidatulle pihalle, jolloin kissan ja jopa koiran hoito oli mahdollista. 
Monelle lemmikkieläin on tärkeä yksinäisyyden poistaja ja elämän si-
sällön antaja ja pitää virkeänä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kehitettäessä Helsingin 
vanhuspalveluvalikkoa mahdollistetaan yhdessä tai useammassa kau-
pungin vanhustenpalveluasumisyksikössä lemmikkieläimen pito, mikäli 
sen hoitaminen onnistuu ilman hoitohenkilökunnan apua. 
 
Esitämme myös, että nykyistä useammin ainakin osassa kaupungin lai-
toksia mahdollistuu nykyistä enemmän kaverikoirien tai kissojen vierai-
lu.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.3.2011 sosiaalilautakunnan, 16.2.2011 terveys-
lautakunnan ja 18.2.2011 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 80–82. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että sosiaaliviraston palve-
lustrategiassa nähdään seniorikansalaisten osallisuuden ja omaehtoi-
sen toiminnan tukeminen tulevien vuosien merkittävänä tehtävänä 
(Helsingin sosiaalilautakunta 13.1.2009 § 5). Omannäköiseen vanhuu-
teen pyritään edistämällä ikäihmisten valinnanvapautta ja itsemäärää-
misoikeutta, tarjoamalla keinoja kokea osallisuutta sekä varmistamalla 
turvallinen ja arvokas elämä, jonka vanhus voi kokea merkitykselliseksi.  
 
Oma lemmikkieläin voi olla ikääntyneelle ihmiselle merkittävä ilon ja 
mielihyvän lähde. Useissa kaupungin vanhusten palvelutaloissa ja 
vanhustenkeskuksissa asiakas voi pitää omaa lemmikkieläintä niin 
kauan, kun hän itse tai läheistensä avustamana pystyy siitä huolehti-
maan. Laitoksissa on myös mahdollista järjestää lemmikkieläinten vie-
railuja. 
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Lemmikkieläimen hoitoon liittyvät askareet voivat tuoda merkitystä ar-
keen ja auttaa ylläpitämään henkistä ja fyysistä toimintakykyä sekä vä-
hentää yksinäisyyden tunnetta. Mahdollisuuksia pitää lemmikkieläintä 
tuetaan järjestettäessä asiakkaalle hänen tarvitsemiaan palveluja. Hoi-
to- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan asiakkaan voima-
varat, myös mahdollinen lemmikkieläin, ja miten voimavaroja voidaan 
hyödyntää asiakkaan toimintakyvyn ylläpidossa ja hyvän elämän raken-
tamisessa. Ympärivuorokautiseen hoitoon sijoittuvan uuden asiakkaan 
kohdalla huomioidaan mahdollinen lemmikkieläin, kun etsitään asiak-
kaalle sopivaa hoitopaikkaa. Erillisiä lemmikkieläinten kanssa asuvien 
asiakkaiden asuntoja ei ole suunniteltu, mutta esteettömyyteen nojau-
tuvissa asumisratkaisuissa myös lemmikkieläimen ulkoiluttaminen on 
mahdollista riittävän helposti.  
 
Asiakkaan palveluja suunniteltaessa selvitetään, miten palvelut saa-
daan järjestetyksi niin, ettei lemmikkieläimestä synny terveysriskiä esi-
merkiksi allergisille työntekijöille. Myös talon muiden asukkaiden toiveet 
ja tarpeet huomioidaan. Kaikki ihmiset eivät pidä eläimistä ja taloissa 
tulee olla mahdollisuus myös pysyä erossa eläimistä. Rekrytoitaessa 
henkilökuntaa taloihin kerrotaan, että asiakkailla voi olla lemmik-
kieläimiä tai taloissa vieraillaan eläinten kanssa. 
 
Suomen Kennelliitto järjestää Kaverikoira-toimintaa, jossa vapaaehtoi-
set koiranomistajat koulutetaan ja he vierailevat koiriensa kanssa eri 
kohderyhmien myös vanhusten luona esimerkiksi laitoksissa.  
 
Vanhuspalvelujen uusiin tiloihin voitaisiin jatkossa suunnitella määrära-
hojen puitteissa yksittäisiä asuntoja, joissa omien lemmikkieläinten pi-
täminen on mahdollista. 
 
Lautakuntien lausuntoihin sisältyy terveysvaikutusten arviointi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36048) 
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36 
VT ANTTI VUORELAN ALOITE HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAAN- 
HOITOPIIRIN (HUS) TOIMINNAN TEHOSTAMISESTA 
 
Kvsto 8.12.2010, asia 22 
Khs 2010-2293 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Hoitoon pääsyä on nopeutettava, turhaa siirtelyä lääkäriltä toiselle vä-
hennettävä. 
 
Sairauden hoito ilman turhaa viivyttelyä tulee yhteiskunnalle halvem-
maksi kuin asian pitkittäminen ja potilaan siirtely paikasta toiseen. Mitä 
nopeammin sairauden vaatimat operaatiot suoritetaan, sitä paremmat 
ovat hoidon tulokset, ja sitä vähemmän potilaalle tulee komplikaatioita. 
Hoitoon pääsyä on nopeutettava myös siksi, että viivyttely tuottaa poti-
laalle inhimillisiä kärsimyksiä sekä Kelalle ylimääräisiä lääkekustannuk-
sia. Hoitoon pääsyä odottaessaan moni potilas joutuu käyttämään vah-
voja särkylääkkeitä pitempään kuin on kohtuullista. 
 
Esimerkki 
 
Polvikierukka rikkoutuu. Ensin terveysasemalle lääkäriin, sitten röntge-
niin, viikon päästä terveysasemalle kuulemaan röntgenlausunto. Lää-
käri määrää tapaturma-asemalle. Hoitava lääkäri lähettää samalla käy-
tävällä olevaan ultraäänitutkimukseen. Sitten takaisin hoitavalle lääkä-
rille. Hän kutsuu kahden viikon päästä tarkastukseen. Hän sanoo, että 
näitä hoidetaan vasta kuuden kuukauden kuluttua. Samalla varataan 
aika ortopedille. Sitten jatketaan kahden viikon välein: lääkäri–ultra-
äänitarkastus–lääkäri. 
 
Lopulta potilas saa kutsun ortopedille. Ortopedi toteaa, että polvikieruk-
ka on rikkoutunut, koeta saada mahdollisimman nopeasti peruutusaika.  
Potilas soittaa jonon hoitajalle, mutta hän on kesälomalla ja kuukauden 
kuluttua voi jonoon ilmoittautua. Mutta ei hätää: kahden viikon välein 
pyörivät tarkastukset tapaturma-asemalla, lääkärille–ultraäänitutkimuk-
seen–lääkärille. Tällä kertaa tulee lähete poliklinikalle. Tämän jälkeen 
potilaan pelastaa peruutusaika, ja potilas pääsee hoitoon. Hoito kestää 
muutaman minuutin. Lääkäri poistaa kierukan sirut. Potilas pääsee ko-
tiin nopeammin kuin tapaturma-aseman kierrokselta. 
 
Esitän, että hoitoketjuja järkeistetään siten, että hoito on sekä potilaan 
ja hoitohenkilökunnan työkuormituksen kannalta optimaalista.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.2.2011 terveyslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 83. 
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Khs toteaa, että hoitoon pääsyn ja palvelun laadun turvaaminen on yk-
si terveyskeskuksen strategisista päälinjauksista. Tämä edellyttää, että 
terveyspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti tarpeen mukaisina, laa-
dukkaina, tehokkaina ja joustavina ja että hoitoon pääsy toteutuu lain 
edellyttämissä aikarajoissa. Lisäksi strategisena tavoitteena on osasto- 
ja organisaatiorajat ylittävien hoitoprosessien kehittäminen merkittä-
vimmissä potilasryhmissä. 
 
Terveydenhuoltolain (voimaan 1.5.2011) mukaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä on velvollinen yhteistyössä perusterveydenhuollosta vas-
taavan kunnan kanssa suunnittelemaan ja kehittämään erikoissairaan-
hoitoa siten, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodos-
tavat toiminnallisen kokonaisuuden. Kokonaisuudessa on huomioitava 
erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoaminen tarkoituksenmukaisesti pe-
rusterveydenhuollon yhteydessä sekä erikoissairaanhoidon yksiköissä. 
 
Terveydenhuoltolaki edellyttää, että hoidon tarpeen arviointi aloitetaan 
kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Jos hoidon tarpeen 
arviointi vaatii erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai labo-
ratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava 
kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjes-
tettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. 
 
Tehokas hoitoketju nopeuttaa hoitoon pääsyä, lyhentää kokonaishoito-
ketjua, edesauttaa toimintakykyä tukevaa ja kuntouttavaa hoitoa, pie-
nentää päivystysten potilasvirtoja, lyhentää hoitojonoja, vähentää turhia 
hoitovaiheita sekä parantaa voimavarojen allokointia ja hoidon vaikut-
tavuutta. 
 
HYKS-alueella on käynnistetty HYKSin ja kuntien yhteinen TEHOKAS-
hanke (Terveydenhuollon hoitoketjut kuntoon alueellisesti) hoitoketjujen 
kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on yhtenäinen koko potilaan hoi-
toketjun kattava asiakasprosessi ja palvelurakenne. Hankkeessa pilot-
tihoitoketjuiksi on valittu suurivolyymiset ja kalliit lonkkamurtumien ja 
aivoverenkiertohäiriöiden hoitoketjut. Näistä saadut tulokset ovat levi-
tettävissä muihin hoitoketjuihin. 
 
Helsingin terveyskeskuksessa on käytössä mm. seuraavat hoitoketjut 
tai hoitoprotokollat: Pääkaupunkiseudun tyypin 2 diabeteksen hoitoket-
ju, Helsingin tyypin 1 diabeteksen hoitoketju, monisairaan  potilaan hoi-
tomalli, lonkkamurtumapotilaan jatkohoitoprotokolla akuuttisairaalan 
vuodeosastolla, aivoinfarktipotilaan hoito ja kuntoutus akuuttisairaalas-
sa, muistisairaan potilaan hoitoketju, raskaudenkeskeytyspotilaan hoi-
toketju, eturauhassyövän hoitoketju ja aikuisikäisen ADHD-oireisen po-
tilaan arviointiohje. 
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Olemassa olevien hoitoketjujen lisäksi terveyskeskuksessa kehitetään 
erikoislääkärikonsultaatiotoimintaa. Mm. säärihaavojen hoidossa on 
keskusteltu jalkautuvista erikoislääkärikonsultaatioista. Plastiikka- tai 
verisuonikirurgi pitäisi terveysasemalla vastaanottoa ja potilas voitaisiin 
asettaa leikkausjonoon ilman edeltävää käyntiä poliklinikalla.  Sisätauti-
lääkärin terveysasemalla tapahtuvan vastaanoton pilotointi aloitetaan 
lähiaikoina. 
 
HYKSin ortopediassa kehitetään keskitettyä lähetteen vastaanottojär-
jestelmää, jonka tavoitteena on nopeuttaa odotusaikaa erikoissairaan-
hoidon poliklinikalle lähetteitä paremmin kohdentamalla ja erikoissai-
raanhoidon resursseja tehokkaammin käyttämällä. Lisäksi poliklinikka-
käyntejä voidaan jonkin verran vähentää hyvillä lähetekäytännöillä: tut-
kimuksia voidaan suunnitella jo lähetteen perusteella ja osa lähetteistä 
voidaan muuttaa sähköisiksi konsultaatioiksi, jolloin poliklinikkakäynti 
voidaan mahdollisesti välttää. 
 
Aloitteen esimerkissä mainittua ultraäänitutkimusta ei juurikaan käytetä 
polven alueen tutkimisessa.  Sen sijaan polven alueen tutkimuksiin so-
veltuvissa magneettikuvauksissa on epäsuhtaa potilaan toiveen, lääkä-
rin arvioiman tarpeen ja tutkimusten saatavuuden välillä. Magneettitut-
kimusten rajallisen saatavuuden ja korkean hinnan vuoksi näiden tut-
kimusten aiheiden pitää olla erityisen hyvin harkittuja. Lisäksi on huo-
mattava, että usein tietyn tyyppisten, esimerkiksi polven seudun vam-
mojen hyvään hoitokäytäntöön voi kuulua muutaman kuukauden seu-
rantavaihe, jonka jälkeen lopullinen hoitopäätös esimerkiksi operatiivi-
sesta hoidosta voidaan tehdä.  
 
HUSin jonokehitys on ollut suotuisaa kuvastaen erikoissairaanhoitoon 
pääsyn parantumista. Yli kuusi kuukautta jonottaneita helsinkiläisiä oli 
marraskuun 2010 lopussa 176 ja näistä valtaosa silmätautipotilaita. 
Polven alueen operaatioihin pääsee alle kolmessa kuukaudessa.   
 
Lautakunta on tehnyt terveysvaikutusten arvioinnin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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37 
VT YRJÖ HAKASEN JA 20 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TULOKSELLI- 
SUUSKOROTUKSISTA LAAKSON JA SUURSUON SAIRAALOISSA 
 
Kvsto 8.12.2010, asia 23 
Khs 2010-2297 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Laakson ja Suursuon sairaaloiden hoitajat ovat jääneet ilman palkan 
tuloksellisuuskorotuksia. Muissa Helsingin terveyskeskuksen sairaa-
loissa hoitajat saivat korotuksen. 
 
Tuloksellisuuserän määräytymisen perusteet on päättänyt työnantaja. 
Keskeisenä perusteena on ollut hoitoaikojen pituus ja potilaiden kotiut-
tamisprosentti. Tähän vaikuttavat olennaisesti monet hoitajista riippu-
mattomat tekijät, kuten kaupungin päätökset pitkäaikaissairaanhoidon 
rakennemuutoksista, palveluasumisesta, kotihoidosta jne. 
 
Tuloksen mittaaminen on vaikea kysymys yleensäkin terveydenhuollon 
kaltaisilla aloilla. Tärkeintä hoitoa tarvitsevien kannalta on hoidon vai-
kuttavuus. Se on keskeistä myös kokonaistaloudellisessa arvioinnissa. 
 
Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin, joilla varmistetaan se, 
että hoitohenkilökunnan palkkausta parannetaan tasapuolisesti kaikki 
hoitajat ja eri yksiköiden roolien erot huomioon ottaen.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.2.2011 terveyslautakunnan, 18.2.2011 talous- 
ja suunnittelukeskuksen sekä 1.3.2011 henkilöstökeskuksen lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 84–86. 
 
Khs viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että tuloksellisuuden 
edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä (0,7 %) 1.9.2010 lukien kai-
kille sopimusaloille perustui valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuk-
siin. 
  
Kyseinen järjestelyerä ei ollut yleiskorotus kaikille, vaan järjestelyerää 
tuli kohdentaa tuloksellisen toiminnan ja tavoitteissa onnistumisen pe-
rusteella. 
 
Kaupungin henkilöstökeskus neuvotteli yhdessä henkilöstöjärjestöjen 
edustajien kanssa yleistason raamit siitä, miten tuloksellisuuserää tulisi 
kohdentaa, jonka jälkeen virastojen ja liikelaitosten tuli neuvotella oman 
viraston ja liikelaitoksen palkankorotusten kohdentumisesta. Terveys-
keskuksessa sovittiin yksimielisesti henkilöstöjärjestöjen kanssa siitä, 
että tuloksellisuuserää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen tarkista-
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miseen työnantajan valmistelemien tuloksellisuusmittareiden perusteel-
la. 
 
Tarkoituksenmukaisena nähtiin, että mittareita ja tunnuslukuja valitaan 
jo olemassa olevista hankkeista tai muutoin seurannassa olevista tun-
nusluvuista. Tarkoituksenmukaisena ei nähty perustaa uusia hankkeita 
ainoastaan tämän erän kohdentamista varten. Näin ollen terveyskes-
kuksessa valittiin mittarit ja tunnusluvut olemassa olevasta kaupungin- 
sairaalan tuloskortista. 
 
Tuloksellisuuserän kohdentamisen perusteena käytettävät tunnusluvut 
ja mittarit käsiteltiin toimitusjohtajan ja osastopäälliköiden kanssa en-
nen kuin niistä käytiin neuvotteluja järjestöjen kanssa.  Neuvotteluissa 
sovittiin yksimielisesti, että tuloksellisuuserästä 0,5 % käytetään tehtä-
väkohtaisten palkkojen tarkistamiseen työnantajan valmistelemien tun-
nuslukujen ja tuloksellisuusmittareiden sekä meneillään olevien hank-
keiden tulosten perusteella.   
 
Kaupunginsairaalan, kuten muidenkin osastojen osalta noudatettiin 
henkilöstökeskuksen ohjetta, jonka mukaan tarkasteluun otetaan mu-
kaan muutamia tunnuslukuja, jotka kattavat koko henkilöstön. Ensisi-
jainen periaate oli, että tunnusluvuksi valikoituvat ne luvut, jotka sisälty-
vät kaupunginsairaalan tuloskorttiin ja joita seurataan toiminnassa 
muutoinkin. Kaupunginsairaalan vuodeosastotoiminnan osalta valikoi-
tuivat kotiutusprosentin paraneminen ja hoitoajan pituus. Kutakin sai-
raalaa verrattiin sairaalan omiin tunnuslukuihin samana tarkasteluajan-
jaksona v. 2009 -2010.  
 
Helsingin alueiden väestöt eroavat toisistaan demografisten tekijöiden 
ja sosioekonomisen taustan mukaan. Sairaalatoiminnalle nämä erot 
asettavat erilaisia haasteita. Tuloksellisuuserän kohdentaminen perus-
tui kuitenkin toiminnan mittareiden muutoksiin toivottuun suuntaan eikä 
absoluuttisiin lukuihin tai vertailuihin sairaaloiden välillä. 
 
Tuloksellisuusajattelu on tuomassa kuntasektorille uusia haasteita eri-
tyisesti sosiaali- ja terveydenhoidon alalla. Uusien ajattelutapojen ja 
toimintaprosessien löytäminen ja yhdessä läpivieminen kuntakentällä 
vie aikaa ja korostaa onnistunutta yhteistoimintaa ja yhteistyötä työnan-
tajan ja henkilöstöjärjestöjen kesken. 
 
Tuloksellisuusajattelu ja palkkaerien kytkeminen onnistuneisiin tuloksiin 
on kuitenkin välttämätön osa tulevaisuuden palkitsemisen kenttää. Khs 
pitää tärkeänä, että palkitsemisen perusteena olevia mittareita ja tun-
nuslukuja valitaan entistä tarkoituksenmukaisemmilla perusteilla. Tär-
keää on myös varmistaa, että henkilöstöllä on tasapuolinen mahdolli-
suus vaikuttaa onnistuneeseen tulokseen. 
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Terveyslautakunnan lausuntoon sisältyy terveysvaikutusten arviointi.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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38 
VT SIRPA PUHAKAN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE JAKOMÄEN  
ASUKKAIDEN KOKOONTUMISTILOISTA 
 
Kvsto 8.12.2010, asia 24 
Khs 2010-2295 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Jakomäessä on vireää järjestötoimintaa, joka kokoaa aktiivisia asuk-
kaita yhteen. Asukkaat ovat toivoneet jo pitkään asukastaloa, jonka ti-
loissa voivat toimia erilaiset järjestöt, asukasyhdistys sekä kansalaisten 
toimintaryhmät. 
 
Myös vanhuksille kaivataan toimintatiloja, joissa voisi järjestää erilaista 
toimintaa ikäihmisille ja jossa ikäihmiset itse voivat järjestää toimintaa. 
Palvelutalotyyppistä päivätoimintaa kaivataan. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut kiirehdimme Jakomäen asukastalon toi-
minnan käynnistämistä ja tilojen osoittamista asukastoimintaa varten. 
Esitämme, että tutkitaan pikaisesti mahdollisuudet järjestää asukastalo-
toiminta Jakomäessä.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.2.2011 talous- ja suunnittelukeskuksen, 
2.3.2011 kiinteistölautakunnan, 3.3.2011 sosiaalilautakunnan ja 
10.3.2011 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, jotka ovat liit-
teinä 87–90. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkisuunnitteluvi-
rasto on yhteistyössä muiden hallintokuntien (erityisesti liikuntavirasto, 
rakennusvirasto ja opetusvirasto) sekä alueen toimijoiden kanssa viime 
vuosina keskittynyt Jakomäessä alueen keskiosan toiminnalliseen ke-
hittämiseen ja ympäristön parantamiseen. Jakomäen keskiosassa si-
jaitsevat alueen keskeiset palvelut kuten peruskoulu, päiväkoti, nuori-
sotila, kirjasto, leikkipuisto, liikuntapuisto ja uimahalli. 
 
Jakomäen keskiosassa sijaitsee useita kaupungin omistuksessa olevia 
palvelurakennuksia. Mahdollisia eri ryhmien kokoontumistiloja on mm. 
näissä rakennuksissa. Koska olemassa olevia tiloja on paljon, ei uusien 
erillisten asukastilojen kaavoittamiselle ole nähty Jakomäessä tarvetta. 
Jakomäki oli yhtenä kaupungin nimeämän poikkihallinnollisen palvelu-
verkkotyöryhmän selvityksen pilottialueena vuosina 2008–2009. Työ-
ryhmä ehdotti loppuraportissaan yläasteen koulun tilojen kehittämistä 
siten, että ne päiväkäytön lisäksi sopisivat paremmin myös muiden toi-
mijoiden ja hallintokuntien iltakäyttöön. 
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Sosiaalivirasto tukee alueellista järjestötoimintaa ja asukkaiden osalli-
suutta monin eri tavoin ja eri rahoituskanavien kautta. 
 
Sosiaalivirasto ylläpitää omin budjettivaroin viittä kumppanuustaloa ja 
kolmea lähiöasemaa. Lisäksi ylläpidetään ostoskeskusten yhteydessä 
olevia erityisesti päihdeongelmaisille tarkoitettuja matalan kynnyksen 
paikkoja, joiden erillisrahoitus on turvattu vuoden 2011 loppuun asti. 
Asukastilat ovat laajassa käytössä ja kohdentuvat erityisesti kuntoutu-
viin tai syrjäytymisvaarassa oleviin asiakasryhmiin. Toimintamallit ovat 
asukas- ja käyttäjälähtöisiä ja tilat ovat alueilla laajassa yhteiskäytössä. 
Paikat toimivat vauvasta vaariin periaatteella. 
 
Vanhusten palvelujen vastuualueen palvelukeskukset ovat niin ikään 
matalan kynnyksen paikkoja, jotka tarjoavat ateria-, harrastus-, liikunta- 
ja neuvontapalveluja eläkeläisille ja työttömille. Palvelukeskuksissa on 
myös vertaistukiryhmiä ja mahdollisuus vapaamuotoiseen yhdessä-
oloon ja vapaaehtoistoimintaan. Palvelukeskukset toimivat monituotta-
jamallilla, joten erilaisilla järjestöillä on mahdollisuus osallistua toimin-
taan. Tiloja voidaan luovuttaa järjestöjen käyttöön maksutta, mikäli ky-
seinen toiminta tukee kaupungin omaa toimintaa.  
 
Asukastiloja on lisätty viimeksi niille asuinalueille, joissa on koettu eni-
ten sosiaalisia ongelmia syrjäytymiseen ja siihen liittyvään päihteiden 
käyttöön. Itä-Helsingissä on tiloja lisätty mm. Kontulan ja Itäkeskuksen 
alueelle. Kohdistamalla omat asukastilansa sosiaalisesti eriytyneille 
alueille, sosiaalivirasto toteuttaa tavoitetta sosiaalisesti eheästä ja ta-
sapainoisesta kaupungista. 
 
Sosiaalivirasto on kehittämässä asukastalotoimintaa ja aluetyötä koko-
naisuutena. Pohdinnassa on sosiaaliviraston omien matalan kynnyksen 
paikkojen palveluverkko ja sosiaaliviraston ylläpitämien tilojen sijoittu-
minen eri puolille kaupunkia. Kehittämistyö on pitkäjänteistä. Vaikka 
painopiste onkin sosiaalisesti eriytyneillä alueilla, on huomioitava kau-
pungin alue kokonaisuutena ja kaikenikäisten kuntalaisten, vanhukset 
mukaan lukien, kokoontumismahdollisuudet eri puolilla kaupunkia. Ke-
hittämistyön yhteydessä tutkitaan myös Jakomäen asukastalotoimin-
nan tarpeet ja mahdollisuudet niihin vastaamiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
 (Stj / Hilkka Tapiolinna, puh. 310 36048) 
 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 93  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 2.5.2011  
  
  
 

 

 

39 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 18 MUUN VALTUUTETUN ALOITE AIKUISTEN  
HAMMASHOIDON TEHOSTAMISESTA 
 
Kvsto 19.1.2011, asia 16 
Khs 2011-138 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin hammashoito takkuilee. Pelkästään hampaiden 
tarkistukseen on puolen vuoden jonot. 
 
Jos olet saanut ajan hampaiden tarkistukseen, on mahdollinen jatko-
hoito hidasta juuri jonojen takia. 
 
Selitys on ollut, ettei Helsingin kaupungilla ole resursseja hoitaa kyseis-
tä asiaa, ilman pitkää jonotusaikaa. 
 
Me allekirjoittaneet vaadimme, että Helsingin kaupunki ryhtyy välittö-
mästi tehostamaan kaupungissamme aikuisten hammashoitoa siten, 
että hampaiden tarkistusaikoja ja hoitoja saa huomattavasti lyhyemmäl-
lä jonotusajalla.” 
 
Aloitteesta on saatu 9.3.2011 terveyslautakunnan ja 8.3.2011 talous- ja 
suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 91 ja 92. 
 
Khs viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin terveys-
keskuksen suun terveydenhuollossa kiireellistä hoitoa saa vuoden jo-
kaisena päivänä.  
 
Kiireettömään hoitoon, joksi suun ja hampaiston tutkimuskin luetaan, 
ajan saa hoitotakuulain mukaisesti viimeistään kuuden kuukauden ku-
luessa yhteydenotosta ja siinä tapahtuvasta hoidon tarpeen arvioinnis-
ta. Kunnallisen suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä ylittää Hel-
singissä tarjonnan jatkuvasti. Tämä vaikeuttaa yksittäisen potilaan hoi-
tokokonaisuuden loppuunsaattamista kohtuuajassa. 
 
Palvelusetelipilotin odotetaan helpottavan tilannetta. Ruuhkatilanteissa 
potilas saa halutessaan palvelusetelin, jolla hän voi hankkia terveys-
keskuksessa todetun hoidon tarpeen mukaisen hoidon listalle hyväksy-
tyiltä yksityishammaslääkäreiltä. Potilas maksaa omavastuuosuuden 
suoraan yksityishammaslääkärille.  
 
Oman toiminnan ohella suun terveydenhuollossa on jo vuosia ollut käy-
tössä moninaiset palvelujen järjestämistavat, joilla on voitu hyödyntää 
myös yksityissektorin voimavaroja. Uuden palvelusetelitoiminnan lisäk-
si käytetään ostopalveluja, joista on tehty sopimuksia yksityishammas-
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lääkärien kanssa koko 2000-luvun. Omissa hoitoloissa puretaan iltaisin 
hoitojonoja palveluhankinnan kautta kilpailutetun palveluntuottajan toi-
mesta ja virka-ajan ulkopuolinen päivystys omaan hoitolaan on kilpailu-
tettu vuokratyönä.  
 
Oman toiminnan tehostamiseksi suun terveydenhuollossa panostetaan 
hammaslääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työnjaon kehittämiseen. 
Osa tarkastuksista on siirretty suuhygienisteille, jolloin hammaslääkä-
reiltä vapautuu vastaanottoaikoja hammaslääkärin osaamista vaativaan 
hoitoon. Lisäksi työpaikkakoulutetaan itsenäistä hoitotyötä tekeviä 
hammashoitajia, jotta heille voidaan puolestaan siirtää aiemmin suuhy-
gienistien suorittamia ehkäiseviä toimenpiteitä ja suun terveystarkas-
tuksia. Myös oikomishoidossa kehitetään hoitokäytäntöjä ja työnjakoa.  
Lasten ja nuorten hoitoon käytettäviä resursseja kohdennetaan hyvien 
tulosten rohkaisemana entistäkin tarkemmin tarvelähtöisesti, ja näin 
saadaan vapautettua hammaslääkäreiden voimavaroja mm. aikuisten 
hoitoon. 
 
Suun terveydenhuollossa on usean vuoden ajan kehitetty sähköisiä 
palveluja. Tavoitteena on työajan käytön kohdistaminen potilastyöhön 
tukitoimien sijaan. Sähköinen asiointi etenee vaiheittain. Itseilmoittau-
tumislaitteet asennettiin hoitoloihin vuoden 2011 alussa ja interaktiivi-
nen esitietolomake otettaneen käyttöön loppuvuodesta. Toimintaa kehi-
tetään edelleen digitaalisen hoitoonohjauksen palveluksi, joka mahdol-
listaa tietyin edellytyksin potilaan itsensä tekemän ajanvarauksen hoi-
don tarpeen kannalta oikea-aikaisesti. Potilastietojärjestelmätoimittajan 
kanssa käynnistetään hanke erillisen ajanvarauskäyttöliittymän kehit-
tämiseksi siten, että ajanvarausosion nykyiset rajoitteet voidaan ohit-
taa. Toteutuessaan hanke tehostaa keskitetyn ajanvarauksen toimintaa 
ja parantaa ajanvarauspalvelun laatua. 
 
Viime vuosien suun terveydenhuollon resurssilisäykset ovat kohdentu-
neet pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yhteishankkeisiin, joissa 
Helsingin terveyskeskus on ns. isäntäkuntana. PARAS-lainsäädännön 
päätösten myötä loppuvuodesta 2009 aloitti toimintansa sekä Pääkau-
punkiseudun suun erikoishoidon yksikkö että yhteinen virka-ajan ulko-
puolinen päivystys. 
 
Terveyslautakunnan lausuntoon sisältyy terveysvaikutusten arviointi.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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40 
VT TERHI MÄEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TILOJEN JÄRJESTÄ- 
MISESTÄ KOULUISSA TOIMIVILLE ILTAPÄIVÄRYHMILLE 
 
Kvsto 22.9.2010, asia 10 
Kvsto 3.3.2010, asia 68 
Khs 2010-451 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläisille 1.–2.-luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville perus-
koululaisille järjestetään koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Toi-
minnasta on säädetty perusopetuslaissa ja sitä koordinoi Helsingin 
opetusvirasto. Tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvin-
vointia ja terveyttä ja luoda pohja hyvälle kasvulle. Tavoitteena on 
myös luoda lapselle mielekästä, laadukasta ja turvallista vapaa-ajan 
toimintaa, joka osaltaan tukee lapsen ikäkauden kehitystä. 
 
Toimintaa järjestävät koulut, järjestöt, seurakunnat ja yksityiset tahot ja 
toiminnasta vastaavat koulutetut, aikuiset ohjaajat. 
 
Koulujen yhteydessä järjestetyssä iltapäivätoiminnassa ei tällä hetkellä 
kuitenkaan ole voitu osoittaa omia toimitiloja kaikille iltapäiväryhmille. 
Ryhmät saattavat kokoontua päivittäin eri tiloissa koulurakennuksessa 
ilman että olisi osoitettu edes pysyviä tiloja tavaroille kuten esimerkiksi 
askartelutarpeille ja muille leikkivälineille. Lapset ovat tässä vaiheessa 
päivää usein väsyneitä ja levottomia ja pysyvien omien tilojen puute li-
sää levottomuutta. 
 
Edellä olevan johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki 
ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin riittävien ja sopivien toimitilojen jär-
jestämiseksi kaikille kouluissa toimiville iltapäiväryhmille.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 93. 
 
Kvsto palautti 22.9.2010 (asia 10) aloitteen uudelleen valmisteltavaksi 
siten, että vastauksessa tulee esittää valtuustolle toimenpiteet riittävien 
iltapäiväpaikkojen varmistamiseksi kouluissa ensimmäisen ja toisen 
kouluvuoden aikana. 
 
Khs totesi tuolloin esityksessään mm., että opetustoimessa on määri-
telty kouluittain iltapäivätoiminnan ehdoilla kalustettavien ja varustetta-
vien opetustilojen määrä. Tilat toimivat aamupäivisin opetustiloina ja 
sen jälkeen iltapäivätoiminnan tiloina.  
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Esimerkiksi syksyksi 2010 valmistuu kahdeksaan kouluun iltapäivätoi-
minnan tarpeisiin varustetut ja kalustetut opetustilat. Näistä saatavia 
kokemuksia tullaan jatkossa käyttämään hyväksi muiden rakennus-
hankkeiden yhteydessä varustettaviin iltapäivätoiminnan tiloihin. 
 
Opetuslautakunta päätti tehostaa koulutilojen käyttöä lasten ja nuorten 
harrastustoimintaan laajentamalla koulutilojen maksuttoman käytön ar-
kipäivinä kello 17.00 saakka. 
 
Khs katsoi edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
Aloitteesta on saatu 16.2.2011 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 94. 
 
Khs viittaa opetuslautakunnan lausuntoon, jossa todetaan mm. seu-
raavaa: 
 
Helsingissä perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kohderyhmä 
on noin 14 000 oppilasta. Toimintaan osallistuu noin 4 100 oppilasta lu-
kuvuonna 2010–2011. 
 
Kaupunki ei ole rakentanut iltapäivätoimintaa varten erillisiä toimitiloja. 
Koulujen kalustaminen on tehty opetuksen näkökulmasta. Iltapäivätoi-
minnassa tilojen käyttö on toisenlaista ja edellyttää tilojen tähän toimin-
taan sopivia ratkaisuja. Iltapäivätoiminnan tilat on koulujen tilakapasi-
teettilaskennassa laskettu 100 %:sti opetuksen käyttöön.  
 
Opetuslautakunta päätti 8.2.2011, että jatkossa koulujen kapasiteetti-
laskelmissa iltapäivätoiminnan käytössä olevat tilat mitoitetaan vain 
50%:sti opetuksen käyttöön. 
 
Tavoitteena on saada tulevaisuudessa enenevässä määrin järjestöjä 
sitoutumaan pitkäkestoiseen kumppanuuteen kaupungin kanssa ja to-
teuttamaan iltapäivätoimintaa koulujen tiloissa. Toimintaa järjestetään 
muutamassa ulkopuoliselta vuokratussa tilassa lähinnä keskustan alu-
eella koulujen tilanahtauden vuoksi. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetus paremmaksi 2008–2012 
kehittämishankkeessa, on koulujen kerhotoiminta nostettu yhdeksi kes-
keiseksi kehittämisalueeksi. Kerhotoiminta pyritään vakiinnuttamaan 
osaksi koulujen toimintaa. Kaikki Helsingin kaupungin koulut ovat mu-
kana kerhohankkeessa. Erilaisia kerhoja järjestetään lukuvuonna 
2010–2011 koulujen tiloissa lähes 300. Tilasuunnittelussa tehdään tii-
vistä yhteistyötä iltapäivätoiminnan kanssa.  
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Järjestettäessä iltapäivätoimintaa kouluilla on lähtökohtana se, että jo-
kaisella ryhmällä on oma perustila, minkä lisäksi käytetään joustavasti 
eri aikaan vapautuvia muita koulun tiloja.  
 
Opetustoimen johtaja asetti myös  18.1.2010 iltapäivätoiminnan tilojen 
kalustamista koskevan projektin. Kalusteprojektin tavoitteena oli pilo-
toida malli koulujen iltapäivätoiminnan tilojen yhtenäiseksi varuste-
tasoksi ja löytää uusia innovatiivisia tilaratkaisuja.  
 
Projektiin valittiin kahdeksan koulua: Drumsö lågstadieskola, Koskelan 
ala-aste, Maatullin ala-aste, Maunulan ala-aste, Minervaskolan, Poikki-
laakson ala-aste, Ruoholahden ala-aste ja Tehtaankadun ala-aste. 
 
Valinnoissa painotettiin erilaisia tilaratkaisutarpeita sekä iltapäivätoi-
minnan laajuutta ja pysyvyyttä. Projektissa etsittiin vaihtoehtoja tilojen 
muunneltavuuteen kalusteiden avulla, melu- ja kaikutason alentami-
seen materiaalisia ratkaisuja hyödyntäen sekä löytämään uusia näkö-
kulmia luokkahuoneiden ja iltapäivätoiminnan yhteiskäyttöön. Toimin-
nan eriyttämiseen etsittiin ratkaisuja mm. käytävätiloista ja aineluokista.  
 
Projekti päättyi lokakuussa 2010. Kaikkien koulujen osalta toteutui käyt-
täjien mielestä asiakaslähtöisyys, tilojen tarkoituksenmukaisempi yh-
teiskäyttö opetuksen ja iltapäivätoiminnan kesken sekä tilojen toimi-
vuus ja esteettisyys. Opetusvirasto jatkaa tilaprojektia uusien koulujen 
kanssa keväällä 2011. 
 
Tilakysymysten osalta on tärkeää tarkastella myös sitä, miten koulujen 
pihojen varustelu mahdollistaa mielekkään ja monipuolisen päivittäisen 
liikunnan toteuttamisen. Iltapäivätoiminnan ryhmät hyödyntävät myös 
ahkerasti alueen leikkipuistoja päivittäisen ulkoliikunnan toteuttami-
seen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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41 
VT MAIJA ANTTILAN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE YMPÄRISTÖ-  
JA ROSKAAMISKASVATUKSESTA 
 
Kvsto 22.9.2010, asia 17 
Khs 2010-1716 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin katukuvan ja puistojen yleisen roskaisuuden lisääntyminen 
kaipaa uutta otetta. Joissakin isoissa kaupungeissa Euroopassa on 
koulujen opetussuunnitelmiin sisällytetty viikoittainen ympäristöopin 
tunti, missä käydään läpi ympäristön siisteyden vaalimista ja muuta 
asennekasvatusta. Monissa paikoissa on havaittu, että pelkät yksittäi-
set tempaukset eivät enää riitä, asennekasvatus on otettava osaksi 
muuta opetusta. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki selvittää, miten kou-
lujen, päiväkotien ja eri työpaikkojen ohjelmiin voitaisiin saada viikoit-
tainen opetustuokio kaupungin siisteyden vaalimisesta ja roskaisuuden 
vastustamisesta.” 
 
Aloitteesta on saatu 31.1.2011 henkilöstökeskuksen, 3.3.2011 sosiaali-
lautakunnan ja 12.4.2011 opetuslautakunnan lausunnot, jotka ovat liit-
teinä 95–97. 
 
Khs toteaa, että Helsingin kuntakohtaisessa perusopetuksen opetus-
suunnitelmassa aihekokonaisuuden ”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoin-
nista ja kestävästä tulevaisuudesta” tavoitteet edistävät oppilaan val-
miuksia ja motivaatiota toimia ympäristön, ihmisen hyvinvoinnin ja hy-
vän tulevaisuuden puolesta. Jokaiselle luokka-asteelle asetetuissa ta-
voitteissa korostuvat ympäristön vaaliminen ja siitä huolehtiminen oppi-
laan ikätasoisella tavalla. Tähän huolehtimiseen kuuluu myös ympäris-
tön siisteydestä huolehtiminen ja roskaamisen vastustaminen.  
 
Perusopetuksen kouluista puolessa toimii oppilaiden ympäristöryhmä, 
joka aktiivisesti toimii oman koulun ja lähialueen ympäristöasioiden 
puolesta. Kaupungin peruskouluista 13:lla on Vihreä lippu -sertifikaatti 
ja kolmella Okka-säätiön myöntämä koulujen ja oppilaitosten ympäris-
tösertifikaatti. Näiden ja muidenkin kaupungin peruskoulujen opetuk-
seen kuuluu asennekasvatuksen lisäksi aktiivinen toiminta oman ympä-
ristön hyvinvoinnin ja siisteyden puolesta.  
 
Rakennusvirasto järjestää joka kevät kevätsiivoustalkoot ja näihin ovat 
koulut aktiivisesti osallistuneet. Opetusvirasto on yhteistyössä raken-
nusviraston kanssa toteuttanut useita roskaamisen vastaisia ympäris-
tökasvatus-kampanjoita, viimeisimpänä Roskavideo- kampanjan. Kou-
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luissa roskaamisen vastustaminen ja siisteyden vaaliminen ovat osa 
kokonaisvaltaista kestävän kehityksen kasvatusta, johon kuuluu moni-
puolisten kestävän kehityksen tietojen, taitojen ja asenteiden omaksu-
minen ja harjoittelu koulussa ja lähiympäristössä.  
 
Khs katsoo, että perusopetuksen koulut toteuttavat hyvää ympäristö-
kasvatusta ja ottavat huomioon riittävällä tavalla jo nyt roskaamisen 
vastustamisen opetuksessa. 
 
Päivähoidossa ympäristokasvatus on nivellytty osaksi päiväkotien toi-
mintaa.  Päiväkodit ja leikkipuistot ovat osallistuneet mm. ympäristön 
siivoustalkoisiin. Lisäksi päivähoidon vastuualue valmistelee monien 
hankkeiden yhteydessä varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen oh-
jelmaa vuodeski 2014. 
 
Henkilöstökeskus toteutti yhdessä kaupungin siisteydestä huolehtien 
virastojen kanssa Siisti-kesä hankeen kesällä 2010. Hankkeessa tarjot-
tiin kesätöitä 16-20 vuotiaille nuorille lisättiin kaupungin viihtyisyyttä vä-
hentämällä puistojen, aukioiden ja kadunvarsien sekä liikunta- ja uima-
paikkojen  roskaisuutta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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42 
VT PAAVO ARHINMÄEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KANSALAIS- 
KUNTOSALEISTA LEIKKIPAIKKOJEN YHTEYTEEN 
 
Kvsto 22.9.2010, asia 18 
Khs 2010-1715 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Matalankynnyksen liikuntapaikkojen rakentaminen kaupungin keskei-
sille paikoille on mahdollista. Tällä on suuri merkitys kansanterveydelle 
ja kansalaisten viihtyvyydelle. Yksi tällainen mahdollisuus on ’kansa-
laiskuntosalit’ puistoissa. 
 
Helsingissä on lenkkipolkujen varressa pienimuotoisia kuntoilupaikkoja. 
Puistojen yhteydessä näitä ei juurikaan ole. Esimerkiksi Englannissa ja 
Ruotsissa on monipuolisia ’kansalaiskuntosaleja’ puistoissa ja lasten 
leikkipaikkojen yhteydessä. Näissä ’kansalaiskuntosaleissa’ on erilaisia 
ulkoilmaan sopivia kuntoilulaitteita, joissa voi monipuolisesti harjoitella 
eri lihasryhmiä. Laitteet sopivat niin lapsille, vanhemmille kuin vanhuk-
sillekin. 
 
Tällaiset ’kansalaiskuntosalit’ mahdollistavat liikunnan harrastamisen 
hetken mielijohteesta. Lasten leikkiessä puistossa vanhemmat voivat 
samaan aikaan tehdä pienimuotoista kuntopiiriä. Kuntoilulaitteiden ko-
keileminen on lapsille hauskaa leikkiä.  
 
Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Helsingin 
kaupunki selvittää voisiko puistoihin lasten leikkipaikkojen yhteyteen 
rakentaa tällaisia ’kansalaiskuntosaleja’.” 
 
Aloitteesta on saatu 24.2.2011 yleisten töiden lautakunnan ja 2.3.2011 
liikuntalautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 98 ja 99. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin, ja toteaa mm. seuraavaa: 
 
Liikuntatoimen hallinnassa oleville alueille tai kaavoituksen kautta tule-
ville liikuntapaikoille on rakennettu tai suunniteltu erilaisia kuntoiluväli-
neitä jo vuosikymmeniä. Alussa kuntoiluvälineet olivat etupäässä lenk-
kipolkujen lähellä ja ne valmistettiin puusta. Nyttemmin liikuntatoimi on 
rakentanut uudenmallisia etupäässä teräksisiä kuntoiluvälineitä eri puo-
lille kaupunkia liikuntapuistojen yhteyteen. 
 
Uutuutena on suunniteltu ja toteutettu ns. lähiliikuntapaikkoja niin omi-
na kohteina kuin yhteisiä hankkeina muiden hallintokuntien kanssa. 
Lähiliikuntapaikkoja on tällä hetkellä Lauttasaaressa, Laajasalossa, Au-
rinkolahdessa, Myllypurossa, Jakomäessä ja Pirttimäessä. Näissä kai-
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kissa on lukuisia leikki- ja voimailuvälineitä sekä pelikenttiä. Niiden li-
säksi Eläintarhaan on tehty skeittipuisto ja Taliin perhepolku, jossa on 
runsaasti erilaisia kuntoilu- ja leikkivälineitä. 
 
Liikuntatoimi suunnittelee parhaillaan lisää lähiliikuntapaikkoja hallitse-
milleen alueille mm. Landbon koulun läheisyyteen uudelle Östersun-
domin liitosalueelle, Pukinmäen liikuntapuiston yhteyteen, Kumpulaan, 
Roihuvuoreen ja Herttoniemenrantaan. Myöhemmin toteutettavia hank-
keita ovat Latokartanon jo pienimuotoisena olemassa olevan lähiliikun-
tapaikan täydentäminen ja Pirkkolan ulkouima-altaan eli ns. plotin ym-
päristöön tehtävä leikki- ja kuntoiluvälineiden keskittymä.  
 
Liikuntatoimi on myös mukana Terveellinen Kaupunginosa –projek-
tissa, jossa on kehitetty työkalu, jonka avulla voidaan löytää ne kehitet-
tävät kohteet, joihin kyetään kohdentamaan yhteistyössä resursseja yli 
hallintokuntarajojen. Näin saadaan esimerkiksi sekä koulujen että päi-
väkotien pihat kaikkien käytettävissä oleviksi lähiliikuntapaikoiksi. Pihat 
ovat päivisin koululaisten ja päiväkotilasten käytössä ja iltaisin kaikkien 
asukkaiden käytössä – myös ikäihmisten saavutettavissa. Tällä tavalla 
saadaan melko vähäisinkin panostuksin jo olemassa olevat alueet te-
hokkaampaan ja laajempaan käyttöön.  
 
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU) asemakaavoitettujen alu-
eiden rakentamisesta vastaa liikuntavirasto. Rakennusvirasto taas voi 
rakentaa pienimuotoisia kenttiä asemakaavaan puistoksi (VP) merkityil-
le viheralueille, joissa sijaitsevat varsinaiset leikkipuistotkin.  
 
Sekä rakennusvirasto että liikuntavirasto ovat asentaneet kuntoilu-
laitteita Helsingin virkistysalueille. Rakennusvirastolla on kuntoilulaittei-
ta rakennetuissa puistoissa ja leikkialueilla. Liikuntavirasto on sijoittanut 
kuntoilulaitteita liikuntapaikkojen tuntumaan ja ulkoilureittien varsille. 
Rakennusvirasto ja liikuntavirasto vastaavat kuntoilulaitteista hallinnol-
listen rajojen mukaisesti. 
 
Liikuntavirasto ja rakennusvirasto tekevät parhaillaan selvitystyötä, jos-
sa Helsingin kuntoilulaitteiden sijainti ja kunto selvitetään. Työ valmistui 
vuoden 2011 alussa. Kuntoilulaitteiden selvitystyö antaa hyvän pohjan 
suunnitella kuntoilulaiteverkostoa ja virastojen vastuujakoa entistä toi-
mivammaksi. 
 
Rakennusvirasto on ollut vuosina 2008–2010 mukana sosiaaliviraston 
projektissa, jonka tavoitteena oli kehittää neljälle sukupolvelle soveltu-
van liikunta- ja leikkipaikan konseptia.  
 
Rakennusvirasto rakentaa ja ylläpitää puistojen leikki- ja pelialueita kai-
kenikäisille. Jos kuntoilulaitteita asennetaan leikkialueelle aktiivisen lei-
kin yhteyteen, laitteiden ja niiden alustan pitää täyttää leikkialueiden 
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turvastandardit. Suunnitteluratkaisuilla ja välineiden valinnalla on mah-
dollista vaikuttaa leikkialueen monikäyttöisyyteen. Sellaiset leikkiväli-
neet, jotka täyttävät leikkialueiden turvastandardit ja joita voidaan käyt-
tää myös kuntoiluun, toimivat hyvin kaikenikäisille tarkoitetulla leikki-
alueella. Helposti kuntoilussa hyödynnettävissä ovat esimerkiksi rekki-
tangoin varustetut kiipeilytelineet. Monipuolisella suunnittelulla on mah-
dollista pidentää myös leikkialueen vuorokautista käyttöaikaa: painopis-
te voi siirtyä aamu- ja iltapäivän leikistä iltaisin kuntoiluun. 
 
Puhtaasti kuntoiluun suunnitellut ja tarkoitetut välineet täyttävät toistai-
seksi harvoin leikkialueiden turvallisuusvaatimuksia. Lasten turvallisuu-
den takaamiseksi kuntoiluun tarkoitetut ulkoilmakuntosalityyppiset väli-
neet on käytännössä sijoitettava selkeästi erilleen leikkivälineistä. Kai-
kenikäisten ulkoiluun kannustavien välineiden kysyntä tulee varmasti 
jatkossa ohjaamaan markkinoita kehittämään sekä kuntoiluun ja leikkiin 
soveltuvia monitoimivälineitä, jotka on suunniteltu leikkialueiden turva-
standardit täyttäviksi.  
 
Khs suhtautuu myönteisesti kuntoilupalveluiden järjestämiseen kaiken-
ikäisille sopivien leikkialueiden yhteyteen. Pelkästään kuntoiluun ja lii-
kuntaan painottuvat ulkokuntoilupaikat ovat lähinnä liikuntaviraston 
toimialaa.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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43 
VT TARJA TENKULAN JA 4 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KSYLITOLI- 
PASTILLIEN KÄYTÖSTÄ PÄIVÄKODEISSA JA KOULUISSA 
 
Kvsto 3.11.2010, asia 7 
Khs 2010-2053 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ksylitolin tutkimustulokset kertovat sen vahvasti hammasterveyttä li-
säävästä vaikutuksesta. Lapsille tämä on hyvin tärkeää. Työssäkäyvät 
vanhemmat eivät kuitenkaan voi taata tätä lapselleen, mikäli ksylitolia 
ei käytetä päiväkodissa tai koulussa. Asia ei mielestäni voi jäädä yksin 
lasten vastuulle. 
 
Useissa päiväkodeissa vanhemmat kustantavat ksylitolipastillit van-
hempainillassa tehtyjen päätösten perusteella tai sitten vanhempien 
yhdistykset kustantavat ksylitolipastillit. Tästä käytännöstä tulee luopua 
ja lasten hampaiden hoitokustannukset tulee nähdä terveystoimen 
kannalta tärkeinä ennalta ehkäisevinä toimina. 
 
Esitän, että Helsinki ottaa käyttöön ksylitolipastillit kouluissa ja päivä-
kodeissa ainakin lounaan yhteydessä.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.1.2011 terveyslautakunnan, 16.2.2011 opetus-
lautakunnan, 16.2.2011 sosiaalilautakunnan ja 10.3.2011 Palmia-
liikelaitoksen johtokunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 100–103. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin, ja toteaa seuraavaa: 
 
Tutkimusten mukaan ksylitolin säännöllisellä käytöllä on positiivisia ter-
veysvaikutuksia lasten suun terveyteen ja ksylitoli heti ruokailun päät-
teeksi käytettynä toimii apuna hampaiden reikiintymisen ehkäisyssä. 
 
Terveyslautakunnan näkemys lautakunnan lausunnossa tarkemmin se-
lostettuihin tutkimustuloksiin perustuen on, että päiväkodeissa tai kou-
luissa lounaan jälkeen annettu ksylitoli ei yksinään riitä toivotun vaiku-
tuksen aikaansaamiseksi. Ksylitolin terveysvaikutuksia tuova pitoisuus 
vuorokaudessa saavutetaan vasta, kun ksylitolituotteita käytettään pie-
niä määriä vähintään 3 kertaa päivässä, aina aterian tai välipalan jäl-
keen 5–10 minuuttia kerrallaan.  
 
Ksylitolipastillien käytöstä lasten päivähoidossa ja kouluissa ei ole val-
takunnallisia suosituksia. Ksylitolituotteita on jaettu lapsille, jos van-
hemmat ovat ne kustantaneet. Lausuntoa varten kartoitettiin pääkau-
punkiseudun kuntien alle kouluikäisten lasten ksylitolin käyttöön liittyviä 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 104  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 2.5.2011  
  
  
 

 

 

käytäntöjä. Yleinen linja on, että lasten vanhemmat kustantavat ksylito-
lituotteet päiväkoteihin.  
 
Päivähoidossa lasten hampaiden reikiintymistä ehkäistään säännölli-
sellä ruokailulla, sokeripitoisten välipalojen ja napostelun välttämisellä 
sekä aterian jälkeen hampaiden purskuttelulla vedellä. Em. toimenpi-
teet ovat tärkeimmät reikiintymisen ehkäisyssä. Kotien tehtävä on huo-
lehtia hampaiden harjaamisesta aamuin ja illoin. 
 
Ksylitolipastillien käytöstä lasten päivähoidossa ei ole sosiaali- ja terve-
ysministeriön eikä muunkaan virallisen tahon valtakunnallisia suosituk-
sia. Toistaiseksi ksylitolituotteita on jaettu lapsille niissä päiväkodeissa 
ja perhepäivähoidon yksiköissä, joissa vanhemmat ovat ne kustanta-
neet. 
 
Kunnan tulee kansanterveystyöhön kuuluvana tehtävänään ylläpitää 
suun terveydenhuoltoa, johon sisältyy väestön suun terveyden edistä-
minen sekä kunnan asukkaiden suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja 
hoito. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatukses-
ta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää.  
 
Laskelmien mukaan ksylitolipastillien tarjoaminen lounasruokailun yh-
teydessä Helsingin kaupungin peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja ruotsinkielisessä päivähoidossa maksaisi noin 
310 000 euroa vuodessa. Suomenkielisessä päivähoidossa kaikille 
lapsille lounaan yhteydessä tarjottavien ksylitolipastillien hinta vuodes-
sa on noin 53 000 euroa. 
 
Khs toteaa yhteenvetona, että koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien 
tehtävänä on ensisijaisesti ohjata oppilaita, opiskelijoita ja lapsia omak-
sumaan monipuolisen ravinnon ja ravitsemuksen merkitys terveydelle 
ja hyvinvoinnille sekä tarjota täysipainoinen, maksuton kouluateria ja 
päivähoidossa aamupala, lounas ja välipala lapsen päivähoitorytmin 
mukaan. 
 
Päiväkotien ja koulujen tulisi entistä aktiivisemmin edistää myös muita 
hampaiden reikiintymistä ehkäisevien toimien noudattamista, mm. huo-
lehtimalla, että lapset purskuttavat suunsa vedellä aterian jälkeen. 
 
Ksylitolin yhden käyttökerran annostus päivässä ei tuota toivottuja ter-
veysvaikutuksia ja koska ksylitolipastillien useamman päivittäisen an-
nostelun toteuttaminen on hankalaa ja kustannuksia nostavaa, Khs ei 
kannata aloitteen esitystä ksylitolipastillien jakamisesta. Ksylitolin kus-
tantaminen on vanhempien päätettävä asia. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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44 
VT EMMA KARIN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE NIMETTÖMÄSTÄ  
TYÖNHAKUKOKEILUSTA 
 
Kvsto 10.11.2010, asia 19 
Khs 2010-2106 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vähemmistövaltuutetun Venäjänkielisten työllistyminen ja työsyrjintä 
2010 -selvityksessä käy ilmi, että syrjintä venäjänkielisiä kohtaan syn-
typerän tai kielen takia on erityisen tavallista rekrytointitilanteissa. Sa-
mantapaisia tuloksia on ilmennyt muualla Euroopassa tehdyissä tutki-
muksissa. 
 
Selvityksen yhteydessä vähemmistövaltuutettu suosittelee, että mah-
dollisuutta järjestää osittaista nimetöntä työnhakua julkisissa viroissa 
pitäisi tutkia. Nimettömässä työnhaussa työhaastatteluun kutsuttavien 
hakijoiden työhakemukset käsiteltäisiin nimettöminä. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki pyrkii vähentämän syrjintää 
työnhakutilanteissa ja selvittää mahdollisuudet kokeilla nimetöntä työn-
hakua kaupungin työpaikoissa.” 
 
Aloitteesta on saatu 9.2.2011 maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden 
neuvottelukunnan sekä 1.3.2011 henkilöstökeskuksen lausunnot, jotka 
on liitteinä 104 ja 105. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin, joissa on monipuolisesti käsitelty ni-
mettömään työnhakuun liittyviä seikkoja. Maahanmuutto- ja kotoutu-
misasioiden neuvottelukunnan lausunnoissa on käyty läpi sekä ranska-
laisia että ruotsalaisia kokemuksia asiassa, sekä listattu nimetöntä 
työnhakua puoltavia ja vastustavia seikkoja. Neuvottelukunta toteaa pi-
tävänsä aloitetta periaatteellisesti kannatettavana. Lausunnossa tode-
taan edelleen, että eurooppalaiset kokemukset nimettömistä työnhaku-
kokeiluista osoittavat, että kokeiluilla voi olla sekä pedagogista että 
symbolista merkitystä työnantajataholle kuin myös työnhakijoille. Kokei-
luilla on esimerkiksi parannettu työnantajien valmiuksia tunnistaa syr-
jinnän eri muotoja työhönottoprosessissa ja toisaalta madallettu työn-
hakijoiden kynnystä hakea työpaikkoja. 
 
Neuvottelukunta toteaa samalla, että nimetön työnhaku on yksi mah-
dollinen keino edistää yhdenvertaisuutta kaupunkiorganisaatiossa. Sitä 
voidaan käyttää esimerkiksi työnhakuprosessin alkuvaiheessa edistä-
mään hakijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä haastatteluvai-
heeseen. Se voi olla myös käyttökelpoinen tuki organisaation yhden-
vertaisuusperiaatteita tukeville linjauksille yleensä. Keskeistä on esi-
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miesten sekä rekrytoinnista vastaavan henkilöstön jatkuva kouluttami-
nen ja tietoisuuden lisääminen yhdenvertaisuuskysymyksissä. 
 
Neuvottelukunta suosittaa, että kaupunki laatii selvityksen eurooppa-
laisten kaupunkien kokemuksista ja käytännöistä nimettömästä työn-
hausta sekä monimuotoisuuden lisäämiseen ja yhdenvertaisuuden 
edistämiseen liittyvistä periaatteista rekrytoinnissa. 
 
Henkilöstökeskuksen lausunnossa todetaan, että venäjänkielisten työl-
listyminen ja työsyrjintä 2010 -selvityksen kyselyyn vastanneilla oli ko-
kemuksia siitä, että hakija ei saanut kutsua työhaastatteluun venäjän-
kielisen nimen takia. Selvityksessä todetaan kuitenkin, että syrjintää 
työhönotossa on vaikea osoittaa. Helsingin kaupungilla oli viime vuon-
na haettavana 9 124 työpaikkaa. Hakemuksia niihin tuli yhteensä 135 
514. Suosituimpia työpaikkoja hakee useita satoja työnhakijoita. Erittäin 
hyvien hakijoiden runsaus lienee yleisin syy siihen, miksi niin moni ha-
kija ei taustastaan riippumatta pääse haastatteluvaiheeseen. 
 
Yhdenvertaisuuslain 4 §:n mukaan kunnan viranomaisten tulee kaikes-
sa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunni-
telmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla 
varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa. Maahanmuuttajan kohdalla positiivinen erityiskohtelu 
on sallittua esimerkiksi työhönotossa. Kaupungin käytäntönä on, että 
kahdesta kelpoisuudeltaan ja sopivuudeltaan samanarvoisesta hakijas-
ta haettavana olevaan tehtävään valitaan aliedustettuun ryhmään kuu-
luva hakija. Näistä periaatteista henkilöstöä ohjeistetaan Rasismin ja 
etnisen syrjinnän ehkäiseminen Helsingin kaupungin toiminnassa 
(2004) ja Maahanmuuttajien palvelukseen ottamisen -ohjeilla 
(9.11.2009). Niissä linjataan kaupungin henkilöstöpolitiikkaa suhteessa 
maahanmuuttajien rekrytointiin ja työhön perehdyttämiseen. Ohjeissa 
korostetaan yhdenvertaista kohtelua, hyvää rekrytointikäytäntöä, kiel-
ten hallintaa ja kulttuuritaustan merkitystä työssä. 
 
Kaupungin rekrytoinnin perusperiaatteita ovat avoimuus ja julkisuus. 
Kaikki työhakemukset ovat julkisia sen jälkeen, kun viranomainen on 
ne vastaanottanut. Jokaisella on halutessaan oikeus saada tietoonsa 
esimerkiksi hakijoiden nimet. Tämän julkisuusperiaatteen noudattami-
sen vuoksi nimetön rekrytointi ei ainakaan tällä hetkellä sovellu Helsin-
gin kaupungille. 
 
Henkilöstökeskuksen näkemys on, että parhaat tulokset yhdenvertai-
suuden toteuttamisessa saadaan edistämällä kaupungin esimiesten 
rekrytointiosaamista sekä koko henkilöstön ymmärrystä monimuotoi-
suudesta ja sen eduista.  
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Khs toteaa, että kaupunginvaltuuston strategiaohjelman yhtenä tavoit-
teena on, että maahanmuuttajien osuus kaupunkikonsernin henkilös-
töstä kasvaa ja lähestyy maahanmuuttajien osuutta väestöstä. Tämän 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää henkilöstökeskuksen lausunnossa 
mainittuja rekrytointiosaamista ja monimuotoisuuden etujen ymmärtä-
mistä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös kaupungin toiminta-
tapojen tarkastelua: Onko kaupungin käytännöissä piirteitä, jotka tar-
peettomasti estävät maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytoi-
tumisen kaupungille. Nimettömänä tapahtuvasta työhausta saatavat 
kokemukset voisivat tältä osin tuoda merkittävää tietoa.  
 
Khs toteaa edelleen, että nimettömään työnhakuun liittyy joukko tekni-
siä ja oikeudellisia kysymyksiä, joita on syytä selvittää tarkemmin. Mm. 
sähköisen työnhakulomakkeen tuomia mahdollisuuksia tulisi arvioida 
tästä näkökulmasta. Sj onkin ilmoittanut kehottaneensa henkilöstökes-
kusta selvittämään ko. seikkoja sekä mahdollisuutta järjestää nimettö-
män työnhaun kokeilu ensi syksyn aikana. Tavoitteena ei ole siirtyä 
laajasti nimettömään työnhakuun. Silloin tällöin järjestettyinä nimettö-
mänä tapahtuvat työnhaut voivat kuitenkin osaltaan edistää kaupungin 
rekrytointiosaamista ja parantaa valmiuksia tunnistaa syrjinnän eri 
muotoja. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Leena Mickwitz, puh. 310 36054) 
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45 
VT SANNA VESIKANSAN JA 1 MUUN VALTUUTETUN ALOITE UIMA- 
HALLIEN PERHEPUKUHUONEISTA 
 
Kvsto 19.1.2011, asia 17 
Khs 2011-143 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin uimahalleissa seitsemän vuotta täyttäneen pojan pitää men-
nä miesten pukuhuoneen puolelle ja seitsemänvuotiaan tytön naisten 
pukuhuoneeseen. Itäkeskuksen uimahallissa on perhepukuhuoneita, 
joka on erinomainen mutta huonosti tunnettu kokeilu. Pienet lapset ei-
vät mene mielellään uimaan, jos joutuvat eri pukuhuoneisiin isänsä tai 
äitinsä kanssa. Tämä koskee niin yksinhuoltajaperheitä, joita on Hel-
singissä noin kolmannes lapsiperheistä, mutta myös kahden huoltajan 
perheitä – aina ei koko perhe voi lähteä yhdessä uimaan. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että 
 
− liikuntavirasto selvittää perusteellisesti, onko nykyinen las-

ten pukuhuoneohjeisto yhdenmukainen kaikissa uimahal-
leissa (sekä kaupungin omissa että Urheiluhallien uimahal-
leissa) ja onko se lapsikäyttäjien näkökulmasta toimiva ja 
tasa-arvoinen; 
 

− liikuntavirasto parantaa tiedotusta uimahallien pukuhuone-
käytännöistä ja erilaisista vaihtoehdoista (Itäkeskuksen 
perhepukuhuoneet ym. vaihtoehdot). Uimahallit-esitteessä 
ei mainita pukuhuoneista mitään. Monelle perheelle tieto 
seitsemän vuoden ikärajasta tulee usein vasta uimahallin 
kassalla uimareissulla; 
 

− uimahallien peruskorjausten yhteydessä selvitetään perhe-
pukuhuoneiden rakentamista muihinkin uimahalleihin, jol-
loin huomioidaan myös liikkuminen saunatiloihin. Itäkes-
kuksessa miesten saunatilat sijaitsevat hyvin kaukana per-
hepukuhuoneista ja kulku on ainoastaan uima-allastilan 
kautta.” 

 
Aloitteesta on saatu 19.4.2011 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 106. 
 
Khs toteaa, Itäkeskuksen uimahallissa on erillinen perhepukuhuone, 
jossa on yhteiset pukeutumistilat ja niiden lisäksi 7 erillistä lukittavaa 
peseytymistilaa sekä wc-tila. Perhepukuhuoneita käyttävät erilaisiin 
vammaisryhmiin kuuluvat asiakkaat ja jotkut lapsiperheet käytettävissä 
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olevien tilojen ja kassalla tehtävän tarveharkinnan puitteissa. Muissa 
liikuntaviraston uimahalleissa ei ole erillisiä perhepukuhuoneita. 
 
Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n uimahallien ohjeiden mukaan alle 
kouluikäinen lapsi – sukupuolesta riippumatta – voi käyttää samaa pu-
kuhuonetta yhdessä vanhempansa kanssa. Tämän ohjeen käytännön 
toteutukseen on jätetty uimahallien kassoille jokin verran tapauskoh-
taista harkintavaltaa ikärajasta poikkeamiseen. Liikuntavirasto katsoo, 
että pukuhuoneiden käyttöön liittyvä ohje on tältä osin pääsääntöisesti 
toimiva ja tasa-arvoinen.  

 
Uimahallien järjestyssääntöjä ollaan uusimissa kuluvan vuoden aikana. 
Tässä yhteydessä liikuntavirasto pyrkii lisäämään uimahallien asiakkai-
den tietoisuutta myös pukuhuoneiden käyttöä koskevissa asioissa. 
 
Liikuntaviraston taloussuunnitelma ei sisällä uusien uimahallien raken-
tamista tai nykyisten merkittäviä peruskorjauksia. Mahdollisen uuden 
uimahallin suunnitelussa ja tulevien peruskorjausten yhteydessä voi-
daan suunnitella monipuolisempia pukuhuoneratkaisuja lapsiperheiden 
tarpeisiin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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46 
VT ANTTI VUORELAN ALOITE KIVISAARENTIEN TURVALLISUUDESTA  
JA MELUHAITOISTA 
 
Kvsto 22.9.2010, asia 19 
Khs 2010-1699 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuosaaressa sijaitseva Kivisaarentie erkanee Kallvikintiestä itään. Ki-
visaarentie palvelee sen varrella olevien asuintalojen ja tulevan lasten 
päiväkodin auto- ja kevyenliikenteen tarpeita. Suora Kivisaarentie viet-
tää alaspäin itä-länsisuunnassa ja itä-päästään se rajautuu Vuosaaren 
Puistopolkuun joka on kevyenliikenteen väylä.  
 
Suorasta ja alaspäin viettävästä tien muodosta sekä nopeusrajoituksen 
noudattamattomuudesta johtuen tilannenopeudet nousevat päivittäin 
aiheuttaen vaaraa jalankulkijoille, pyöräilijöille ja varsinkin lapsille. Kah-
deksan- ja kolmikerroksisten asuintalojen sijaitessa molemmin puolin 
Kivisaarentietä aiheutuu moottoriajoneuvojen kiihdyttämisestä merkit-
tävää meluhaittaa alueen asukkaille. Varsinkin tiellä liikkuvat moottori-
pyörät ja mopot tuottavat melua erittäin häiritsevästi.  
 
Esitän, että nopeusrajoitus muutetaan 30 km/h ja Kivisaarentielle teh-
dään kaksi tai kolme hidastetta. Esittämieni korjaavien toimenpiteiden 
avulla saadaan Kivisaarentien turvallisuus paremmaksi ja meluhaitat 
siedettävälle tasolle.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.11.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lau-
sunto, joka on liitteenä 107. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, ettei Kivisaarentiellä ole tar-
koituksenmukaista laskea nopeusrajoitusta 40 km:stä/h 30 km:iin/h ei-
kä rakenteellisten hidasteiden toteuttamiselle ole myöskään riittävän 
painavia perusteita. 
 
Kivisaarentie on päättyvä tonttikatu, jonka arkivuorokausiliikenne oli 
vuonna 2009 noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kadulla ei ole linjalii-
kennettä. Koko katu on 40 km/h nopeusrajoitusaluetta. Kivisaarentien 
katualue on noin 13,0 metriä leveä. Koko kadun matkalla on ajoradan 
kummallakin puolella jalkakäytävä jonka leveys on noin 2,5 metriä. Ajo-
radan leveys on noin 5,9 metriä. Kadunvarsipysäköinti on sallittu henki-
löautoille koko kadun pituudelta lukuun ottamatta Kivisaarentien itä-
päässä olevaa kääntöpaikkaa. Kuorma-autojen pysäköinti on sallittu 
kadun eteläreunalla pois lukien kääntöpaikka. Kadunvarsipysäköinti hi-
dastaa ajonopeuksia kaventaen ajorataa. 
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Katu palvelee kadunvarren asukkaita eikä sillä esiinny läpiajoa. Tule-
vaisuudessa Kivisaarentie palvelee myös Kivisaarentie 1 tulevan päi-
väkodin saattoliikennettä. Liikenteen lisäys kadulla ei kuitenkaan ole 
merkittävä.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt nopeutta alentavien ra-
kenteiden käyttöperiaatteet Helsingissä. Niiden mukaan kerrostaloalu-
eille ei yleensä rakenneta hidasteita ilman painavia perusteita. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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47 
MOTION AV LEDAMOTEN MARIA BJÖRNBERG–ENCKELL M.FL.  
OM UTVECKLANDE AV GÅGATUOMRÅDET VID UNIVERSITETETS  
CENTRUMCAMPUS 
 
Stge 22.9.2010, ärende 20 
Stn 2010-1713 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”Universitetets centrumcampus i hjärtat av det historiska Helsingfors är 
av strategisk vikt för stadens identitet, image och framgång. Universite-
tet och studentkåren HUS har fört fram önskemål om större enhetlighet 
i gatuområdet kring Centrumcampus. 
 
För att förbättra Centrumcampus och förstärka känslan av ett samman-
hängande område borde gågatuområdet vid Universitetsgatan framför 
Porthania-byggnaden och Fabiansgatan framför universitetets huvud-
byggnad fredas för endast fotgängare och cyklister. Samtidigt bör ock-
så cykelparkeringens behov beaktas. 
 
Vi undertecknade föreslår, att staden vidtar åtgärder som syftar till att 
förbättra gatumiljön för fotgängare och cyklister vid Centrumcampus 
som helhet.” 
 
Ett utlåtande om motionen har 10.3.2011 fåtts från stadsplanerings-
nämnden. Utlåtandet utgör bilaga 108. 
 
Stn hänvisar till utlåtandet och konstaterar att gågatuområdet har gjorts 
större vid universitetets centrumcampus i fjol. Det har gjorts upp en gå-
gatuplan gällande trafikarrangemangen vid Universitetsgatan och Mi-
kaelsgatan för Universitetsgatans område vid byggnaden Porthania. 
Stadsplaneringsnämnden godkände planen i juni 2009. I planen före-
slås det att Universitetsgatans avsnitt mellan Berggatan och Fabians-
gatan ska betecknas som gågata och Universitetsgatan öster om 
Berggatans korsning ska avstängas för fordonstrafik med spärrstolpar. 
För tillfället har planen delvis förverkligats. Gatan har trafikmärken för 
ett gågatuområde och en tillfällig bom som går att öppna har installe-
rats i västra ändan av gågatuavsnittet och hindrar olovlig körning. Av-
sikten är att sommaren 2011 förse gatan med de planenliga slutliga 
spärrstolpar som ska hindra genomfarten. En av stolparna kommer att 
gå att öppna för att den nödvändiga servicetrafiken och räddningsfor-
don vid behov ska kunna använda förbindelsen. 
 
Vid universitetets huvudbyggnad på Fabiansgatan finns bara lite for-
donstrafik, uppskattningsvis cirka 4 000 fordon om dygnet. Trafiken be-
står för det mesta av genomfartstrafik men gatan behövs också för ser-
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vicetrafiken till innergårdarna på Fabiansgatan 18 och 20. Nära Alexan-
dersgatans korsning finns fyra lastningsrutor som är tillåtna också för 
taxibilar. Vid Fabiansgatan finns det inga affärslokaler mot gatan mel-
lan Alexandersgatan och Universitetsgatan. 
 
Stadsplaneringsnämnden behandlade trafiklösningarna i centrum och 
utvidgningen av fotgängarcentrum i januari 2011. Under behandlingen 
fattades följande beslut: Nämnden anser att det ska fästas större upp-
märksamhet vid utvidgningen av fotgängarområdena i området mellan 
Järnvägstorget och Esplanaderna och i området för universitetets cent-
rumcampus. 
 
Stadsplaneringskontoret har en översiktsplan beträffande stadsstruktu-
rella lösningar och trafiken i fotgängarcentrum under arbete. Avsikten 
är att översiktsplanen ska föreläggas stadsplaneringsnämnden 
år 2012. I översiktsplanen relateras principerna för och konsekvenser-
na av att utvidga fotgängarcentrum. I detta sammanhang utreds också 
möjligheten att ändra Fabiansgatans avsnitt vid universitetets huvud-
byggnad till gågata. 
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
 
 

 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 115  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 2.5.2011  
  
  
 

 

 

47 
VT MARIA BJÖRNBERG–ENCKELLIN JA 12 MUUN VALTUUTETUN  
ALOITE KESKUSTAKAMPUKSEN KÄVELYKATUALUEEN KEHITTÄMI- 
SESTÄ 
 
Kvsto 22.9.2010, asia 20 
Khs 2010-1713 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan, joka suomennettuna sisältää 
seuraavaa: 
 
Historiallisen Helsingin sydämessä sijaitseva yliopiston keskustakam-
pus on strategisesti merkittävä kaupungin identiteetin, imagon ja me-
nestyksen kannalta. Yliopisto ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 
HYY ovat esittäneet toivomuksen, että keskustakampusta ympäröiväs-
tä katualueesta tehtäisiin yhtenäisempi. 
 
Yliopistonkadun kävelykatualue Porthanian edustalla ja Fabianinkatu 
yliopiston päärakennuksen edessä on rauhoitettava ainoastaan jalan-
kulkijoille ja pyöräilijöille keskustakampuksen parantamiseksi ja yhte-
näisen alueen tunnun vahvistamiseksi. Samalla on huomioitava pyörä-
pysäköinnin tarve. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kaupunki ryhtyy toimiin 
parantaakseen keskustakampuksen katuympäristöä kokonaisuutena 
jalankulkijat ja pyöräilijät huomioiden. 
 
Aloitteesta on saatu 10.3.2011 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 108. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kävelykatualuetta on laa-
jennettu viime vuonna yliopiston keskustakampuksen ympäristössä. 
Yliopistokadulle Porthania-rakennuksen kohdalle on tehty kävelykatu-
suunnitelma ”Yliopistokadun ja Mikonkadun liikennejärjestelyt”, jonka 
kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kesäkuussa 2009. Suunnitel-
massa esitetään Yliopistokadun merkitsemistä kävelykaduksi Vuorika-
dun ja Fabianinkadun välillä ja autoliikenteen katkaisemista Vuorikadun 
itäpuolelta sulkupylväin. Suunnitelma on tällä hetkellä toteutettu osit-
tain. Kadulla on kävelykadusta kertovat liikennemerkit, ja luvatonta ajoa 
estävä tilapäinen avattava puomi on ollut kävelykatuosuuden länsi-
päässä. Suunnitelman mukaiset luvattoman läpiajon estävät lopulliset 
pollarit on tarkoitus toteuttaa kesällä 2011. Pollariryhmästä yksi on 
avattava, jolloin välttämätön huoltoliikenne ja pelastusliikenne voivat 
käyttää tarvittaessa reittiä.  
 
Yliopiston päärakennuksen kohdalla Fabianinkadulla ajoneuvoliikennet-
tä on vähän, arvion mukaan noin 4 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lii-
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kenne on pääosin läpiajoliikennettä, mutta kadulla on myös huoltolii-
kennetarvetta Fabianinkatu 18 ja 20 sisäpihoille. Aleksanterinkadun liit-
tymän läheisyydessä Fabianinkadulla on neljä lastausruutua, jotka on 
sallittu myös takseille. Kadulle avautuvia liiketiloja Fabianinkadulla 
Aleksanterinkadun ja Yliopistokadun välillä ei ole. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli keskustan liikenneratkaisuja ja 
kävelykeskustan laajentamista tammikuussa 2011. Käsittelyn yhtey-
dessä päätökseen lisättiin seuraavaa: "Lautakunta katsoo, että jatko-
suunnittelussa tulee kiinnittää tarkemmin huomiota kävelyalueiden laa-
jentamiseen Rautatientorin ja Esplanadien välisellä alueella sekä yli-
opistokampuksen alueella." 
 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on tekeillä kävelykeskustan kaupunkira-
kenteellinen ja liikenteellinen yleissuunnitelma, joka on tarkoitus esitellä 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2012. Suunnitelmassa esite-
tään kävelykeskusta-alueen laajentamisperiaatteet ja vaikutukset. Täs-
sä yhteydessä selvitetään myös Fabianinkadun mahdollista muuttamis-
ta kävelykaduksi yliopiston päärakennuksen kohdalla.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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48 
VT SEPPO KANERVAN JA 5 MUUN VALTUUTETUN ALOITE LAUTTA- 
SAAREN HUOLTOASEMAN SÄILYTTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 3.11.2010, asia 5 
Khs 2010-2051 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Merkittävä osa Helsingin huoltoasemista on poistettu käytöstä auto-
kannan ja huoltotarpeiden lisääntymisestä huolimatta. Poistuneista 
mainittakoon Kaivopuisto–Eiranranta välillä ollut sekä Etelärannan ja 
Lauttasaaren keskustan huoltoasemat. Nyt jäljelle jääneitä Lauttasaa-
ren kahta huoltoasemaa uhkaa lähtö. Juuri nyt kun Ydin-Helsingissä 
risteilleet bensa-aseman etsijät ovat löytäneet Lauttasaaren, häviää 
täältäkin tällainen huoltopiste. 
 
Heikkiläntien Shellin paikalle on tarkoitus rakentaa asuntoja kuten mo-
neen muuhunkin paikkaan Lauttasaaressa. Siksi huoltamotarve on 
kasvussa. Tiedossa on, että monella asuntojen ostajakandidaatilla on 
auto ja halu ajella muullakin kuin polkupyörällä, joka on talvella erittäin 
vaarallinen kapistus varsinkin lasten koulukuljetukseen. Otavantien 
ST1 uhkaa jäädä metrorakenteiden alle. Voisivatko nyt - kun vielä on 
mahdollista käyttää älyä - arvoisat metrosuunnittelijat miettiä metron 
ulostuloaukon siirtämistä ST1:n ovireiästä parikymmentä metriä ylem-
mäksi Lauttasaarentien ja Otavantien kulmaan. Näin säästyisi rahaa ja 
tupakkia kun ST1 saisi jatkaa ja sen molemmilla puolilla olevat kauppo-
jen lastauslaituritkin säilyisivät ollen aiheuttamatta lisää metrokustan-
nuksia, joita kyllä muutenkin tuppaa kertyä yli laskelmien. Eipä tarvitsisi 
silloin lauttasaarelaisten autoilijoiden lähteä tupruttelemaan kaasuja 
Tapiolaan tai Mechelininkadun, Mannerheimintien, Hietalahden, Kata-
janokan tai Hakaniemen huoltamille. 
 
Siis: Esitetään Lauttasaaren keskustaan tulevan metroaseman suu-
aukon sijoituspaikaksi Lauttasaaren ja Otavantien kulmaa. Toinen reikä 
jos on tullakseen sekin järkeenkäyvällä tavalla.” 
 
Aloitteesta on saatu 22.12.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lau-
sunto, joka on liitteenä 109. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, ettei Heikkiläntien Shellin ton-
tille ole suunnitelmissa rakentaa asuntoja, toisin kuin aloitteessa maini-
taan. Tontilla on voimassa vuodelta 1965 oleva asemakaava nro 5711. 
Tontti on siinä merkitty liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa ra-
kentaa moottoriajoneuvojen huoltoaseman. Vireillä ei ole asemakaavan 
muuttaminen. Tontin käyttötarkoituksen muuttamista ei myöskään ole 
suunniteltu Vattuniemen maankäytön periaatetarkasteluissa. Tontti ei 
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kuulu niiden tonttien joukkoon, joilla voidaan laatia asemakaavan muu-
tos käyttötarkoituksen muuttamiseksi asumiseen.  
 
Lauttasaaren keskustaan tulevan metroaseman suuaukkojen sijoitus 
on ratkaistu Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelmassa, jonka 
kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.5.2008. Kaupunginvaltuuston 
11.11.2009 hyväksymä Länsimetron maanalainen asemakaava nro 
11800 on laadittu hankesuunnitelman mukaan. Otavantien St1:n säily-
minen ei ole mahdollista, koska metroaseman itäisen sisäänkäynnin 
suorat koneportaat, jotka nousevat laiturilta raiteiden välistä raiteiden 
suunnassa, ulottuvat huoltoaseman käytössä nykyisin olevalle piha-
alueelle. Sisäänkäynnin sijoittamisvaihtoehtoja tutkittiin hankesuunnitte-
luvaiheessa. Sisäänkäynnin sijoittaminen eri paikkaan edellyttäisi ko-
neportaisiin välitasannetta, jota myöten matkustajat siirtyisivät raiteen 
yli. Vaihtoehto edellyttäisi myös ostoskeskuksen sisätiloihin rakenta-
mista ja tilojen menetystä useassa kerroksessa. Tällainen vaihtoehto 
todettiin kalliimmaksi ratkaisuksi. 
 
Metron rakentaminen aiheuttaa kahden huoltoaseman poistumisen 
saarelta. Edellä mainitun huoltamopalveluita tarjoavan St1:n lisäksi on 
Lauttasaarentie 25:stä jo poistunut polttoaineen jakeluasema. Tontille 
tulee metron liityntäbussien kääntymis- ja pysäköimispaikka sekä ajo-
yhteys metroaseman maanalaiseen huoltotunneliin. Asemakaavan 
muutoksen valmistelussa tutkitaan myös täydennysrakentamismahdol-
lisuuksia.  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla on vuonna 
2009 laadittu esiselvitys Lauttasaaren huoltoasematilanteesta. Parhail-
laan laaditaan vastaavaa selvitystä koko kaupungin alueelta. Lautta-
saaren esiselvityksessä on myös kartoitettu mahdollisuuksia uuden 
huoltoaseman sijoittamiseen. Lauttasaaressa ei ole vapaita tontteja 
käytettävissä. Kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii edellytyksiä maankäy-
tön muutoksille huoltoasematoimintaan. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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49 
VT TUOMO VALOKAISEN JA 16 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TYHJILLÄÄN  
OLEVIEN VUOKRAHUONEISTOJEN KUNNOSTAMISESTA 
 
Kvsto 10.11.2010, asia 20 
Khs 2010-2107 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin vuokra-asunnot ovat tärkeä peruskivi ihmiselle. 
Oma, pysyvä asunto on perusoikeus kaikille. 
 
Helsingin kaupungin vuokra-asuntoihin hakee vuosittain noin 20 000 
ihmistä. 
 
Asuntoja vapautuu vuosittain noin 3 000 kpl, joten on aivan selvää että 
jonot pysyvät pitkinä kaupungin asuntoihin. 
 
Kuitenkin Helsingin kaupungissa on sen vuokra-asuntoja tyhjillään. 
 
Me allekirjoittaneet vaadimme, että Helsingin kaupunki tarkistaisi välit-
tömästi tyhjillään olevat vuokrahuoneistot ja saattaisivat ne asuttavaan 
kuntoon, mikä taas helpottaisi asunnonsaantia kaupungissamme.” 
 
Aloitteesta on saatu 30.3.2011 kiinteistölautakunnan ja 2.3.2011 asun-
tolautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 110 ja 111. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin kaupungin 
omistamat vuokra-asunnot pyritään aina vuokraamaan heti vapautu-
mispäivästä lähtien. Asunto-osaston asunnonvälitysyksikkö saa yleen-
sä hyvissä ajoin tiedon vapautuvasta asunnosta ja asuntoja tarjotaan 
hakijoille päivittäin. Pääsääntöisesti vuokrasopimus voidaan kirjoittaa 
siten, ettei tyhjäkäyntiä synny. Eräs syy jäljempänä esitettyyn korkeaan 
käyttöasteeseen onkin asunnonvälityksen prosessin tehokkuus.  
 
Kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikkö seuraa vuosittain Hel-
singin kaupungin omistamien vuokra-asuntojen käyttöastetta. Vuositie-
dot esitetään julkaisussa ”Tietoja Helsingin kaupungin omistamista 
vuokra-asunnoista”. Huomioitaessa pelkkä varsinainen tyhjäkäyttö eli 
tilanne, jossa asunto olisi ollut vuokrattavissa, mutta vuokraaminen ei 
ole heti onnistunut, oli Helsingin kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden 
keskimääräinen käyttöaste vuonna 2009 99,93 %. Kun otetaan huomi-
oon asuntojen kaikki tyhjänä olo menetykset, joita ovat varsinainen tyh-
jäkäyttö, peruskorjausten takia tyhjänä olot, muuttoremonttien takia tyh-
jänä olot ja muista syistä tyhjänä olot, keskimääräinen käyttöaste 
vuonna 2009 oli 98,49 %. 
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Yleisin syy tyhjäkäyntiin on se, että asuntoa on jouduttu tarjoamaan 
useammalle hakijalle. Asukkaat irtisanovat tavallisesti vuokrasopimuk-
sensa vain noin kuukausi etukäteen, jolloin markkinoinnille jää niukasti 
aikaa asunnon tarjoamiseen. 
 
Tyhjäkäyntiä aiheutuu ns. markkinointiviiveestä sekä huoneistokorjauk-
sista. Peruskorjaustilanteessa asukkaat joudutaan usein tilapäisesti 
majoittamaan toiseen Helsingin kaupungin vuokra-asuntoon ja perus-
korjauksen yhteydessä aiheutuu väistämättä jonkin verran asuntojen 
tyhjäkäyttöä. Perus- ja huoneistokorjausten aiheuttamaa viivettä ei 
huomioida varsinaisessa tyhjäkäytössä.   
 
Khs katsoo, ettei aloitteessa mainittuihin toimenpiteisiin ole toistaiseksi 
aihetta, koska jatkuvan seurannan perusteella Helsingin kaupungin 
vuokra-asunnot eivät ole tyhjillään, ja käyttöaste on todella korkea. Sen 
sijaan on tärkeää huolehtia siitä, että käyttöaste säilyy korkeana tule-
vaisuudessakin.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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50 
VT KIMMO HELISTÖN JA 4 MUUN VALTUUTETUN ALOITE HANASAARI B  
-VOIMALAITOSRAKENNUKSEN MAHDOLLISESTA UUSIOKÄYTÖSTÄ 
 
Kvsto 24.11.2010, asia 19 
Khs 2010-2216 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Hanasaari B -voimalaitos on hienosti kaupunkikuvaan istuva, komea 
urbaani rakennus. Sen on suunnitellut arkkitehti Timo Penttilä, joka on-
suunnitellut myös mm. Helsingin kaupunginteatterin ja Ratinan stadio-
nin Tampereella. 
 
Harkittaessa Hanasaaren alueen tulevaisuutta on Hanasaari B -voima-
laitoksen purkamisen lisäksi tutkittava avarakatseisesti voidaanko voi-
malaitosrakennusta myös uusiokäyttää muihin tarkoituksiin, kuten 
asumiseen sekä kulttuurin, urheilun tai yritystoiminnan käyttöön. 
 
Hanasaari B -voimalaitos voisi siis osaltaan olla myös suunnannäyttäjä 
alueen suunnittelulle eikä vain este alueen kehitykselle.” 
 
Aloitteesta on saatu 31.3.2011 kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
14.3.2011 rakennusvalvontaviraston (liitteenä kaupunkikuvaneuvottelu-
kunnan lausunto) ja 9.2.2011 Helsingin Energian lausunnot, jotka ovat 
liitteinä 112–114.  
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että valtuuston päättämiä 
energiapoliittisia linjauksia toteuttavassa Helsingin Energian kehitysoh-
jelmassa on esitetty useita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja Hanasaaren 
voimalaitosalueen uusiksi järjestelyiksi. Kaupunginvaltuusto ei ole tois-
taiseksi tehnyt päätöksiä Helsingin Energian kehitysohjelmassa esite-
tyistä vaihtoehdoista koskien Hanasaaren voimalaitosaluetta. 
 
Hanasaaren B -voimalaitoksen toimintaiän on arvioitu ulottuvan 2030-
luvulle. Se on kaupunkikuvallisesti merkittävä kohde, joka edustaa ra-
kentamisaikansa parasta teollisuusarkkitehtuuria. 
 
Hanasaaren voimalaitoksen muuttamista osittain tai kokonaan asuin-, 
kulttuuri-, urheilu- tai yritystoiminnan käyttöön voidaan jatkossa tutkia, 
mikäli tulevat energiapäätökset vapauttavat rakennuksen muuhun käyt-
töön. Mahdollista muutoshanketta arvioitaessa on otettava huomioon 
voimalaitosrakennuksen rakenteelliset, taloudelliset, toiminnalliset ja 
ympäristöhygieeniset edellytykset sekä voimalaitosalueella sijaitsevat 
muut kantakaupungin kaukolämmön- ja sähkönsyötön toiminnot. 
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Khs toteaa lopuksi, ettei uudelleenkäytön pohdinta ole ehkä juuri nyt 
ajankohtaista energiapoliittisten linjausten ollessa avoimina. Voimala-
käytön voi - nykyisenlaajuisena tai suppeampana -  arvioida jatkuvan 
useita vuosia. Voimalaitosrakennuksen arvot on kuitenkin syytä tunnis-
taa ja nimetä ajoissa, jotta tavoitteet ovat selvät voimalan vapautuessa 
käytöstä. Näin voidaan tarkastella ennalta uudelleenkäytön vaihtoehto-
ja ja välttää turhan suoraviivaisesti tehdyt ratkaisut rakennuksen tule-
vaisuudesta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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51 
VT JESSICA KARHUN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PÄIVÄKOTIEN  
TILANTARPEESTA 
 
Kvsto 24.11.2010, asia 20 
Khs 2010-2217 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläisten lasten määrän kehitys on yllättänyt päivähoitotarpeen 
arvioijat. Paraskaan väestöennuste ei aina toteudu sellaisena kuin kuvi-
teltiin. 
 
Tällä hetkellä monella helsinkiläisellä asuinalueella päivähoitoon ha-
keutuvien lasten määrä ylittää reilusti tarjolla olevat päivähoitopaikat ja 
kaupunki joutuu tarjoamaan perheille päivähoitopaikkoja kohtuuttoman 
kaukaa. Esimerkiksi Lauttasaaressa noin 50 lasta odottaa päivähoito-
paikkaa asuinalueeltaan. Lauttasaaressa päivähoitotoiminnan tarvitse-
mien päiväkotien perustaminen on viivästynyt vuosia kaavoituksellisten 
ongelmien takia. Lauttasaarelaisille lapsille saatetaan tarjota hoitopaik-
kaa Ruoholahdesta mutta myös kauempaa Kampista. Ja tilanne on 
samansuuntainen monella alueella. Helsingin suositus maksimissaan 
30 minuutin joukkoliikennematka päiväkotiin saattaa muodostua todella 
pitkäksi, jos päiväkoti sijaitsee eri suunnalla kuin vanhempien työpaik-
ka. Ja johtaa yleensä yksityisautoilun lisääntymiseen. Yksi tapa ratkais-
ta, mikä on kohtuullinen matka kodin ja päiväkodin välillä, olisi määritel-
lä lähikoulujen oppilaaksiottoalue päivähoitoalueen perustaksi, mitä on 
aikaisemmin valtuustossa esitettykin. 
 
Päiväkotien tilantarpeeseen tulisi etsiä joustavia ja muunneltavia rat-
kaisuja. Näitä ratkaisuja voi löytyä niin jo olemassa olevasta rakennus-
kannasta kuin moduulimaisista paviljonkirakennuksistakin. Ruotsissa 
on hyvin tuloksin kehitetty erilaisia tyyppipäiväkotimoduuleja, joista voi 
joustavasti koota tarpeellisen kokoisia päiväkoteja nopeasti ja kohtuulli-
sin kustannuksin. Paloheinässä on myös toteutettu kaupungin omana 
rakentamisena paviljonki, joka on tullut kustannuksiltaan ulkopuoliselta 
yritykseltä vuokrattua huomattavasti edullisemmaksi. Lisäksi pitäisi tut-
kia voitaisiinko tällaisten jo toimivien päiväkotien yhteyteen toteutettavi-
en paviljonki-päiväkotien rakennuslupia kiirehtiä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki tutkii 
 
−  mahdollisuutta hyödyntää joustavasti lisättäviä ja tarpeen 

vähetessä toisaalle siirrettäviä kohtuuhintaisia tyyppipäivä-
koteja 
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−  tulisiko kaupungin omien paviljonkien rakentaminen edulli-
semmaksi kuin vuokraaminen 
 

− sekä mahdollisuutta suunniteltujen päiväkotirakennusten ja 
paviljonki-päiväkotien rakennuslupien kiirehtimiseen.” 

 
Aloitteesta on saatu 13.4.2011 kiinteistölautakunnan, 4.4.2011 talous- 
ja suunnittelukeskuksen, 8.3.2011 rakennuslautakunnan ja 3.3.2011 
sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 115–118. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin, jotka sisältävät kattavan kuvauksen 
aloitteessa esitetyistä kysymyksistä, ja toteaa, että päivähoidon vas-
tuualue ja tilakeskus tekevät yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi päivä-
hoidon muuttuvien ja nopeiden tilatarpeiden turvaamiseksi. Varsinaisen 
talonrakennuksen rakennusohjelman mukaisten investointien etenemi-
nen suunnitellusti on kuitenkin sekä päivähoito- että investointitoimin-
nan suunnittelun perusta. 
 
Kun päivähoidon tilatarve kasvaa ennakoitua nopeammin, mutta tila-
päisesti, tilakeskus tarkastelee kaikkia vaihtoehtoja, jotta tilantarpeisiin 
voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti, muuntojoustavasti sekä ti-
lankäyttöä tehostavasti. Tarkastelussa tutkitaan mahdollisuuksia käyt-
tää olemassa olevia joko kaupungin omia tai muita rakennuksia tilapäi-
sesti päiväkotina, hankkeiden kiirehtimistä sekä tilojen tarpeen ja va-
pautumisen joustavampaa koordinointia. Paviljonkiratkaisu on tarkaste-
lussa mukana yhtenä vaihtoehtona ja voi tulla kysymykseen, jos muita 
kokonaistaloudellisempia ratkaisumalleja ei ole. 
 
Rakennusvalvonnan mukanaolo rakennushankkeissa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa on nopeuttanut ja selkeyttänyt päiväkotiraken-
nusten ja paviljonki-päiväkotien rakennuslupaprosesseja. Ennakoiva 
rakennuslupakäsittely, jossa rakennusvalvonnan näkökohdat ovat esillä 
jo hankesuunnitteluvaiheessa, onkin todettu toimivimmaksi mahdolli-
seksi tavaksi saada lupakäsittely sujumaan jouhevasti kaikkien osa-
puolten kannalta. Myönnettyjen rakennuslupien keskimääräinen käsit-
telyaika on päiväkotihankkeiden osalta ollut 4 viikkoa. Rakennusvalvon-
tavirasto on rakennuslautakunnan edellyttämänä sitoutunut valmiste-
lemaan rakennusluvat päätettäviksi kuuden viikon aikana. Rakennuslu-
pakäsittelyn puolesta ei ole estettä nykyistä mittavampaan rakentami-
seen niin laadukkaasti suunniteltuja paviljonkimaisten tilapäisrakennuk-
sia suosien kuin myös peruskorjaamalla olemassa olevaa rakennus-
kantaa.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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52 
VT KAUKO KOSKISEN JA 20 MUUN VALTUUTETUN ALOITE RAKENNUS- 
TYÖMAIDEN YLIJÄÄMÄMASSOJEN SIJOITUKSESTA 
 
Kvsto 19.1.2011, asia 18 
Khs 2011-139 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Maarakentamisen ylijäämämassat Helsingin kaupungin alueella olevil-
ta työmailta on tähän asti viety pääasiassa Vantaan Pitkäsuolle. Sopi-
mus Vantaan kanssa on ollut voimassa kuukauden irtisanomisajalla. 
Nyt Vantaa on ilmoittanut, että se tarvitsee kaatopaikan kokonaan alu-
eeltaan tuleville massoille. 
 
Tämä tarkoittaa mm. sitä, että maarakentajien on vaikeata tehdä urak-
katarjouksia kun Helsingillä ei ole osoittaa paikkaa ylijäämämassoille. 
 
Nykyinen tilanne saattaa johtaa jopa rakennustöiden pysähtymiseen. 
Joka tapauksessa se johtaa rakennuskustannusten nousuun, jotka ovat 
sitä suuremmat, mitä pidemmälle maa-aines pitää kuljettaa. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy 
pikaisiin toimenpiteisiin rakennustyömaiden ylijäämämassojen sijoitus-
kysymyksen ratkaisemiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.” 
 
Aloitteesta on saatu 14.4.2011 kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
31.3.2011 yleisten töiden lautakunnan ja 30.3.2011 kiinteistölautakun-
nan lausunnot, jotka ovat liitteinä 119–121. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin toteaa, että vuoteen 1997 asti Hel-
sinki sijoitti ylijäämämassansa pääosin oman hallintoalueensa ranta-
täyttöihin ja täyttömäkiin. Tämän jälkeen kaupunki on tehnyt selvityksiä 
uusien täyttöalueiden osoittamiseksi, mutta ne eivät ole johtaneet posi-
tiiviseen lopputulokseen. Vantaan kaupungin kanssa tehdyn, ylijäämä-
massojen sijoittamista koskevan sopimuksen päätyttyä tammikuussa 
2011, tuli massahuoltotilanteen ratkaiseminen erityisen ajankohtaisek-
si. Helsinki pystyy toistaiseksi kierrättämään omien työmaidensa yli 
jäävät kitkamaat Jätkäsaaren ja Kalasataman välivarastokenttien avul-
la. Saville ja silteille ei kuitenkaan ole sijoituspaikkaa Helsingin alueella 
ja ne joudutaan kuljettamaan 50–60 km Porvooseen ja Hyvinkäälle.  
 
Lyhyen aikavälin sijoitusmahdollisuudet ovat rajalliset ilman pitkiä kulje-
tusmatkoja. Ämmässuon viereisen Kulmakorven alueen valmistelutyöt 
ovat pitkällisen lupaprosessin jälkeen käynnistyneet ja laajamittaisempi 
ylijäämämassojen vastaanotto voinee alkaa siellä vuoden 2012 aikana. 
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Helsingin työmaiden sijaintiin nähden Kulmakorven sijoituspaikka on 
kuitenkin kaukana, 25–40 km:n päässä.  
 
Rakennusvirasto on helmikuussa 2011 aloittanut hankintaklinikkame-
nettelyn ylijäämämassapalvelujen järjestämisestä yhteistyössä Asunto-, 
toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n ja Helsingin seudun kuntien 
sekä maarakennusalan toimijoiden kanssa. Menettelyn tavoitteena on 
ratkoa kevään 2011 aikana seutuyhteistyön tarpeellisuutta ylijäämä-
massojen hoidossa, ulkoistetun ylijäämämassojen vastaanoton toimi-
vuutta sekä ulkoistetun vastaanottopalvelun hankintamenettelyä. 
 
Toinen varteenotettava, vaikkakin varsin haastava, pitkän aikavälin 
uusvanha keino ylijäämämassojen sijoittamiseen olisi rantaviivan li-
sääminen merkittävin rantatäytöin ja tekosaarihankkein kaupungin ra-
kenteen ja vesiluonnon kannalta mielekkäisiin paikkoihin. Täyttöalueis-
ta olisi samalla luotavissa uusia mahdollisuuksia niin asuinrakentami-
seen kuin merelliseen virkistykseen.  
 
Ylijäämämassoihin liittyvät tehtävät ovat Helsingissä hajautuneet mo-
neen hallintokuntaan ilman selvää vetovastuuta tai riittäviä resursseja. 
Kaupungin asiantuntijat ovat tehneet taustayhteistyötä kaupunginjohta-
jan vuonna 2009 perustamassa maankäytön muutosalueiden maamas-
soja koordinoivassa ns. massatyöryhmässä, jonka vetovastuu on talo-
us- ja suunnittelukeskuksessa. Talous- ja suunnittelukeskus on osallis-
tunut aloitteesta saatujen lausuntojen laadintaan ja on tietoinen työ-
ryhmän toiminnan haasteista. 
 
Massatyöryhmältä on puuttunut resurssit merkittävään ja pitkäjäntei-
seen kehittämistoimintaan. Ryhmä tarvitsisi kehittämis- ja sijoitustoi-
mintaan myös maisemansuunnittelun ja/tai kaavoituksen asiantuntijaa. 
Työryhmälle tulisi lisäksi asettaa tehtäväksi laatia kaupunginhallituksel-
le kiireellinen ehdotus rakentamisen yhteydessä poistettavien puhtai-
den savi- ja silttimaiden sijoituspaikoiksi Helsingin kuntarajojen sisä-
puolella. Sijoituspaikkojen tulisi kattaa vähintään viiden vuoden sijoitus-
tarve. Työkaluna tulisi olla Helsingin kaupungin hulevesistrategian mu-
kainen massastrategia, johon sitoutettaisiin niin kaavoittaja kuin raken-
taja. Massastrategian tulisi valmistua pikaisesti, esimerkiksi 1.4.2012 
mennessä. 
 
Khs toteaa lopuksi, että kuluva vuosi on massahuollon akuutin tarpeen 
järjestämisen kannalta haastava. Väliaikaispaikkojen järjestämiseen on 
ryhdytty ja loppusijoituspaikkojen haku ja neuvottelut ovat käynnissä. 
Pitkällä tähtäimellä ylijäämämaille on löydettävissä uusia loppusijoitta-
misalueita. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
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(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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53 
VT SEPPO KANERVAN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE HIETA- 
RANNAN UIMAPAVILJONGIN SÄILYTTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 19.1.2011, asia 19 
Khs 2011-140 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin liikuntavirasto on päättänyt luopua Hietarannan 
uimapaviljongista, koska se ei katso enää tarvitsevansa sitä. 
 
Liikuntavirasto arvioi rakennuksen korjauskelvottomaksi. Rakennusvi-
rasto myönsi purkuluvan 14.12.2010. 
 
Kaupunginmuseon lausunnon 19.11.2001 mukaan kaupunginarkkitehti 
Gunnar Taucherin suunnittelemalla rakennuksella on kulttuurihistorial-
lista arvoa ja museo pitää erittäin hyvänä sitä, että rakennukselle löy-
tyisi uutta käyttöä Helsingissä, jossa ei ole säilynyt juurikaan 1930-
luvun puisia alkuperäisessä kunnossa olevia rakennuksia. 
 
Rakennusvirasto on teettänyt rakennuksen kuntokartoituksen vuonna 
1993, todeten sen rungon pääosin ehjäksi ja peruskorjaukselle olevan 
hyvät edellytykset. Arkkitehti Panu Kaila on syksyllä 2010 todennut ra-
kennuksen rungon olevan hyvässä kunnossa. 
 
Töölö- ja Helsinki-seurat sekä Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry ovat 
jättäneet purkulupaa koskevan oikaisuvaatimuksen rakennuslautakun-
nalle. Purkamisprosessi on siten tilapäisesti keskeytetty. 
 
Koska Hietarannan uimapaviljonki on kulttuurihistoriallisesti arvokas, 
konstailematonta klassismia edustava perusratkaisultaan suuri ja sel-
keälinjainen 1930-luvun rakennus, joka edellä mainittujen kuntokartoi-
tusten mukaan vaikuttaa olevan kohtuullisen hyvin peruskorjattavissa 
esitetään, että Helsingin kaupunki luopuu rakennuksen purkamisesta ja 
myy tai tekee nollalinjaisen määräaikaisen vuokrasopimuksen esimer-
kiksi edellä mainittujen yhdistysten tai niiden perustaman kiinteistöyhti-
ön kesken. Näin Helsingin kaupunki vapautuu kaikista kyseisen raken-
nuksen ylläpito- tai purkamiskustannuksista ja rakennus tulee yleis-
hyödylliseen käyttöön.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.3.2011 kiinteistöviraston tilakeskuksen, 
16.3.2011 kaupunginmuseon ja 28.2.2011 liikuntaviraston lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 122–124. 

 
Khs toteaa, että Hietarannan uimapaviljonki sijaitsee alueella, jolla on 
voimassa kaupunginvaltuuston 12.2.2003 hyväksymä asemakaava nro 
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11073, jossa Hietaniemen uimaranta on merkitty "Uimaranta-alueeksi" 
(VV). Alue on vuokrattu liikuntavirastolle. Vanhalla pukusuojalla on 
kaavassa rakennusala merkinnällä vr, eli kyseessä on "rakennus, jonka 
saa säilyttää ja kunnostaa sellaiseen käyttöön, joka ei haittaa tai rajoita 
alueen asemakaavassa määrätyn pääkäyttötarkoituksen mukaista 
käyttöä". Rakennusalalle ei saa rakentaa uutta rakennusta, vain van-
han saa kunnostaa. Uimapaviljonkirakennusta ei ole suojeltu. Vanhan 
pukusuojan rakennusala lisättiin asemakaavaan kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan päätöksellä 19.9.2002 muistutusten ja lausuntojen johdos-
ta. 
 
Liikuntavirasto toteaa lausunnossaan, että Hietaniemen uimapaviljonki-
rakennuksen kunto on arvioitu viimeksi 24.9.2010. Kuntotutkimuksessa 
todettiin, että paviljonkirakennuksen rakennus- ja talotekninen kunto on 
kokonaisuutena niin huono, että se tulee purkaa mahdollisimman pian 
niin, ettei se aiheuta tarpeetonta vaaraa mm. laittomille asujilleen. Ra-
kennuksen korjaamisen todettiin vaativan taloudellisesti kohtuuttoman 
suurta panostusta, ottaen huomioon rakennuksen selkeät rakenteelliset 
vauriot. Suoritetun kuntotutkimuksen perusteella HKR-Rakennuttaja ja 
liikuntavirasto päättivät näin ollen luopua rakennuksen korjaamisesta.  
 
Vanha pukusuojarakennus on myös kaupunkisuunnitteluviraston vuon-
na 1997 teettämän kuntotutkimuksen mukaan huonokuntoinen etenkin 
perustustensa osalta. Sen korjaaminen talvikäyttöön sopivaksi olisi ver-
rattavissa uudisrakentamiseen. Vaikka vanhalla rakennuksella on kult-
tuurihistoriallista arvoa, katsottiin uudisrakentamisella saavutettavan 
etuja esimerkiksi rakennukseen sijoitettavien toimintojen jäsentelyssä 
ja ympärivuotisen käytön suunnittelussa. Uuden kahvila- ja pukusuoja-
rakennuksen rakentamisesta järjestettiin suunnittelukilpailu vuonna 
2000. Kilpailuehdotuksen perusteella laadittu asemakaava nro 11073 
sai lainvoiman 11.3.2005. Uuden kahvila- ja pukusuojarakennuksen on 
tarkoitus valmistua vuonna 2011 kesä-heinäkuun vaihteessa. 
 
Helsingin kaupungin liikuntavirasto on 9.9.2010 jättänyt rakennusval-
vontavirastoon purkamislupahakemuksen koskien Hietarannan puis-
ton/Hiekkarannantien vanhaa uimarannan kahvio- ja pukuhuoneraken-
nusta. Rakennusvalvontavirasto on 14.12.2010 myöntänyt rakennuk-
selle purkuluvan. Töölö-Seura, Helsinki-Seura ja Suomen Kulttuuripe-
rinnön Tuki ry ovat 30.12.2010 jättäneet rakennuslautakunnalle oi-
kaisuvaatimuksen liikuntavirastolle myönnetystä purkamisluvasta. Pur-
kamisprosessi on keskeytetty oikaisuvaatimuksen käsittelyn ajaksi. Ra-
kennusvalvontavirastosta saadun tiedon mukaan Töölö-Seura ja Töölö-
läinen Oy ovat jättäneet kiinteistövirastolle osoitetun, 19.1.2011 päivä-
tyn vuokra- ja ostotarjouksen Hietarannan rakennuspaikasta ja pu-
kusuojarakennuksesta. Tieto edellä mainitusta tarjouksesta on viety 
15.2.2011 rakennuslautakunnan kokoukseen, jossa sovittiin, että asian 
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käsittelyä lykätään ja odotetaan tietoa vuokra- ja ostotarjoukseen liitty-
vien neuvottelujen kehittymisestä.  
 
Khs toteaa, että Hietarannan uimapaviljongin säilyttämiskysymys on ol-
lut varsin moneen kertaan esillä ja keskustelu rakennuksen tulevaisuu-
desta on jatkunut pitkään. Liikuntavirastolla tai muilla kaupungin hallin-
tokunnilla ei ole niiden ilmoituksen mukaan resursseja eikä tarvetta ra-
kennuksen korjaamiseen ja uudelleenkäyttöön.  
 
Khs viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että Hietarannan uimapaviljonkiin 
kohdistuvia hallintoprosesseja on vireillä kahdessa hallintokunnassa. 
Näin ollen lopullista päätöstä paviljongin purkamisesta tai sen tulevasta 
käytöstä ei tällä hetkellä ole käytettävissä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  
 
(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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YHTEENVETO    LIITE B      429 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 
DIAARIKORTISTA  

 12.4.2011 

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

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

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

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

 
       

 



 

 

 

YHTEENVETO 430 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 
DIAARIKORTISTA  

 12.4.2011 

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

Otsikko: 

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

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

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 14.4.2010 rat 15.6.2010 1.6.2010 Aslk K1 jälj. 
L2 14.4.2010 rat 23.8.2010 16.9.2010 Vuokralaisneuvot K1 jälj./ent.määräaika 15. 
T3 1.12.2010 rat     Aslk K1, L1-2 tpv, jälj. Selostus 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 17.3.2010 74   Kvsto   Khn valmisteltavaksi 
2 8.11.2010 1194   Khs   Kvstoon, Pöydälle 
3 15.11.2010 1220   Khs   Kvstoon, äänestyksin 9-6 
4 24.11.2010 267   Kvsto   K1 palautettiin miet. 8/201 

 
       

 

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

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

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

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 29.6.2010 rat 30.9.2010 26.8.2010 Ytlk K1 jälj. 
L2 29.6.2010 rat 30.9.2010 6.9.2010 Ylk K1 jälj. 
L3 29.6.2010 rat 30.9.2010 30.9.2010 Turva K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 23.6.2010 176   Kvsto   Kaupunginhallituksen val 
2 31.1.2011 95   Khs   Kvstoon, Pöydälle 
3 7.2.2011 114   Khs   Kvstoon, Ehdotuksen muk 
4 16.2.2011 38   Kvsto   K1 Palautettiin mietintö 1/ 
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 vir Tila: 2010 - 1285 / 314 Dnro: 
23.6.2010 Avattu: 
A. kotihoidon palveluntuotannon tehostamisesta Otsikko: 

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

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

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 28.6.2010 rat 30.11.2010 17.11.2010 Tervlk K1 jälj. 
L2 28.6.2010 rat 30.11.2010 14.12.2010 Heke K1 jälj. 
L3   rat   10.1.2011 Terke lisälausunto 
L4 28.3.2011 vir 15.11.2011   Tervlk jälj. K1, L1-3 
L5 28.3.2011 vir 15.11.2011   Taske jälj. K1, L1-3 
L6 28.3.2011 vir 15.11.2011   Heke jälj. K1, L1-3 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 23.6.2010 176   Kvsto   Kaupunginhallituksen val 
2 31.1.2011 95   Khs   Kvstoon, Pöydälle 
3 7.2.2011 114  Khs  Kvstoon, Ehdotuksen muk 
4 16.2.2011 38   Kvsto   Palautettiin mietintö 1/201 
5 2.3.2011 53   Kvsto   Pöydälle, mietintö 1/2011  
6 16.3.2011 61   Kvsto   Valtuutettujen tekemien al 

 
       

 

 vir Tila: 2010 - 1626 / 641 Dnro: 
8.9.2010 Avattu: 
A. Temppeliaukion kirkon ympäristön bussiliikenteen järjestämisestä Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 8.9.2010 vir 28.2.2011 Pakarinen Pia   A. Temppeliaukion kirkon  

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
T1 1.12.2010 rat     Kslk K1 tpv, jälj. /Selvitys tehdy 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 8.9.2010 205   Kvsto   Khn valmisteltavaksi 
2 8.11.2010 1194   Khs   Kvstoon, Pöydälle 
3 15.11.2010 1220   Khs   Kvstoon, Ehdotuksen muk 
4 24.11.2010 267   Kvsto   K1 palautettiin miet. 8/201 
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 vir Tila: 2011 - 316 / 541 Dnro: 
16.2.2011 Avattu: 
A. kiinteistöomistuksen pääperiaatteista Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
SUR      Rämö Suvi Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 16.2.2011 vir 30.9.2011 Bryggare Arto   A. kiinteistöomistuksen pä 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 7.3.2011 vir 4.7.2011   Klk K1 jälj. 
L2 7.3.2011 vir 4.7.2011   Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
2 16.2.2011 39   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 318 / 009 Dnro: 
16.2.2011 Avattu: 
A. eduskuntavaalien kampanjoinnista Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 16.2.2011 vir 30.9.2011 Kanerva Seppo   A. eduskuntavaalien kam 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 24.2.2011 vir 15.5.2011   Tplk K1 jälj. 
L2 24.2.2011 vir 15.5.2011   Ytlk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
2 16.2.2011 39   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 319 / 301 Dnro: 
16.2.2011 Avattu: 
A. päihde- ja mielenterveysohjelmasta Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
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Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 16.2.2011 vir 30.9.2011 Asko-Seljavaara Sirp   A. päihde- ja mielentervey 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 2.3.2011 vir 31.5.2011   Tervlk K1 jälj. 
L2 2.3.2011 vir 31.5.2011   Soslk K1 jälj. 
L3 2.3.2011 vir 31.5.2011   Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
2 16.2.2011 39   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 320 / 569 Dnro: 
16.2.2011 Avattu: 
A. vuokra-asuntokiinteistöjen huoltoyhtiöiden ohjeistuksen muuttamisesta Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
SUR      Rämö Suvi Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 16.2.2011 vir 30.9.2011 Alanko-Kahiluoto Out   A. vuokra-asuntokiinteistöj 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 3.3.2011 vir 1.8.2011   Klk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
2 16.2.2011 39   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 323 / 641 Dnro: 
16.2.2011 Avattu: 
A. rekkaliikenteen vähentämisestä kantakaupungin alueella Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
SUR      Rämö Suvi Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 16.2.2011 vir 30.9.2011 Autti Lilli   A. rekkaliikenteen vähent 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 14.3.2011 vir 4.7.2011   Kslk K1 jälj. 
L2 14.3.2011 vir 4.7.2011   Ylk K1 jälj. 
L3 14.3.2011 vir 4.7.2011   HelSa K1 jälj. 
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PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
2 16.2.2011 39   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 325 / 219 Dnro: 
16.2.2011 Avattu: 
A. veroparatiiseista Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Taske     Kaupunginjohtaja/Taske 
SO       Olli Seppo Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 16.2.2011 vir 30.9.2011 Wallgren Thomas   A. veroparatiiseista 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
2 16.2.2011 39   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 326 / 253 Dnro: 
16.2.2011 Avattu: 
A. sähkökäyttöisistä virka-autoista Otsikko: 

Yksikkö: Kj/Halke     Kaupunginjohtaja/Halke 
JUS      Summanen Juha Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 16.2.2011 vir 30.9.2011 Vuorela Antti   A. sähkökäyttöisistä virka- 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
2 16.2.2011 39   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 329 / 046 Dnro: 
16.2.2011 Avattu: 
A. Reilun kaupan kaupungin arvonimestä Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
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1 16.2.2011 vir 30.9.2011 Kari Emma   A. Reilun kaupan kaupun 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 24.2.2011 rat 29.4.2011 11.4.2011 Tplk K1 jälj. 
L2 24.2.2011 vir 29.4.2011   Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
2 16.2.2011 39   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 598 / 635 Dnro: 
16.3.2011 Avattu: 
A. Aurinkolahden rannan turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamisesta Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 16.3.2011 vir 30.9.2011 Lohi Jyrki   A. Aurinkolahden rannan t 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 24.3.2011 vir 15.6.2011   Ytlk K1 jälj. 
L2 24.3.2011 vir 15.6.2011   Lilk K1 jälj. 
L3 24.3.2011 vir 15.6.2011   TurvaY K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 16.3.2011 62   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 599 / 011 Dnro: 
16.3.2011 Avattu: 
A. perintätoimistojen käytöstä luopumisesta Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 16.3.2011 vir 30.9.2011 Arhinmäki Paavo   A. perintätoimistojen käyt 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 29.3.2011 vir 16.5.2011   Oike K1 jälj. 
L2 29.3.2011 vir 16.5.2011   Talpajk K1 jälj. 
L3 29.3.2011 vir 16.5.2011   Soslk K1 jälj. 
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L4 29.3.2011 vir 16.5.2011   Tervlk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 16.3.2011 62   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 600 / 639 Dnro: 
16.3.2011 Avattu: 
A. muistomerkistä Puustellin metsään Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 16.3.2011 vir 30.9.2011 Tenkula Tarja   A. muistomerkistä Puustel 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 24.3.2011 vir 15.6.2011   Ytlk K1 jälj. 
L2 24.3.2011 vir 15.6.2011   Museojk K1 jälj. 
L3 24.3.2011 vir 15.6.2011   Taimujk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 16.3.2011 62   Kvsto   Kaupunginvaltuuston kok 

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 688 / 012 Dnro: 
30.3.2011 Avattu: 
A. vahingonkorvaushakemusten käsittelystä Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 30.3.2011 vir 30.11.2011 Vainikka Mirka   A. vahingonkorvaushake 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 7.4.2011 vir 10.6.2011   Ytlk K1 jälj. 
L2 7.4.2011 vir 10.6.2011   Klk K1 jälj. 
L3 7.4.2011 vir 10.6.2011   Soslk K1 jälj. 
L4 7.4.2011 vir 10.6.2011   Lilk K1 jälj. 
L5 7.4.2011 vir 10.6.2011   Tplk K1 jälj. 
L6 7.4.2011 vir 10.6.2011   Tervlk K1 jälj. 
L7 7.4.2011 vir 10.6.2011   Olk K1 jälj. 
L8 7.4.2011 vir 10.6.2011   HKLjk K1 jälj. 



 

 

 

YHTEENVETO 437 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 
DIAARIKORTISTA  

 12.4.2011 

L9 7.4.2011 vir 10.6.2011   Pelk K1 jälj. 
L10 7.4.2011 vir 10.6.2011   Oike K1 jälj. 
L11 7.4.2011 vir 10.6.2011   Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 30.3.2011     Kvsto     

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 689 / 396 Dnro: 
30.3.2011 Avattu: 
A. vastaanottokeskuksen järjestämisestä heikompiosaisille Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 30.3.2011 vir 30.11.2011 Valokainen Tuomo   A. vastaanottokeskuksen j 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 30.3.2011     Kvsto     

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 690 / 102 Dnro: 
30.3.2011 Avattu: 
A. osatyökykyisten ihmisten työhön pääsystä Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 30.3.2011 vir 30.11.2011 Vainikka Mirka   A. osatyökykyisten ihmist 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 11.4.2011 vir 15.6.2011   Heke K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 30.3.2011     Kvsto     

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 691 / 173 Dnro: 
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30.3.2011 Avattu: 
A. Nolla tapaturmaa -foorumiin liittymisestä Otsikko: 

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

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 30.3.2011 vir 30.11.2011 Vainikka Mirka   A. nolla tapaturma -fooru 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 11.4.2011 vir 15.6.2011   Heke K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 30.3.2011     Kvsto     

 
       

 

 vir Tila: 2011 - 692 / 542 Dnro: 
30.3.2011 Avattu: 
A. toimitilojen tarjoamisesta harrastuskäyttöön Otsikko: 

Yksikkö: Kaj          Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
SUR      Rämö Suvi Valmistelija: 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä   Kuvailu 
1 30.3.2011 vir 30.11.2011 Valokainen Tuomo   A. toimitilojen tarjoamisest 

PÄÄTÖKSET          §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä   Kuvailu 
1 30.3.2011     Kvsto     
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